
Jurisprudentziaren hiru hileko begirada 2021eko urria-abendua 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurisprudentziaren hiru hileko begirada  

2021eko urria-abendua 

 

Europar Batasuneko Justizia Auzitegia (EBJA) 

Giza Eskubideen Europako Auzitegia 

 

Arartekoaren Europako eta Nazioarteko  

Gaien Bulegoa  

2022ko otsaila 

 

 

w w w . a r a r t e k o . e u s  

i n t e r n a t i o n a l @ a r a r t e k o . e u s  

 



Jurisprudentziaren hiru hileko begirada 2021eko urria-abendua 

 
 

 2 

 

w w w . a r a r t e k o . e u s  



Jurisprudentziaren hiru hileko begirada 2021eko urria-abendua 

 

 

 3 
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I. EBren OINARRIZKO ESKUBIDEEN GUTUNARI BURUZKO EPAIAK 

EUROPAR BATASUNEKO JUSTIZIA AUZITEGIA (EBJA) 

 

 

HHeerrrrii--aaddmmiinniissttrraazziiooeenn  zzeerrbbiittzzuukkoo  llaannggiilleeaakk  

 

1. C-894/19 P, Europako Parlamentua eta UZ, 2021eko urriaren 21ekoa 

 

- EBko Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 41. artikulua (administrazio 

onerako eskubidea: inpartzialtasuna eta entzunaldia izateko eskubidea). 

 

Europako Parlamentuko funtzionario bati ezarritako merezimenduzko 

puntuak beheratzeko eta baliogabetzeko zehapena. Pertsonak zehapen-

prozedura gauzatzen ari den bitartean eskatutako laguntza ukatzea, 

mehatxuak jaso dituelako. 

 

Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 41.1 artikuluak 

ezarritakoari jarraiki, pertsona orok eskubidea du Europar Batasuneko instituzioek, 

organoek eta organismoek berari dagozkion kontuak modu inpartzialean azter 

ditzaten. Horrela, tratu-berdintasuna bermatu nahi da eta, aldi berean, 

funtzionarioen eta agenteen interes-gatazkak saihestu, Batasunaren partez 

jarduten dutenean. Inpartzialtasun-eskakizunak barruratzen ditu gai jakin bati 

buruzko iritzia eman behar duen funtzionarioak edo agenteak arrazoiz aintzat 

hartu behar dituela, hirugarrenen iritziz, beraren inpartzialtasunari eragin 

diezaioketen inguruabar guztiak. 

Inpartzialtasunak bi alderdi ditu: 

- Subjektiboa: EBren partez jarduten duten pertsonen aurreiritzi pertsonalik ez 

izatea eta jarrera jakin baten alde ez egitea. 

- Objektiboa: EBko erakundeek berme nahikoak eskaini behar dituzte balizko 

aurreiritzi posible bati buruzko edozein zalantza zilegi baztertzeko. Auzi horri 

dagokionez, nahikoa da argitu ezin den zalantza zilegi bat egotea, eta, hortaz, ez 

da inpartzialtasunik eza egiaztatu beharko. 

Auzi baten inguruko egitateen jakitun egiten direnek edo auzia ebatzi behar 

dutenek egitateak aldez aurretik ezagutzea ez da nahikoa, berez, inpartzialtasunik 

eza funtsatzeko. Kasu zehatz guztietan, behar-beharrezkoa da bidezko zalantza 

sor dezakeen elementu objektiborik dagoen zehaztea (hala nola interes-gatazka 

bat). Ikerketaren xede diren egitateen nondik norakoak lehenago ezagutzeak 

aurretik pentsatutako gaitzezko iritzia sorraraz badezake ikertzen den pertsonari 

buruz, inguruabar horrek bidezko zalantza eragin dezake. Eta zalantza horren 

aurrean, hura uxatzeko neurriak hartu behar dira, kasurako, beste pertsona bat 

izendatzea izapideak egiteko edo auzia ebazteko. (Hizpide darabilgun kasuan, 

izapidegileetako bat salatzaileetako batekin bildu zen ikerketari ekin aurretik, eta 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0894
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salatzaileak kontatu zion diziplina-espedientepeko pertsonak ustelkeriaren aurkako 

bulegoan salatu zuela, errepresalia gisa). 

Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 41.2 artikuluak ezartzen du pertsona orok 

eskubidea duela entzun dakion, haren kalterako den zeinahi bakarkako neurri 

hartu aurretik. Eskubide horrek helburu bikoitza du: espedientea ahalik eta 

zehatzen eta egokien bideratzea, eta interesdunaren babes eraginkorra bermatzea. 

Bereziki, pertsona bati kalterako eragiten dion edozein erabaki jakinaren gainean 

hartzen dela bermatzeko balio du, eta, gainera, agintari eskudunari akatsak 

zuzentzeko eta eragindako pertsonari aukera emateko egokiesten dituen 

elementuak argudia ditzan. 

Ikus, era berean, 2020ko ekainaren 4ko epaia, ondoko auzian: SEAE/De Loecker, 

C-187/19 (laburpena eskuragarri dago hemen: 2020ko apiriletik ekainera 

bitarteko jurisprudentziaren begirada). 

 

 

GGiizzaarrttee  SSeegguurraannttzzaa  

  

2. C-244/20, F.C.I. eta Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala, 2021eko urriaren 

14koa 

- 79/7/EEE Zuzentarauaren 3. artikuluaren 2. atala, Gizarte Segurantzaren arloan 

gizonen eta emakumeen arteko tratu-berdintasunaren printzipioa arian-arian 

aplikatzeari buruzkoa, EBTren 2. eta EBTren 3. artikuluek, EBFTren 19. artikuluak 

eta Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 21. artikuluaren 1. 

atalak xedatzen dutenaren ildoan. 

 

- Gutunaren 17. artikuluaren 1. atala eta 21. artikuluaren 1. atala 

 

Alarguntza-pentsioa ukatzea bikote egonkorren erregistroan heriotza 

gertatu aurretik bi urte baino denbora laburragoan inskribatutako 

izatezko bikote bateko alargun edo bikote biziari, arau-aldaketa baten 

ondorioz. Oinarrizko Eskubideen Gutunaren aplikaezintasuna. 

 

Alarguntza-pentsioa bizirik dauden ezkontideen aldeko prestazioa da, 79/7 

Zuzentarauaren 3.2 artikuluak xedatzen duenaren ildoan, eta, beraz, haren 

aplikazio-eremutik kanpo dago. Prestazio bat zuzentarau horren aplikazio-eremuan 

barruratuta egon dadin, 3.1 artikuluak jasotzen dituen arriskuetatik (zahartzaroa, 

gaixotasuna, lanbide-gaixotasuna, lan-istripua, langabezia edo baliaezintasuna) 

babesteko legezko araubidea eratu behar du, zati batean edo osorik, edo, bestela,  

helburu berdina duen gizarte-laguntzako modu bat izan behar du. Gainera, arrisku 

horietako edozeinen aurkako babesarekin lotuta egon behar du. Alarguntza-

pentsioaren kasuan, ez dira baldintza hauek betetzen: alarguntza-pentsioak 

babestu egin nahi du bikotea hiltzeko arriskuaren aurrean. Alarguntza-pentsioa 

3.1. artikuluak jasotzen dituen arriskuetatik babesteko beste pentsio baten 

https://alfresco5.arardom.local/share/page/site/relaciones-internacionales/wiki-page?title=Abril-Junio_2020&listViewLinkBack=true
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247641&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=682466
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osagarri gisa ordaindu ahal izango balitz ere, eta, hala, zati batean, behintzat, 

horietakoren baten aurkako legezko babes-araudia eratu ahal izango balitz ere, 

ezin izango litzateke arrisku horien aurkako babesarekin zuzenean eta benetan 

lotutako pentsiotzat hartu. 

 

Egoera juridiko bat Batasuneko Zuzenbidearen aplikazio-eremuan jasota ez 

dagoenean, ezin da Oinarrizko Eskubideen Gutuna aplikatu, eta ezin da argudiatu 

Justizia Auzitegiak egoera horretaz arduratzeko eskumena duenik. Nazio bateko 

neurriren bat Gutuna aplikatzeko egintzatzat har dadin, 51.1 artikuluak xedatzen 

duenaren ildoan, ez da nahikoa direnak direlako gaiak neurri nazional horren eta 

Batasuneko Zuzenbidearen artean hurbil egotea, edo batak besteari zeharka 

eragitea. Hizpide darabilgun gaian, Batasuneko Zuzenbidearen xedapenek estatu 

kideei estatu horretako egoera juridikoari buruzko betebehar espezifikorik ezartzen 

ez dietenean, Gutunaren oinarrizko eskubideak ez dira aplikagarriak. Neurri 

nazional batek Europar Batasunak eskumenak dituen eremu batekiko lotura 

izateak, berez, ezin du txertatu Batasuneko Zuzenbidearen aplikazio-eremuan. 

Auzi honetan jorratzen den alarguntza-pentsioa 79/7 Zuzentarauaren aplikazio-

eremutik kanpo dagoenez, ezin zaizkio Gutunaren oinarrizko eskubideak aplikatu. 

Batasunaren bigarren mailako zuzenbideko beste egintza batzuek, hala nola 

883/2004 Erregelamenduak edo 2006/54 Zuzentarauak, ez dute pentsio-mota 

hori arautzen, eta ez dute inolako betebehar espezifikorik ezartzen izatezko 

bikoteek pentsio horiek eskuratzeko bete behar dituzten baldintzei dagokienez.  

 

EBFTren 19. artikuluak ere ezin du Justizia Auzitegiaren eskumena argudiatu 

auzia aztertzeko, oinarrizko eskubideen argitan. Xedapen horrek, berez, ezin du 

eratu, Batasuneko Zuzenbidearen printzipio orokor gisa hartzen diren oinarrizko 

eskubideen ondorioetarako, artikulu horretan oinarrituta hartutako neurrien atal ez 

den neurri nazional bat Batasuneko Zuzenbidearen eremuan. 

 

 

OOggaassuunnaa  

  

3. C-437/19, État luxembourgeois eta L, 2021eko azaroaren 25ekoa 

- Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 47. artikulua (babes judizial eraginkorrerako 

eskubidea). 

 

Sozietate bati ezarritako zehapena, zerga-arloko estatu kideen arteko 

informazio-trukearen esparruan informazioa komunikatzeari uko 

egiteagatik. Zehapenaren aurkako errekurtso judiziala egin zen, eta era 

intzidentalean, informazio fiskalaren errekerimendua aurkaratu zen. 

 

Gutunaren 47. artikuluak jasotzen duen babes judizial eragingarrirako eskubideak 

galdatzen du norbaiten aurka hartutako administrazio-ebazpenaren hartzaileak 

jakin dezala egintza oinarritzeko arrazoiak zein diren. Informazio fiskaleko eskaera 

bat behar bezala arrazoituta egon beharko da, hartzaileak eskaeraren irismena 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0437
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ulertzea izan dezan eta, bidenabar, bide judizialean horren egiten duen ala ez 

erabakitzea izan dezan. 

 

Funtsezko edukiak (Gutunaren 52.1 artikulua) aintzat hartzen du Batasuneko 

Zuzenbideak aitortzen dituen eskubideen gaineko errespetua bermatzeko 

eskumena duen auzitegira jotzeko eskubidea, bai eta auziari buruzko erabakia 

hartzeko garrantzitsuak diren egitatezko eta zuzenbideko arazo guztiak 

aztertzekoa ere. Horretarako, justiziagarria ez da behartuta egongo arau edo 

betebehar juridiko bat haustera eta, horren zioz, zehapena jasotzeko arriskuan 

jartzea. 

 

Auzi nagusian aplikatzekoa den legeria nazionalaren arabera, informazio-eskaera 

baten hartzaileak informazio-eskaera horren aurka egin dezake era intzidentalean, 

baldin eta eskaera horri lotzen ez bazaio eta zehapen bat ezartzen ez bazaio, ez 

baitago informazio-eskaeraren aurkako errekurtsorik. Beraz, hura ez bete, 

ezarritako zehapena zuzenean aurkaratu eta, aurkaratze horren esparruan, 

informazio-eskaera bera era intzidentalean aurkaratu besterik ezin du egin. Beraz, 

zehapen bat jasateko arriskuan jarri behar da, eta hori bateraezina da benetako 

babes judizialerako eskubidearen funtsezko edukiarekin. 

 

Testuinguru horretan, eskubide horren funtsezko edukia bermatze aldera, auzi 

nagusiaren prozedura prozesalean, eskaeraren eta informazioaren hartzaileari epe 

bat eman beharko zaio hura betetzeko, zehapena gauzatu baino lehen, baldin eta 

auzian adierazten bada informazio-eskaera zuzenbidearen araberakoa dela. 

Zehapena eskatu ahal izateko, beharrezkoa izango da, berrespena egin ondoren, 

hartzaileak informazioa emateari uko egitea. 

 

 

SSeegguurrttaassuunnaa  

  

4. C-203/20, AB eta beste batzuen aurka bideratutako zigor-prozedura, 2021eko 

abenduaren 16koa 

- Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 51.1 artikulua. 

 

Europako atxilotze-agindua, berriz hasarazitako zigor-prozedura baten 

esparruan eman nahi dena, urte batzuk lehenago zigor-eginbideak 

artxibatzea eragin zuen amnistia legez baliogabetu ondoren. 

 

Judizioaren aurreko auzia igorri zuen auzitegiak EBJAri galdetu zion ea 

bateragarria den Gutunaren 50. artikuluak (non bis in ídem printzipioaren 

debekua), Europako atxilotze-agindua ematea, baldin eta prozesu penala behin 

betiko amaitutzat eman bazen amnistia batean oinarri hartuta (gerora baliogabetu 

zena) emandako artxibatze-ebazpen irmo baten ondorioz, inolako esku-hartze 

judizialik gabe.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0203
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EBJAren aurreko prozeduran, zalantzan jarri zen gai hori Europar Batasuneko 

zuzenbidearen aplikazio-eremuaren barrukoa ote zen (Gutunaren 51.1 artikulua), 

Batasuneko Zuzenbideko xedapen bat ere ez baitzitzaion aplikagarri auzi 

nagusiari. Izan ere, prozesu penala zen, Batasuneko Zuzenbideak harmonizatu 

gabeko delituei buruzkoa. Zuzenbide horrek, gainera, ez du amnistiak ebaztea edo 

baliogabetzea arautzen. EBJAk adierazi duenez, judizio aurreko auzia, berez, 

Europako atxilotze-agindu edo euroagindu bat emateari buruzkoa da, organo 

judizial igorleak hasarazi nahi duena, eta prozedura hori 2002/584 Esparru 

Erabakiaren aplikazio-eremuan barruratzen da; beraz, auzia Batasuneko 

Zuzenbidearen eremuari doakio, eta aztertzea dago Gutunaren 50. artikuluarekin 

bateragarria ote den. Atxilotzeko agindua oraindik eman ez bada ere, agintaritza 

judizial emaileak 2002/584 Esparru Erabakiari lotutako betebeharrak bete nahi 

ditu, eta, beraz, Batasuneko Zuzenbidea aplikatzen du, Gutunaren 51.1 artikuluak 

xedatzen duenaren ildoan. 
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II. EUROPAR BATASUNEKO ZUZENBIDEAREN ETA GIZA 

ESKUBIDEEN EUROPAKO HITZARMENAREN EDUKI OROKORRAK 

 

EEBBkkoo  ZZuuzzeennbbiiddeeaa  

  

1. C-372/20, QY eta Finanzamt Österreich, 2021eko azaroaren 25a 

- Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 288 artikulua 

 

Erregelamenduen transposizioa debekatzea. Aplikazio pertsonalaren 

eremua zabaltzen duen Europar Batasuneko Zuzenbide Erregelamendu 

bat aplikatzeko xedapen nazionala. 

 

Erregelamenduen xedapenek, oro har, berehalako eragina dute ordenamendu 

juridiko nazionaletan, eta agintari nazionalek ez ohi dute aplikazio-neurririk hartu 

behar. Nolanahi ere den, xedapen batzuk betearazteko, beharrezkoa izan daiteke 

aplikazio-neurriak hartzea. Neurri nazional horiek ezin izango dute 

erregelamenduen xedapenen zuzeneko aplikagarritasuna galarazi, ez eta haien 

izaera komunitarioa ezkutatu ere. Dena delako erregelamenduak estatuei ematen 

dien irizpen-bitartearen barruan egon beharko dira beti. Batasuneko zuzenbidearen 

nagusitasuna indargabetzen ez den bitartean (hau da, estatuetako auzitegiek 

erregelamenduen xedapenak zuzenean aplikatzea dutenean, estatuetako neurriak 

erregelamendu horiekin bat datozela egiaztatzea dutenean eta, hala badagokio, 

neurriok ez aplikatzea dutenean), erregelamendu bat aplikatzeko xedapen 

nazionalak onartu ahalko dira, eta kasu honetan gertatzen den bezala, 

erregelamendu-xedapen baten aplikazio pertsonalaren eremua zabaldu ahalko da. 

Xedapen nazional horiek aplikatzen dituzten erregelamendu-xedapenen arabera 

interpretatu beharko dira beti. 

 

 

GGiizzaa  EEsskkuubbiiddeeeenn  EEuurrooppaakkoo  AAuuzziitteeggiiaarreenn  eeppaaiiaakk  bbeetteettzzeekkoo  bbeehhaarrrraa  

  

2. Serrano Contreras Espainiaren aurka, 2021eko urriaren 26koa, 2236/19 

Epai irmoa berrikusteko prozesua, Giza Eskubideen Europako 

Auzitegiaren aurreko epai batek eragindakoa, non Auzitegi Gorenak epai 

horren esanahia desitxuratu zuen. 

 

Giza Eskubideen Europako Hitzarmenaren 6.1 artikulua (epaiketa zuzena izateko 

eskubidea): urraketa 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak, 2012ko epai batean, epaiketa zuzena 

izateko eskubidea urratu zela adierazi zuen, demandatzaileari ezarritako hiru 

deliturengatiko kasazio-kondena batengatik. Demandatzaileak epai irmoa 

berrikusteko eskatu zuen, eta partzialki onartu zen, epaia baliogabetu egin baitzen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0372
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-212691%22]}
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hiru delituetako bati zegokionez, baina ez beste biei zegokienez. Demandatzaileak 

Giza Eskubideen Europako Auzitegira jo zuen berriro, epai irmoa berrikusteko 

prozedurak GEEHren 6.1 artikuluak dakarren epaiketa zuzenaren betekizunak 

urratu zirelako. 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak, lehenik eta behin, adierazi du GEEHren 6.1 

artikuluan ageri diren epaiketa zuzenaren bermeak zigor-arloko epai irmoen 

berrikuspen-prozesuari aplikatu behar zaizkiola, hain zuzen ere, prozesu horietan 

berriro erabaki behar baita zigor-arloko akusazio baten egiazko funtsari buruz.  

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak onartzen du hitzarmena urratu dela 

adierazteak ez duela berez esan nahi epai irmo bat berrikusteko eskubidea 

dagoenik, eta, ildo horretan, berrikuspen partziala nahikoa izan daitekeela. Hizpide 

darabilgun kasuan, Auzitegi Gorenak ebatzi zuen Giza Eskubideen Europako 

Auzitegiaren 2012ko epaiak aitortutako urraketa hiru delituetako batengatiko 

kondenari buruzkoa baino ez zela. Hala ere, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak 

nahikoa argi adierazi zuen auzitegiaren ondorioak kondena guztiei buruzkoak 

zirela, eta geroago adierazi du erabaki hori errespetatu egin behar dela 

berrikuspen-prozeduran. Giza Eskubideen Europako Auzitegiak demandatzailea 

orotara kondenatu zuen kasazio-epaiketa aipatu zuen, kondenen arteko 

bereizketarik egin gabe. Gainera, epaiaren zenbait idatz-zatitan, Giza Eskubideen 

Europako Auzitegiak hiru kondena horietako bakoitza aipatu zuen. Beraz, Auzitegi 

Gorenak, berrikuspen-prozeduran, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epaia 

interpretatzean, desitxuratu egin zuen, eta estatuek babalia dezaketen 

baimendutako bitartea baino haratago joan zen. Giza Eskubideen Europako 

Auzitegiak 2012an aitortutako urraketa Auzitegi Gorenak akusatuari zuzenean 

entzun gabe egindako frogabideen gainean egindako balorazioaren ondorio izan 

zen. 

 

Beste epai esanguratsu batzuk: Bochan Ukrainaren aurka (2. zk.), 2015eko 

otsailaren 5ekoa, 22251/08; Moreira Ferreira Portugalen aurka, 2017ko 

uztailaren 11koa, 19867/12 
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III. ARLOKAKO EPAIAK (EBJA ETA GEEA) 
 

OOssaassuunnaa  

  

EBJA 

 

1. C-538/19 TS et al./Casa Naţională de Asigurări de Sănătate eta Casa di Asigurări 

de Sănătate Constanţa, 2021eko urriaren 6koa 

- Gizarte Segurantzako sistemen koordinazioari buruzko 883/2004 (EE) 

Erregelamenduaren 20. artikulua, 988/2009 (EE) Erregelamenduak aldatutako 

bertsioaren arabera. 

 

Beste estatu kide batean hartutako osasun-tratamenduaren guztizko 

gastuen itzulketa ukatzea, aldez aurreko baimenik lortu ez izanagatik.  
Beste estatu kide batean hartutako tratamendua, bizilekua duen 

estatuan agindu ziotena eta bertan eman ahal izan ziotena bezain 

eraginkorra, baina desgaitasunik sortu gabe.  Bizilekua duen estatuak 

estatu horretako osasun-sistema nazionaleko mediku baten irizpena 

eskatu dio, bertan tratamendua ematea ezinezkoa dela egiaztatuta. 

 

883/2004 Erregelamenduaren 20.1 artikuluak xedatutakoaren arabera, pazienteak 

bizilekua duen estatuko gizarte-segurantzaren aurretiazko baimena lortu behar da, 

beste estatu kide batean tratamendu medikoa jaso ahal izateko eta, geroago, 

gastu guztien itzulketa eskuratzeko. 20.2 artikuluak xedatzen duenez, baimena 

nahitaez eman behar da, baldin eta beste estatu kide batean jasotako 

tratamendua pazienteak bizilekua daukan estatuko prestazioen eskaintzan 

agertzen bada, eta, pazientearen osasun-egoeragatik eta gaixotasunaren balizko 

bilakaeragatik, medikuntzaren ikuspegian oinarrituta, tratamendua ezin bazaio 

eman bizilekua duen estatu kidean zentzuzko epe baten barruan. 

 

883/2004 Erregelamenduaren 20. artikuluak dakarrena EBFTren 56. artikuluaren 

argitan interpretatu behar da (zerbitzuak emateko askatasuna); izan ere, 

medikuntza- eta ospitale-asistentzia zerbitzu-prestaziotzat hartzen da, eta 

pazienteak jasandako gastuak osasun-zerbitzu nazionalak geroago itzultzeak ez du 

iritzi hori eragozten. 

 

Aldez aurreko baimena eskatzeko beharra egiazko muga da zerbitzuak 

askatasunez emateko, pazientearen asmoa zapuztu baitezake, edo aukera 

galarazi, zerbitzu medikoak eskuratzeko beste estatu kide batzuetara joan dadin. 

EBFTren artikulua ez dago, berez, osasun-sistema nazionalarentzat kostu handia 

dakarten tratamenduak hartzeko baimen eskuratzearen aurka. Baina baimena 

emateko baldintzak interes orokorreko manuek justifikatu behar dituzte, bereziki: 

gizarte-segurantzako sistemaren finantza-orekaren kontrako kalte larriak 

saihestea, zerbitzu mediko orekatuari eta guztientzako irisgarria denari eustea, 

plangintza ahalbidetzea kalitatezko ospitale-tratamenduen aukera nahikoa eta 

iraunkorra bermatu ahal izateko eta baliabideen xahuketa saihesteko. Baimen-

sistema irizpide objektibo, ez-diskriminatzaile eta aldez aurretik ezagun direnetan 

oinarritu behar da, eta hautemateko ahalmenaren egikaritza zedarriztatu behar 

dute, era arbitrarioan egikaritu ez dadin. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0538
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0538
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Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren jurisprudentziak bi kasutan identifikatu 

du asegurudunak dirua itzultzeko eskubidea duela, nahiz eta aurretiazko baimenik 

ez izan, baimena izan balu jaso zukeen zenbateko berbera eskuratuta: 

 

- Hasiera batean, baimena ukatu zuen erakunde nazionalak berak ezespena 

berrikusten duenean, edo agintaritza judizial batek funtsik gabekotzat jotzen 

duenean. 

 

- Pazientearen osasun-egoerari edo ospitale batean premiazko tratamendua 

jasotzeko beharrari lotutako arrazoiak direla-eta, pazienteak baimena eskatzerik 

izan ez duenean edo ebazpena eman arte itxaroterik izan ez duenean. 

 

883/2004 Erregelamenduaren 20.2 artikuluak berariaz aipatzen ez badu ere, 

beharrezkoa litzateke pertsonaren osasun-egoeraren eta gaixotasunaren 

bilakaeraren ebaluazioa egitea, bai eta balizko tratamendu egokiak mahairatzea, 

osasun-sisteman eskuragarri dauden eta horiek hartzeko epeak jakitea ere, 

artikulu horrek ezartzen dituen baldintzak betetzen diren egiaztatzeko xedez. Izan 

ere, 883/2004 Erregelamenduaren 20. artikuluak xedatutakoa aplikatzeko arauak 

jasotzen dituen 987/2009 Erregelamenduaren 26. artikuluak ezartzen duenez, 

estatu kideetako erakunde eskudunek pazienteak aukeratutako mediku batek 

azterketa egin diezaiola eskatu ahalko diote aseguratutako pertsonari, berak 

bizilekua daukan edo egonaldia ematen ari den estatu kidean. Beraz, ebaluazio 

medikoa eska daiteke, baina ezin da nahitaez eskatu pazienteak bizilekua daukan 

estatuko osasun-sistema nazionaleko mediku batek egitea azterketa. Baimentzeko 

prozesuan, beste estatu kide bateko mediku batek, ordezko tratamendua 

gomendatzen duen mediku batek, emandako irizpena aintzat hartzeko aukerak 

egon behar du. Aukera hori ez baimentzea eta itzulketa ukatzearen ziozko galera 

ekonomikoa eragitea pazientearen askatasuna mugatzea da zerbitzuak beste 

estatu kide batean jasotzeko erabakia baldintzatuta, eta hori ezin da 

justifikatutzat jo. 

 

Paziente batek baimenik lortzerik izan ez badu Erregelamenduaren 20.1 artikuluak 

xedatutakoarekin (soilik) bat etorrita, beste estatu kide bateko mediku batek 

emandako irizpena –pazienteak bizilekua duen estatu kidean agindutakoa ez den 

premiazko tratamendu baten beharra ezartzen duena, eta, gainera, desgaitasunen 

bat aurreztuko liokeena− onartzen ez duelako legeria nazional baten zioz, aintzat 

hartu behar da pertsona hori Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren 

jurisprudentzian identifikatutako kasuei lotzen zaiela, eta kasu horietan, dirua 

itzultzeko eskubidea aitortzen zaiola. 

 

Ikus, era berean, 2020ko irailaren 23ko epaia, ondoko auzian: C-777/18, 

WO/Vas Megyei Kormányhivatal (laburpena eskuragarri dago hemen: 2020ko 

uztailetik irailera arteko jurisprudentziaren begirada). 

 

 

2. C-636/19, Y eta Centraal Administratie Kantoor, 2021eko urriaren 28koa 

- 2011/24/EB Zuzentarauaren 3. artikuluaren b) idatz-zatiko i) tartekia, 7. 

artikuluaren 1. atalari lotuta, pazienteen eskubideak mugaz gaindiko osasun-

asistemtzian aplikatzeari buruzkoa. 

 

- Gizarte-segurantzako sistemen koordinazioari buruzko 883/2004 (EE) 

Erregelamenduaren 1. artikuluaren c) idatz-zatia eta 24. artikulkua 988/2009 (EE) 

Erregelamenduak aldatutako bertsioaren arabera. 

https://alfresco5.arardom.local/share/page/site/relaciones-internacionales/wiki-page?title=3._Julio-Septiembre_2020
https://alfresco5.arardom.local/share/page/site/relaciones-internacionales/wiki-page?title=3._Julio-Septiembre_2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0636
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Interesdunak egoitza daukan estatu kidearen ezezkoa pentsiodun batek 

hirugarren estatu kide batean jasotako ospitale-asistentziagatiko 

gastuen itzulketari. Pentsiodun horrek jatorrizko estatu kidean kobratzen 

du erretiro-pentsioa, baina ez dago herrialde horretako eritasun-

aseguruan afiliatuta. 

 

883/2004 Erregelamenduaren 24. artikuluak xedatzen duenez, beste estatu kide 

batean bizi den pentsio baten titularrak eskubidea dauka unean bizi den estatu 

kideko gauzazko osasun-prestazioak jasotzeko pentsioa ordaintzen dion estatu 

kidearen kontura. Kasu honetan, baina, aztertzekoa den gaia hauxe da: egoera 

horretan dagoen pertsonak “asegurudunaren” izaera izan behar duen, 2011/24 

Zuzentarauaren 7.1 artikuluak araututako esanahian, eta hirugarren estatu kide 

batean jasotako osasun-asistentziako gastuen itzulketa jaso dezakeen, nahiz eta 

pentsioa ordaintzen dion estatu kideko eritasun-aseguruaren nahitaezko 

araubidean afiliatuta ez egon. 

 

7.1 artikuluak arautzen duenez, afiliazioko estatu kideak bermatuko du mugaz 

gaindiko osasun-asistentziagatiko gastuak itzuliko direla, baldin eta jasotako 

asistentzia asegudunak afiliazioko estatu kidean balia ditzakeen prestazioen 

artean badago. 

 

Zuzentarauaren 3.b).i) artikuluak dioenari jarraiki, aseguratutako pertsonak dira  

883/2004 Erregelamenduaren 2. eta 1.c) artikuluek ezarritako baldintzak modu 

metatuan betetzen dituztenak.  Horrenbestez, estatu kide bateko edo batzuetako 

legeriaren mende egon diren eta estatu kide eskuduneko legeriak galdatzen dituen 

baldintzak betetzen dituzten pertsonak dira. Aipagai darabilgun kasuan, auzi 

nagusiaren demandatzailea pentsioa ordaintzen dion estatuko legeriari loturik 

dago. Eta Erregelamenduaren 24.1 artikuluak jasotzen dituen prestazioak 

jasotzeko eskubidea izan dezan, herrialde horretako legeriaren baldintzak bete 

beharko ditu. Nahitaezko eritasun-asegururik ez izatea ez da oztopo 

aseguratutako pertsonatzat hartzeko, Erregelamenduaren 1.c) artikuluak ezartzen 

duenaren ildoan, zeren eta 24.1 artikuluak prestazioak jasotzeko eskubidea 

ematen baitu zuzenean, eta, bestetik, 1.c) artikuluak Erregelamenduaren beraren 

xedapenetara igortzen du.  24. artikulua hiru baldintzari lotzen zaie gauzazko 

prestazioak jasotzeko eskubidea: gutxienez estatu kide bateko pentsioa jasotzea, 

interesdunak bizilekua daukan estatuko legediaren arabera gauzazko prestaziorik 

ez jasotzea, eta prestazio horiek pentsioa ordaintzen duen estatuan jasotzeko 

eskubidea izatea, betiere bertan bizi bada. Hala, bada, pentsioa ordaintzen duen 

estatuak ez du behartzen beste estatu kide batean bizi den pentsioduna eritasun-

aseguruan afiliatuta egotera, eta ezingo zaio baldintza hori eskatu aseguratutako 

pertsonatzat hartzeko, Erregelamenduaren 1.c) artikuluak eta Zuzentarauaren 7.1 

artikuluak diotenari jarraiki. 

 

2011/24 Zuzentarauaren 7.1 artikuluak betebehar argia, zehatza eta baldintzarik 

gabekoa du, estatu kideei eragiten diena, eta norbanakoei eskubideak ematea 

helburu duena. Hori horrela, artikulu hori estatuko jurisdikzio eta administrazio-

agintarien aurrean argudia daiteke, ondokoak barruratuta: “agintaritza batek 

interes publikoko egiteko bat gauzatzeko agindu dien eta, xede horretarako, 

neurriz kanpoko ahalmenak eratxiki zaizkien organismo edo erakundeak”. 
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Zuzentarauaren 8. artikuluak ahalmena ematen die estatuei mugaz haraindiko 

osasun-asistentziako gastuak itzuli baino lehen, aurretiazko baimena eskatzeko, 

baina estatu batek ahalmen hori erabiltzen ez badu, ezin du gero arrazoitu 

aurretiazko baimena beharrezkoa zela itzulketa ukatzeko edo, bestela, eritasun-

aseguruko afiliaziorik eza argudiatu. 

 

GEEA 

 

1. Zambrano Frantziaren aurka, 2021eko urriaren 7koa, 41994/21 

COVID ziurtagiria edukitzeko betebeharra txertorik hartu ez duten 

pertsonentzat, taberna eta jatetxeetan, saltoki handietan, merkataritza-

guneetan, garraio publikoko bidaia luzeetan, ospitaleetan, adinekoen 

egoitzetako bisitetan, gaixoen bisitetan eta osasun-etxeetarako 

laguntzaileentzat, larrialdi-kasuetan izan ezik. 

 

Txertatzeko betebeharra langile sanitario eta soziosanitarioentzat. 

 

3. artikulua (torturarik edo zigor edo tratu anker edo apalesgarririk ez jasateko 

eskubidea); 8. artikulua (bizitza pribatua errespetatzeko eskubidea) eta 14. 

artikulua (GEEHren eskubideez baliatzean diskriminatua ez izateko eskubidea): 

demanda onartezina. 

 

COVID ziurtagiriaren beharra ezartzen duen legeak zigorrak arautzen ditu, bai 

erakustera behartuta dauden pertsonentzat, bai establezimenduetako 

arduradunentzat. Hala ere, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak ondorioztatu 

duenez, auzi-jartzaileak ez zuen frogatu beraren aurkako hertsapenik egon zenik 

txertaketa-eragozle gisa, GEEHren 3. artikuluaren aplikazio-eremuan aintzat 

hartzeko moduan. Lege aplikagarriek ez dute txertatzeko betebehar orokorrik 

ezartzen, eta eskatzaileak ez du nahitaezko txertaketa arautzen den lanbideetako 

batean ere aritzen. Era berean, ez dira txertatzera behartzen leku edo zerbitzu 

jakin batzuetara sartu nahi duten pertsonak txertatzera; hala, hiru agiriren artean 

hautatzea dute: kutsatuta ez daudelako proba, txertatze-ziurtagiria edo, COVID-

19a izan ondotik, sendatu direlako ziurtagiria. Beste alde batetik, legeak aukera 

ematen du txertatzeko desegokiespen medikoaren ziurtagiria eskuratzeko modua.  

Demanda onartezintzat jo da. 

 

 

DDeessggaaiittaassuunneenn  bbaatt  dduutteenn  ppeerrttssoonnaakk  

  

EBJA 

 

1. C-824/19, TC, UB eta Komisia za zashtita ot diskriminatsia, 2021eko urriaren 

21ekoa 

- Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazio Batuen Konbentzioaren 

5. artikuluaren 2. atala. 

 

- 2000/78/EE Zuzentarauaren 2. artikuluaren 1. ataletik 3.era eta 4. artikuluaren 

1. atala, enpleguan eta okupazioan tratu-berdintasunerako esparru orokorra 

ezartzeari buruzkoa. 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-212465%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-212465%22]}
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Pertsona itsua, Zuzenbideko lizentziaduna eta lanbide juridikoetan 

aritzeko gaitua; herri-epaimahai bateko kide izateko hautatu zuten, 

baina ez zioten ezein epaiketatan parte hartzeko deitu, haren parte-

hartzea, ikusmen-faltagatik, Prozedura Kriminalaren Legearekin 

bateraezina dela iritzita. 

 

2000/78 Zuzentarauak, manu horrek arautzen duen eremuan, Europar 

Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunaren (EBOEG) 21. artikuluak ezarritako 

bereizkeriarik ezaren printzipio orokorra zehazten du.  Gainera, Gutunaren 26. 

artikuluak ezartzen duenez, Batasunak aitortu eta errespetatu egiten du pertsona 

desgaituek beren autonomia, gizarteratzea eta laneratzea eta komunitatearen 

bizitzan parte hartzea bermatzeko neurriez baliatzeko duten eskubidea. 

 

Epaitu aurreko arazo edo autuaren jatorrizko estatuan (Bulgaria), herri-epaimahai 

batean parte hartzea jarduera profesional ordaindutzat hartzen da. Epaiketa bakar 

batera ere deitu ez zutelako bereizkeria edo diskriminazioa alegatu zuen pertsona 

auzitegi bateko areto jakin batean epaimahaiko kide izateko hautatu zuten. Hori 

dela eta, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren iritziz, kasuari doazkion 

gertakariak Zuzentarauaren aplikazio-eremuan barruratuta daude (enplegua 

lortzeko baldintzak eta enplegu- eta lan-baldintzak, Zuzentarauaren 3.1.a) eta c) 

artikuluak). Ikusmenaren galera iraunkorra desgaitasuntzat hartzen da 

Zuzentarauaren esanahian. 

 

Desgaitasunaren zioz, epaiketa bakar batean ere parte hartzeko deirik ez jasotzea 

zuzeneko diskriminazioa da, Zuzentarauaren 2.2.a) artikuluaren esanahiari lotuta, 

deia jaso zuten epaimahaiko gainerako kideek bezain tratu mesedegarria jaso ez 

baitzuen. 

 

Zuzentarauaren 4.1 artikuluak zuzeneko bereizkeria debekatzeko salbuespen 

batzuk onartzen ditu, lanbide-jarduera baten izaerak ezaugarri jakin batzuk 

betetzea eskatzen duenean, betiere Zuzentarauan jasotako diskriminazio-arrazoiei 

lotuta, funtsezko lanbide-betekizun erabakigarriak diren aldetik. Nolanahi ere, 

salbuespenak bidezko helburu baterako balio behar du, eta proportzionatua izan 

behar du. Diskriminazio-arrazoi bati lotutako ezaugarria dugu, ez tratu-

desberdintasunaren oinarrian dagoen arrazoia, funtsezko lanbide-betekizun 

erabakigarria izan behar duena. 4.1 artikuluak ezarritako salbuespena modu 

murriztailean interpretatu behar da (ikus Zuzentarauaren 23. Kontuan hartuzkoa). 

 

EBJAk egiaztatu du Bulgariako legeriak ez duela inolako gaitasun fisikoko 

baldintzarik ezartzen herri-epaimahaian parte hartu ahal izateko, eta, 

epaimahaikideen esleipen elektronikoa ezarritakoan, auzi nagusia sustatu duen 

auzi-jartzaileari epaiketetan parte hartzeko deia egin zitzaiola. Jurisprudentzian, 

Europar Batasuneko Auzitegi Nagusiak erabaki du gaitasun fisiko jakin batzuk 

funtsezko betekizun erabakigarritzat har daitezkeela Zuzentarauaren 4.1 

artikuluak dakarren ildoan. Horrela gerta daiteke, halaber, prozesu penaletako 

epaimahaietan jarduteko kasuetan, esate baterako, ikus-frogabideak aztertu behar 

baitira, betiere azterketa hori gailu mediko-teknikoen bidez egiterik ez badago. 

Frogabideen berehalakotasunaren eta zuzeneko hautematearen printzipioen 

bermea helburu legitimotzat hartzen da. Proportzionaltasunari gagozkiola, EBJAk 

ondorioztatu du pertsona itsu bat epaimahaitik kanpo uztea egokia dela 

hurbiltasun- eta zuzeneko hautemate-printzipioak bermatzeko. Hala eta guztiz ere, 

demandatzailea epaiketa guzti-guztietatik kanpo uztea helburu hori lortzeko 

beharrezkoa zena baino haragokoa izan zen, ez baitzen arrazoizko doikuntzarik 
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egin haren parte-hartzea ahalbidetzeko, eta, gainera, parte-hartze hori esleipen 

elektronikoa ezarri ondoren gertatu zen. 

 

Zuzentarauaren 5. artikuluak beharra ezartzen dio enplegatzaileari neurri egokiak 

har ditzan, desgaitasuna duten pertsonak laneratu, lanean jardun eta aurrera egin 

ahal izateko, neurrigabeko karga dakartenean izan ezik (ikus Zuzentarauaren 16. 

eta 20. Kontuan hartuzkoak). Betebehar hori EBOEGren 26. artikuluak xedatzen 

duenaren argitan interpretatu behar da. Beste alde batetik, arrazoizko 

egokitzapenak egiteko betebeharra desgaitasuna duten pertsonen eskubideei 

buruzko NBEren Konbentzioak ere ezartzen du. Ahal den neurrian, Zuzentaraua 

konbentzio horrekin bat etorriz interpretatu behar da. Konbentzioaren 5.3 

artikuluak arrazoizko egokitzapenak egiteko betebeharra ezartzen du, eta 

egokitzapen horiek helburu inklusiboa dute, 27. artikuluak arautzen duen legez 

(baldintza berdinetan lan egiteko eskubidea). 
 

Ikus, era berean, 2021eko uztailaren 15eko epaia, ondoko auzian: C-795/19, 

XX/Tartu Vangla (laburpena eskuragarri dago hemen: 2021eko uztailetik irailera 

bitarteko jurisprudentziaren begiradan). 

 

 

GEEA 

 

2. Toplak eta Mrak Esloveniaren aurka, 2021eko urriaren 26koa, 34591/19 eta 

42545/19 

Desgaitasuna duten pertsonek hautesleku eta boto-prozedura irisgarriak 

izateko baliabide eraginkorrik ez izatea erreferendum nazional batean. 

Desgaitasuna duten pertsonentzako egokitzapenik ezagatiko 

diskriminazio-alegazioa. 

 

GEEHren 13. artikulua (Hitzarmenean ageri diren eskubideen urraketen 

aurkako baliabide eraginkorra izateko eskubidea): urraketa. 

 

GEEHren 12. Protokoloaren 1. artikulua (legeak aitortutako edozein eskubideren 

gozamenean diskriminatua ez izateko eskubidea): urraketarik ez. 

 

GEEHren 14. artikulua (Hitzarmenak jasotzen dituen eskubideei dagokienez, 

diskriminatuta ez izateko eskubidea) 1. Protokoloaren 3. artikulua (botoa emateko 

eskubidea): urraketarik ez. 

 

Eskatzaileek zituzten ezintasunek zaildu egiten zieten hauteslekuetara sartzea eta 

boto-txarteletan aukera adieraztea. Arrazoi horien ziozko diskriminazioa eta 

baliabide judizialik eza alegatu zuten lokal irisgarriak eskuragarri jar zitezen 

eskatzeko eta, boto-eskubidea baliatzerakoan, diskriminatuak izateagatik 

konpentsazioa lortzeko. 

 

Desgaitasuna “beste arrazoi batzuk” deritzon klausula irekiaren barruan dago; 

beraz, demandatzaileen alegazioak GEEHren 14. artikuluaren (Hitzarmenean ageri 

diren eskubideak baliatzean diskriminatua ez izateko eskubidea) eta 1. 

Protokoloaren 3. artikuluaren (botoa emateko eskubidea) eta 12. protokoloaren 1. 

artikuluaren (legeak aitortutako edozein eskubideren gozamenean diskriminatua ez 

izateko eskubidea) baitakoak dira.  Auzia estatuak neurri egokiak hartzeko dituen 

https://alfresco5.arardom.local/share/page/site/relaciones-internacionales/wiki-page?title=7._Julio-Septiembre_2021&listViewLinkBack=true
https://alfresco5.arardom.local/share/page/site/relaciones-internacionales/wiki-page?title=7._Julio-Septiembre_2021&listViewLinkBack=true
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-212693%22]}
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betebehar positiboez ari zen, eskatzaileek boto-eskubidea beste batzuen baldintza 

derdinetan erabiltzea izan dezaten. 

 

Erreferendumean parte hartzeari dagokionez, auzi-jartzaileek ez zuten inolako 

baliabide eraginkorrik erabiltzerik izan. Erreferendumei buruzko legeak araututako 

errekurtsoa bidezkoa zen, soilik, haien alegazioek erreferendumaren emaitzari 

eragin ahal bazioten. Prebentziozko baliabiderik izan ezean, demandatzaileen 

eskubidea urratzea  ekar zezakeen demanda batek ez zukeen baliabide 

eraginkorrik sorraraziko. 

 

12. Protokoloaren 1. artikuluak arautzen duen diskriminazioa dela eta, estatuek 

hautemate-marjina dute desgaitasuna duten pertsonek hauteskundeetan dituzten 

beharrak eta hauteslekuetarako sarbidea errazteko baliabideak balioesteko 

orduan, kontuan hartuta baliabide material erabilgarriak mugatuak direla. 

Erreferendumak ohiko funtzioa beste bat duten lokaletan antolatzen direnez, 

bereziki zaila zen desgaitasun-mota guztiak dituzten pertsonentzat erabateko 

irisgarritasuna bermatzea. Gainera, demandatzaileek botoa ematea izan zuten 

etxetik gertu zeuden hauteslekuetan, eta egokitzapen jakin batzuk egin ziren 

horietan, irispidea errazteko. Demandatzaileetako batek ere hauteslekua bisitatu 

ahal izan zuen egun batzuk lehenago. Arazo batzuk egon arren, ez dirudi arazo 

horien garrantziak botere publikoen diskriminazioa edo axolagabekeria eragin 

dezaketenik. 

 

GEEHren 14. artikuluan eta 1. Protokoloaren 3. artikuluan oinarrituta alegatutako 

diskriminazioari dagokionez −bozkatzeko makinak kentzearen ziozkoa− Giza 

Eskubideen Europako Auzitegiaren aburuz, botoa emateko eskubidea gauzatzeko 

beste pertsona baten laguntza behar izateak, beste pertsona horrek botoaren 

aukera zein den ezagutzea dakarrela, ez du urraketarik sorrarazten, botoa ematen 

duen pertsonaren borondate askea errespetatzen den bitartean. Gainera, 

laguntzaileak sekretua gorde behar du; bestela, zigor penala ezarriko zaio. Hala, 

botoa beste pertsona baten laguntzarik gabe ematea errazten duten baliabide 

teknikoak eskura jartzeak hauteslearen autonomia hobeto babestuko zukeen 

arren, ez da beharrezko baldintza, eta halakoak erabiltzeak inbertsio 

esanguratsuak ekarriko zituzkeen, eta, beharbada, arazoak ere bai botoaren 

isilpekotasuna bermatzeko. 

 

3. N. Errumaniaren aurka (2. zk.), 2021eko azaroaren 16koa, 38048/18 

Ezgaitasun judizial osoa eta pertsonaren inguruabarretara egokitu 

gabekoa. Tutorea aldatzea tutoretzapekoaren parte-hartzerik gabe. 

 

GEEHren 8. artikulua (bizitza pribatua errespetatzeko eskubidea): urraketa. 

 

Pertsona ezgaitzeak tutore batekiko erabateko mendetasuna ekarri zuen. 

Epailearen erabakia xede horretarako eta interesdunaren partaidetza lagun 

egindako txosten medikoetan oinarritu bazen ere, benetako beharrak eta 

interesdunaren nahiak ezin ziren kontuan hartu aplikatu beharreko legeriaren 

ondorioz. Kode zibilak gaitasun edo ezintasun osoko egoerak baino ez zituen 

arautzen, bitarteko egoera egokituak izateko aukerarik eman gabe, eta Giza 

Eskubideen Europako Auzitegiaren iritziz, eskatzailearen bizitza pribatuan 

egindako esku-sartzea behar zena baino haragokoa izan zen. 

 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-213207%22]}
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Erabateko ezgaitasunaren ondorioz, interesdunak ezin izan zuen bere kabuz 

tutorea aldatzea erabaki. Tutoreak tutoretzapekoaren bizitzan duen zeregin 

garrantzitsua ikusita, ezintasun hori demandatzailearen bizitza pribatua 

errespetatzeko eskubidearen aurkako urraketatzat ere hartzen du Giza Eskubideen 

Europako Auzitegiak. Tutorea aldatzeko prozedurak ez zuen behar besteko 

bermerik eman halako erabaki garrantzitsu bat hartzeko, gizarte-zerbitzuek eta bi 

tutoreek baino ez baitzuten esku hartu. Bazterketaren arrazoia, hain zuzen ere, 

tutoretzapean egotea izan zen, auzia ulertzeko eta lehentasunak adierazteko 

zeukan benetako gaitasuna kontuan hartu gabe. Horiek horrela, haren iritzia ez 

zen kontuan hartu ebazpen judizialean. Beraz, demandatzailearen bizitza pribatuan 

egindako bigarren esku-sartze hori ez zen arrazoi esanguratsu eta nahikoetan 

oinarritu. 

 

Beste epai esanguratsu batzuk: Shtukaturov Errusiaren aurka, 2008ko 

abenduaren 27koa, 44009/05; A.N. Lituaniaren aurka, 2016ko maiatzaren 

31koa, 17280/08; Nikolyan Armeniaren aurka, 2019ko urriaren 3koa, 74438/14. 

 

 

GGiizzaarrttee  SSeegguurraannttzzaa  

  

EBJA 

 

1. C-866/19, SC eta Zakła Ubezpieczeń Społecznych I Oddizał w Warszawie, 

2021eko urriaren 21ekoa 

- Gizarte Segurantzako sistemen koordinazioari buruzko 883/2004 (EE) 

Erregelamenduaren 52. artikuluaren 1. ataleko b) letra. 

 

Jatorrizko estatu kidean eta beste estatu kide batean kotizazio-aldiak 

dituen langilea. Erretiro-pentsioaren zenbatekoa zehaztea, estatu 

kideetan betetako kotizazio-aldien arabera hainbanatuta. 

Kotizaziopekoak ez diren aldien gehieneko muga, soil-soilik jatorrizko 

estatu kidean kotizatutako aldiei loturik kalkulatuta, ez langilea 

aseguratuta egondako estatu kide guztietan betetako kotizaziopeko aldi 

guztiei loturik. 

 

883/2004 Erregelamenduaren 6. eta 52. artikuluen xedapenek, funtsean, aurreko 

1408/71 Erregelamenduaren 45. eta 46. artikuluek zekarten edukia jasotzen 

dute.  Beraz, EBJAk emandako artikulu horien inguruko jurisprudentzia (hau da, 

45. eta 46. artikuluen ingurukoa), egokia da. 

 

Estatu kideen legeriari dagokio prestazioak jasotzeko eskubideak ematen dituen 

baldintzak zehaztea, baina estatuek Batasuneko Zuzenbidea errespetatu beharko 

dute (bereziki, zirkulazio eta bizileku askerako eskubidea). Helburu horrekin bat, 

883/2004 Erregelamenduaren 6. artikuluak ezarritakoaren arabera, prestazioa 

jasotzeko eskubidea aseguru-aldi jakin batzuk osatzera behartzen duten estatu 

kideek aintzat hartu beharko dituzte beste estatu kide batzuetan betetako 

aseguru-aldiak, jatorrizko estatu kideko legeriaren arabera bete izan balira bezala. 

Hainbat estatu kidetan betetako aldiak orotara kontabilizatu behar dira. Xedapen 

horrek aseguru-aldiak, egonaldiak edo lanaldiak metatzeko printzipioa, hots,  

EBFTren 48. artikuluak xedatzen duena. Printzipio horren helburua da langileen 

asmoa ez eragoztea zirkulazio askerako eskubidea erabiltzerakoan, lan-ibilbide 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0866
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osoa estatu kide bakarrean egin izan balute bezala izango lituzketen gizarte-

segurantzaren abantailak galduko ez dituztela bermatuta. 

 

Erretiro-pentsio bat eskuratzeko eskatzen den gutxieneko aseguru-aldia 

kalkulatzean, estatu kide batek gehieneko muga jakin bat arautzen badu 

kotizaziopekoak ez diren aldietan, kotizaziopeko tarteen aldean, langileak estatu 

kide guztietan betetako aseguru-aldi guztiak hartu beharko ditu kontuan estatu 

kide horrek.  Eskakizun hori egoera guztietan aplikatzen da, ez soilik prestazioa 

ematen duen estatuan betetako aldiak prestazio horretarako eskubidea lortzeko 

gutxienekora iristen ez badira. 

 

Bestalde, EBFTren 48.1.a) artikuluak dakarren metatzeko printzipioa ez da soilik 

aplikatzen pentsio bat eskuratzeko eskubidea zehazten denean, baita haren 

zenbatekoa kalkulatzen denean ere.  Xedapen hori garatzeko, 883/2004 

Erregelamenduaren 52.1.b) artikuluak dioenari jarraiki, agintari nazionalek honako 

hauek kalkulatu behar dituzte: 

 

- Lehenengoz, asegurudunak jasotzeko eskubidea izango lukeen prestazioaren 

zenbateko teorikoa, baldin eta haren aseguru-aldi guztiak, beste estatu kide 

batzuetan betetakoak barne hartuta, pentsioa kalkulatu eta ematen duen estatuan 

bete izan balira bezala. Horri dagokionez, hainbat estatu kidetan betetako 

aseguru-aldiak ere orotara zenbatu behar dira. 

 

- Bigarrenez, prestazioaren benetako zenbatekoa, zenbateko teorikoa pentsioa 

kalkulatu eta ematen duen estatuko legediaren arabera betetako aseguru-aldien 

iraupenaren eta estatu kide guztietan betetako aseguru-aldien iraupen osoaren 

artean hainbanatuta. Horrela, 52.1.b) artikuluak prestazioen zama banatu nahi du 

langileak kotizatu dueneko estatuetako gizarte-segurantzako sistemen artean, eta, 

aldi berean,  era proportzionalean banatu sistema horietako bakoitzean 

kotizatutako aldietan. Beraz, hainbanaketaren printzipioa aplikatzen da, ez 

guztizko atera edo orotara kalkulatzearena. Horrela, Estatu bakoitzeko Gizarte 

Segurantzak bere legeriaren arabera betetako aldiei dagokien prestazioaren zatia 

bakarrik ordaintzen du, eta zati hori bere legeriak estalitako aseguru-aldi guztiei 

dagokien zenbateko teorikoaren hainbanapena da. 

 

 

HHeerrrrii--aaddmmiinniissttrraazziiooeenn  zzeerrbbiittzzuukkoo  llaannggiilleeaakk//LLaannaa  

  

EBJA 

 

1. C-909/19, BX eta Unitatea Administrativ Territorială D., 2021eko urriaren 28koa. 

- 2003/88/EE Zuzentarauaren 2. artikuluaren 1. eta 2. atalak, eta 3., 5. eta 6. 

artikuluak, lanaldiaren antolamenduaren alderdi jakin batzuei buruzkoak. 

 

- Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 31. artikuluaren 2. atala 

(lanaren gehieneko iraupena mugatzeko eta eguneko nahiz asteko atsedenaldiak 

gozatzeko eskubidea; urteko opor ordainduak izateko eskubidea). 

 

Lan-kontratu baten esparruan osatutako lanbide-heziketako aldiengatiko 

ordainsaria. Enplegatzailearen ekimenez egindako derrigorrezko lanbide-

heziketa, lan-ordutegitik kanpo eta lantokitik kanpo hartutakoa. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0909
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Prestakuntza-ordu horiek aparteko ordu gisa ordain daitezela 

erreklamatzea. 

 

2003/88 Zuzentarauak ordainsaria arautzen ez duen arren, auzi nagusian, 

prestakuntza-orduen ziozko ordainsaria jasotzeko eskubidea ordu horiek lanaldi 

edo atsedenaldi gisa kalifikatzeari loturik dago, eta Zuzentarauak bai arautzen du 

gai hori. 

 

Zuzentarauak lanaldiaren gehieneko iraupenari eta atsedenaldiaren gutxieneko 

iraupenari buruz ezartzen dituen xedapenak garrantzi bereziko arauak dira EBko 

lan-zuzenbidean. Langile guzti-guztiek baliatu behar dituzte ordu horiek, eta 

betetzea ezin da izaera ekonomiko hutseko irizpideen mende ezarri. 2003/88 

Zuzentaraua dugu Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 31.2 artikuluaren 

zehaztapena. Zuzentarau horren xedapenak aipatutako artikuluaren argitan 

interpretatu behar dira, eta ezin dira modu murriztailean interpretatu. 

 

Lanaldiaren eta atseden-aldiaren kontzeptuak (Zuzentarauko 2.1 eta 2.2 

artikuluak) elkarren baztertzaileak dira. Eta lanbide-heziketako aldia batari edo 

besteari egokitu behar zaio. Kontzeptu bi-biak bereiz interpretatu behar dira, 

Europar Batasuneko Zuzenbidearen barruko kontzeptuak diren aldetik. Lanaldiaren 

faktore erabakigarrietako bat dugu langileak enplegatzaileak zehaztutako lekuan 

egoteko eta bere esanetara egoteko betebeharra da, langileak zerbitzuak berehala 

eman ahal izateko. Lantokia langileak bere enpresaburuaren aginduz jardueraren 

bat egin behar duen leku oro da. Langile batek enplegatzailearen agindua jasotzen 

duenean, eginkizunak bete ahal izateko prestakuntza jaso dezala, kontuan hartu 

beharko da, prestakuntza-aldietan, enplegatzailearen esanetara dagoela. Ez da 

garrantzitsua prestakuntza egiteko betebeharra dagokion legeriaren ondorio 

izatea. Zuzentarauaren ondorioetarako, prestakuntza lan-ordutegi arruntetik kanpo 

egiteak ere ez dauka garrantzirik, 2003/88 Zuzentarauak jasotzen duen “lanaldia” 

kontzeptuak ez baitu hori bereizten ohiko ordutegiaren barruan edo kanpoan 

egiten den prestazio gisa. Prestakuntza-aldietan egindako jarduera ohiko 

eginkizunez bestelakoa izateak ez du eragozten lanalditzat hartzea, prestakuntza 

enplegatzailearen ekimenez egiten bada; izan ere, kasu horretan, langileak 

enplegatzailearen jarraibideen mende jarraitzen du. 

 

Bestela interpretatzeak, aukera emango lioke enplegatzaileari ohiko lanorduetatik 

kanpoko prestakuntza-betebeharrak ezartzeko langileari, hau da, “lan-

harremanaren alderdi ahulari”, azkenaren atseden-eskubidearen kaltetan. 

 

Ikus, era berean, 2021eko martxoaren 9ko epaia, ondoko kasuan: C-344/19, 

Radiotelevizija Slovenija (laburpena eskuragarri dago hemen: 2021eko urtarriletik 

martxora bitarteko jurisprudentziaren begirada). 

 

2. C-214/20, MG eta Dublin City Council, 2021eko azaroaren 11koa 

- 2003/88/EE Zuzentarauaren 2. artikulua, lanaldiaren antolamenduaren zenbait 

alderdiri buruzkoa. 

 

Langile publiko (suhiltzaile) batek, presentziaz kanpoko prestasunari 

lotuta, guardia-araubidean lan egindako orduen kalkulua, ordu horietan, 

norberaren konturako jarduera profesional bat garatzen duenean. 

 

Langile baten guardia-aldia lanalditzat ala atsedenalditzat kalifikatu behar da 

(Zuzentarauaren 2.1 edo 2.2 artikulua). Guardia-aldiak lanalditzat hartuko dira 

https://alfresco5.arardom.local/share/page/site/relaciones-internacionales/wiki-page?title=5._Enero-Marzo_2021
https://alfresco5.arardom.local/share/page/site/relaciones-internacionales/wiki-page?title=5._Enero-Marzo_2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0214
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langileari ezarritako mugak era objektiboan eta modu nabarmenean eragiten 

badiote aldi horietan bere zerbitzu profesionalak behar ez diren denbora 

askatasunez administratzeko eta bere interesei eskaintzeko ahalmenari.  Aitzitik, 

langileak bere denbora administratzea daukanean, guardian benetan lan egindako 

denbora baino ez da lanalditzat hartuko.  Gainerakoa atsedenalditzat hartuko da. 

 

Arestian aipatutako mugen intentsitatea zehazteko, langileak lan-jarduera 

eraginkorrean hasteko duen epeari begiratu behar zaio, bai eta aldi horretan egin 

beharreko esku-hartzeen batez besteko maiztasunarri ere. Lanean jarduten 

hasteko epea minutu gutxikoa bada, guardia- edo zaintza-aldi osoa lanalditzat 

hartu beharko da, baina kontuan hartu beharko dira, halaber, aldi horretan 

langileari ezartzen zaizkion gainerako mugak eta ematen zaizkion erraztasunak. 

Zaintza-aldiak irauten duen artean, beste jarduera profesional batean aritzeko 

aukera argibide garrantzizkoa da guardia-aldiko baldintzek langileak aldi horietan 

bere denbora administratzeko duen gaitasunari muga handirik eragiten ez diotela 

adierazteko, baldin eta araudi aplikagarriak bigarren jarduera hori zaintza-aldien 

zati handi batean egiteko aukera ematen duela egiaztatzen bada. Beste argibide 

adierazgarri batzuk ditugu zaintza-aldian leku jakin batean egoteko betebeharrik 

dagoen edo ez dagoen, edo langilea atxikita dagoen unitatearen esku-hartze 

guztietan parte hartzeko betebeharrik dagoen ala ez. Beste alde batetik, aintzat 

hartu behar da, era berean, deien batez besteko maiztasunak eta esku-hartzeen 

batez besteko iraupenak bigarren jarduera profesionalen batean jardutea 

galarazten ote duten. Aitzitik, ezin dira kontuan hartu langilearen beraren 

erabakietatik eratorritako alderrdiak, hala nola bizilekua aukeratzea edo bigarren 

jarduera profesionala egitea, zaintza-aldian eskatuz gero, bere burua epe laburrean 

aurkeztu behar duen lekutik urrun. 

 

Lan-jarduera benetan garatzen ez deneko guardia-aldiak atsedenalditzat har 

badaitezke ere, enplegatzaileak bete egin behar ditu 89/391 Zuzentarauaren 5. 

eta 6. artikuluek ezartzen dizkioten betebeharrak, langileen segurtasunaren eta 

osasunaren babesari dagokionez.  Beraz, ezin izango dute ezarri langileen 

segurtasunari edo osasunari arriskua dakarkieten guardia-aldi luzerik edo sarririk. 

 

Ikus, era berean, 2021eko martxoaren 9ko epaia, ondoko kasuan: C-580/19, 

Stadt Offenbach am Main. 

 

Ikus, era berean, 2021eko martxoaren 9ko epaia, ondoko kasuan: C-344/19, 

Radiotelevizija Slovenija (laburpena eskuragarri dago hemen: 2021eko urtarriletik 

martxora bitarteko jurisprudentziaren begirada). 

 

3. C-233/20, WD eta job-medium GmbH, 2021eko azaroaren 25ekoa 

- Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2003/88/EE Zuzentarauaren 7. 

artikulua, lan-denboraren antolamenduaren zenbait alderdiri buruzkoa. 

 

- Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 31. artikulua. 

 

Enplegatzailearen ukoa langileari konpentsazio ekonomiko bat 

ordaintzeari, lan-harremana amaitu baino lehen hartu gabeko 

oporrengatik, langileak lanpostuari aldez aurretik eta arrazoirik gabe uko 

egin ziolako. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=ecli%3AECLI%3AEU%3AC%3A2021%3A183
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=ecli%3AECLI%3AEU%3AC%3A2021%3A183
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0233
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Langileen eskubidea urteko opor ordainduak izateko Europar Batasuneko Lan 

Zuzenbidearen garrantzi bereziko printzipioa da, printzipio horri ezin baitzaio 

salbuespenik ezarri, eta agintari nazional eskudunek beti errespetatu behar dituzte 

2003/88 Zuzentarauak ezarritako mugak. Zuzentarauaren 7. artikuluak zehaztu 

egiten du Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 31.2 artikuluak ezarritako urteko 

oporraldi ordaindua izateko oinarrizko eskubidea.  Eskubide hori, beraz, ezin da 

modu murriztailean interpretatu. Eskubidearen muina Zuzentarauari lotzen zaio 

zuzenean, eta estatu kideek ezin dute inolako betekizunen mendean jarri, nahiz 

eta eskubidea baliatzeko baldintzak ezar ditzaketen. 

 

Opor “ordainduak” baliatzeko eskubideak badakar, lan-harremana amaitzean, 

hartu ez diren oporren ziozko konpentsazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea, 

Zuzentarauaren 7.2 artikuluak ezartzen duen legez. Eskubidea sortzeko, esandako 

artikuluak ezartzen dituen baldintza bakarrak hauexek dira: lan-harremana 

azkentzea eta langileak eskubidez hartu beharreko opor guztiak hartu ez izana lan-

harremana iraungi denean. Lan-harremana azkentzeko arrazoiak ez du garrantzirik. 

Beraz, ezin da hartu gabeko oporren konpentsazio ekonomikoa ukatu, langileak 

berak, aldebatekotasunez, aurretiaz eta justifikaziorik gabe lan-harremanari 

amaiera eman ziola argudiatuta. 

 

4. C-217/20, XXXX eta Staatssecretaris van Financiën, 2021eko abenduaren 9koa 

- 2003/88/EE Zuzentarauaren 7. artikulua, lan-denboraren antolamenduaren 

zenbait alderdiri buruzkoa. 

 

Oporretako ordainsariaren zenbatekoa. Iraupen luzeko baja partzialeko 

egoeran dagoen zerga-administrazioko langilea. Ordainsariaren % 70ri 

eustea, lan egiteko egokitzat jotzen den orduengatik izan ezik, horien 

ziozko ordainsaria osoa baita. Arau beraren aplikazioa baja-aldiko 

oporren ordainketari dagokionez. 

 

Urteko opor ordainduak izateko eskubidea Europar Batasuneko Lan Zuzenbidearen 

printzipio bereziki garrantzitsua da, eta agintari eskudunek 2003/88 Zuzentarauak 

berak berariaz ezarritako mugak errespetatuz baino ezin dute aplikatu. Zuzentarau 

horren xedapenen helburua langileen laneko segurtasuna, higienea eta osasuna 

hobetzea da.  Langileen segurtasunaren eta osasunaren zaintzari heltzeko, 

langileak atsedenaldi eraginkorra izan behar du. 

 

Urteko opor ordainduak izateko eskubidearen helburua, orobat, atseden hori 

ematea da, eta ez da gaixotasunagatiko baja hartzeko eskubidearen modukoa, 

azkenak langilea sendatzea ahalbidetu nahi baitu. Oporretarako eskubidea 

langileak oporrak sortzeko erreferentziazko aldian benetan lan egin izanaren 

premisan oinarritzen da. Horregatik, urteko opor ordainduak izateko eskubidea, 

printzipioz, benetan lan egindako aldien arabera zehaztu behar da, langileak 

daukan lan-kontratuaren arabera. 

 

Oporraldian, langilearen egoerak soldatari dagokionez, lanaldiekiko alderagarria 

izan behar du.  Ordainsari arruntaren egiturak ezin du eraginik izan langileak bere 

atsedenaldian lanaren pareko baldintza ekonomikoak gozatzeko eskubidean. 

Gainera, langileak gaixotasunagatiko bajan daudenean, ordaindutako oporretarako 

eskubidea ezin da benetan lan egin izanaren baldintzaren mendean jarri: oporrak 

hartu dituztenekin parekatu behar dira. Bajako aldiak zerbitzu-aldiaren zati gisa 

zenbatu behar dira, LANEren 132. Hitzarmenaren 5.4 artikuluak ezartzen duen 

moduan, gaixotasunagatiko absentzia langilearen borondatetik kanpokoa baita. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0217
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Urteko oporraldi ordainduan, ordainsari arrunta jasotzeak aukera eman nahi dio 

langileari eskubidez metatutako egunak benetan gozatzeko.  Ordainsari hori 

benetako lanaldietan jasotzen duena baino txikiagoa bada, baliteke langileak 

oporrik hartu nahi ez izatea. 

 

Bajan dagoen bitartean, oporretako ordainsaria murriztu egiten bada bajako 

egoeran ordainsaria murriztearen ondorioz, egiatan, erreferentziazko aldian lanaldi 

osoan lan egin izanari lotuko zaio ordaindutako oporrak hartzeko eskubidea. Eta 

langilea bajan egon ez balitz jasoko zukeen ordainsaria baino txikiagoa ordaintzen 

da. Beraz, benetan lan egin duten langileekiko parekatze edo berdintzea hausten 

da. Horrela, beraz, oporretako ordainsaria ordaintzerakoan, ez da kontuan hartu 

behar lanaldiaren ordainsaria murrizteko aukera gaixotasunagatiko bajaren 

ondorioz. 

 

5. C-151/21, Gaztela-Mantxako osasun-zerbitzua eta BF, 2021eko abenduaren 

13koa. 

- Iraupen Zehatzeko Lanari buruzko Esparru Akordioaren 4. Klausula (Ekonomia 

eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen, UNICEren eta CEEPen Iraupen Zehatzeko 

Lanari buruzko Esparru Akordioari buruzko 1999/70/EE Zuzentarauari erantsia). 

 

Langile batek bere kategoria baino goragoko kategoria batean aldi 

baterako egindako jarduerei dagozkien aldiak kontuan ez hartzea 

antzinatasun-hirurtekoak kalkulatzerakoan. 

 

Auzi nagusian deskribatzen denez, kontratu finkoa zuen erizaintzako laguntzaile 

batek erizain lanak egin zituen aldi baterako, baina laguntzailearen kategorian 

jarraitu zuen (55/2003 Legearen 35 artikulua, osasun-zerbitzuetako estatutupeko 

langileen esparru-estatutuari buruzkoa), eta ez zituen erizainaren kategoriako 

antzinatasun-hirurtekoak jaso, laguntzailearen kategoriakoak baizik. Erizainaren 

kategorian behin betiko sartu ondoren, hirurtekoa ordaintzeko eskatu zuen, baina 

administrazioaren isiltasunez ukatu zitzaion. 

 

Egoera berean, baina aldi baterako kontratua duen langile batek erizain-lanak 

egingo balitu, erizainaren kategoriako hirurtekoak jasotzeko eskubidea izango 

luke. 

 

Esparru-akordioaren 4. klausulak diskriminaziorik ezaren printzipioa aplikatzen die 

iraupen mugatuko kontratuak dituzten langileei, enplegatzaileek aldi baterako lan-

harremana erabil ez dezaten langile horiei kontratu mugagabea duten langileei 

aitortutako eskubideak kentzeko. Tratu-desberdintasunak soilik onar daitezke 

arrazoi objektiboak erabiliz justifikatzen badira. 

 

Antzinatasun-hirurtekoak 4. klausulan aipatzen diren lan-baldintzen atal dira; hala 

eta guztiz ere, diskriminaziorik ezaren printzipioa aldi baterako kontratuak dituzten 

langileen eta egoera alderagarrian dauden lanaldi mugagabeko kontratuak dituzten 

langileen arteko tratu-desberdintasunei baino ez zaie aplikatzen. Kasu honetan, 

erreklamazioa aurkeztu duen langileak kontratu finkoa du, eta ez dago sartuta, ez 

1999/70 Zuzentarauaren, ez Esparru Akordioaren aplikazio-eremuan, nahiz eta 

barne-sustapenen esparruan iraupen mugatuko ondoz ondoko izendapenak 

erdietsi. 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9C5DEBE97FAB5E55ABFF7C229416128C?text=&docid=251427&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9323824
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Ikus, era berean, 2021eko ekainaren 3ko epaia, ondoko auzian: C-942/19, 

Aragoiko osasun-zerbitzua (laburpena eskuragarri dago hemen: 2021eko apiriletik 

ekainera bitarteko jurisprudentziaren begirada). 

 

6. C-226/21, KQ eta Gaztela-Mantxako osasun-zerbitzua, 2021eko abenduaren 

13koa 

- Iraupen Zehatzeko Lanari buruzko Esparru Akordioaren 4. Klausula (Ekonomia 

eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen, UNICEren eta CEEPen Iraupen Zehatzeko 

Lanari buruzko Esparru Akordioari buruzko 1999/70/EE Zuzentarauari erantsia). 

 

Bitarteko mediku bat adinaren zioz guardia medikoetatik salbuesteari 

uko egitea. Guardia-salbuespenak langile finkoei bakarrik ematea 

arautzen duen legeria autonomikoa. 

 

2.1 klausulan zehaztuta dagoen Esparru Akordioaren aplikazio-eremua modu 

hedagarrian ulertu behar da, eta akordio hori sektore publikoak egindako iraupen 

mugatuko kontratu eta lan-harremanei aplikatzen zaie. Auzi honetako medikua 

Esparru Akordioaren aplikazio-eremuari atxikita dago, hainbat aldiz izendatu 

baitute aldi baterako estatutupeko langile gisa, eta, gaur egun, bitarteko gisa 

izendatuta dago (orain dela 10 urtetik). 

 

Esparru Akordioaren 4. klausulak Batasunaren lan-zuzenbidearen printzipio bat 

adierazten du, eta printzipio hori ezin da modu murriztailean interpretatu. 4. 

klausulan aipatzen diren lan-baldintzen artean, lan-harremanaren hainbat alderdi 

ageri dira, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren jurisprudentziarekin bat 

etorrita: antzinatasun-hirurtekoak, etengabeko prestakuntzako seiurtekoak, 

kontratua azkentzeko legez kanpoko klausulagatiko kalte-ordaina, pizgarri 

ekonomikodun ebaluazio profesionaleko planetan parte-hartzea, karrera 

profesionaleko sistema, kontratua amaitzeko aurreabisu-epea zehaztea, kontratua 

amaitzeagatiko kalte-ordainak, kaleratu edo lanaldia murriztuz gero, lanera 

itzultzeko araubidea. Guardietatik salbuestea ere “lan-baldintzatzat” hartu behar 

da, 4. Klausulak dakarren esanguran, enplegatzailea langilearekin lotzen duen lan-

harremanaren arabera ematen baita.  

 

Beraz, egiaztatu behar da esandako bi langile-taldeak egoera alderagarrian dauden 

eta, egotekotan, desberdintasun horretarako justifikazio objektiborik dagoen. 

 

EBJAk ebatzi du, auzitegi igorleak eman dezakeen irizpena gorabehera, bi taldeak 

egoera alderagarrian daudela, lanpostuen ezaugarriak, lanaldiak eta arreta-

betebeharrak berdinak baitira. Guardietatik salbuesteak ondorio berdinak sortuko 

ditu zerbitzua ematean, langile batzuk edo beste batzuk diren.  Beraz, justifikazio 

objektiboa eman behar da tratu-desberdintasuna zuritzeko. Araudi nazional orokor 

eta abstraktu batek (legeak edo lan-hitzarmen kolektiboak) desberdintasun hori 

arautzea ezin da justifikazio objektibotzat hartu. Elementu jakin eta zehatzak egon 

behar dira, dena delako lan-baldintzaren ezaugarritzen dutenak, atxikita dagoen 

testuinguru espezifikoan eta irizpide objektibo zein gardenen arabera.  Tratu-

desberdintasunak egiazko premia bati erantzun behar dio, eta premia hori 

asetzeko egokia eta ezinbestekoa izan behar du. Justifikazio hori eman dezaketen 

elementuak dira aldi baterako kontratuei esleitzen zaizkien zereginen izaera eta 

ezaugarri bereziak, edo lan-politikako helburu legitimoak. 

 

https://alfresco5.arardom.local/share/page/site/relaciones-internacionales/wiki-page?title=6._Abril-Junio_2021&listViewLinkBack=true
https://alfresco5.arardom.local/share/page/site/relaciones-internacionales/wiki-page?title=6._Abril-Junio_2021&listViewLinkBack=true
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=251428&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9343573
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Hizpide darabilgun auzian, EBJAk ondorioztatu du tratu-desberdintasuna 

izendapenaren aldi baterako izaeragatik bakarrik gertatu zela, demandatzaileak 

bitarteko gisa betetzen duen lanpostua langileriako finko batentzat baita; gainera, 

lanpostuak ez dauka inolako espezifikotasunik sasoia zenean aldi baterako 

izendapenik justifikatzeko, ez beharrizanagatik, ez larrialdiko arrazoiengatik.  

Beraz, Esparru Akordioaren 4. klausula aldi baterako langileak adinagatiko 

guardietatik salbuesteko eskubidetik kanpo uzten dituen legeriaren aurkakoa da. 

 

Esparru Akordioaren 4. klausula baldintzarik gabekoa eta behar bezain zehatza da; 

beraz, Estatuaren aurrean argudiatu daiteke, epaile nazional baten aurrean. 

 

 

IInngguurruummeennaa  

  

EBJA 

 

1. C-357/20 IE eta Magistrat der Stadt Wien, 2021eko urriaren 28koa 

- Habitat naturalak eta basoko fauna eta flora kontserbatzeari buruzko 92/43/EEE 

Zuzentarauaren 12. artikuluaren 1. ataleko d) letra. 

 

Hamster europarraren atsedenlekuak eta ugalketa-lekuak narriatu edo 

suntsitzeagatiko isuna. Hamster europarra Zuzentarauaren babes 

zorrotza behar duten animalia-espezieen zerrendan ageri da (IV. 

eranskina, a) letra).   “Ugalketa-lekua” deritzon kontzeptua zehaztea eta 

atsedenleku baten “narriaduraren” eta “suntsiketaren” artean bereiztea. 

 

Zuzentarauaren 12.1.d) artikuluak eskaintzen duen babes zorrotzak babestutako 

animalia-espezieen habitataren zati garrantzitsuen kontserbazioa bermatu nahi du, 

espezie horiek ugaltzeko baldintza egokiak izan ditzaten. Hamster europarrari 

gagozkiola, xedapen horren interpretazioa animaliaren gordelekuetara soilik 

mugatuko balitz, babesik gabe utziko lituzke hamsterrak ugaltzeko edp kumeak 

gordelekuaren inguruan jaiotzeko beharrezkoak diren eremuak. Beraz, “ugalketa-

lekuaren” kontzeptua animalia-espezieei arrakastaz ugaltzeko aukera ematen 

dieten beharrezko eremuen multzoari dagokio, ugalketa-lekuaren inguruak ere 

aintzat hartuta (ikus, era berean, Batzordearen 2007ko orientazio-dokumentua). 

Gainera, ugalketa-lekuak babesteak aukera eman behar du leku horiek 

kontserbazio-egoera egokiari eusten edo hura ezartzen laguntzeko, haien 

funtzionaltasun ekologikoa bermatze aldera. Ugalketa-leku bat babestea ez 

litzateke eraginkorra izango, baldin eta haren inguruan egindako giza jarduerek 

espezie babestuak ugalketa-tokitik alde egitea eragingo balute. 

 

2020ko uztailaren 2ko epaian, gertakari berdinei buruzkoan, EBJAk 

“atsedenlekua” kontzeptuaren norainokoa interpretatu zuen, babestutako 

espezieak artean okupaturik ez dituen atsedenlekuak ere aintzat hartuta, baldin 

eta espezie hori atsedenlekura itzultzeko aukera nahikoa handia badago. 

Ugalketa-eremuaren kontzeptuaren denbora-irismenari dagokionez, interpretazio 

zabala egin behar da: ugalketa-lekuen babesa ugalketa arrakastatsua bermatzeko 

beharrezkoa den denboran luzatu behar da. Horrla, beraz, espezieak artean 

okupatzen ez dituen lekuetara hedatzen da, baldin eta haietara itzultzeko aukera 

nahikoa handia badago. Hasiera batean, behintzat, babesa ez da mugatu behar 

aldi jakin batzuetara, hala nola haurdunaldietara edo mendetasun-garaira. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0357
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Ugalketa-leku baten edo atsedenleku baten narriadura eta suntsiketa artean 

bereizterakoan, kontuan hartu behar da toki horren funtzionaltasun ekologikoak 

jasan duten kaltea. Narriadura funtzionalitate ekologikoaren apurka-apurkako 

gutxitzeari dagokio, eta suntsipena, berriz, funtzionaltasun osoaren galerari, hura 

nahita edo nahi gabe gertatzen den kontuan hartu gabe. Nolanahi ere den, 

12.1.d) artikuluaren helburua da, ez bata, ez bestea, gerta ez dadin bermatzea. 

Ugalketa-lekuek eta atsedenlekuek beharrezko baldintzak eskaini behar dituzte, 

dena delako espeziearen eskakizunen arabera. 

 

Ikus, era berean, 2020ko uztailaren 2ko epaia, ondoko auzian: C-477/19, 

Magistrat de Stadt Wien (laburpena eskuragarri dago hemen: 2020ko uztailetik 

irailera bitarteko jurisprudentziaren begirada). 

 

2. C-315/20 Regione Veneto eta Plan Eco Srl., 2021eko azaroaren 11koa 

- 1013/2006 (EE) Erregelamendua, hondakinak garraiatzeari burukoa. 

 

- 2008/98/EE Zuzentaraua, hondakinei buruzkoa eta hainbat zuzentarau 

indargabetzen dituena. 

 

Balorizazio energetikoa egiteko, tratamendu mekanikoa jasan duten eta 

jatorrizko propietateak aldatu ez dituzten udal-hondakin nahasiak 

garraiatzaren aurka egotea. 

 

Erregelamenduaren 3.5 artikuluak ezartzen duenari jarraiki, etxeetako udal-

hondakin nahasiak balorizazio-instalazioetara eramateko, ezabatu nahi diren 

hondakinen xedapen berberak bete beharko dira. Bestalde, 11.1.i) artikuluak 

helmugako edo bidaltze-tokiko agintariei baimena ematen die garraioaren aurka 

egiteko, direnak direlako hondakinak etxebizitza prin¡batuetan bildutako udal-

hondakinen nahasketa izate hutsagatik. Xedapen horien helburua da etxeetan 

bildutako hondakinen garraioa behar-beharrezkoa baino ez egitea, eta estatu kide 

bakoitzean etxeko hondakinen kudeaketa autonomoa sustatzea, ondoko estatu 

kideekiko lankidetza baztertu gabe (ildo horretakoa dugu Zuzentarauaren 16. 

artikulua: autosufizientzia- eta hurbiltasun-printzipioak). Estatu kideek 

hautemateko tarte bat dute hondakinen tratamenduan autosufizientzia nazionala 

lortzeko egokitzat jotzen duten lurralde-oinarria zehazteko.  Hori dela eta, 

espedizio- edo bidalketa- agintari bat balorizatu edo ezabatu nahi diren eta etxe 

pribatuetan bildutako udal-hondakin nahasiak garraiatzearen aurka egon daiteke. 

 

Zuzentarauaren 33. kontuan hartuzkoak dioenez, Erregelamenduaren 3.5 

artikuluan aipatzen diren hiri-hondakin nahasiak halakotzat hartzen jarraituko da, 

bai eta euren propietateak funtsean aldatu ez dituzten tratamendu-eragiketak egin 

egin zaizkienean ere.  Beraz, balorizazio energetikoa egiteko helburuz, tratatu 

diren udal-hondakin nahasiak, euren propietateak funtsean aldatu gabe, etxeetan 

bildutako udal-hondakin nahasitzat hartu behar dira. Hondakinak garraiatzeari 

aplikatu beharreko araubide juridikoa hondakinon funtsezko izaeraren araberakoa 

da, ez hondakinen Europako katalogoan duten sailkapenaren araberakoa; horrek 

esan nahi du bidalketako edo helmugako agintariek garraio horren aurka egiten 

jarraitu ahalko dutela. 

 

 

 

 

 

https://alfresco5.arardom.local/share/page/site/relaciones-internacionales/wiki-page?title=3._Julio-Septiembre_2020
https://alfresco5.arardom.local/share/page/site/relaciones-internacionales/wiki-page?title=3._Julio-Septiembre_2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0315
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GEEA 

 

3. Rovshan Hajiyev Azerbaijanen aurka, 2021eko abenduaren 9koa, 19925/12 eta 

47532/13 

Radarreko instalazio militar batek ingurumenean eta osasunean duen 

eraginari buruzko interes publikoko informazioa ukatzea kazetari bati. 

 

GEEHren 10. artikulua (informazio-askatasunerako eskubidea): urraketa 

 

Auzi-jartzaileak sobietar radar-estazio batek ingurumenean eta osasunean daukan 

eraginari buruzko informazioa eskatu zuen; informazio hori biltzeko batzorde bat 

eratu zen, oraindik ere jarduten duena. Osasun Ministerioari eta Ministroen 

Kontseiluari egindako eskaerak erantzunik gabe geratu ziren, eta haren eskari 

judizialak ustelak izan ziren. 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak gogorarazi du 10. artikuluak ez duela 

ezartzen, berez, gobernuaren informazioa eskuratzeko eskubiderik, ezta 

gobernuak informazio hori emateko betebeharrik ere. Nolanahi ere, informazio 

jakin bat eskuratzea adierazpen-askatasuna baliatzeko tresna denean (informazioa 

emateko eta jasotzeko alderdia), informazioa eskuratzeko eskubidea sor daiteke, 

bai eta ildo doakion betebeharra ere. Auzi horretan, Giza Eskubideen Europako 

Auzitegiak ebatzi zuen eskatutako informazioa interes publikokoa dela, 

beharrezkoa zela kazetariak informazio-askatasuna erabili ahal izateko, eta 

prestatuta eta eskuragarri zegoela. Txostenerako sarbidea ukatzea GEEHren 10. 

artikuluaren urraketa izan zen, eta GEEAk ebatzi zuen bezala, legeak ez zuen 

halakorik arautzen. Informazioa ukatzeak ez zituen bete azerbaijandarren legerian 

araututako prozedura-baldintzak, eta jarritako demandez arduratu ziren auzitegien 

arrazoibidea aplikatu beharreko legeriaren interpretazio nabarmen zentzugabean 

oinarritu zen. Hain zuzen ere, auzitegiek interpretatu zuten informaziorako 

sarbideari buruzko legearen artikulu jakin batek, informazio-mota jakin batzuen 

publizitate aktiboa egitera behartzen zuenak, bazekarrela zuela gainerako 

informazio-motetarako sarbidea ukatzea. Egiatan, baina, beste informazio-mota 

horiek eskaera bidez eskuratzeko eskubideari lotuta zueden, auzitegiek argudiatu 

ez zituzten kasu jakin batzuetan izan ezik. 

 

 

IInngguurruummeennaa//HHeerrrrii--aaddmmiinniissttrraazziiooeenn  oonnddaassuunnaakk  eettaa  zzeerrbbiittzzuuaakk  

 

GEEA 

 

1. Kapa eta beste batzuk Poloniaren aurka, 2021eko urriaren 14koa, 75031/13 

Eguneko eta gaueko trafikoa autobide batetik herri batetik barrena 

igarotzen den errepide batera desbideratzea, bizilagunek gehiegizko 

zarata, dardarak eta kea jasan behar dituztela. 

 

GEEHren 8. artikulua (etxebizitza errespetatzeko eskubidea): urraketa. 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak gogora ekarri du, GEEHren arabera, 

bizilekuaren gozamena babesten duela ingurumen-eragozpenen aurrean, eta 

estatuari betebeharrak ezartzen dizkio eragozpen horiek jarduera pribatuen zioz 

ere gerta ez daitezen. Estatuak babes-betebehar positiboak bete dituen edo 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-213788%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-212138%22]}
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estatuaren esku-hartzea justifikatuta dagoen aztertzean, Giza Eskubideen 

Europako Auzitegiak aztertuko du ea haztapen egokia egin den obra publiko batek 

eragindako pertsonen gatazka-interesen eta obra horren interes orokorraren 

artean, hizpide darabilgun auzian bezala. Ingurumen-eragozpenek komunitate-

bizitzaren inguruko ohiko eragozpenak gainditzen dituztenean, etxebizitzaren 

gozamen baketsuari eragin ahalko diote. 

 

Kasu honetan, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak egiaztatu zuen bizilagunek 

jasandako eragozpenak oso larriak izan zirela eta GEEHren 8. artikuluak jasotzen 

dituen ingurumen-eragozpentzat har daitezkeela, horien intentsitatea, iraupena eta 

osasun fisiko nahiz mentalean izan ditzaketen ondorioak kontuan hartuta. 

Auzitegia jabetu da plangintzaz arduratu ziren agintariek ez zituztela aintzat hartu 

hiriko alkateak aurkeztutako objekzioak, errepidearen hiri-tarteak trafiko-gainkarga 

nabarmena izan zezakeela adierazi zuenean. Bestalde, eraginaren edo inpaktuaren 

ebaluazioak unean egiten ari ziren autobiari buruzkoak ziren, ez zirkulazioa 

errepide arruntaren hiri-tartea erabiliz desbideratzeari buruzkoak. Gainera, 

hurbileko autobia bidesaririk gabekoa izateak trafiko handiagoa erakarri zuen eta, 

beraz, zirkulazio  astunagoa saihesbidera. Beraz, hiri-tartetik barrenako trafikoa 

handitu egingo zela aurreikus zitekeen, eta hari buruz ohartarazi zen. Hala eta 

guztiz ere, agintari arduradunek autobiaren proiektuarekin jarraitzea erabaki zuten, 

egoiliarren gaineko eragina batere kontuan hartu gabe. 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak bereizi egiten ditu autobia zatika eraikitzeko 

proiektuaren interes orokorra eta tarte horietako bat herriaren sarreran bertan 

amaitzeko interesa, azkenak zirkulazioa hiri-eremura barruratzea eragiten 

baitzuen. Ingurabidea eraikitzeko finantziaziorik ez izatea, aurretiaz pentsatu 

bezala, ez zaio nahikoa arrazoi iruditzen auzitegiari, horrenbeste eragozpen 

sortzeko. 

 

Agintariek herriko egoeraren jarraipena egin zuten eta erreakzionatu egin zuten 

bizilagunen kexen aurrean, eta hiri barruko trafikoa arintzeko asmoz, autobiaren 

tartea luzatzeko plana aurkeztu zuten. Hala ere, plana atzeratu egin zen eta 

gauzatzeko lanak zaildu egin ziren bi urtetik gorako aldian. Hala, trafikoa herritik 

kanpo desbideratzeko behin-behineko neurriek ez zuten eragin esanguratsurik 

izan. Eragozpenak arintzeko ahaleginak egin ziren arren, ez zuten emaitzarik ondu, 

autobiaren eta herria zeharkatzen zuen errepidearen arteko konbinazioak gidarien 

gogokoena izaten jarraitu baitzuen, eta, hortaz, gidarien interesak auzokoen 

interesen gainetik gailendu ziren. Ondorioz, ez ziren behar bezala neurtu gatazkan 

zeuden interesak. 

 

Beste epai esanguratsu batzuk: Hatton eta beste batzuk Erresuma Batuaren 

aurka, 36022/97; Powell and Rayner Erresuma Batuaren aurka, 1990eko 

otsailaren 21ekoa; Fadeyeva Errusiaren aurka, 2005eko ekainaren 9koa, 

55723/00. 

  

GGiizzaarrtteerraattzzeeaa  

  

EBJA 

 

1. C-462/20, ASGI, APN, NAGA eta Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2021eko 

urriaren 28koa 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0462
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- Hirugarren herrialdeetako iraupen luzeko herritarren estatutuari buruzko 

2003/109/EE Zuzentarauaren 11. artikuluaren 1. ataleko d) eta f) letrak. 

 

- Hirugarren herrialdeetako herritarrei estatu kide batean bizitzeko eta lan egiteko 

modua ematen dien baimen bakarra eskatzeko prozedura bakarra ezartzen duen 

eta estatu kide batean legez bizi diren hirugarren herrialdeetako langileentzat 

eskubideen multzo erkidea ezartzen duen 2011/98/EB Zuzentarauaren 12. 

artikuluaren 1. ataleko e) eta g) letrak. 

 

- Kualifikazio handiko enplegu-helburuetarako, hirugarren herrialdeetako 

herritarren sarrera- eta bizileku-baldintzei buruzko 2009/50/EE Zuzentarauaren 

14. artikuluaren 1. ataleko e) letra. 

 

- Hirugarren herrialdeetako herritarrak edo aberrigabeak nazioarteko babesaren 

onuradun gisa aitortzeko betekizunei, iheslarientzako edo babes subsidiariorako 

eskubidea duten pertsonentzako estatutu era batekoari eta emandako babesaren 

edukiari buruzko arauak ezartzen dituen 2011/95/EB Zuzentarauaren 29. 

artikulua. 

 

Hirugarren herrialdeetako herritarren familiei ondasunak eta zerbitzuak 

erosteko deskontu-txartel bat ukatzea. Txartel hori gizarte-

segurantzako, gizarte-prestazioko edo gizarte-asistentziako zerbitzutzat 

hartzea; edo ondasun eta zerbitzuetarako sarbidetzat hartzea, 

alegatutako zuzentarauak eta 883/2004 Erregelamenduak diotenari 

jarraiki.  

 

Judizio aurreko auziari erantzuteko, beharrezkoa da zehaztea ea ondasunak eta 

zerbitzuak eskuratzeko deskontu-txartela izan daitekeen aipatutako zuzentarauek 

hirugarren estatuetako herritarrei estatu horretako herritarrekiko tratu-

berdintasunerako eskubidea aitortzen dieten prestazioetako bat. 

 

- 2011/98 (12.1.e artikulua) eta 2009/50 (14.1.e artikulua) zuzentarauek 

883/2004 Erregelamenduan ageri den “gizarte-segurantzaren adarrak” deritzon 

kontzeptura jotzen dute, hirugarren herrialdeetako herritarren tratu-

berdintasunaren eremua zehazterakoan. Kontzeptu horretan zer prestazio jasotzen 

den eta zein ez zehazteko irizpidea ez da Zuzenbide nazionalaren kalifikazioan 

oinarritzen, prestazioa lortzeko helburuan eta baldintzetan. Gizarte-segurantzako 

prestazio bat dugu premia pertsonalei buruzko banako eta eskatu ahalako iritziak 

bazter utzita ematen dena, legez definitutako egoera baten arabera, betiere 

883/2004 Erregelamenduaren 3.1. artikuluak dakartzan arriskuetako bati 

doakiona. Familiei zuzenean ematen zaizkien prestazioak, irizpide objektiboen 

arabera emandakoak, hala nola kide kopurua, diru-sarrerak edo ondare-

baliabideak, eta familia-kargak konpentsatzeko direnak, gizarte-segurantzako 

prestaziotzat hartu behar dira. 

 

883/2004 Erregelamenduaren 3.1.j eta 1.z) artikuluetan ageri diren familia-

prestazioak familiako gastuei aurre egiteko gauzazko edo diruzko prestazioak dira, 

elikadura-pentsioen aurrerakinak eta jaiotza- eta adopzio-sorospen bereziak izan 

ezik. Seme-alaben mantenu-kargak arintzea helburu duten familia-

aurrekontuetarako ekarpen publikoak dira.  

 

Kasu honetakoa bezalako deskontu-txartel bat ezin da 883/2004 

Erregelamenduaren aplikazio-eremuaren barruko familia-prestaziotzat hartu. 
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Horren arrazoia dugu deskontu-txartela Gobernuaren eta ondasun eta zerbitzuen 

hornitzaile pribatuen arteko akordio baten emaitza dela, azkenek borondatez parte 

hartzen baitute eta haiek jasaten baitituzte kostuak. Beraz, ez da ekarpen 

publikoa. Eta, horrenbestez, baztertu egin behar da 2011/98 eta 2009/50 

Zuzentarauetan ezartzen den hirugarren estatuetako herritarren tratu-

berdintasunaren printzipioaren urraketa, 883/2004 Erregelamenduan jasotako 

prestazioei dagokienez. 

 

- 2003/109 Zuzentarauak (11.1.d) artikulua) ez du 883/2004 Erregelamendura 

jotzen hirugarren estatu bateko iraupen luzeko egoiliarren tratu-berdintasunaren 

printzipioak zer prestaziori buruz indarra daukan zehazteko; aitzitik, zuzenbide 

nazionalera jotzen du. Beraz, segurtasun, asistentzia eta gizarte-babesa direlako 

terminoen interpretazio bereizia egitea bidezkoa ez bada ere, estatuek ez diote 

kalterik egin behar Zuzentarauaren eragin baliagarriari. Europar Batasuneko 

Justizia Auzitegiaren ustez, luzaroko egoiliarrak deskontu-txarteletik kanpo uzteak 

ez dio kalterik egiten Zuzentarauak segurtasunaren, asistentziaren edo gizarte-

babesaren arloan tratu-berdintasunari lotuta duen eragin baliagarriari. Zuzenbide 

nazionalaren arabera, txartela ez bada kontzeptu horien baitakoa, Zuzentaraua ez 

dago hirugarren herrialdeetako herritarrak baztertzearen aurka. 

 

- 2011/95 Zuzentarauari dagokionez, esan behar da 29. artikuluak tratu-

berdintasuna galdatzen duela nazioarteko babesaren onuradunentzat, gizarte-

laguntza edo asistentziari dagokionez. EBJAren jurisprudentziaren arabera, horrek 

barruratzen ditu agintari publikoek nazio-, eskualde- edo toki-mailan ezarritako 

laguntza-araubide guztiak, baldin eta pertsona batek baliabide nahikorik ez badu 

bere oinarrizko premiak eta familiako kideenak asetzeko. Berriro ere, erabakigarria 

izango da deskontu-txartela kontzeptu horretan sartzen ote den dena delako 

Zuzenbide nazionalean. 

 

- Hirugarren estatuetako herritarrak baztertzea, aldiz, 2003/109 Zuzentarauaren 

11.1.f) artikuluak, 2011/98 Zuzentarauaren 12.1.g) artikuluak eta 2009/50 

Zuzentarauaren 14.1.g) artikuluek galdatzen duten tratu-berdintasunaren 

aurkakoa da, ondasunak eta zerbitzuak eskuratzeko eta jendearen eskura dauden 

ondasunak eta zerbitzuak hornitzeko. Txartelaren helburua ondasunak, zerbitzuak 

eta horien hornidura deskontu bat baliatuz eskuratu ahal izatea da. Indarrean 

dagoen estatuko araudiaren arabera, hiru zuzentarau horiek babesten dituzten 

hirugarren herrialdeetako herritarrek ezin dituzte ondasunak eta zerbitzuak 

eskuratzeko baldintza berdinak baliatu, ezin baitute txartela eduki. 

 

Ikus, era berean, 2020ko apirilaren 3ko epaia, ondoko auzian: Caisse pour 

l’avenir des enfants (laburpena eskuragarri dago hemen: 2021eko apiriletik 

ekainera bitarteko jurisprudentziaren begirada). 

 

 

GEEA 

 

2. Šaltinytė Lituaniaren aurka, 2021eko urriaren 26koa, 32934/19 

Etxebizitza erostea xede duen diru-sarrera txikiko familia gazteentzako 

prestazio bat ukatzea, eskatzaileak 35 urte baino gehiago izateagatik. 

 

https://alfresco5.arardom.local/share/page/site/relaciones-internacionales/wiki-page?title=Abril-Junio_2020&listViewLinkBack=true
https://alfresco5.arardom.local/share/page/site/relaciones-internacionales/wiki-page?title=Abril-Junio_2020&listViewLinkBack=true
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-212692%22]}
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GEEHren 14. artikulua (Hitzarmeneko eskubideez baliatzean diskriminatua ez 

izateko eskubidea) GEEHren 1. Protokoloaren 1. artikuluari loturik (ondasunak 

modu baketsuan gozatzeko eskubidea): urraketarik ez. 

 

Demandatzaileak prestazioaren onuradun izateko eskatzen ziren baldintza guztiak 

betetzen zituen, adinaren muga izan ezik, eta, beraz, prestazioa eskuratzeko 

legezko itxaropena izan zezakeen. Giza Eskubideen Europako Auzitegiak ulertu 

zuen gainerako baldintzak ere betetzen zituzten baina 35 urtetik beherakoak 

izateagatik prestazioa jaso zuten beste pertsona batzuen aldean jaso zuen tratu 

desberdina adinean oinarritu zela. 35 urtetik gorako eta hortik beherako pertsonen 

egoera baliokidea zela onartu zuen, bi taldeen familiek behar berdintsuak izan 

zitzaketelako. 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren iritziz, tratu-desberdintasun horrek 

helburu bidezkoa zuen: jaiotza-tasa sustatzea gazteen artean. Proportzionaltasuna 

balioestean, auzitegiak herrialdearen testuinguru sozioekonomikoa kontuan hartu 

zuen, emigrazioa eta jaiotza-tasa apala ezaugarri dituena. Baliabide mugatuen 

banaketak mahairatzen dituen erronkak eta prestazio jakin batzuetarako 

eskubideari mugak jartzeko beharra ere kontuan hartu zituen, eta legegile 

nazionalak ekonomia- eta gizarte-politikan daukan iritzi-tarte zabala berretsi zuen. 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren aburuz, adin-mugak bazeukan nolabaiteko 

oinarria, norbanakoen finantza-egoera eragin handiko faktorea baita gazteen 

emigrazioari edo gurasotasunari buruzko erabakietan. Datu estatistikoen arabera, 

ezkontzeko, seme-alabak izateko eta etxebizitza erosteko maileguak eskatzeko 

batez besteko adina 28 eta 35 urte bitartekoa zen; beraz, ezarritako muga datu 

objektiboen araberakoa zen. Azkenik, ondorioztatu zuen estatuak ez zuela bere 

iritzi-tartea gainditu, eta tratu-desberdintasuna benetan lortu nahi zen helburuaren 

neurrikoa zela, hots, proportziozkoa. 

 

 

DDaattuueenn  bbaabbeessaa  

  

EBJA 

 

1. C-102/20, StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH, 2021eko azaroaren 

25ekoa 

- Komunikazio elektronikoen sektorean datu pertsonalen tratamenduari eta 

intimitatearen babesari buruzko 2002/58/EE Zuzentarauaren 2. artikuluaren 

bigarren idatz-zatiko h) letra eta 13. artikuluaren 1. idatz-zatia, 2009/136/EE 

Zuzentarauak aldatutako bertsioan. 

 

Energia elektrikoaren hornitzaile baten bezeroen posta elektronikoaren 

sarrera-ontziko mezuen zerrendan txertatuta agertzen den publizitatea, 

ausaz eta hartzaile zehatzik gabe aukeratua. 

 

Ausaz hautatutako erabiltzaile baten posta elektronikoaren sarrerako ontzian, 

beste mezu pribatu bat bailitzan lekua hartzen duen publizitate-mezu bat agertzen 

denean, eta mezu hori irekitzen denean, Interneteko beste orrialde batera 

eramaten duenean, pentsa daiteke erabiltzailearen posta elektronikoa zuzeneko 

salmentarako erabiltzen ari dela, baldin eta komunikazioak helburu komertziala 

badu eta zuzenean eta banaka kontsumitzaileari bidali bazaio (2002/58 

Zuzentarauaren 13.1 artikulua). Hori gertatuko da mezuen helburua zerbitzuak 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0102
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sustatzea bada. Mezuen hartzaileak ausaz aukeratzeak ez du ondorio hori 

indargabetzen. Garrantzitsuena da helburu komertzialak dituen komunikazio bat 

egotea, zuzenean eta banaka iristen dena mezularitza elektronikoko zerbitzuen 

erabiltzaile batengana edo batzuengana, eta zuzenean sartzen dena haien 

sarrerako ontzietan. 

 

Komunikazio bat Zuzentarauaren 13.1 artikuluaren aplikazio-eremuari doakionean, 

hartzaileak aldez aurretiko baimena eman badu baino ez da baimenduri egongo. 

Eta baimen horrek 2016/679 Erregelamenduaren 4.11 artikuluak xedatutakoak 

bete egin beharko ditu: borondate aske, espezifiko, informatu eta zalantzarik 

gabeko adierazpena izatea, interesdunari dagozkion datu pertsonalen tratamendua 

onartzen duela argiro baiesten duen adierazpen edo baiezko ekintza. 

 

Publizitate-mezuak jasotzeko erabiltzen den posta elektronikoko zerbitzua 

publizitatearen bidez finantzatzen den erabiltzailearentzako zerbitzu doakoa 

denean, erabiltzaileak, zerbitzu hori kontratatzean, publizitatea zabaltzeko 

prozedura zehatzen berri izan behar du, eta sarrerako ontzian publizitate-mezuak 

jasotzea onartu behar du. Erabiltzaileak berariaz eta erabateko ezagutzaz adierazi 

behar du mezu horiek jasotzeko baimena ematen duela. 

 

 

HHaauurrrraakk  

  

GEEA 

 

1. Abdi Ibrahim Norvegiaren aurka, 2021eko abenduaren 10ekoa, 15379/16 

Amarena eta jatorrizko herrialdekoa ez den ingurune erlijioso eta 

kulturala  duen familia bati adopzioan emandako haurra. 

 

GEEHren 8. artikulua (familia-bizitza errespetatzeko eskubidea), GEEHren 9. 

artikuluaren (erlijio-askatasunerako eskubidea) argitan interpretatutakoa: urraketa. 

 

Amak adierazi zuen haurra lehengusu-lehengusinei edo familia musulman bati 

ematea nahi zuela, baina familia kristau bati eman zioten harreran, eta handik urte 

gutxira, familia horrek adoptatzeko baimena jaso zuen. Amak ez zuen adopzioaren 

aurka egin, baina haurrarekiko harremana izatea eskatu zuen, bere fedea eta 

kultura ondorengoetaratzeko. Hala ere, adopzio-familia adopzio irekiaren aurka 

agertu zen, eta ez zen ama eta semearen arteko harremanik lantzeko baimenik 

eman. Giza Eskubideen Europako Auzitegiak amaren nahia, musulmanen fedearen 

araberako hazkuntza ematea, urratu den aztertu du, GEEHren 8. artikuluak 

dioenari jarraiki eta GEEHren 9. artikuluaren argitan.  

 

GEEAren iritziz, harrera eta adopzioa baimentzea ekarri zuten ebaluazioetan, 

agintariek ez zuten haurraren interesak eta haren familia biologikoarenak 

bateratzeko ahaleginik egin; aitzitik, haurraren interesetan soilik oinarritu ziren, 

eta ez zuten kontuan hartu amak harekiko harreman pertsonala izateko interesa 

zuela. Haurra harreran hartu zutenetik, amarekiko harremana oso bakana izan 

zen, modu ofizialean hala erabaki zelako. Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren 

aburuz, hartu-eman urria egon zenez, ez zegoen oinarri faktiko nahikorik, 

haurraren interes gorena aintzat hartuta, amaren eta semearen arteko harremanari 

eustea egokia ez zela erabakitzeko. 
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Kasua aztertu zuten agintari judizialek alderdi erlijiosoak eta kulturalak egokietsi 

zituzten. Hala ere, haurraren jatorrizko ingurune erlijiosoa eta kulturala eskain 

zezakeen harrera-familiarik ez zegoela ohartu ziren, oro har, gutxiengoetako 

harrera-familia oso gutxi zeudelako. Hasierako harrera-familia aukeratzeak eragin 

handia izan zuen haurraren interes gorena aldezteko orduan, bost urte geroago, 

adopzioa eratzeko erabakia hartu zenean. Giza Eskubideen Europako Auzitegiak 

ebatzi du ez zela kontuan hartu demandatzaileak agertutako interesa, haurrak 

bere jatorri erlijiosoarekin eta kulturalarekin nolabaiteko harremana izan zezan 

bermatzeko. Ez zen frogatu amaren eta semearen arteko hartu-emana erabat eta 

behin betiko etetea justifikatzen zuen salbuespenezko inguruabarrik zegoenik, edo 

etenaldi hori haurraren interes gorenaren ezinbesteko eskakizuna zenik. 

Beste epai esanguratsu batzuk: Strand Lobben eta beste batzuk Norvegiaren 

aurka, 2019ko irailaren 10a, 37283/13 

 

2. R.M. Letoniaren aurka, 2021eko abenduaren 9koa, 53487/13 

 

Guraso-ahala etetea eta aldi baterako adostutako harremanak mugatzea 

egoera ahulean dagoen haur bati dagokionez. 

 

GEEHren 8. artikulua: familia-bizitza errespetatzeko eskubidea: urraketarik ez. 

 

Familia arteko liskar baten ondotik hartu ziren neurriak. Liskarra gertatu eta gero, 

poliziak gauez aurkitu zuen haurra, kalean bakarrik zegoela eta gaizki jantzita. 

Haur-ospitale psikiatriko batean ingresatu zuten eta, ondoren, zentro batean. 

Amak batean eraman zuen ospitaletik, eta hainbat sarrera eta irteera izan ziren 

erietxean. Horien ostean, amak uko egin zion haurrak babesteko agintariekiko 

lankidetzan aritzeari, eta ez zuen haurra non zegoen jakinarazten. Guraso-ahala 

urte eta erdi geroago itzuli zioten. 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak egiaztatu du neurriak legearen arabera hartu 

zirela eta helburua haurraren eskubideak babestea izan zela. Irismen handiko 

neurriak izan ziren, baina ez neurriz kanpokoak, egoeraren larritasuna ikusita. 

Guraso-ahalaren etenduraren luzapenak amak parte hartuta erabaki ziren. Gainera, 

abokatu batek ordezkatu zuen ama eta une oro entzun zitzaion. Beraz, prozedurak 

ez zuen hutsik izan. Babes-agintariek eta auzitegiek alegatutako arrazoiak honako 

hauek izan ziren: haurra amarengandik jasan zitzakeen tratu txarretatik babestea, 

amak laguntzeari uko egitea eta haurraren egoera psikiatrikoa. Horrenbestez, 

arrazoi garrantzitsuak ziren, eta nahikoak ere bai, hainbat organok aditu-txosten 

berri eta zehatzetan, amarekiko harremanak haurraren ongizateari eta 

garapenenari zekarzkien arriskuei buruzkoak, oinarritu baitziren. 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak kritikatu egin du Letoniako agintariek 

zaurgarritasun emozionala eta portaera-arazoak dituzten haurren ospitaleratze 

psikiatrikora jotzea ia lehen neurri gisa, familiatik kanpoko beste zaintza-aukera 

batzuk kontuan hartu gabe. Hala eta guztiz ere, Giza Eskubideen Europako 

Auzitegiak bidegabetzat jo zuen amak haurra ospitaletik eramatea, guraso-ahala 

etenda izanik, eta laguntzeari uko egitea. Oro har, GEEAk uste du auzitan zeuden 

interesak behar bezala neurtu zirela, eta, prozesu judizialetan haurrari entzun ez 

bazioten ere, adituen gomendioaren ondorioz gertatu zela hori, gertakariek 

traumatizatuta zegoela eta amak eragin egin ziola iritzita. Azkenik, babes-

agintariek hartutako neurrietan, laguntzen hasi zenean, guraso-ahala berrezarri 

zioten. 
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Beste epai esanguratsu batzuk: Strand Lobben eta beste batzuk Norvegiaren 

aurka, 2019ko irailaren 10a, 37283/13 

 

3. A.P. Moldaviako Errepublikaren aurka, 2021eko urriaren 26koa, 41086/12 

Eraginkortasunik gabeko ikerketa haurren arteko sexu-eraso batean. 

 

GEEHren 3. artikulua (torturarik edo zigor eta tratu anker edo apalesgarririk ez 

jasateko eskubidea, alderdi prozesala): urraketa. 

 

12 urteko haur batek auzi-jartzailea bortxatu zuen, azkenak bost urte zituela, eta 

erasoak ondorio psikologiko, emozional eta jokabidezkoak eragin zizkion, txosten 

psikologiko baten bidez egiaztatuta. Ama lau urte geroago hasi zen gertatutakoa 

salatzen. Poliziaren eta fiskaltzaren ikerketak artxibatu egin ziren, sexu-erasoa 

frogatutzat jo ez zelako. Artxibatzea egoitza judizialean berretsi zen, biktimak, 

adierazpenetan, ez baitzuen erasoaren berririk eman. Txosten psikologikoa ez zen 

kontuan hartu, eta ez zen agindu ez auzitegiko medikuaren azterketarik, ez 

adingabearen bestelako azterketa psikologikorik.  

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak gogorarazi du estatuak betebeharra duela 

izapidetutako sexu-abusuaren alegazioa eraginkortasunez ikertzeko. Abusu horiek 

neska-mutilen aurka egiten direnean, aplikagarriak diren nazioarteko beste tresna 

batzuen arabera interpretatu behar da betebehar hori, bereziki, haurrak sexu-

esplotazioaren eta sexu-abusuaren aurka babesteko Konbentzioak (Lanzaroteko 

Konbentzioa) dioenari jarraiki.  

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren iritzira, alegatutako sexu-erasoa nahikoa 

larria da GEEHren 3. artikuluaren aplikazio-eremuari atxikita ikertzeko moduan. 

Txosten psikologikoa nahikotzat jotzen da alegazioak egiteko eta estatuaren 

ikertzeko betebeharra funtsatzeko. Gainera, betebehar horrek badirau, nahiz eta 

egitateen ustezko egileak ez izan egintzen gaineko zigor-erantzukizunari heltzeko 

gutxieneko adina. Gainera, zigor-erantzukizunik ez duten egileei zigor-arlokoak ez 

diren neurriak aplikatzea, hasteko, egokia da GEEHren 3. artikuluaren zigor-

helburuak kontuan hartuta. 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak kritikatu du Moldaviako agintariek txosten 

psikologikoa ezertarako kontuan ez hartzea, aintzat hartu beharreko frogabidea 

baitzen, elkarte espezializatu baten txostena izanik (Lanzaroteko Konbentzioaren 

14. artikulua). Gertakarien eta amaren salaketaren artean igarotako denborak, 

ikerketari ekiteko zailtasun gehigarriak ekar baditzake ere, ez ditu agintariak 

alegazio arrazoituen aurrean ikertzeko betebeharretik libratzen. Azkenik, Giza 

Eskubideen Europako Auzitegiak kritikatu du biktimak ez zuela inoiz gizarte-

langileen, psikologoen edo adituen laguntzarik izan ikerketak iraun zuen artean. 

Gertaera hori, berez, nahikoa da esateko ez ziotela behar bezala erantzun, 

zaurgarria zela ikusita, eta bereziki tamalgarria izan zen galdekatu zuten polizia-

ofizialek gai horren inguruko prestakuntza espezifikorik ez izatea. 

 

Beste epai esanguratsu batzuk: M.C. Bulgariaren aurka, 39272/98; X eta beste  

batzuk Bulgariaren aurka, 2021eko otsailaren 2koa, 22457/16 (laburpena 

eskuragarri dago hemen: 2021eko urtarriletik martxora bitarteko 

jurisprudentziaren begirada). 
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4. G.M. Frantziaren aurka, 2021eko abenduaren 9koa, 25075/18 

Adin oso goiztiarreko neskato bat instituzionalizatzea eta amaren bisita-

eskubidea mugatzea. 

 

GEEHren 8. artikulua (familia-bizitza errespetatzeko eskubidea): urraketarik ez. 

 

Ama eta aita elkarri leporatzen zizkioten delituengatik atxilotu zituztelako 

instituzionalizatu zuten neskatoa, baina handik gutxira aske utzi zituzten, eta urte 

eta erdira absolbitu egin zuten ama, hots, auzi-jartzailea Giza Eskubideen 

Europako Auzitegiaren aurrean. Neurria legearekin bat datorrenez, eta bidezko 

helburu bat (neskatoaren osasuna eta eskubideak babestea) lortu nahi denez, 

GEEAk familia-bizitzarako eskubidean izandako esku-hartzea proportzionatua izan 

ote zen aztertu du. Horretarako, aztertu du babes-neurriak hartzeko arrazoiak 

egokiak eta nahikoak izan ote ziren, eta erabaki horiek hartzeko prozedurak 

beharrezko bermeak eskaini ote zituen. 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak uste du hasierako instituzionalizazioa 

gurasoen legezko egoerak justifikatu zuela, bahiketa eta etxeko indarkeria 

leporatzen baitzioten elkarri, eta luzapenak ere justifikatuak izan zirela. GEEAk 

egiaztatu du babes-agintarien eta organo judizialen erabakiak hainbat erakunde 

eskudunek egindako txostenetan eta azterketetan oinarritu zirela, eta 

instituzionalizatzearen ordezko irtenbideak kontuan hartu zirela, baina, azkenean, 

baztertu egin zirela. Neskaren eta gurasoen interesak neurtu ziren, eta 

lehenengoaren interes gorenaren arabera erabaki zen. Gainera, neska aitarengana 

itzuli zen egoerak horretarako aukera eman zionean. Hasieratik, amak bisita-

eskubidea izan zuen, baina eboluzionatuz joan zen, hasieran bisita kontrolatuak 

baitziren eta, geroago, kontrola ezabatu zen. Aurrerago, amari haurra 

asteburuetan izateko eskubidea eman zioten. Giza Eskubideen Europako 

Auzitegiak ondorioztatu du erabakiak arrazoi egoki eta nahikoetan oinarritu zirela, 

agintariek ez zutela gainditu iritzi-tartea, eta espero zitezkeen neurriak hartu 

zituztela neskaren interes gorena bermatzeko, amaren eskubideak gehiegi mugatu 

barik. 

 

 

LLGGBBTTII  ppeerrttssoonnaakk//HHaauurrrraakk  

  

EBJA 

 

1. C-490/20, V.M.A. eta Stolichna obshtina, rayon “Pancharevo”, 2021eko 

abenduaren 14koa 

- Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 20. eta 21. 

artikuluak. 

 

- Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 7. eta 24. artikuluak. 

 

Demandatzaileek Espainian bizi diren emakumezkoen bikotea osatzen dute, eta 

herrialde horretan ezkondu ziren eta bertan jaio zen haien alaba. Horietako bat 

bulgariarra da, eta bestea, britainiarra. Neskaren jaiotza-agiri espainiarrean, bi 

emakumeak ageri dira ama gisa. 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-213774%22]}
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0490


Jurisprudentziaren hiru hileko begirada 2021eko urria-abendua 

 
 

 38 

Amak alabarentzat Bulgariako nortasun-agiria lortzen saiatu zirenean, Bulgariako 

agintariek amatasun biologikoaren frogak eskatu zizkieten; izan ere, Bulgariako 

jaiotza-ziurtagiriek inskribatutako haurraren “aita” eta “ama” adierazteko modua 

besterik ez dute ematen, baina ez dute bi ama inskribatzeko aukerarik ematen. 

Bikotekideek uko egin zioten ama biologikoa zein zen adierazteari, eta Bulgariako 

jaiotza-ziurtagiria ukatu zieten. Bikoteak Bulgariako auzitegi baten aurrean 

errekurritu zuen ukatzea, eta auzitegi horrek, aldi berean, Europar Batasuneko 

Justizia Auzitegiari galdetu zion ea ukapena Batasuneko Zuzenbidearekin bat 

zetorren. 

 

Auzi honen epaian, Justizia Auzitegiak ebatzi du Bulgariak nortasun-agiria eman 

behar diola neskatoari, Bulgariako herritarra delako, Bulgariako jaiotza-ziurtagiririk 

eskatu gabe, haurra jaio zeneko estatu kidearen jaiotza-ziurtagiriak (Espainiakoa, 

kasu honetan) baliagarria izan behar baitu. Estatu kideak behartuta daude 

herrialdeko herritarrei nortasun-agiriak edo pasaporteak ematera, egiaztatuta gera 

dadin Europar Batasuneko herritarrak direla eta Batasuneko lurraldean 

askatasunez zirkulatzeko eskubidea dutela, Europar Batasunaren Tratatuaren 21.1 

artikuluak xedatzen duenari jarraiki. Espainiako agintariek neskatoaren eta haren 

bi amen arteko filiazioa mugarritu eta jaiotza-ziurtagirian hala adierazi ondoren, 

estatu kide guztiek aitortu behar dute ama biak direla neskaren gurasoak, bi-bien 

jagoletza eta zaintza eraginkorraren pekoa baita. Horrela, haurrak, Batasuneko 

herritarra den aldetik, bere nazionalitate-estatuaren (Bulgaria) eta bizileku-

estatuaren (Espainia) artean egikaritu edo baliatu ahalko du zirkulazio askerako 

eskubidea, hori gauzatzeko, amen laguntza behar duelako. Ildo horretan, 

Espainiak egiten duen dokumentua, amei adingabearekin bidaiatzeko aukera 

ematen diena (jaiotza-ziurtagiria izan daiteke), Europar Batasuneko gainerako 

herrialde kide guztiek onartu beharko dute. 

 

Estatu kideak sexu bereko bikoteen ezkontza eta gurasotasuna aitortzera 

behartuta ez egon arren, egoera zibilari buruzko arauek Europar Batasunaren 

Tratatuaren manuetan ageri diren zirkulazio- eta bizileku-askatasunari buruzko 

arauak errespetatu behar dituzte; beharrezkoa bada, beste estatu kide batean bizi 

diren pertsonen egoera zibila aitortuz. Justizia Auzitegiaren ustez, betebehar 

horrek ez du urratzen sexu bereko bikoteei familia-eskubideak aitortzen ez 

dizkieten estatuen nazio-nortasuna; izan ere, ez ditu behartzen legerian ezkontza 

eta gurasotasuna ezartzera, Europar Batasuneko Zuzenbideak ematen dituen 

eskubideen ondorioetarako beste estatu kide batzuetan ezarritakoak aitortzera 

baizik. Gainera, haur bati zirkulazio askerako eskubidea erabil dezan galaraztea, 

edo zirkulazio hori gauzatzen duenean gurasoetako batekiko harremana kentzea, 

Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 7. artikuluak eta 24. 

artikuluak ezarritako familia-bizitzarako eskubidearen eta adingabearen interes 

gorenaren aurkakoa da. Auzitegiak Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioaren 2. 

eta 7. artikuluak ere hartzen ditu oinarri neska-mutil guztiek jaio ondoren 

inskribatzeko eta nazionalitatea eskuratzeko duten eskubidea baiesteko, gurasoen 

sexu-orientazioan oinarritutako bereizkeriarik jasan gabe. 

 

GEEA 

 

2. S.H. Poloniaren aurka, 2021eko azaroaren 16koa, 56846/15 

Nazionalitatea ukatzea haurdunaldi subrogatuaren bidez Estatu Batuetan 

jaio eta bi aitekiko filiazioa aitortzen duen hirugarren herrialde batean 

bizi den haur bati. 
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GEEHren 8. artikulua (bizitza pribatua errespetatzeko eskubidea): demanda 

onartezina. 

 

Bi haurrak Ameriketako Estatu Batuetan jaio ziren haurdunaldi subrogatuaren 

bidez, eta Amerikako jaiotza-ziurtagiria dute, gizonezkoen bikotea osatzen duten 

gurasoekiko filiazioa ezartzen duena. Familia Israelen bizi da, eta han ere 

semeekiko lotura onartzen da, denek Israelgo nazionalitatea dutelarik. Poloniako 

nazionalitatea duen aita biologikoak herritartasun hori transmititu nahi izan zien 

umeei, baina Poloniako agintariek ukatu egin zien, ez baitzuten semetasuna 

aitortu. 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak, auzia 8. artikuluaren aplikazio-esparrukoa 

izan zitekeela onartuta, gaia aztertu du Poloniako nazionalitatea ukatzeak familia-

bizitzaz gozatzeko izango lituzkeen ondorioen ikuspegitik. Familiak Europara 

bizitzera joateko planak aipatu bazituen ere, ez ziren berehalako planak. Bien 

bitartean, poloniar nazionalitaterik ez izateak ez zien eragotzi beste nazionalitate 

batzuk eskuratzea, ez eta Israelen bizitzea ere, non aita biologikoarekiko filiazioa 

bai aitortu zen. Gainera, 2004/38 Zuzentarauaren arabera, EBko herritar baten 

(haien aita biologikoaren senideak direnez, haurrek EBn aske zirkulatzeko 

eskubidea dute, eta, gainera, beste edozein estatu kideren lurraldean finka 

daitezke. Laburbilduz, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren iritziz, Poloniako 

nazionalitatea ukatzeak bizitza pribatuari ezartzen dizkion mugak ez dira 

bezainbestekoak GEEHren 8. artikuluak aitortzen duen babesa aldarrikatzeko. 

Familia-bizitzarako arriskuak Poloniara lekualdatuz gero gerta litezke, eta, beraz, 

hipotetikoak ziren une horretan. 

 

Beste epai esanguratsu batzuk: Labassee Frantziaren aurka, 2014ko ekainaren 

26koa, 65941/11; Mennesson Frantziaren aurka, 2014ko ekainaren 26koa, 

65192/11; Denisov Ukrainaren aurka, 2018ko irailaren 25ekoa, 76639/11. 

 

 

SSeegguurrttaassuunnaa//LLGGBBTTII  ppeerrttssoonnaakk  

  

GEEA 

 

1. Genderdoc-M eta M.D. Moldaviako Errepublikaren aurka, 2021eko abenduaren 

14koa, 23914/15 

Norbanako batek egindako eraso baten motibazio homofoboari buruzko 

ikerketa askieza. 

 

GEEHren 3. artikulua (torturak edo zigor eta tratu anker edo apalesgarriak ez 

jasateko eskubidea), GEEHren 14. artikuluak (Hitzarmeneko eskubideez baliatzean 

diskriminatua ez izateko eskubidea) xedatzen duenari loturik. 

 

Adingabeen talde batek M.D. auzi-jartzaileari eraso egin zion, bera ere adingabea 

zela, eta eraso egiten zioten artean, “gay” deitu zioten. Egun batzuk geroago, 

beste pertsona batek beste eraso bat egin zion; une horretan iraindu ez bazuen 

ere, egun batzuk lehenago laidotu zuen, kalean ikusi eta talde-erasoaren bideoan 

ezagutu zuela eta. Fiskaltzak artxibatu egin zuen demandatzaileak bigarren eraso 

horren aurka jarritako salaketa, homofobiak eragindakoa ez zela eta delitu egin ez 

zuela adieraziz. Lesio arinengatiko administrazio-prozedura zehatzailea abiarazi 

zen. Epaitegiek berretsi egin zituzten fiskaltzaren ebazpen horiek. 
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Giza Eskubideen Europako Auzitegiak gogorarazi du tratu diskriminatzailea bera 

tratu apalesgarritzat har daitekeela. Heterosexualen gehiengoak homosexualen 

gutxiengoaren aurkako isurian oinarritutako tratua GEEHren 3. artikuluaren 

aplikazio-eremuan iker daiteke. Nolanahi ere, bazterkeriazko iruzkinak edo irainak 

faktore larrigarritzat hartu behar dira tratu txarren kasuak aztertzen direnean, 

GEEHren 3. artikuluari lotutako inguruabarrak ikertzen direnean. Eta 3. artikuluak 

badakar betebehar positiboa tratu iraingarrien alegazio arrazoituak ikertzeko. 

Ikerketek, ordea, eraginkorrak izan behar dute, egitateak argitzeko eta erantzuleak 

identifikatzeko gauza izan behar dute eta, hala badagokio, erantzuleak zigortu 

beharko dira. Ikerketa horietan, agintari publikoek beharrezko neurriak hartu behar 

dituzte balizko diskriminazio-arrazoiak aurkitzeko, arrazoi horiek badaudela adieraz 

dezaketen gertakari susmagarriak alde batera utzi gabe. Diskriminazioak 

eragindako indarkeria arrazoi horien gainean oinarritzen ez den indarkeriatzat 

hartzea, funtsean, egoera guztiz desberdinak modu berdinean tratatzea eta, 

beraz, GEEHren 14. artikulua urratzea. 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren ustez, jasandako erasoa –biktimak 

hainbat kolpe jaso zituen, gorputzeko hainbat ataletan−, tratu laidogarritzat har 

zitekeen, baita motibazio homofobikorik izan ez zuela onartuta ere. 

Demandatzaileak lehen deklarazioan arrazoi horren zantzurik eman ez bazuen ere, 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak uste du ikerketa guztia erasoaren egunean 

bertan egindako aurreneko  deklarazio horretan oinarritzea formalistegia izan zela. 

Hain zuzen ere, egun batzuk geroago, auzi-jartzaileak aditzera eman zuen 

erasotzailearen irain homofoboak jaso zituela erasoa gertatu baino hiru egun 

lehenago, halabeharrezko topaketa batean. Gainera, erasotzaileak auzi-jartzailea 

identifikatu zuen Internetera igotako bideo batean ikusi zuelako, homosexual gisa 

identifikatuta. Beraz, agintariek ulertu behar izan zuten salaketa ez zela soilik 

erasoari buruzkoa, baizik eta haren motibazio homofobikoari buruzkoa ere bai. 

Instrukzio-agintarien eta Moldaviako auzitegien arrazoibideak, aldiz, argiro 

adierazten digu inoiz ez zela gorroto-delituaren aukera kontuan hartu, eta hori 

berrets dezakegu lekukoen entzunaldiari, gertakarien berrosatzeari edo lesioen 

argazkiak egiteari, besteak beste, uko egin ziotelako. Diskriminazio-arrazoiak 

baztertzeak administrazioko zehapen-prozedura soila  irekitzea ekarri zuen, lesioen 

larritasunak ez baitzuen zigor-prozedurarik bidezkotzen; hala ere, auzia zigor-

bidean izapidetuko zatekeen, alderdi diskriminatzaileak kontuan hartu izan balira. 

Beraz, agintariek ez zuten bete diskriminazio-arrazoiak azaltzeko neurriak hartzeko 

betebeharra. 

 

Beste epai esanguratsu batzuk: Nachova eta beste batzuk Bulgariaren aurka, 

43577/98; Sabalić Kroaziaren aurka, 2021eko urtarrilaren 14koa, 50231/13 

(laburpena eskuragarri dago hemen: 2021eko urtarriletik martxora bitarteko 

jurisprudentziaren begirada). 

 

2. Women’s initiatives supporting group and Others Georgiaren aurka, 2021eko 

abenduaren 16koa, 73204/13 

Kontramanifestariek LGBT kontzentrazio batean parte hartzen dutenen 

aurkako gertakari bortitzak. Segurtasun-indarren jardunak LGBT 

manifestarien aurkako indarkeria bultzatu zuten. Segurtasun-indarren 

jarrera homofoboen zantzuak. Ikerketa eraginkorrik ez. 

 

https://alfresco5.arardom.local/share/page/site/relaciones-internacionales/wiki-page?title=5._Enero-Marzo_2021
https://alfresco5.arardom.local/share/page/site/relaciones-internacionales/wiki-page?title=5._Enero-Marzo_2021
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GEEHren 3. artikulua (torturak edo zigor eta tratu anker edo apalesgarriak ez 

jasateko eskubidea), GEEHren 14. artikuluak (Hitzarmeneko eskubideez baliatzean 

diskriminatua ez izateko eskubidea) xedatzen duenari loturik: urraketa. 

 

GEEHren 11. artikulua (biltzeko askatasuna), GEEHren 14. artikuluari loturik 

(Hitzarmeneko eskubideez baliatzean diskriminatua ez izateko eskubidea): 

urraketa. 

 

Segurtasun-arduradunekin aurretik egindako bileretan, LGBT manifestariak beldur 

ziren pairatu zezaketen indarkeriagatik. Kontramanifestazioen iragarpenak eta sare 

sozialetan nahiz hedabideetan zabaldutako gorroto-diskurtsoak erraz iragartzen 

zuten kontramanifestariek indarkeria erabiltzeko prest zeudela. Hala eta guztiz 

ere, bi kontzentrazioak bereizteko eta LGBT manifestariak babesteko hartu ziren 

prebentzio-neurriak ez ziren nahikoak izan. 

 

GEEAren ustez, LGBT manifestariek jasan zuten indarkeria (jipoi bat, jazarpena, 

poliziak bertatik ateratzeko erabili zuen autobusa harrikatzea, objektu mingarriak 

erabiliz egindako mehatxuak, irainak) nahikoa izan zen GEEHren 3. artikuluaren 

aplikazio-eremua aintzat hartzeko, GEEHren 14. artikuluari loturik. 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak ondorioztatu duenez, agintariek ez zuten 

bete LGBT manifestariak indarkeria horren aurka babesteko betebehar positiboa; 

izan ere, indarkeria hori aurreikus zitekeen, eta aldez aurretik ezagutu eta 

prebenitu behar izan zuten, informazio nahikoa baitzegoen. Babes-neurri nahikoak 

ez hartzeaz gain (polizia-agente nahikorik ez, eta ekipamendu nahikorik ez), 

segurtasun-agintariek eta polizia-agenteek kontramanifestariekin bat egin zuten, 

esate baterako, bi kontzentrazioen arteko polizia-hesia gainditzeko modua eman 

baitzieten; edo, bestela, ezer egin ez zutelako hesi hori baimenik gabe 

gurutzatzean. Horrek GEEHren 11. artikulua ere urratu egin zuen, GEEHren 14. 

artikuluari loturik; izan ere, LGBT manifestariek ezin izan zuten elkarretaratzea 

egin, eta agintariek ez zuten inolako neurririk proposatu elkarretaratze horren 

garapena bermatzeko. 

 

Gertakarien ikerketari dagokionez, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak 

gogorarazi du, horrelako ikerketetan, agintari publikoek agintari publikoek 

beharrezko neurriak hartu behar dituztela balizko diskriminazio-arrazoiak 

aurkitzeko, arrazoi horiek badaudela adieraz dezaketen gertakari susmagarriak 

alde batera utzi gabe. Diskriminazioak eragindako indarkeria arrazoi horien 

gainean oinarritzen ez den indarkeriatzat hartzea, funtsean, egoera guztiz 

desberdinak modu berdinean tratatzea eta, beraz, GEEHren 14. artikulua urratzea. 

GEEAren ustez, kasu honetan, ikerketak gabezia ugari erakutsi zituen alderdi 

askotan (erantzuleen identifikazioa, azkartasuna), eta erantzuleak ikertzeko eta 

zigortzeko borondaterik eza agerian geratu zen. 

Antzeko beste epai batzuk: Identoba eta beste batzuk Georgiaren aurka, 2015eko 

maiatzaren 12koa, 73235/12. 

 

 

SSeegguurrttaassuunnaa//AAttzzeerrrriittaarrrraakk  

  

GEEA 

 

1. Zoletic eta beste batzuk Azerbaijanen aurka, 2021eko urriaren 7koa, 20116/12 
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Gizakien salerosketaren eta lan-esplotazioaren alegazio oinarrituei 

buruzko ikerketa eraginkorrik eza. 

 

GEEHren 4.2 artikulua (lan behartua egiteko debekua): urraketa. 

 

Auzi-jartzaileak Bosnia-Herzegovinako herritarrak dira, eta Azerbaijango 

eraikuntza-arloan lan egiteko kontratatu zituzten; bertan, gutxienez, sei hilabetez 

egon ziren. Aldi horretan, lan-esplotazioaren eta pertsonen salerosketaren biktima 

izan zirela alegatu dute, kontraturik eta baimenik gabe lan egin zutelako, agiriak 

kendu zizkietelako, mugimenduak murriztu zizkietelako eta soldatarik ez zietelako 

ordaindu. Haien demanda zibilak ezetsi egin ziren. Bosnia-Herzegovinako 

fiskaltzak izapideak hasarazi zituen eta Azerbaijango agintari eskudunen 

lankidetza eskatu zuen. 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak ebatzi zuen demandatzaileen lan behartuari 

eta tratuari buruzko alegazioak behar bezala oinarrituta zeudela. Alegazio 

horietako batzuek (baimen eta kontratu faltak) agerian utzi zuten eskatzaileen 

ahultasun bereziko egoera, etorkin irregularrak eta baliabiderik gabekoak zirela. 

Hasiera batean, demandatzaileek beren burua eskaini bazuten ere enpresa 

horretan Azerbaijanera lanera joateko, lortu zuten argudiatzea tokian tokiko 

egoera benetan bat zetorrela haiek borondatez onartu ez zuten zigor-

mehatxupean egindako lanarekin. 

 

Gainera, aurkeztutako alegazioen arabera, gizakien salerosketa dakarten hiru 

elementuak gertatu ziren: jarduketa bat (taldeko errekrutatzea, lekualdatzea eta 

baimenik gabe utzi ezin zituzten ostatuetara eramatea), bitarteko batzuk (engainu 

edo iruzur bidezko errekrutatzea) eta esplotatzeko asmoa. 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak ere ulertu zuen Azerbaijango agintariek 

alegazioak ikertzeko betebeharra zutela, nahiz eta demandatzaileek zigor-arloko 

salaketarik jarri ez; izan ere, herrialdeko agintariek hainbat bidetatik ezagutu 

zituzten alegazio horiek: ekintza zibilak, Bosnia-Herzegovinako nazioarteko 

lankidetzaren eskaera edo GKE batek haien jarduerarik ezaren aurka egitea. ECRI 

(European Commission against Racism and Intolerance) eta GRETA (Group of 

Experts on Action Against Trafficking in Human Beings) antolakundeen txostenak 

ere kontuan hartu zituen. 

 

Ikerketa egin ez zenez, eta Azerbaijango agintariek gertakariak argitzeko 

ahaleginik egin ez zutenez, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak GEEHren 4.2 

artikulua urratu zela ebatzi du. 

 

Beste epai esanguratsu batzuk: Van der Mussele Belgikaren aurka, 1983ko 

azaroaren 23koa, 8919/80; C.N. y V. Frantziaren aurka, 2012ko urriaren 11koa, 

67724/09; J. eta beste batzuk Austriaren aurka, 2017ko urtarrilaren 17koa, 

58216/12; Chowdury eta beste batzuk Greziaren aurka, 2017ko martxoaren 

30ekoa, 21884/15; S.M. Kroaziaren aurka, 2020ko ekainaren 25ekoa. 

 

 

SSeegguurrttaassuunnaa//HHeezzkkuunnttzzaa  

  

1. Derenik Mkrtchyan eta Gayane Mkrtchyan Armeniaren aurka, 2021eko azaroaren 

20koa, 69736/12 
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Eskola erantzukizunetik salbuestea, eskolak ezagutzen ez zituen 

patologiak izan dituen ikasle baten heriotzagatik, ikaskideek emandako 

jipoi baten ondorioz irakaslea egon ez denean. 

 

GEEHren 2. artikulua (bizitzeko eskubidea: babesteko betebehar positiboa): 

urraketarik ez. 

 

GEEHren 2. artikulua (bizitzeko eskubidea: ikertzeko betebeharra): urraketa. 

 

Erasoa gertatu zen egunean, ez zegoen medikurik eskolan. Eskolak ez zituen 

haurraren osasun-arazoak ezagutzen, sinkopeak baitzituen, baina ez zioten inoiz 

epilepsiarik diagnostikatu, ezta gomendio berezirik eman ere. 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren iritziz, eskolak eta, bereziki, ikasgelatik 

irten zen irakasleak, ez zuten zertan jakin haurraren bizitzarako berehalako 

arriskua zegoela, ez zutelako patologiaren berri eta ez zutelako aurretik istripu 

bortitzik izan ikasgelan. Ezin zaie irakasleei eskatu ikasle bakoitzaren segurtasuna 

etengabe zain dezatela, ustekabeko edozein jokabideren aurrean berehala 

erantzun ahal izateko. Irakasleak ikasgelatik inola ere ez alde egiteko betebehar 

zorrotza zaurgarritasun eta arrisku maila berezi eta ezagunean bakarrik oinarritu 

zitekeen. Beraz, ezin da esan eskolak babesteko betebeharra bete ez zuenik. 

 

Hala ere, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak ebatzi zuen izapidetutako ikerketa 

penalak gabeziak erakutsi zituela: galdeketak, frogak ziurtatzea eta zigor-

prozeduraren izapidetzea ez ziren behar bezala egin, eta alderdi garrantzitsuak 

alde batera utzi ziren, hala nola ikerketa erasoa aztertzera mugatzea, aurreko 

gertaerak kontuan hartu gabe, edo medikuaren laguntzarik eza. Beraz, ikerketak 

ez zituen bete GEEHren 2. artikuluak galdatzen dituen betekizunak. 

 

Beste epai esanguratsu batzuk: Beste epai esanguratsu batzuk: Osman Erresuma 

Batuaren aurka, 1998ko urriaren 28koa, 23452/94; Kayak Turkiaren aurka, 

2012ko uztailaren 10ekoa, 60444/08. 

 

 

SSeegguurrttaassuunnaa//GGuuttxxiieennggoo  kkuullttuurraallaakk  

  

GEEA 

 

1. Mikeladze eta beste batzuk Georgiaren aurka, 2021eko azaroaren 16koa, 

54217/16 

Poliziak gutxiengo musulmaneko pertsonen aurkako indarraren eta 

hizkera diskriminatzailearen gehiegizko erabilera eraginkortasunik gabe 

ikertzea. Erlijioan oinarrituriko diskriminazioa. 

 

GEEHren 3. artikulua (torturarik edo zigor eta tratu anker edo apalesgarririk ez 

jasateko eskubidea): urraketa. 

 

GEEHren 14. artikulua (Hitzarmeneko eskubideez baliatzean diskriminatua ez 

izateko eskubidea): urraketa. 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak gogorarazi du estatuko segurtasun-indarrek 

egindako tratu txarren alegazioak ikertzerakoan, balizko diskriminazio-arrazoiak 
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azaldu eta aztertzeko betebeharra dagoela. Arrazoizko neurri oro hartu behar da 

frogak ziurtatzeko eta ondorio arrazoitu, inpartzial eta objektiboetara iristeko, 

erlijio-, arraza- edo genero-intolerantziak eragindako indarkeriaren erakusle izan 

daitezkeen gertakari susmagarriak alde batera utzi gabe. Alderdi horiek bazter 

uzteak eta diskriminazio-arrazoiek eragindako indarkeria arrazoi horiek ez dituen 

indarkeriatzat hartzea, funtsean, guztiz bestelakoak diren egoerak berdin tratatzea 

dakar, eta, horren ondorioz, GEEHren 14. artikulua urratu daiteke.  

 

Kasu honetan, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak egiaztatu du alegatutako 

polizia-tratu txarrei buruzko ikerketak ez zituela kontuan hartu polizia-agenteek 

musulmanak zirelako haien aurka erabilitako hizkera iraingarri eta 

diskriminatzaileari buruz demandatzaileek egindako salaketak, nahiz eta indarrean 

dagoen legeriak xedatzen duen erlijioan oinarrituriko diskriminazioa delitu baten 

inguruabar astungarritzat hartu behar dela. Tratu txar fisikoengatik auziperaturiko 

agenteak akusatzeko, fiskaltzak hartutako erabakiak ez zituen kontuan hartu 

hizkera diskriminatzailearen ziozko salaketak, ezta tratu txar psikologikoen 

salaketak ere. Beraz, ez zen bete arrazoizko neurri oro hartzeko betebeharra, 

diskriminazio-arrazoiak ikertzeko eta erlijio-izaerako aurreiritziek polizia-jardueran 

eraginik izan ote zuten zehazteko. Horrezaz gain, ikerketak emaitzarik eman gabe 

zazpi urte zeramatzala eta, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak ebatzi du 3. 

artikulua urratu dela, GEEHren 14. artikuluari loturik. 

 

Beste epai esanguratsu batzuk: Identoba eta beste batzuk Georgiaren aurka, 

2015eko maiatzaren 12koa, 73235/12; Sabalić Kroaziaren aurka, 2021eko 

urtarrilaren 14koa, 50231/13 (laburpena eskuragarri dago hemen: 2021eko 

urtarriletik martxora bitarteko jurisprudentziaren begirada). 

 

 

PPeerrttssoonnaakk  eessppeettxxeeaann  

  

GEEA 

 

1. Danilevich Errusiaren aurka, 2021eko urriaren 19koa, 31469/08 

Erregimen hertsian sailkatutako biziarteko kartzela-zigorra duten guztiei 

telefono-deiak egiteko debeku orokorra. 

 

GEEHren 8. artikulua (bizitza pribatua eta familiarra errespetatzeko eskubidea): 

urraketa. 

 

Hamar urtez, demandatzaileak ohiz kanpoko egoeretan baino ezin izan zituen 

deiak egin, eta, gainerakoan, familiarekin idatziz baino ezin izan zen komunikatu. 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren aburuz, familiarekin izandako idatzizko 

harremanak frogatu du demandatzaileak ahaideak bazituela, eta harremana zaindu 

nahi zuela haiekin; beraz, telefono-deiak egiteko debekua familia-bizitzarako 

eskubidean egindako injerentzia izan zen. Esku-hartze hori neurriz kanpokoa da. 

Espetxean dauden pertsonek kondenak mugatzen ez dituen giza eskubide guztiez 

gozatzen jarraitu behar dute. Kasu horretan, urruneko espetxe batean egoteagatik 

senideen bisitarik jasotzen ez zuen demandatzaileak posta idatzia erabiltzea 

besterik ez zeukan. Komunikatzeko bide hori ez da nahikoa, denbora luzea behar 

duelako eta semea idazteko txikiegia zelako. Ohiz kanpoko inguruabarrengatik 

deitu ahal izan zuen aldi bakanek ez zuten debekua konpentsatzeko balio. Deiak 

https://alfresco5.arardom.local/share/page/site/relaciones-internacionales/wiki-page?title=5._Enero-Marzo_2021
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egiteko debekua biziarteko zigorraren ondorioz ezarri zen, ez besterik, beste 

elementu batzuk kontuan hartu gabe, eta hamar urteko aldi murriztezinean. Beraz, 

ez zen proportzionaltasun-azterketarik egin demandatzailearen inguruabarren eta 

hari murrizketa aplikatzeko beharraren arteko loturarik adierazteko. Giza 

Eskubideen Europako Auzitegiak ere adierazi zuen erregimen horrek zaildu egiten 

zuela presoak birgaitzea eta gizarteratzea. 

 

Beste epai esanguratsu batzuk: Hagyó Hungariaren aurka, 2013ko apirilaren 

23koa, 52624/10; Khoroshenko Errusiaren aurka, 2015eko ekainaren 30ekoa, 

41418/04; Chernenko eta beste batzuk Errusiaren aurka (erabakia), 2019ko 

otsailaren 5ekoa, 4246/14. 

 

2. Mukhametov eta beste batzuk Errusiaren aurka, 2021eko abenduaren 14koa, 

53404/18 

Behin-behineko espetxealdian dauden presoei familia-bisitak ukatzea. 

 

GEEHren 8. artikulua (familia-bizitza errespetatzeko eskubidea): urraketa. 

 

Demandatzaileak behin-behineko espetxealdian zeuden, eta haien auzia bideratzen 

ari zen agintaritzak ukatu egin zizkien eskatutako familia-bisitak. Ukapen horren 

aurkako errekurtso judizialak ezetsi egin ziren, auzitegien iritziz, erabaki horiek 

ezin zirelako epailearen kontrolari lotu. 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak adierazi du atxilotuaren aurka hasarazitako 

auzia bideratzen zuen agintaritzak bisitak egiteko emandako debekuak ez zuela 

lege-oinarri nahikorik izan, hura arautzen duen lege-xedapenak ez baititu zehazten 

lortu nahi diren xedeak, bisitak mugatuta, iraupena mugatuta, ezta horiek 

ezartzeko arrazoiak ere. Beste alde batetik, ez da beharrezkoa aurkaratu daitekeen 

ebazpen formalik ematea ere. Murrizketa hori ezartzeko aukera ematen duen 

hautazkotasunaren eremua zehazten ez denez, presoari nahierakotasunaren 

aurkako gutxieneko babesa kentzen dio. Beraz, bisitak debekatzea familia-

bizitzarako eskubidean egindako injerentzia izan zen; ez zuen lege-oinarri nahikorik 

izan eta GEEHren 8. artikulua urratu zuen. 

 

Beste epai esanguratsu batzuk: Resin Errusiaren aurka, 2018ko abenduaren 

18koa, 9348/14; Pavlova Errusiaren aurka, 2020ko otsailaren 18koa, 8578/12. 

 

 

3. Ivan Karpenko Ukrainaren aurka, 2021eko abenduaren 16koa, 45367/13 

Biziarteko kartzela-zigorra duten presoei ziegatik kanpo beste presoekin 

komunikatzeko debekua. 

 

GEEHren 3. artikulua (torturarik edo zigor eta tratu anker edo apalesgarririk ez 

jasateko eskubidea): urraketa. 

 

Demandatzaileari kargu hartu zioten kartzelako patioan beste preso bat agurtu 

zuelako. Hainbat urtez, auzi-jartzailea kexatu egin zen bere osasun-egoera okertu 

egin zelako, beste preso batzuekin komunikatzeko debekuaren ondorioz, eta 

laguntza medikoa eta psikologikoa eskatu zuen. Ez zioten laguntza hori eman, 

baina hipertonia-motako astenia neurozirkulatorioa diagnostikatu zioten. Egunean, 

22 eta 24 ordu artean ematen zituen bere ziega partektuaren barruan. 
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Giza Eskubideen Europako Auzitegiak gogorarazi du betiko zigorra duten presoek 

ere espetxetik egun batez ateratzeko aukera izan behar dutela, eta, beraz, 

gizarteratzearen printzipioa erabat aplikatzen zaiela. Estatuek, gutxienez, birgaitze 

hori ahalbidetu behar dute. Horregatik, birgaitze-helburuekin bateragarriak diren 

eta presoei ildo horretan aurrera egitea ahalbidetzen dieten betiko 

kondenatuentzako espetxe-erregimenak bermatzeko betebehar positiboa dute. 

Bestalde, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak ez du onartzen isolamendu-

erregimenak justifikatzea soilik biziarteko kondenetan oinarriturik. Isolamendu 

hori, berez, garrantzi handikoa izan daiteke GEEHren 3. artikuluaren 

ondorioetarako.  

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak jakin du beste preso batzuekin 

komunikatzeko debekua, gutxienez, hamar urteko aldian aplikatu zitzaiola 

demandatzaileari. Nahiz eta ziega partekatu, Giza Eskubideen Europako 

Auzitegiak uste du “bereizketa sistemikoko” egoeran zegoela. Presoei ziegatik 

irtetea baimentzen zaien denbora labur-laburrean elkarren artean komunikatzea 

debekatzea Europako Espetxe Arauen aurkakoa da. Izan ere, espetxeko arauek 

ezartzen dute presoek behar adina ordu eman behar dutela ziegatik kanpo, gizarte 

eta giza elkarreragin egokia izan dezaten.  

 

Komunikatzeko debekua zuzenean aplikatzen zaie betiko kondenatuei, 

nahierakotasunaren aurkako inolako kontrolik edo zaintzarik gabe. Erregimen 

horrek eragindako osasun-narriadurari buruzko demandatzailearen kexak eta 

eskaerak ez ziren aintzat hartu. GEEAren ustez, kasuaren inguruabar guztiak 

tratamendu anker eta apalesgarri baten baliokideak izan ziren. 

 

 

GGeenneerroo--bbeerrddiinnttaassuunnaa//FFaammiilliiaakk  

  

GEEA 

 

1. León Madrid Espainiaren aurka, 2021eko urriaren 26koa, 30306/13 

Aitaren eta amaren arteko desadostasunik izanez gero, aitaren abizena 

automatikoki esleitzea, dagoeneko indargabetuta dagoen Espainiako 

legeriaren arabera. 

 

GEEHren 14. artikulua (Hitzarmeneko eskubideez baliatzean diskriminatua ez 

izateko eskubidea), GEEHren 8. artikuluari (bizitza pribatua errespetatzeko 

eskubidea) loturik. 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak dioenez, aitaren abizena automatikoki 

esleitzeko arauak badakar egoera berean dauden bi gizabanako, aita eta ama, 

sexuan oinarrituta desberdin tratatzea. Ez du justifikazio objektibo eta 

arrazoizkorik aurkitu desparekotasun horretarako. Araua, berez, ez da 

Hitzarmenaren aurkakoa, eta praktikan beharrezkoa izan daiteke, baina horren 

izaera automatikoa eta orokorra, edozein salbuespen egitea eragozten duena eta 

amaren abizenaren lehentasuna bultzatzen duten kasuaren inguruabar bereziak 

kontuan hartzea eragozten duena, zorrotzegia eta diskriminatzaileegia da 

emakumeentzat. Gainera, segurtasun juridikoa amaren abizenaren aldeko arau bat 

emanda ere berma daiteke. Giza Eskubideen Europako Auzitegiak gogorarazi du 

gehiengoaren ohiturek edo gizarte-jarrerek ez dituztela sexuan oinarritutako tratu-
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desberdintasunak justifikatzen. Giza Eskubideen Europako Auzitegiak, 

diskriminazioa baztertzeko, ez du nahikotzat jotzen alabak abizenen hurrenkera 

aldatzeko aukera adin-nagusitasuna lortzen duenean. 

 

Beste epai esanguratsu batzuk: Ünal Tekeli Turkiaren aurka, 2004ko azaroaren 

16koa, 29865/96; Losonci Rose eta Rose Suitzaren aurka, 2010eko azaroaren 

9koa, 664/06; Cusan eta Fazzo Italiaren aurka, 2014ko urtarrilaren 7koa, 77/07. 

 

2. Tapayeva eta beste batzuk Errusiaren aurka, 2021eko azaroaren 23koa, 

24757/18 

Generoan oinarrituriko diskriminazioa zaintza esleitzean. 

 

GEEHren 14. artikulua: hitzarmeneko eskubideak egikaritzean diskriminatua ez 

izateko eskubidea: urraketa. 

 

Demandatzaileak eta senarrak alabak zituzten. Demandatzailearen senarra hil 

zenean, aitaren aldeko aitonak alabak bahitu eta berarekin bizitzera eraman 

zituen. Bi instantzia judizialetan, amak aldeko epaiak jaso zituen, eta zaintza hari 

eman zioten. Hala eta guztiz ere, aitonak neskak entregatzeari uko egin zionez, 

zerbitzu judizial eskudunek ez zituzten epaiok betearazi. Gainera, ondoko kasazio-

epai batek aitonari egotzi zion zaintza. 

 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak ebatzi zuen amaren familia-bizitzarako 

eskubidea urratu zela eta, horri dagokionez, GEEHren 14. artikulua urratu zela. 

Indarrean dagoen Zuzenbidea aplikatuz −gurasoei lehentasuna ematen diena−, 

zaintza amari esleitu zioten epaiak ez ziren betearazi. Geroago, kasazio-epaiak 

arrazoia eman zion aitonaren argudioari; argudio horren arabera, berak hazi behar 

zituen bilobak, familiako kiderik zaharrena zelako. Beraz, legezko laguntzarik 

gabe, agintariek egoera ilun bat legeztatzen lagundu zuten, eta amari alabak 

hazteko eskubidea kendu zioten, genero-estereotipoen eta ohitura patrilineal 

tradizionalen nagusitasunaren ondorioz. 

 

 

EEttxxeebbiizziittzzaa  

  

GEEA 

 

1. Ahmadova Azerbaijanen aurka, 2021eko azaroaren 18koa, 9437/12 

Etxegabetzea ustezko jabetza publikoko lursail batean baimenik gabe 

eraikitako etxebizitza eraisteko eta petrolioa erauzteko eragiketak 

garatzeko. 

 

GEEHren 8. artikulua (etxebizitza errespetatzeko eskubidea): urraketa 

 

Auzitegi nazionalek demandatzailea eta alaba etxetik ateratzeko agindu zuten, 

inolako konpentsaziorik ordaindu gabe. Etxegabetzea ez zegoen gauzatuta Giza 

Eskubideen Europako Auzitegiak epaia eman zuen unean, baina azken auzialdiko 

ebazpen judizial nazionalak irmoak ziren. Etxegabetzeko agindu irmo horrek 

injerentzia eragin zuen demandatzaileak etxebizitza errespetatzeko eskubidean. 

Legeak araututako interferentzia bat zen, Estatuko petrolio-konpainiaren jabetza-

eskubideak babesteko helburu legitimoa exekutatuta. 
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GEEAk ebatzi zuen auzitegi nazionalek ez zituztela behar bezala neurtu auzian 

zeuden interesak; izan ere, etxebizitza jabetza publikoko lurzoruan eta baimenik 

gabe eraiki bazen ere, ez zuten kontuan hartu demandatzailearen eta haren 

alabaren egoera, ez baitzuten etxebizitza berririk erosteko baliabiderik. Ez zen 

egiaztatu konpainiak lursail hori eskuratzeko premia larririk zeukanik. 

Demandatzailearen eskaera etxegabetzea aldi batez eteteko aukera ez zen 

irtenbide eraginkortzat hartu, ez baitzuen proportzionaltasun-balioespenik 

ekarriko, hau da, kaleratzea atzeratu baino ez zuen egingo. Era berean, ez ziren 

hautazko irtenbiderik aurkitzen saiatu. Beraz, Giza Eskubideen Europako 

Auzitegiak ebatzi du etxegabetzea gauzatuko balitz GEEHren 8. artikulua urratu 

egingo litzatekeela. 

 

Beste epai esanguratsu batzuk: Ivanova eta Cherkezov Bulgariaren aurka, 2016ko 

apirilaren 21ekoa, 46577/15; Bagdonavicius eta beste batzuk Errusiaren aurka, 

2016ko urriaren 11koa, 19841/06; Kaminskas Lituaniaren aurka, 2020ko 

abuztuaren 4koa, 44817/18. 

 

 

GGaarrddeennttaassuunnaaeettaa  iinnffoorrmmaazziiooaa  eesskkuurraattzzeekkoo  aauukkeerraa  

  

GEEA 

 

1. Saure Alemaniaren aurka, 2021eko urriaren 19koa, 6106/16 

Informazioa eskuratzeko eskaera ukatzea, eskatutako informazioa prestatuta 

eta eskuragarri ez dagoelako. 

 

GEEHren 10. artikulua (informazio-askatasunerako eskubidea): demanda 

onartezina. 

 

Auzi-jartzaileak, kazetari batek, inteligentzia-zerbitzuei informazioa eskatu zien 

Bigarren Mundu Gerraren ostean inteligentzia-zerbitzuetan lan egin zuten nazien 

iraganari buruz.  Eskaera atzera bota zuten.  

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak ebatzi zuen demandatzailea kazetaria 

izateak justifikatu egiten zuela informazio publikoaren eskaera GEEHren 10. 

artikuluaren aplikazio-eremuan, aurreko jurisprudentziaren arabera, eta eskatzen 

zuen informazioa interes publikokoa zela. Hala ere, informazio hori ez zegoen 

prestatuta eta eskuragarri, inteligentzia-zerbitzuaren barruan, aditu-batzorde bat 

eratu zelako gai hori aztertzeko (informazioa osorik ez zegoelako) baina lanak 

amaitu gabe zituen. Oinarrizko datuak ez zeuden inteligentzia-zerbitzuaren esku, 

eta, beraz, ezin izango zukeen informazioa eskatzailearen esku jarri datuen bilketa 

huts baten bidez. Ezin zen pentsatu, kasu horretan, 10. artikuluak inteligentzia-

zerbitzua behartuko zuenik eskatzailearen eskaerari erantzuteko eskatutako 

informazioa lortzera. Eskaera ukatzeak ez zuen inolako zentsura-egintzarik ekarri, 

eta zion demandatzaileari eragotzi araketa publikoa egiterik. Gainera, eskatutako 

informazioaren zati bat agiritegietan zegoen eskuragarri. Giza Eskubideen 

Europako Auzitegiak ondorioztatu du eskaria ez doakiola GEEHren 10. 

artikuluaren aplikazio-eremuari. 

 

Beste epai esanguratsu batzuk: Österreichische Vereningung zur Erhaltung, 

Stärkung und Schaffung eines wirtschaftlich gesunden land- und 

forstwirtschaftlichen Grundbesitzes Austriaren aurka, 2013ko azaroaren 28a, 
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39534/07; Magyar Helsinki Bizottság Hungariaren aurka, 2016ko azaroaren 

8koa, 18030/11; Centre for Democracy and the Rule of Law Ukrainaren aurka, 

2020ko martxoaren 3koa, 75865/11. 

 

 

GGeenneerroo--iinnddaarrkkeerriiaa  

  

GEEA 

 

1. Tunikova eta beste batzuk Errusiaren aurka, 2021eko abenduaren 14koa, 

55974/16 

Etxeko indarkeriaren biktimak babesteko eta ikerketa eraginkorrak 

egiteko neurririk ez. 

 

GEEHren 3. artikulua (torturarik edo tratu anker edo apalesgarririk ez jasateko 

eskubidea): urraketa. 

 

Genero-indarkeria, indarkeria fisikoa eta psikologikoa pairatu duten lau emakume 

dira auzi-jartzaileak. Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren iritziz, emakume 

horiek jasandako  indarkeria nahiko larria zen, eta GEEHren 3. artikuluaren 

aplikazio-eremuaren barruan aintzat hartu zuen kasua. Agintarien jarrera 

iheskorrak areagotu egin zuen demandatzaileen sufrimendua, ez baitzituzten 

babestu. 

 

Aurreko epaietan bezala, GEEAk egiaztatu zuen Errusian indarrean zegoen lege-

esparrua ez zela nahikoa Estatuak genero-indarkeriari dagokionez dituen 

betebehar positiboak betetzeko. Zehazki, ez du “genero-indarkeriaren” 

definiziorik, ez eta hura jazartzeko xedapen substantibo eta prozesalik ere, ezta 

babes-aginduaren tresnarik ere. 

 

Aztergai darabilgun auzian, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren aburuz, 

agintari errusiarrek izan zuten, edo izan behar izan zuten, auzi-jartzaileek 

pairatutako indarkeriaren berri, eta indarkeriazko ekintzak berriro gertatzeko 

arriskua prebenitzeko eta emakumeak babesteko neurriak hartzeko betebeharra 

zutela. Hala ere, ez zuten arriskuen balioespen bereizirik, proaktiborik eta 

ulergarririk egin, eta ez zuten inolako neurri eraginkorrik hartu eskatzaileentzako 

arriskua murritz zedin. Agintarien geldotasunaren ondorioz, erasotzaileek 

indarkeria erabiltzen jarraitu zuten.  Arrisku-balioespen hori egin izan balitz ere, 

legerian ez dago inolako tresnarik demandatzaileen segurtasuna bermatzeko. 

Indarkeria gertatu eta gero zigor astuna ezartzeak (demandatzaileetako baten 

kasuan hala gertatu zen) ez du arintzen agintaritza eskudunek babes faltagatik 

duten erantzukizuna. 

 

Indarkeriazko ekintzen ikerketari dagokionez, poliziak beti uko egin zion zigor-

arloko prozesurik bultzatzeari, ofizioz pertsegitu zitekeen deliturik egin ez zela 

iritzita, lesioak ez baitziren behar bezain larriak. Aurretiazko ikerketan, 

erasotzaileen bertsioa entzun besterik ez zuten egin, lekukoei entzun gabe, 

biktimen auzitegiko medikuen azterketarik eta bestelako frogarik gabe. 

Demandatzaileei akusazio partikularra bideratzeko aukera baino ez zitzaien 

geratzen, eta horretarako ez zuten inolako laguntza publikorik. Estatuak, 

indarkeria-egoeraz jabetuta, utzikeriaz kudeatu zuen tratu txarren instantzia oro 

ikertzeko betebeharra. 
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Giza Eskubideen Europako Auzitegiak GEEHren 14 artikuluaren urraketa ere salatu 

zuen, 3. artikuluari loturik, Errusian nagusi den egiturazko isuria dela eta, genero-

indarkeriaren biktima diren emakumeen kontrakoa delako. 

 

Gainera, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak ondorioztatu zuen auzi horretan 

azaleratutako arazoak egiturazkoak zirela, legerian sortzen zirela eta pertsona 

gehiagori eragiten zietela. Egoera ez zen aldatu, nahiz eta Giza Eskubideen 

Europako Auzitegiak aurretik beste epai batzuk eman, eta indarkeria larriagotu 

egin zen COVID-19ak eragindako pandemiaren ondorioz. Horregatik, Errusiako 

Estatuak egoerari aurre egiteko beharrezkoak diren neurri legegileak eta 

bestelakoak hartzeko betebeharra duela adierazi zuen. Giza Eskubideen Europako 

Auzitegiak argibide zehatzak eman zituen hartu beharreko neurriei buruz. 

 

Beste epai esanguratsu batzuk: Beste epai garrantzitsu batzuk: Volodina 

Errusiaren aurka, 2019ko uztailaren 9koa, 41261/17; Kurt Austriaren aurka, 

2021eko ekainaren 15ekoa, 62903/15 (laburpena eskuragarri dago hemen: 

2021eko apiriletik ekainera bitarteko jurisprudentziaren begirada); Opuz Turkiaren 

aurka, 2009ko ekainaren 9koa, 33401/02; Eremia Moldaviako Errepublikaren 

aurka, 2013ko maiatzaren 28koa, 3564/11. 
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