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Laburpen honetan, EBko Justizia Auzitegiak eta Giza Eskubideen Europako Auzitegiak 
2022ko urritik abendura emandako epaiak jaso dira, Arartekoaren lan-arlo batzuetan 

jakingarriak izan daitezkeelakoan. Txostenean ageri diren epigrafeen sailkapena 
Arartekoaren lanaren egituraketaren araberakoa da. Arartekoaren Europako eta 

Nazioarteko Gaien Bulegoak epaiak hautatu eta horien laburpena egin du. Arartekoak ez 
du inolako erantzukizunik hartuko laburpen horien gaineko erabileragatik; ildo horretan, 

aipaturiko ebazpen judizialen edukirako igorpena egiten du, erabakiez zehatz-mehatz 
jakiteko. 
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EUROPAR BATASUNEKO ZUZENBIDEAREN KONTU OROKORRAK 

 

EEBBkkoo  zzuuzzeennbbiiddeeaarreenn  lleehheennttaassuunnaa  

  

GGEEEEAA  

 

1. Spasov Errumaniaren aurka, 2022ko abenduaren 6koa (demandaren zk.: 

27122/14)  

 

Auzitegiek erreboiloaren arrantzari buruzko legeria errumaniarra 

aplikatzea, ustez Europar Batasuneko Arrantza Politika Bateratuaren 

arauen aurkakoa. 
 

 
-GEEHren 6. artikulua (bidezko prozesurako eskubidea) eta 1. protokoloaren 1. 

artikulua GEEHri (ondasunak modu baketsuan gozatzeko eskubidea): urraketa 

  

Demandatzailea, Bulgarian erregistratutako ontzi-ustiatzaile baten jabea eta kapitaina, 

Errumaniako eremu ekonomiko esklusiboan arrantzan ari zela atxilotu zuten, eta 

zigortu egin zuten Errumaniako legeria urratzeagatik; askatasunaz gabetzeko zigorraz 

gain, konfiskatzeko eta aldi baterako arrantza debekatzeko agindu zioten Errumaniako 

eremu ekonomiko esklusiboan. Demandatzaileak uste zuen EBko Arrantza Politika 

Bateratuaren arauen babesean jardun zuela, bi herrialdeei aplikagarri baitzitzaien. 

Errumaniako auzitegiek adierazi zuten demandatzaileak urratutako etxeko legeria bat 

zetorrela Europar Batasuneko araudiarekin, eta ukatu egin zuten demandatzaileak 

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiari egindako argibide-eskaera. 

 

GEEAk deklaratu du auzitegiek justizia ukatzeko zuzenbide-akats nabarmena egin 

dutela (GEEHaren 6.1 artikulua), EBko legeriaren lehentasun-printzipioa ez 

betetzeagatik eta arrantza-politika erkideari jarraiki arrantza-baliabideen kontserbazio 

eta ustiapen iraunkorrari buruzko 2371/2002 (EE) Erregelamenduaren1 aurkako etxeko 

legeria aplikatzeagatik. Hurbilketa hori berritasuna da aurreko kasuekin alderatuta; 

izan ere, auzitegiak aztertu zuen auzitegi nazionalek zergatik ez zuten auzi prejudizial 

bat eskatu nahi izan.  

 

Justizia ukatzea zehazteko, GEEAk aztertzen du ea auzitegi errumaniarrak Europar 

Batasuneko araudia interpretatzeak eta legeria nazionala aplikatzeak GEEHren 

estandarrak betetzen dituzten. Erabakiak azaltzen duenez, EBko erregelamenduak, 

Arrantza Politika Bateratua zehazten dutenak, lotesleak dira bere osotasunean eta 

zuzenean aplikatzekoak dira, eta horien aurkako legeria nazionalaren gainetik daude. 

GEEA haratago doa, eta erregelamendu horrek arrantza-baliabideetarako sarbidea 

mugatzeko eskaintzen dituen aukerak balioesten ditu. Gainera, aipatzen du, 

Errumaniako auzitegiak azken epaia eman aurretik, Europako Batzordeak argi adierazi 

ziela Errumaniako agintariei demandatzailearen aurkako prozedura EBko araudiaren 

aurkakoa zela. Hala, GEEAk deklaratzen du demandatzaileari justizia-ukapen baten 

biktima izan zela.  

 

 

 
1  Indargabetua Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 

11ko 1380/2013 (EB) Erregelamenduagatik, Arrantza Politika Bateratuari buruzkoa. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-221252%22]}
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2002-82407
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2002-82407
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EPAIAK, ARLOKA (EBJA ETA GEEA) 

  

HHeezzkkuunnttzzaa  //  IIjjiittooaakk  

 

GGEEEEAA  

 

1. Elmazova eta beste batzuk Ipar Mazedoniaren aurka, 2022ko abenduaren 13koa 

(demandaren zk.: 11811/20 eta 13550/20) 

 
 

Erromani etniako ikasleen bereizketa Lehen Hezkuntzako bi ikastetxe 
publikotan, batean erromani etniako pertsonak bakarrik onartzeagatik 

eta bestean, berriz, erromani etniako pertsonez soilik osatutako taldeak 

izateagatik.  
 

 

- GEEHren 14. artikulua (diskriminazioaren debekua), GEEHren 1. protokoloaren 2. 

artikuluarekin batera (hezkuntzarako eskubidea): urraketa 

 

Demandatzaileak jatorri erromania duten 83 aita, ama eta seme-alaba mazedoniar 

dira, eta horien artean daude Lehen Hezkuntzako bi ikastetxe publikotara joaten ziren 

haurrak. Ipar Mazedonian, bizitegi-barruti bakoitzak lehen hezkuntzako ikastetxe 

publiko bat du izendatuta, eta eskolek zonaldean bizi diren haurrak onartu behar 

dituzte. Hala ere, gurasoek eska dezakete seme-alabak eskualdeko beste ikastetxe 

publiko batean onartzeko; kasu horretan, eskaeraren xede den ikastetxe publikoaren 

esku geratuko da onartzeko erabakia. Demandatzaileek alegatu zutenez, mazedoniar 

etniako ikasleei ez bezala, erromani etniako ikasleei ez zitzaien onartu ikastetxe jakin 

batera aldatzea. Aurrekoaren ondorioz, jatorri erromaniko ikasleak bananduta geratu 

ziren. Ikastetxe horrek erromani jatorriko ikasleentzako soilik gela bat zuen. 

Diskriminazio-praktikagatik ikasleen gurasoek Konstituzio Auzitegiari arrakastarik 

gabe aurkeztutako errekurtsoez gain, Erromani etniako pertsonen eskubideen 

Europako Zentroak Mazedoniako Batzorde Nazionalaren ebazpen bat lortu zuen, 

arazoa aitortzen duen diskriminazioa prebenitzeko eta haren aurka babesteko, eta 

ebazpen horrek segregazioa amaitzea gomendatu zuen. 

 

GEEAk adierazten du, Estatuak diskriminazio-saiorik egin ez arren, ikastetxe 

publikoetan erromani etniako haurrak bereiztea ez dagoela modu objektibo eta 

arrazoizkoan justifikatuta helburu legitimo batengatik. Auzitegiak ikastetxeetako 

ordezkaritza etnikoari buruzko datuetara jotzen du, eta herriaren defentsa-

erakundearen txostenak aipatzen ditu, gai hori arautzen duen araudiaren aplikazioa 

etnien arteko desproportzioaren faktore erantzulea dela adierazten dutenak. Erabakiak 

nabarmentzen duenez, Estatuak neurri positibo eraginkorrak hartu behar ditu 

egitatezko desberdintasuna zuzentzeko, eta, horrela, saihestu egin behar du 

erromatarren etnia ikastetxe batean gehiegi agertzearen ondoriozko diskriminazioa.  

 

Erromani etniako ikasleez soilik osatutako taldeari dagokionez, GEEAk aintzat hartzen 

du ikastetxek segregazioaren arazoa konpontzeko egiten dituen ahaleginak, baita 

ikasleak klaseetan birbanatzea ere. Hala ere, saiakera horiek ezin izan ziren gauzatu 

erromaniak ez ziren ikasleen gurasoek aurka egin zutelako.  

 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-221503%22]}
http://www.errc.org/
http://www.errc.org/
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Ondorio gisa, GEEAk gogoeta egiten du gizarte demokratiko baten funtsezko balioei 

buruz, eta balio horien artean nabarmentzekoa da arraza-bereizketarik gabeko kideen 

koexistentzia. Auzitegiak gogorarazi du hezkuntza inklusiboa izan zela hezkuntzarako 

eskubidea erabiltzean unibertsaltasunaren eta diskriminaziorik ezaren oinarrizko 

printzipioak bermatzeko biderik egokiena. Printzipio horien arabera, estatuek 

eskoletako bereizketari amaiera emateko neurriak hartzeko betebeharra dute.  

 

 

Antzeko beste epai batzuk: D.H. Eta beste batzuk Txekiar Errepublikaren aurka, 2007ko 

azaroaren 13koa, demandaren zk.:  57325/00; Oršuš eta beste batzuk Kroaziaren aurka, 

2010eko martxoaren 16koa, demandaren zk.: 15766/03; Lavida eta beste batzuk 

Greziaren aurka, 2013ko maiatzaren 30ekoa, demandaren zk.: 7973/10; X eta beste 

batzuk Albaniaren aurka, 2022ko maiatzaren 31koa, demandaren 

zk.: 73548/17 eta 45521/19.  

 

 

 

GGiizzaarrtteerraattzzeeaa  //  AAttzzeerrrriittaarrrraakk  

  

GGEEEEAA  

 

2. M.K. eta beste batzuk Frantziaren aurka, 2022ko abenduaren 8a (demandaren zk.: 

34349/18, 34638/18 eta 35047/18) 

 

 

Estatuak ezezkoa ematea asilo-eskatzaileei eta haien seme-alabei larrialdiko 
bizitokia ematearen alde administrazio-auzitegiak hartutako premiazko 

erabakia betearazteari. 
 
 

- GEEHren 6. artikulua (bidezko prozesurako eskubidea): urraketa 

- GEEHren 3. artikulua (tortura debekatzea): ukatua barne-baliabideak ez agortzeagatik 

 

Demandatzaileak bizitokirik gabe zeuden asilo-eskatzaileak ziren, harrera-zentro 

espezializatuetara edo larrialdietako aterpetxeetara sartzeko baimenik eman ez 

zitzaielako. Demandatzaileen eskaera aztertu ondoren, presako administrazio-

auzitegiak Frantziako agintariei agindu zien larrialdiko bizitokia aurkitu behar zutela 

demandatzaileentzat, baina agindu hori ez zen betearazi. 

 

GEEAk deklaratzen du administrazio-auzitegiaren agindua betearazteko orduan 

agintari eskudunek duten pasibotasuna auzi-jartzaileen bidezko prozesurako 

eskubidearen urraketa dela, bereziki egoera bereziki ahulean dauden pertsonen giza 

duintasuna babestea jokoan zegoen testuinguru batean. Auzitegiak dio, kasu honetan, 

larrialdiko ostatua emateko edo ukatzeko erabakia eskubide zibila dela, eta, beraz, 

GEEHren 6. artikuluko lehen paragrafoa aplikatzen dela.  

 

Auzitegiak nabarmendu duenez, Frantziako Gobernuak azaldu zuen harrera-zentroak 

gainezka zeudela garai hartan, eta ez zegoela hotel bateko ostatu-gastuak ordaintzeko 

adina diru, baina agintariek ez zuten frogatu barne-auzitegi administratiboek 

demandatzaileen alde emandako agindua betearazteko abian jarri behar zituzten 

prozeduren konplexutasuna. Gai horri dagokionez, GEEAk aipatzen du agintariek ez 

dietela erantzunik ematen betearazpen-prozesuan administrazio-auzitegiak egindako 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2257325/00%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2215766/03%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%227973/10%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2273548/17%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2245521/19%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-221264%22]}


Jurisprudentziaren hiru hileko begirada 2022ko urria-abendua 

 

 

 9 

errekerimenduei, eta demandatzaileek auzitegiaren agindua betearazteko egindako 

eskaeren aurreko isiltasunari, eta gehitzen du GEEAk soilik adierazi zituela agintariek 

ostatua emateko behin-behineko neurriak.  

 

GEEAk baztertu egin du GEEHren 3. artikulua kasuari aplikatzea, uste baitu 

demandatzaileen eskubideak etengabe urratzea eten egin zela ostatu bat eman 

zitzaienean. Estrasburgoko Auzitegiak dio demandatzaileek barne-errekurtsoak agortu 

behar zituztela Estatuaren aurkako kalteen akzioen bidez, ostaturik gabe igaro behar 

izan zuten aldian jasandako kalteengatik konpentsazioa eskatzeko. Horri dagokionez, 

GEEAk aitortzen du demandatzaileak ezin zutela garaiz egin, GEEAren errekurtsoa 

hasi ondoren ekin behar ziotelako ekintza horri.  

 

 

Antzeko beste epai batzuk: Deumeland Alemaniaren aurka, 1986ko maiatzaren 29koa, 

demandaren zk.: 9384/81; Salesi Italiaren aurka, 1993ko otsailaren 26koa, demandaren 

zk.: 13023/87; Maaouia Frantziaren aurka, 2000ko urriaren 5ekoa, demandaren 

zk.: 39652/98; Tchokontio Happi Frantziaren aurka, 2015eko apirilaren 9koa, 

demandaren zk.: 65829/12; Fazia Ali Erresuma Batuaren aurka, 2015ko urriaren 20koa, 

demandaren zk.: 40378/10; M.N. eta beste batzuk Belgikaren aurka, 2020ko maiatzaren 

5ekoa, demandaren zk.: 3599/18.  

 

 

 

BBeerrddiinnttaassuunnaa//AAllaarrgguunnttzzaa--ppeennttssiiooaa  

  

GGEEEEAA  

 

1. Beeler Suitzaren aurka, 2022ko urriaren 11akoa (demandaren zk.: 78630/12) 

 

 

Alarguntza-pentsioari buruzko Suitzako Legeak aurreikusten du, 

gizonentzat, pentsio hori bukatzea ardurapeko seme edo alaba 
gazteenak adin-nagusitasuna betetzen duenean, eta amaiera hori ez 

zaie aplikatuko antzeko egoeran dauden emakumeei. 
 

 
- GEEHren 14. artikulua (diskriminazioaren debekua), GEEHren 8. artikuluari 

dagokionez (bizi pribatua eta familia bizitza izateko eskubidea): urraketa 

 
 

GEEAk deklaratu zuen demandatzailea diskriminazioaren biktima izan zela, 

alarguntasun-pentsioa jasotzeari utzi ziolako gizon izate hutsagatik, emakume baten 

antzeko egoeran zegoelako eta tratu desberdina justifikazio objektibo eta zentzuzko 

batek babesten ez zuela.  

 

Lehenik eta behin, auzitegiak balorazio bat egin du, kasu honetan, diskriminazioaren 

debekua bizitza pribatua eta familia bizitza izateko eskubidearen esparruan sartzen 

den (GEEHren 8. artikulua) edo, GEEAren doktrinak gizarte-prestazioen esparruan 

agintzen duen bezala, ondasunak babestearekin lotuta aztertu behar den (GEEHren 1. 

protokoloaren 1. artikulua, Suitzak berretsi gabe). GEEAk deklaratzen du, 

diskriminazioaren debekua 8. artikuluaren arabera kontuan hartu ahal izateko, 

https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62026
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2213023/87%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2239652/98%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2265829/12%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2240378/10%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%223599/18%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-220073%22]}


Jurisprudentziaren hiru hileko begirada 2022ko apirila-ekaina 

 
 

 10 

desabantailaren xedea izan behar dela pertsonak familia bizitza izatearekiko 

eskubidea baliatzeko duen modalitateetako bat, hau da, prestazioek familia bizitza 

sustatzeko helburua dutela eta nahitaez eragiten diotela haren antolamenduari. 

Honako faktore hauek hartu behar dira kontuan 8. artikuluaren aplikagarritasuna 

aztertzean: prestazioaren xedea, araudi erregulatzailearen arabera; prestazioa 

emateko irizpidea; familia bizitzaren antolamenduan dituen ondorioak; eta prestazio 

horren ondorio praktikoak. Aurrekoa ikusita, auzitegiak adierazi du, kasu honetan, 

alarguntasun-pentsioak betetzen zituela demandatzaileari familia bizitza izateko 

eskubidea egikaritzeko baldintzak. Auzitegiaren argudioaren oinarria da, emaztea hil 

zenean, demandatzaileak berea egin zuela seme-alabak lanaldi osoan zaintzeko 

erantzukizuna, eta egoera horretatik zetorrela pentsioa jasotzeko eskubidea, eta 

demandatzaileak familia bizitza antolatu zuela eta lana utzi zuela, pentsio hori 

jasotzeko zain zegoelako.  

 

GEEAren ustez, Suitzako legediak alarguntza-pentsioaren arloan jasotzen duen tratu 

desorekatuak emakumeek gizartean duten rolari buruzko aurreiritziak eta 

estereotipoak betikotzen ditu, eta desabantaila da bai emakumeen bizitza 

profesionalerako, bai gizonen familia bizitzarako. Hala, kontrakoa azaltzen duen 

daturik ezean, auzitegiak adierazi du ez dagoela arrazoirik pentsatzeko ezen, 16 urtez 

seme-alabak zaintzen lan-merkatutik kanpo egon ondoren, demandatzaileak, gizon 

izate hutsagatik, erraztasun handiagoa duela lana berriro aurkitzeko antzeko egoeran 

dagoen emakume batek baino, edo pentsioa uzteak eragin txikiagoa izan dezakeela 

gizon batengan antzeko egoeran dagoen emakume batengan baino. Auzitegiak 

ondorioztatu du sexuan oinarritutako tratu desberdina ez dagoela justifikatuta bereziki 

pisuzko arrazoi sinesgarriengatik. 

 

 

Antzeko beste epai batzuk: Petrovic Austriaren aurka, 1998ko martxoaren 27koa, 

demandaren zk.: 20458/92; Konstantin Markin Errusiaren aurka, 2012ko martxoaren 

22koa, demandaren zk.: 30078/06; Béláné Nagy Hungariaren aurka, 2016ko 

abenduaren 13koa, demandaren zk.: 53080/13.  

 

 

 

HHaauurrrraakk  //  BBeerrddiinnttaassuunnaa  

  

GGEEEEAA  

 

1. I.M. eta beste batzuk Italiaren aurka, 2022ko azaroaren 10ekoa (demandaren 

zk.: 25426/20) 

 

Haurrak behartuta daude hiru urtean zehar aita indarkeriaz ikustera 
babesik gabeko ingurune batean, eta amaren zaintza eten egiten da 

bilerei aurka egiteagatik.  
 

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

urraketa. 

 

Demandatzaileak ama eta bi seme-alabak dira. Aitak amari eragiten zion indarkeriaren 

ondorioz familia-etxea utzi ondoren, salaketa jarri eta indarkeriaren biktimentzako 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2220458/92%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2230078/06%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2253080/13%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-220989%22]}
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zentro batean hartu zuten babesa. Haurren aurkako indarkeria-egoera zela eta, 

fiskaltzak aitari zaintza etetea erabaki zuen, baina ingurune seguru batean bisitatzeko 

aukera eman zion. Proposatutako zentroetan harremanetarako saioak egiteko 

baliabiderik ez zegoenez, topaketa horiek haurrei babes gutxi eskaintzen zieten 

inguruneetan egin ziren. Amak haurrak topaketetara eramateari uko egin zionez, 

haurtzaroko auzitegiak amari ere zaintza kentzea erabaki zuen. Indarkeriazko aitarekin 

harremanetan jartzeko saioek hiru urte iraun zuten, epaitegi batek haiek etetea eta 

amaren zaintza berrezartzea erabaki zuen arte, gizarte-zerbitzuetako zenbait txostenen 

argitan. Txosten horietan, aitak seme-alabentzako mehatxua zela eta aitaren 

portaeraren ondorioz semeetako batek tratamendu psikologiko espezializatua behar 

izan zuela azaltzen zen.  

 

GEEAk adierazi zuen Italiako agintariek urratu egin zutela familia bizitza izateko 

eskubidearen betebehar positiboa, haurren eta aitaren arteko topaketak babesik 

gabeko ingurune batean egitea ahalbidetu zutenean, haurren interes gorena lehenetsi 

gabe. Erabakiak azaltzen duenez, estatuek aintzat hartzeko tarte bat badute ere jokoan 

dauden interes desberdinak neurtzeko –kasu honetan, haurrak babestearen 

garrantzia, haien osasuna eta garapena arriskuan jartzen dituen egoera batean, eta 

familia biltzeko helburua, egoerak ahalbidetzen badu–, haurren interes gorena 

babesteak lehentasuna izan behar du. Auzitegiak zioen ezin zela ulertu epaitegiek 

aitaren eta haurren arteko harreman-saioek aurrera egiten uztea, haurrek behar izan 

zuten laguntza psikologikoaren berri ematen zuten txosten guztiak gorabehera, edo 

aitak amaren aurka izan zuen indarkeria jarraitua gorabehera, haur horiek 

lekukotasuna eman eta sufritu behar izan baitzuten. Horren aurrean, GEEAk ikusi zuen 

babesik gabeko inguruneetan kontaktu-saioekin jarraitzeko erabakiak desoreka eragin 

zuela haurren ongizate psikologikoan eta emozionalean. 

 

Amari dagokionez, GEEAk adierazi zuen amaren zaintza etetea interferentzia bat zela 

familia bizitza izateko eskubidean, “osasuna babesteko” eta haurren “eskubide eta 

askatasunen” helburu legitimoen arabera. Erabakiaren arabera, zaintza eten zuten 

auzitegi nazionalek ez zituzten kontuan hartu harremanetarako saioen zailtasunak eta 

segurtasun-gabeziako baldintzak, amak eta haurrek jasan zuten indarkeria eta tratu 

txarrengatik aitaren aurka jarritako salaketa. Gai horretan, auzitegiak GREVIOk Italiari 

buruz egindako azken txostena aipatzen du. Txosten horrek azpimarratzen du Italiako 

auzitegiek ez dutela kontuan hartzen zaintzari, bisita-eskubideari eta segurtasunari 

buruzko Istanbulgo Hitzarmenaren 31. artikulua. GEEAk bat egiten du GREVIOren 

kezkarekin; izan ere, Italiako auzitegi zibilek gutxietsi egiten dituzte tratu txarrak 

alegatzen dituzten emakumeak, beren seme-alaben eta aiten arteko harreman-

saioetan ez aurkezteko “gutxi laguntzen duten” pertsona gisa, eta zigorra merezi 

duten “ama ez-egokiak” izateagatik.  

  

Erabakia emateko egunean, GEEAk nabarmendu zuen amak haurren aitaren aurka 

abusua egiteagatik jarritako salaketak egiteke jarraitzen duela 2016tik.  

  

 

Antzeko beste epai batzuk: Eremia Moldaviaren aurka, 2013ko maiatzaren 28koa; 

demandaren zk.: 3564/11.  

 

 

 

 

 

https://rm.coe.int/1680462543
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%223564/11%22]}
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2. K.K eta beste batzuk Danimarkaren aurka, 2022ko abenduaren 6koa (demandaren 

zk.: 25212/21)  

 
Estatuak uko egin dio atzerrian haurdunaldi subrogatuaren bidez 

jaiotako haurren aita biologikoaren bikoteari adoptatzen uzteari.  

 
 

- GEEHren 8. artikulua (bizitza pribatua eta familia bizitza izateko eskubidea): bizitza 

pribatuari dagokionez, haurren eskubidearen urraketa dago, adopzioa onartzen ez 

delako, baina urraketarik ez amaren kasuan; aita biologikoaren haurrek eta emazteak 

ez dute familia bizitzaz askatasunez gozatzeko eskubidea urratzen, zaintza partekatua 

aitortu baitzitzaion. 

 

Danimarkan, Haurtzaroaren Legearekin, jaioberriaren legezko ama da erditzen den 

emakumea (baita jaiotza errazten duen obulua beste emakume batek eman bazuen 

ere). Ondorioz, haurdunaldi subrogatuko kontratu batek, jaiotza-ziurtagiriaren 

ondorioetarako, aurreikusten du aita biologikoaren emaztea jaioberrien ama izango 

dela, eta horrek ez du balio juridikorik Danimarkan. Haurrek Danimarkako 

herritartasuna aitarekin zuten loturagatik lortu bazuten ere, eta aitaren eta emaztearen 

arteko zaintza partekatua onartu bazen ere, agintariek adopzioa ukatu zuten, ama 

biologikoari ordaindu baitzioten adopzio hori baimentzeko.  

 

Familia bizitzari dagokionez, GEEAk adierazi zuen agintariek adopzioa ukatzea erabaki 

izanak ez zuela eraginik izan demandatzaileen familia bizitzan. Horretarako, auzitegiak 

aipatu zuen estatuen balorazio-tartea eta demandatzaileen interesen eta interes 

publikoaren arteko haztapena.  

 

Bizitza pribatuari dagokionez, GEEAk bere doktrinan haurren eskubidearen urraketa 

deklaratzeko ezarritako printzipio orokorrak aipatzen ditu, baina ez bikote 

demandatzailearena. Aipatutako doktrinak ondorioztatzen du estatuek balorazio-tarte 

zabala izan behar dutela balioesteko, Europan ez baitago adostasunik haurdunaldi 

subrogatuko kontratuen legezkotasunari buruz edo atzerrian sortutako gurasoen eta 

haurren arteko lotura legez aitortzeari buruz. Hala ere, GEEAk nabarmendu zuen 

haurraren interes hobeen funtsezko printzipioa eta, horren ondorioz, estatuen marjina 

murriztea bereziki kontuan hartu behar zirela jokoan zeuden interesen haztapen 

egokiari buruzko hautemate-marjinaren azterketan.  

 

Horregatik, haurdunaldi subrogatutik jaiotako haurren kasuan, GEEAk adierazi zuen 

Danimarkako legearen esparruan eskaintzen diren konponbide metagarriek ez dutela 

konpentsatzen aitaren emazteari adopzioa emateari uko egiteak haurren bizitza 

pribatuan izan zuen eragin negatiboa. Erabaki horren arabera, Danimarkako 

agintariek ez zuten behar bezala neurtu haurrek emaztearekin legezko lotura lortzeko 

zuten interes zehatza, haurdunaldi subrogatuko merkataritza-kontratuaren ondorio 

kaltegarriekin. Hori argudiatzeko, GEEAk duela gutxi hartutako ikuspegi holistikoa 

aplikatzen du legezko aitorpena lortzeko aukerei buruz, eta kasu jakin horren zaintza 

partekatuaren aitorpena aztertzen du, baita adopzioa emateari uko egitea ere. 

GEEAren arabera, Danimarkako araudiak ez duenez adopzioaren alternatibarik 

aurreikusten ama-seme-alaben arteko lotura legez ezartzeko, adopzioa emateari uko 

egiteak de facto ukatu zuen lotura hori ezartzeko aukera oro, eta, ondorioz, haurrak 

ziurgabetasun egoera batera behartu zituen, gizartean beren identitateak duen egoera 

juridikoari dagokionez. Hala ere, aita biologikoaren emaztearen kasuan, GEEAk ez 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2225212/21%22],%22itemid%22:[%22001-221261%22]}
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zuen ikusten haurrekiko harremanaren bidez garapen pertsonalerako (bizitza 

pribaturako eskubidea) eskubidean esku-hartzeko zantzurik.  

 

 

Antzeko beste epai batzuk: Mennesson Frantziaren aurka, 2014ko ekainaren 26koa, 

demandaren zk.: 65192/11; Paradiso eta Campanelli Italiaren aurka, 2017ko 

urtarrilaren 24koa, demandaren zk.: 25358/12; Kontsulta-iritzia, atzerrian 

subrogatutako kudeaketa-kontratu baten bidez jaiotako haur baten eta nahi den 

amaren arteko gurasoen eta seme-alaben arteko lege-lotura barne-araudian 

aitortzeari buruz, Frantziako Kasazio Auzitegia, 2019ko apirilaren 10ekoa, P16-2018-

001; A.M. Norvegiaren aurka, 2022ko martxoaren 24koa, demandaren zk.: 

30254/18; C.E. Eta beste batzuk  Frantziaren aurka, 2022ko martxoaren 24koa, 

demandaren zk.: 29775/18 eta 29693/19: Valdís Fjölnisdóttir eta beste batzuk 

Islandiaren aurka, 2021eko maiatzaren 18koa, demandaren zk.:71552/17; H, Erresuma 

Batuaren aurka, 2022ko maiatzaren 31koa, demandaren zk.: 32185/20 

 

 

 

LLGGTTBBII  ppeerrttssoonnaakk  

  

GGEEEEAA  

 

1. A.D. eta beste batzuk Georgiaren aurka, 2022ko abenduaren 1ekoa 

(demandaren zk.: 57864/17, 79087/17 eta 55353/19) 

 

Erregistro zibilak uko egin zion hiru gizon transexualen egoera zibileko 
artxiboen sexua/generoa atala aldatzeari, argudiatuz, generoa 

berresleitzeko esku-hartze medikorik egin ez zenez, ez zutela bete 
legean jasotako sexu-aldaketaren betekizuna. 

 
 

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

urraketa. 

 

GEEAk adierazten du hiru gizon transexualek ezin dutela beren generoaren legezko 

aitorpena lortu, Georgian indarrean dagoen legeria zehaztugabea delako, eta horrek 

demandatzaileen bizitza pribaturako eskubidea urratzen duela.  

 

Georgiako legediak erregistro zibileko artxiboetan sexuaren atala aldatzeko eskubidea 

jasotzen du. Hala ere, araudiak ez ditu aldaketa onartzeko bete behar diren terminoak 

eta baldintzak lantzen, eta, nolanahi ere, esku-hartze mediko bat egiteko beharra 

aipatzen du, genero-aldaketaren aitorpena lortzeko, esku-hartze horren mota edo 

izaera zehaztu gabe. GEEAren arabera, herrialdeko instantzia judizialek argitasun falta 

hori erakutsi zuten, ez baitziren ados jarri hormona bidezko tratamendua osatzea 

nahikoa zen ala ez erregistro-aldaketa lortzeko. Auzitegiak azaldu duenez, arauaren 

zehaztasunik ezaren ondorioz, agintari nazionalek botere diskrezionalak eta 

gehiegizkoak zituzten, eta horrek erabaki arbitrarioak ekar zitzakeen erregistroko 

aldaketa-eskaerak aztertzerakoan. Egoera hori, funtsean, GEEAk Estatuak generoaren 

legezko aitorpenerako prozedura azkarrak, gardenak eta eskuragarriak emateko dituen 

betebehar positiboen aurkakotzat jotzen du.  

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2265192/11%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2225358/12%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22003-6380464-8364383%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22003-6380464-8364383%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216348
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2229775/18%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2229693/19%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2271552/17%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218220
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-221237%22]}
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Antzeko beste epai batzuk: A.P., Garçon y Nicot, Frantziaren aurka, 2017ko apirilaren 

6koa, demandaren zk.: 79885/12, 52471/13 eta 52596/13.  

 

IInngguurruummeennaa  

  

EEBBJJAA  

 

1. C-873/19, Deutsche Umwelthilfe eV / Bundesrepublik Deutschland, 2022ko 

azaroaren 8koa 

 
 
- Informazioa eskuratzeari, herritarrek erabakiak hartzerakoan duten parte-hartzeari 

eta ingurumen-arloko justiziarako sarbideari buruzko Hitzarmenaren 9.3 artikulua 

(justiziarako sarbidea), 1367/2006 (EE) Erregelamenduaren bidez EBri aplikatzekoa.  

 

- Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 47.1 artikulua (babes judizial 

eragingarria eta epaile inpartziala izateko eskubidea) 

 

- 715/2007 (EE) Erregelamenduaren 5.2.a. artikulua, ibilgailu komertzial arinen mota-

homologazioari eta ibilgailuak konpontzeari eta mantentzeari buruzko informazioa 

eskuratzeari buruzkoa. 

 

 

Schleswig-Holsteingo (Alemania) Administrazioarekiko Auzietako 
Auzitegiak planteatutako erabaki prejudiziala, Deutsche Umwelthilfe 

eVk, ingurumena babesteko elkarteak, 715/2007 Erregelamenduaren 
aurkakoa izan daitekeen homologazio bat ematen edo aldatzen duen 

administrazio-ebazpen bat aurkaratzeko legitimitatea ote duen 
argitzeko, Volkswagen AGk fabrikatutako ibilgailu jakin batzuen 

kasuan, kanpoko tenperaturaren arabera gas kutsagarrien 

birzirkulazioa murrizten duen programa informatiko bat erabiliz.  
 

Epai horretan, EBJAk argitasuna ematen du ingurumenaren aldeko elkarteek dituzten 

eskubideei buruz, Estatuak EBko ingurumen-zuzenbidean izan ditzakeen urraketen 

aurkako errekurtsoak aurkezteko legezko prozedurak auzitegi nazionaletan 

planteatzeko. Auzitegiak lehenik eta behin egiaztatzen du gatazka eragin duen 

ebazpena ingurumen-zuzenbidearen zati dela, Aarhuseko Hitzarmenaren zentzuan. 

Horretarako, 715/2007 Erregelamendua barne-merkatuaren ezarpenari eta 

funtzionamenduari buruzko hornidura baten oinarriarekin onartu bazen ere (EKren 95. 

artikulua, gaur egun EBFTren 114. artikulua), horrek ez du ingurumen-helburua 

indargabetzen. Auzitegiak “Aarhuseko hitzarmena, aplikaziorako gida” izeneko 

azalpen-dokumentua erabiltzen du, Nazio Batuen Europarako Ekonomia Batzordeak 

argitaratutako aplikaziorako gida, gatazkaren xedea Aarhusko Hitzarmenaren Estatuko 

“estatuko ingurumen-zuzenbideko xedapenak” adierazpenaren barruan sartzen dela 

berresteko. 

 

Errekurtsoak aurkezteko legitimitateari dagokionez, EBJAk ezartzen du, Aarhuseko 

Hitzarmenaren 9.3 artikuluaren irizpideen arabera (justiziarako sarbidea), estatuek, 

barne-zuzenbidearen bidez, prozedura administratiboak edo judizialak hasteko 

eskubidearen titularrak mugatzeko ahalmena dutela, baina ez errekurtsoaren xedea 

zehazteko ahalmena, hau da, estatuko ingurumen-zuzenbidearen xedapenak urratzea, 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2279885/12%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2252471/13%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2252596/13%22]}
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CJ0873&from=EN
https://unece.org/DAM/env/pp/Publications/Aarhus_Implementation_Guide_interactive_eng.pdf
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Aarhuseko Hitzarmenaren 9.3 artikuluan jasotzen den bezala. Hori dela eta, 

ondorioztatzen da estatu kideek ezin dutela 9.3 artikulu horren aplikazio-eremu 

materiala murriztu, errekurtso baten ondorioetarako Estatuko ingurumen-zuzenbideko 

xedapenen kategoria jakin batzuk blindatuz.  

 

Are gehiago, EBJAk argitu duenez, estatu kide batek barne-prozedurazko arauak 

ezartzen dituenean ingurumen-arloko errekurtso bat jartzeko eskubidea duten 

titularren taldea mugatzeko, estatu kide hori Batasuneko Zuzenbidea aplikatzen ari da 

(EBko Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 51.1 artikuluaren zentzuan), eta, beraz, 

bereziki bermatu behar du Gutunaren 47. artikuluan ezarritako babes judizial 

eraginkorrerako eskubidea errespetatzen dela. Aarhuseko Hitzarmenaren 9.3 artikulua 

aplikatzen den ala ez zalantzan jarriz gero, eta EBk Aarhuseko Hitzarmena berretsi 

duela oinarri hartuta, auzitegiak hitzarmena aplikatzearen alde egiten du, eta, alde 

batetik, Batasunak egindako nazioarteko akordioen nagusitasunak eskatzen du 

Zuzenbide nazionalari akordio horien eskakizunen araberako interpretazioa ematea, 

eta, bestetik, Gutunaren 47. artikuluak bermatzen du benetako babes judiziala. 

  

Horrela, EBJAk adierazten du Alemaniako prozedura-arauak Aarhuseko Hitzarmenean 

jasotako justiziarako sarbidearen aurkakoak direla, ingurumenaren aldeko elkarteei 

ukatu egin baitzaie merkataritzako ibilgailu arinen mota-homologazioa ematen edo 

aldatzen duen ebazpen baten aurka errekurtsoa jartzeko eskubidea. Era berean, arau 

horiek mugatu egiten dute Gutunaren 47. artikuluak bermatzen duen babes judizial 

eraginkorrerako eskubidea, eta muga hori ez dago justifikatuta.  

 

 

 

2. C-125/20, Batzordea / Espainia, 2022ko abenduaren 22koa 

 

 

- 2008/50/EE Zuzentaraua, Europako giroko airearen kalitateari eta atmosfera 

garbiagoari buruzkoa, giza osasuna babesteko muga-balioei buruzko XI. eranskinari 

eta informazioari buruzko XV. eranskinari dagokienez. Eranskin hori giroko airearen 

kalitatea hobetzeko tokiko, eskualdeko edo estatuko kalitate-planetan sartu behar da. 

 

 

Europako Batzordearen errekurtsoa Espainiaren aurka, Madrilen eta 

Bartzelonan nitrogeno dioxidorako (NO2) finkatutako muga-balioen 
gaineko betebeharrak ez betetzeagatik. 

 

EBJAren arabera, 2010 eta 2018 artean, Madrilgo eta Bartzelonako eremuek modu 

sistematiko eta jarraituan gainditu zituzten NO2ren muga-balioak, eta 2008/50 

Zuzentarauaren arabera, Espainiak ez zuen neurri egoki eta eraginkorrik gauzatu 

Zuzentarauak NO2rako ezarritako muga-balioak gainditzeko aldia “ahalik eta 

laburrena” izan zedin.  

 

Erabakiak azaltzen duenez, 2008/50 Zuzentarauko 23. artikuluak harreman zuzena 

ezartzen du, alde batetik, NO2rako finkatutako muga-balioak gainditzearen 

(Zuzentarauko 13.1 artikulua, XI. eranskinari dagokionez) eta, bestetik, airearen 

kalitate-planak egitearen artean. Plan horiek arriskua murrizteko xedearen eta jokoan 

dauden interes publiko eta pribatuen arteko orekan oinarrituta hartu behar dira. Hala, 

estatu kideek hartu beharreko neurriak zehazteko nolabaiteko balorazio-tartea badute 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0125&from=en
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ere, neurri horiek, nolanahi ere, aukera eman behar dute kutsatzailearentzat ezarritako 

muga-balioak gainditzeko epea ahalik eta laburrena izan dadin. 

 

EBJAk adierazi duenez, zuzentarauak behartzen zituen planak onartzeko epea (2017ko 

apirilaren 16a) amaitzen zen egunean, Espainiak ez zuen airearen kalitate-planik abian 

jarri, baina zehaztu du Bartzelona aldeko giro atmosferikoaren babes bereziko 

eremuetan airearen kalitatea hobetzeko jarduera-plana indarrean zegoela. Auzitegiak 

ikusi du 2008/50 Zuzentarauaren eskakizuna 96/62 Zuzentarauaren indarraldian 

aplikatzen zena baino zorrotzagoa dela. Zuzentarau horrek estatu kideei ezartzen zien, 

arrazoizko epe batean, airearen kalitatea kutsatzaileentzat ezarritako muga-balioetara 

egokitzeko neurriak hartzeko betebeharra. Ondoren, gaineratu du Espainiako 

agintariek gerora aurreikusitako neurri batzuk ez direla behar bezain zehatzak, honako 

hauek baino ez baitituzte aipatzen: garraio publikoa indartzea, ibilgailu garbi eta 

jasangarriak sustatzea, elektrizitatea kargatzeko sarea sustatzea, zerga-neurriak edo 

oinez eta bizikletaz egunero mugitzeko joan-etorriak sustatzea. Mugen barruan 

egoteak dakarren erronka sozioekonomikoari buruz estatuek egindako alegazioaren 

aurrean, auzitegiak errepikatzen du erronka sozioekonomikoari eta aurrekontuei 

lotutako egiturazko zailtasunak ez direla, berez, salbuespenezkoak, eta ez dutela 

baztertzen epe laburragoak ezartzeko aukera.  

 

Airearen kalitateari buruzko zuzentaraua ez betetzeagatik Espainiaren aurka ezarritako 

zigor hori Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak Alemaniaren, Italiaren eta 

Frantziaren aurka aurretik emandakoei gehitzen zaie (ikus: C-635/18, Batzordea / 

Alemania, 2021eko ekainaren 3koa; C-573/19, Batzordea / Italia, 2022ko maiatzaren 

12koa; C-636/18, Batzordea / Frantzia, 2019ko urriaren 24koa).  

 

 

 

OOssaassuunnaa  //  EEuuttaannaassiiaa  //  FFaammiilliiaakk  

  

GGEEEEAA  

 

1. Mortier Belgikaren aurka, 2022ko urriaren 4koa (demandaren zk.:78017/17) 

 
 

Herritar helduak depresio larria zuen, eta eutanasia-prozedura bat egin 
zuen, semeari eta alabari behar bezalako informazioa eman gabe. 

 
 

- GEEHren 2. artikulua (bizitzeko eskubidea): ez urraketa eutanasia arautzen duen 

araudiari dagokionez, baina urraketa ondorengo ikerketarik ezagatik  

 

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

urraketarik ez 

 

Kasu hau lehen aldia da GEEAri eutanasiari buruzko lege bat GEEHrekin bat datorren 

aztertzeko eskatzen zaiona. Bizitzeko eskubidearen azterketan, neurri batean bizitza 

pribatua eta familia bizitza izateko eskubideari buruzko 8. artikuluari dagokionez, 

auzitegiak eutanasiari buruzko Belgikako legea eta kasu zehatzean duen aplikazioa 

aztertu ditu. Lehenengo gaiari dagokionez, GEEAk adierazten du Belgikan 

eutanasiaren aurreko prozeduretarako indarrean dagoen araudiak jasotzen duela 

gaixoek bizitzarako dituzten eskubideen babesa bermatzeko esparru bat, GEEHren 2. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-219559%22]}
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artikuluaren zentzuan. Erabakiaren arabera, Belgikako legeak bermatzen du bere 

bizitzari amaiera eman nahi dion pertsonak libreki eta informatuta har dezakeela 

erabakia, eta, kasu zehatz horretan, berme gehigarriak aurreikusi zirela, epe laburrean 

hiltzea espero ez zen buruko minak zituen pertsona bat zelako.  

 

GEEAk egiaztatu duenez, eutanasiaren gaiaren inguruan herrialdeen artean 

adostasunik ez egoteak balorazio-tartea ematen die estatuei, nahiz eta tarte hori 

estatuen betebehar positiboen errespetuaren berrikuspenaren mende egon. 

Auzitegiaren arabera, ezin da ondorioztatu GEEHren 2. artikuluak hiltzeko eskubidea 

hartzen duenik, baina, aldi berean, hornidura horretan jasotako bizitzeko eskubidea 

ezin da interpretatu eutanasiaren baldintzapeko despenalizazioaren debeku gisa, per 

se. Ildo horretan, Nazio Batuetako Giza Eskubideen Batzordearen 36. ohar orokorraren 

arabera, eutanasia ez da, berez, bizitzeko eskubidearekiko interferentzia bat, betiere 

haren aplikazioak berme legal eta instituzional sendoak baditu, lanbide medikoak 

pazienteen erabaki aske, informatu, esplizitu eta zalantzarik gabea betetzen duela 

ziurtatzeko, pertsonak presio eta abusuetatik babesteko. 

 

Hala ere, kasu zehatzean, GEEAk egiaztatu du bizitzeko eskubidea urratu dela, 

Estatuak ez duelako prozedura-betebehar positiboa bete eutanasia-prozedura 

berrikusteko Batzordearen independentziarik ezagatik, eta ikerketa penalaren 

gehiegizko iraupenagatik (hiru urte fiskaltzak ikerketa-jarduerarik hasi gabe). Batzorde 

berrikuslearen kasuan, bileretako akta zehatzagorik ez dagoenez, epaimahaiak 

ondorioztatu du eutanasia egin zuen medikuak Batzorde Berrikusleko kide gisa parte 

hartu zuela eztabaidetan, legeak kasu horietan jasotzen duen errefusatzeko 

betebeharraren aurka. 

 

Bizitza pribatua eta familia bizitza izateko eskubideari dagokionez, GEEAk adierazten 

du ez dagoela urraketarik. Horretarako, auzitegiak kontuan hartu ditu amak erabakia 

modu autonomoan hartzeko eta semeak amarekin azken uneetan laguntzeko dituen 

interesak, medikuek gaixoari behin eta berriz egindako iradokizunen argitan, seme-

alabekiko harremanari berriro ekin ziezaion (legea betez). Ildo horretan, auzitegiak 

ondorioztatu du informazio medikoaren konfidentzialtasuna errespetatzea funtsezko 

printzipioa dela GEEHren parte diren estatuen lege-sistemetan. 

 

GEEAren azken erabakiak bi iritzi partikular ditu, neurri batean familia bizitzaren 

izateko eskubidea ez urratzea deklaratzearen eta Belgikako legeak eutanasiari buruz 

duen adostasuna aztertzerakoan gehiengoari heltzearen aurkakoak. 

 

  

Antzeko beste epai batzuk: Pretty Erresuma Batuaren aurka, 2022ko apirilaren 29koa, 

demandaren zk.: 2346/02; Haas Suitzaren aurka, 2011ko urtarrilaren 20koa, 

demandaren zk.: 31322/07; Lambert eta beste batzuk Frantziaren aurka, 2015ko 

ekainaren 5ekoa, demandaren zk.: 46043/14; Nicolae Virgiliu Tănase Errumaniaren 

aurka, 2019ko ekainaren 25ekoa, demandaren zk.: 41720/13; Lings Danimarkaren 

aurka, 2022ko apirilaren 12koa, demandaren zk.: 15136/20.  
 

 

 

 

 

 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/261/18/PDF/G1926118.pdf?OpenElement
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%222346/02%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2231322/07%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2246043/14%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2241720/13%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2215136/20%22]}
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SSeegguurrttaassuunnaa  

  

GGEEEEAA  

 
1. Basu Alemaniaren aurka, 2022ko urriaren 8koa (demandaren zk.: 215/19) 

 

Poliziak, tren bateko identitate kontrol batean, arraza-karakterizazioko 

alegazioei buruzko ikerketa independente eta eraginkorrik ez egitea. 

 
 

-GEEHren 14. artikulua (diskriminazioaren debekua), 8. artikuluarekin batera 

(bizitza pribatua eta familia bizitza izateko eskubidea): urraketa 

 

Demandatzaileari, Indiar jatorriko alemaniar herritarra, eta haren alabari 

identitate kontrola egin zien poliziak, Txekiar Errepublikatik Alemaniarako 

muga zeharkatu berri zuen tren batean. Identitate kontrolaren arrazoiari buruz 

demandatzaileak egindako galderari, ausazko kontrola zela erantzun zioten 

poliziek. Demandatzaileak errekurtsoa aurkeztu zuen administrazio-

auzitegietan, poliziaren diskriminazioa jasan zuela argudiatuta, baina 

auzitegiek ez zuten errekurtsoaren funtsa aztertu nahi izan, demandatzaileak ez 

zuelako interes legitimorik bere identitate kontrolaren legezkotasunari buruz. 

 

GEEAk deklaratzen du, kasu zehatzean, identitate kontrolak ondorio nahiko 

larriak izan zituela demandatzailearen bizitza pribatua errespetatzeko 

eskubidean, eta horrek 14. artikulua aktibatzeko aukera ematen duela 

(GEEHaren artikulu hau ez da modu independentean aplikatzen), eta Estatuko 

agintariek ez zutela bete organo independente batek identitate kontrola 

diskriminazio-jarrerek eragin zuten erabakitzeko beharrezko neurriak hartzeko 

betebeharra.  

 

Auzitegiak baztertu egin du gutxiengo etniko bateko kide den pertsona bati 

egiten zaion identitate kontrol bakoitzak bizitza pribatua errespetatzeko 

eskubidearen babesa aktibatzeko beharrezkoa den larritasun-atalasea 

automatikoki lortzea. Horrela, erabakian ikusten da atalase horretara iritsiko 

dela soilik sostengatzen den alegazio bat dagoenean, hala nola kontrola 

ezaugarri fisiko eta etniko bereziak dituzten pertsonei bakarrik egin zitzaienean, 

eta pertsona baten izen onari eragin diezaiokeen leku publiko batean.  

 

Agintarien ikerketari dagokionez, auzitegiak adierazten du estatuen betebehar 

positiboa, 8. artikuluaren mende, ikerketa eraginkorra egiteko betebeharrera 

hedatzen dela. Betebehar hori ez da baztertu behar pertsona batek ezaugarri 

fisiko edo etniko espezifikoetan oinarritutako ustezko polizia-jarduera baten 

aurka jarritako errekurtsoaren kasuan. Gainera, kasu batzuetan, balizko jarrera 

arrazistak ikertzeko betebeharra inplizituki jasota dago 14. artikuluko 

erantzukizunetan. Auzitegiak arraza-karakterizazioari eta horrek 

estigmatizazioan eta besterentzean dituen ondorioei buruzko ECRIren 

ondorioak nabarmendu ditu, eta nabarmendu du agintariek zaintza berezia 

egin behar dutela eta irmo erantzun behar dutela arraza-diskriminazioko 

balizko ekintzen aurrean, haien ondorio arriskutsuak direla eta. Auzitegiak 

gogorarazi du administrazio-auzitegiak errefusatu egin zuela 

demandatzailearen errekurtsoaren funtsa aztertzea, eta zehaztu du Alemaniako 

poliziak egindako barne-ikerketak ez zituela bete independentzia-baldintzak. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%22215/19%22],%22itemid%22:[%22001-220007%22]}
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Hori dela eta, Alemaniako agintariek ez zuten arrazoizko neurri oro hartzeko 

betebeharra bete, identitate kontrola jarrera diskriminatzaileek eragin ote zuten 

erabakitzeko.  

 

 

Antzeko beste epai batzuk: Gillan and Quinton Erresuma Batuaren aurka, 

2010ko urtarrilaren 12koa, demandaren zk.:4158/05; Denisov Ukrainaren aurka, 

2018ko irailaren 25ekoa, demandaren zk.: 76639/11; Volodina Errusiaren aurka. 

2019ko uztailaren 9koa, demandaren zk.: 41261/17; Vig Hungariaren aurka, 

2021eko urtarrilaren 14koa, demandaren zk.: 59648/13; F.O. Kroaziaren aurka, 

2021eko apirilaren 22koa, demandaren zk.: 29555/13; Tunikova eta beste batzuk 

Errusiaren aurka, 2021eko abenduaren 14koa, demandaren zk.: 55974/16; Y eta 

beste batzuk Bulgariaren aurka, 2022ko martxoaren 22koa, demandaren 

zk.: 9077/18; Muhammad Espainiaren aurka, 2022ko urriaren 18koa, 

demandaren zk.: 34085/17. 

 

 

 

2. Muhammad Espainiaren aurka, 2022ko urriaren 18koa (demandaren zk.: 34085/17) 

 

Arraza-karakterizazioko alegazioak, poliziak kalean identitate kontrol 
bat egiten ari zela egindakoak, administrazio-auzitegiek behar bezala 

aztertu eta funtsik gabekotzat jotakoak. 

 

 

-GEEHren 14. artikulua (diskriminazioaren debekua), 8. artikuluarekin batera 

(bizitza pribatua eta familia bizitza izateko eskubidea): urraketarik ez 

 

Basu Alemaniaren aurkako kasuaren antzeko gertakarien aurrean, erabaki 

horrek, itxuraz, doktrina bera taxutzen du, baina emaitza desberdinarekin. 

 

Demandatzaileak eta haren laguna, biak Pakistaneko nazionalak, kalean 

zebiltzan gune turistiko batean, poliziak geldiarazi eta identifikatzeko eskatu 

zuenean. Demandatzaileak poliziari galdetu zion ea identifikazioa bere azalaren 

koloreagatik ote zen, eta poliziaren erantzunaren aurrean, ez zituztela 

“alemaniarrak” geldituko, demandatzaileak uko egin zion bere burua 

identifikatzeari. Poliziak komisariara eraman zuen atxilotuta eta isuna jarri 

zioten. Demandatzaileak errekurtsoa jarri zuen administrazio-bidetik, eta 

auzitegiek ezetsi egin zuten, baita zigor-bidetik ere, eta artxibatu egin zen 

frogarik ez zegoelako.  

 

GEEAk deklaratzen du agintari judizialek egindako egitateen azterketak 

betetzen zuela, ikuspegi prozesaletik, agintari publikoek tratu 

diskriminatzailearen alegazioak ikertzeko duten betebeharra.  

 

Poliziak demandatzailea identifikatu eta atxilotzeko izan ditzakeen arrazoi 

diskriminatzaileei dagokienez, auzitegiak adierazi du ez dela nahikoa 

demandatzaileak esatea bera eta bere laguna izan zirela poliziak 

identifikatutako pertsona bakarrak, inguruko inguruabar osagarririk frogatu 

ezean, poliziak arraza-karakterizazioari buruzko frogaren karga iraultzeko. 

Horrela, erabakiak adierazten du ezinezkoa dela agintari nazionalen 

ondorioetatik aldentzea, poliziaren kontrolaren kausa jarrera baita, eta ez 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%224158/05%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2276639/11%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2241261/17%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207362
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2229555/13%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2255974/16%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%229077/18%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2234085/17%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2234085/17%22],%22itemid%22:[%22001-219984%22]}
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demandatzailearen jatorri etnikoa. Auzitegiak onartzen du Espainiako eta 

nazioarteko hainbat erakundek adierazi duten kezka, poliziak arraza-

karakterizazioa egiten duelako Espainian. Hala ere, GEEAk ikusi du ezin dela 

kausazko loturarik ezarri demandatzaileak jasandako ustezko kaltearen eta 

polizia-jardueraren artean.  

 

GEEAren azken erabakiak bi iritzi partikular ditu, urraketarik eza deklaratzeko 

erabakiaren aurkakoak. 

 

 

Antzeko beste epai batzuk: D.H. eta beste batzuk Txekiar Errepublikaren aurka, 

2007ko azaroaren 13koa, demandaren zk.: 57325/00; B.S. Espainiaren aurka, 

2012ko uztailaren 24koa, demandaren zk.: 47159/08; Basu Alemaniaren aurka, 

2022ko urriaren 18koa, demandaren zk.: 215/19 

 

 

 

EEttxxeebbiizziittzzaa  

  

GGEEEEAA  

 

1. Karibu fundazioa Norvegiaren aurka, 2022ko azaroaren 10ekoa (demandaren 

zk.: 2317/20) 

 

Agintariek Osloko lurren alokairua mugatzea, GEEAren aurreko 
kondena-epaien ondorioz sartutako legeria berriaren arabera. 

 
 

-GEEHren 1. Protokoloaren 1. artikulua (ondasunaren babesa): urraketarik ez 

 

Alderdi demandatzailea nazioarteko garapenean aritzen den fundazio norvegiar bat 

da, eta ondasun bat heredatu ondoren, lur horretan etxebizitzen errentamenduaren 

prezioa igotzea erabakitzen du. Alderdi errentariak aurka daudenez, Norvegiako 

auzitegiek errentamenduaren prezioa igotzearen aurkako erabakia hartzen dute, 

legean aurreikusitako “alokairuaren muga” dela eta. Norvegiako Parlamentuak aldatu 

egin zuen gatazkan zegoen legeria, GEEAren kondena-epai baten ondoren; izan ere, 

legeak aldez aurretik aurreikusten zuen errentariak kontratua berritzeko aukera, kostua 

handitu gabe eta horretarako denbora-mugarik gabe.  

 

GEEAk deklaratzen du agintariek aplikatutako alokairuaren beheraldia bere 

diskrezionalitatearen barruan sartzen dela, eta kontuan hartu zela jokoan zeuden 

interesen oreka kontu handiz egin zela; beraz, ez dago ondasunaren babesa urratzerik. 

Kasu honetan, GEEAk aztertzen du prezioa handitzea eragotzi zuen erabakiaren 

proportzionaltasuna, ondasunaren babesari buruz Giza Eskubideen Europako 

Batzordeak duen xedapenaren kontrol-arauari jarraiki. Erabakiaren arabera, 

Norvegiako legedi berriak GEEAk kondena-epaian adierazitako ondorio guztiak 

jasotzen ditu, eta kasu hau GEEHaren eskakizunen argitan berrikuspen judizial 

hedakor baten xede izan zen. Auzitegiak aipatzen du, halaber, epaile nazionalek 

kontuan hartu zituztela gizarte-politikari buruzko kezkak, interes orokorra kontuan 

hartuta, bai eta gatazkan dauden alderdien finantza-egoera ere, demandatzaileak 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2257325/00%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2247159/08%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%22215/19%22]}
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argudiatzen baitzuen errentarien ondare zabalak alokairuaren gehikuntza justifikatzen 

zuela.  

 

Ikusirik demandatzaileak jabetzaren onura finantzarioa lortzeko zituen aukeretan 

eragina izan zuela legean aurreikusitako “alokairuaren mugak”, GEEAk adierazi du 

subsidiariotasun- eta erantzukizun partekatuko printzipioen garrantzia, zehazteko 

Norvegiako legeak oreka egokia aurkitu nahi izan zuela aldeen interesen artean 

lursailen errentamendu-kontratuetan.  

 

Antzeko beste epai batzuk: Lindheim eta beste batzuk Norvegiaren aurka, 2012ko 

ekainaren 12koa, demandaren zk.: 13221/08 eta 2139/10. 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2213221/08%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%222139/10%22]}
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