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Giza eskubideak: 
oinarrizko bokazioa

Giza eskubideak babestea eta garatzea,  
hori da Europako Kontseiluaren ekintza guztien  

oinarria. Hala, estatu kideetan sortzen diren  
gai sozialei erantzuteko politika komunak  

lantzen ditu Estrasburgoko egoitzatik.

Europako Kontseilua, Europako lehen erakunde 
politikoa, Londresen sortu zen, 1949an –Nazio Batuen 
Erakundea sortu eta lau urte geroago–, Bigarren Mundu 
Gerrak utzitako sarraski eta errautsetatik sortu ere. Estatu 
sortzaileen borondate politikoa elkarren arteko harremana 
areago estutzea zen, eta helburu baten inguruan mamitu 
zen borondate hori: “haien ondare komuna diren 
idealak eta printzipioak babestea eta sustatzea, baita  
haien garapen ekonomikoa eta soziala laguntzea ere” 
(Estatutuaren 1. artikulua).

Giza eskubideak errespetatzea eta Zuzenbidea 
lehenestea ere Erakundearen Estatutuaren oinarrietan 
daude, esplizituki. Zuzenbide Estatu baten baitan gizakia
ren duintasuna eta askatasuna babestea eta bultzatzea da 
helburua. Zuzenbide Estatuak berak ere etengabe berretsi 
behar du izate hori. Estatutua are zabalagoa da oraindik, 
erakundeko estatu kideek giza eskubideen urratze larriren 
bat eginez gero estatu horiek zigortzea edo kanporatzea 
aurreikusten baitu.   

1948. urtean etapa historikoa abiatu zen, Giza 
Eskubideen Adierazpen Unibertsalarekin. Giza eskubideen 
unibertsaltasuna eta banaezintasuna aldarrikatzen du 
adierazpen horrek. 1950ean, berriz, Europako Kontseiluak 
Giza Eskubideen Europako Hitzarmena onartu zuen; beraz, 
giza eskubideei loturiko eginbeharrak bete zituen horrekin. 
Harrezkero, sine qua non baldintza da Hitzarmen hori 
onartzea Erakundean sartzeko. Geroago, 1961ean, pareko 
hitzarmena onartu zuen ekonomia eta gizarte eskubideei 
loturik: Europako Gutun Soziala.
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Sortu eta berrogeita hamar urte geroago, Europako 
Kontseiluaren eginkizunak ez du garrantziizpirik galdu. 
Areago: Erakundeak hazkunde nabarmena izan du 1980ko 
hamarkadaren amaieraz geroztik Erdialdeko eta Ekialdeko 
Europan izan diren aldaketen ondorioz. Europako Kontsei
luak erronka handi bat hartu du bere gain: estatu kide 
berrien eta sartzeko hautagai diren estatuen trantsizio
ahalegina eta ondorengo sendotze demokratikoa laguntzea. 
Erakunde paneuroparra da, egiaz: 47 estatu kide ditu 
aurten, eta beti dago kide gehiago sartzeko aukera, baldin 
eta estatu demokratikotzat har badaitezke. 

Erakundeak ekintza zehatzak abiatzen ditu giza 
eskubideen alorrean –hitzarmenezkoak batzuk, eta beste 
batzuk ez–, helburu hauekin:

 Eskubide zibil eta politikoak babestea, Giza Eskubideen 
Europako Hitzarmenean zehaztutako prozeduren 
bidez.

 Eskubide sozial eta ekonomikoak babestea, Europako 
Gutun Sozialaren sistemak ezarritakoari jarraituz.

 Askatasuna kendutako pertsonak babestea, Torturaren 
Prebentziorako Europako Batzordeak egindako 
ikuskapenen bidez, eta zigor nahiz tratu bidegabe eta 
umiliagarrietatik babestea.

 Gutxiengo nazionalen eskubideak babestea, Gutxiengo 
Nazionalen Babeserako Hitzarmen Markoaren bidez 
(Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunerako 
Zuzendaritza Batzordea).

 Arrazakeria, xenofobia, antisemitismo eta 
intolerantziaren aurka borrokatzea (Arrazakeria eta 
Intolerantziaren aurkako Europako Batzordea).

 Adierazpen eta informazioaskatasuna sustatzea 
komunikabideetan, eta ideien eta mugaz gaindiko 
informazioen zirkulazio librea bultzatzea.
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Europako Kontseiluko   
estatu kideak,   
2007ko maiatzaren 1ean  

Albania

Alemania

Andorra

Armenia 

Austria

Azerbaijan 

Belgika

Bosnia-Herzegovina

Bulgaria

Danimarka

Erresuma Batua

Errumania

Errusia

Eslovakia

Eslovenia

Espainia

Estonia

Finlandia

Frantzia

Georgia

Grezia

Herbehereak

Hungaria

Irlanda

Islandia

Italia

«Jugoslavia ohiko  
Mazedoniako antzinako 
Errepublika»

Kroazia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxenburgo

Malta

Moldavia

Monako 

Montenegro 

Norvegia

Polonia

Portugal

San Marino

Serbia 

Suedia

Suitza

Txekiar Errepublika

Turkia

Ukraina

Zipre
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Hitzarmenezko  
ekintzak

Giza eskubideei loturiko hitzarmenek halako arau
multzo banaezin eta osagarri bat dira, kontrolmekanismo 
batean oinarrituak.

Giza Eskubideen Europako 
Hitzarmena

Hitzarmena, Europako Kontseiluaren hitzarmen 
harrogarri hori, aitzindaria izan da, eta garrantzitsua oso, 
nazioarteko babessistema ezarri duelako eta lehen aldiz 
giza eskubideak modu eraginkorrean aplikatzeko modua 
ekarri duelako sistema horrek.

1953az geroztik da indarrean Hitzarmena. Hari 
jarraiki, estatu kideak arduratzen dira bai herrikideek bai 
beren jurisdikzioan dauden biztanleek Zuzenbide Estatu 
bati dagozkion oinarrizko eskubide zibil eta politikoak 
izan ditzaten. Estatuek eta gizabanakoek Hitzarmenaren 
bidez sortutako Auzitegira jo dezakete, estatu kide 
sinatzaileren batek Hitzarmenean jasotako eskubideren 
bat urratu duelaeta, kalteren bat jaso dutela sentitzen 
badute. Bestalde, Hitzarmena ez da halabeharrez 
herrialdeetako sistema juridikoetan integratzen. 

Hala, nazioarteko eskubidearen teoriari ematen zaio 
balioa. Giza eskubideak oso garrantzitsutzat hartzen ditu 
teoria horrek, eta estatu subiranoen legedi eta praktiken 
gainetik jartzen.  

Eskubide babestuak
 Bizitzeko eskubidea (2. artikulua).

 Artikulu honen bidez, estatu batek heriotza arbitrarioki 
ezartzea eragotzi nahi da; heriotzamota horretatik 
babesten du pertsona, heriotzazigorra legeak berak 
ezartzen duenean izan ezik. 1985ean, 6. Protokoloa 
onartu zen; haren bidez, heriotzazigorra indargabetuta 
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geratu zen bakegaraian. Eta 2003an, 13. Protokoloa 
onartu zuten, egoera edozein izanda ere heriotza
zigorra indargabetzera behartzen duena.

 Pertsona orok du libre izateko eta segurtasunerako 
eskubidea (5. artikulua).

 Bosgarren artikuluak pertsonaren askatasun 
fisikoaren alde egiten du, eta arrazoirik gabeko 
atxilotzeetatik babesten du, bereziki. Aldi berean, 
oinarrizko hainbat prozesueskubide eskaintzen 
dizkio. Eskubide hau 4. Protokoloko lehen 
artikuluarekin osatzen da; zorren ondorioz inor 
espetxeratzea debekatzen du artikulu horrek.  

 Arlo zibilean eta zigor-arloan bidezko prozesua 
izateko eskubidea  (6. artikulua).

 Eskubide hau 13. artikuluarekin osatzen da; 
arrazoizko epean instantzia nazional baten aurrean 
helegite eraginkorra aurkezteko eskubidea ematen 
du artikulu horrek. Epe hori etengabe urratzen 
delaeta, hori da eskatzaileek sarrien aldarrikatzen 
duten eskubidea. Badira beste printzipio eta esku bide 
batzuk ere, ekitateprozesuaren kontzeptua zehazten 
dutenak: legeen atzeraeraginik eza (7. artikulua), 
zigorarloan bi jurisdikzioorgano izateko eskubidea, 
epailearen hutsegite batengatik kalteordaina 
jasotzeko eskubidea, arauhauste beragatik bi aldiz 
epaitua edo zigortua ez izateko eskubidea  
(7. Protokoloko 2., 3. eta 4. artikuluak). 

 Bizitza pribatua eta familia-bizitza, etxebizitza eta 
posta-trukea errespetatuak izateko eskubidea (8. 
artikulua). Honi lotu behar zaio ezkontzeko eta 
familia osatzeko eskubidea (12. artikulua).

 Senar-emazteek eskubide eta betebehar berberak 
izateko eskubidea, eta ezkontza baliogabetzeko 
eskubidea (7. Protokoloko 5. artikulua). 

 Adierazpen-askatasunerako eskubidea, prentsa-
askatasuna barne (10. artikulua). 

 Oinarrizko eskubide honen betekizunak 9. artikuluan 
oinarritzen dira (pentsamendu, kontzientzia eta 
erlijioaskatasunerako eskubidea). 
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 Biltzeko eta elkartzeko askatasuna izateko eskubidea  
(11. artikulua). 

 Ondasun pertsonalak errespetatuak izateko 
eskubidea (Protokolo gehigarriaren lehen artikulua). 

 Hezkuntzarako eskubidea (Protokolo gehigarriaren  
2. artikulua).

 Hauteskunde libreetarako eskubidea (Protokolo 
gehigarriaren 3. artikulua).

 Batetik bestera libre ibiltzeko eskubidea eta egoitza-
eskubidea (4. Protokoloko 2. artikulua). 

Debekuak
 Tortura eta zigor eta tratu ankerrak edo umiliagarriak 
(3. artikulua). 

 Esklabotza, morrontza eta lan behartuak edo bortxaz-
koak (4. artikulua).

 Diskriminazioa, Hitzarmenaren bidez bermatutako 
askatasun eta eskubideak izateko garaian (14. artiku
lua).

 Estatuak bertako herritarrak kanporatzea eta 
atzerritarrak multzoan kanporatzea (4. Protokoloko 3. 
eta 4. artikuluak). 

 Prozesuaren bermeak aitortzen zaizkie herri batetik 
kanporatuak izateko mehatxua duten atzerritarrei ere 
(7. Protokoloko lehen artikulua).
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Babeserako mekanismoa

Kontrolerako organo batek, Giza Eskubideen Europako 
Auzitegiak, landutako tresna juridikoa da Hitzarmena. 

Auzitegiak ezin du bere ekimenez jardun, baizik 
eta norbanako batek edo pertsonatalde batek edo GKE 
batek hala eskatuta, eskabidea banakakoa denean, edota 
Hitzarmeneko estatu kide batek eskatuta, estatuarteko 
eskabidea denean. 

Hitzarmeneko kide diren estatuen jurisdikzioetatik 
independente jarduten du Auzitegiak. Estatu horientzat 
ez da azkeneko instantzia, beste jurisdikzio bat baizik. 
Zuzenbide edo jarduera nazionalak Hitzarmenarekin 
bateragarri diren ala ez interpretatzen du, hain zuzen, 
jurisdikzio horrek. Kasu edo egoera jakin batean Hitzarme
naren edukiak urratu diren egiaztatzen du Auzitegiak. 
Epaia onartzeko obligazioa dute estatuek. Etengabe garatuz 
ari da mekanismo hau, eta Hitzarmenaren indarra horri 
zor zaio, hein handi batean: Auzitegiak Hitzarmenaz egiten 
duen etengabeko interpretazioari.

Sistemaren berregituratzea  

Hitzarmena indarrean sartu zenez geroztik, hura 
osatzen duten estatu kideak hirukoiztu egin dira ia. Hori 
delaeta kasuak ugaritu egin direla ikusirik, murriztu 
egin behar izan da ebatzi beharreko kasuen kopurua eta 
prozeduren iraupena, hartara babesmaila altuari eutsi 
ahal izateko eta pertsonentzat sistema eskuragarriagoa 
bihurtzeko. Berregituratze horren prozedura Hitzarme
naren Protokolo gehigarri batean jasorik dago, 11. Proto
koloan, hain zuzen; 1998ko azaroaren 1ean sartu zen 
indarrean protokolo hori.

Hitzarmenak, Protokolo horren bidez egindako zu
zenketen arabera, beste Auzitegi bat ezarri du, iraunkorra, 
aurreko bi kontrolorganoak (Batzordea eta Auzitegia) 
uztartzearen fruitu. Aurrerantzean, banakako helegite 
bat jartzeko eskubidea automatikoa da, eta Auzitegiaren 
jurisdikzioa estatu kide guztien gainetik ezartzen da. 



Ministroen Batzordeak jarraitzen du Auzitegiaren epaiak 
betetzen diren ala ez zaintzen, baina jada ez dauka lehen 
–egoera jakin batzuetan– zuen eskumena, banakako 
helegite horiei buruz erabakitzeko. Salaketa jaso duen 
estatuak beharrezko neurriak hartu beharko ditu ego
tzitako urratzeak ekarri dituen ondorioak amaiarazteko. 
Estatuaren beraren zuzenbide nazionak ez badio aukera 
ematen urratze horren ondorioak guztiz amaiarazteko, 
alde kaltetuari ordain ekonomikoa ematera zigor dezake 
Auzitegiak estatu hori. Hitzarmenaren urratzeak eta horren 
ondorioek jarrai ez dezaten, estatu horrek, normalean, 
bere legedia eta praktikak aldatu behar izaten ditu, auzitan 
zegoen eskubide hori etorkizunean errespetatu egingo dela 
bermatzeko moduan. Halakoetan, Auzitegiaren epaia urrun 
irits daiteke, oso ondorio garran tzitsuak ekartzera. Auzite
giaren jurisprudentziak, jarraikortasun eta koherentziaga
tik, prebentzioeragina du: agintari nazionalei ohartaraztea, 
Hitzarmenaren edukien aurka jardunez gero, zernolako 
zigorrak etor litezkeen nazioartetik.

Giza Eskubideen Europako Hitzarmena
Kontrolerako mekanismoa
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GEEH
Estrasburgo, 1994

Giza Eskubideen
Europako Auzitegia

Onargarritasunari buruzko ebazpena (29. eta 35. artikuluak)

Gertaeren azalpena. Adiskidetasunezko konponketa egiteko saioa, giza 
eskubideen errespetua oinarritzat hartuta (38. eta 29. artikuluak)

Giza Eskubideen 
Europako Auzitegiaren 

epaia

Ministro Batzordeak dauka Auzitegiaren epaia  
betetzen dela ziurtatzeko ardura

46. artikulua (2)

Diseinua: P. Drzemczewski
Produkzioa: Argitalpenen Sekzioa, Giza Eskubideen Zuzendaritza 

Estatua Estatuaren aurka:
33. artikulua

(derrigorrezko jurisdikzioa)

Norbanakoa Estatuaren aurka:
34. artikulua

(derrigorrezko jurisdikzioa)
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Auzitegiaren epai baten ondotik estatuek 
hartu izandako neurriak 

 Austriak aldatu egin du zigor-kodea ospitalean 
dauden presoen tratuari dagokionez, baita asistentzia 
judizialeko mekanismo osoa ere.

 Belgikak aldatu egin du eskaleei buruzko legedia; 
Flandesko eskola frankofonoak diruz laguntzea erabaki 
du; eta kode zibila aldatu du, seme-alaba legitimoei eta 
ez-legitimoei eskubide berberak emateko. 

 Danimarkak aldatu egin du seme-alaba ez-legitimoen 
zaintza arautzen duen legedia. 

 Frantziak telefono-entzuketei buruzko lege bat onartu du. 

 Greziak aldatu egin du behin-behineko atxilotzea 
arautzen duen legedia.  

 Italiak xedapen batzuk jaso ditu zigor-kode berrian, 
zehazteko, prozedura judizialetan, baita Auzitegi 
Gorenaren aurrekoetan ere, defentsako abokatuak egon 
behar duela derrigorrez.

 Herbehereek zigor-kode militarra aldatu dute, eta buruko 
gaixotasunak dituztenak giltzaperatzeari buruzko legea 
ere bai.

 Suediak aldatu egin du derrigorrezko irakaskuntza 
erlijiosoa arautzen duen legea. 

 Suitzak erabat aldatu du antolamendu judiziala eta 
Armada federalari ezarri beharreko zigor-prozedura. Era 
berean, aldatu egin ditu erreformatorioetan askatasuna 
kentzea arautzen zuten kode zibileko xedapenak.

 Erresuma Batuak debekatu egin du hezkuntza publikoan 
gorputz-zigorrak baliatzea. 
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Babes zabalagoa

Europako Gutun Soziala
1961. urtean, Europako Gutun Soziala onartu zuen 

Europako Kontseiluak, eskubide zibil eta politikoak, eta 
eskubide ekonomiko eta sozialak elkarrekin lotuta daudela 
iritzita, eta printzipioen osotasun banaezin bat osatzen 
dutela. Hain zuzen, Europako demokrazien oinarria izan 
beharko luketen printzipioena.    

Bermatutako eskubideak
Gutunak eta 1988ko Protokolo gehigarriak oinarrizko 

hainbat eskubide bermatzen dituzte; horietatik gutxienez 
batzuk onartu egin behar dituzte estatuek. Bi mailatan 
sailka daitezke:  

 Lan-baldintzak:
•	Lanean	bazterketarik	ez	izatea.	
•	Lan	behartuen	debekua.	
•	Eskubide	sindikala,	negoziazio	kolektiborako	eskubi

dea. 
•	Lanbaldintza	eta	soldata	bidezkoak	izateko	eskubidea,	

gizon eta emakumeek balio bereko lanagatik ordain 
bera izateko eskubidea barne. 

•	Ezinduak	lan	munduan	sartzea.	
•	Orientazio	eta	prestakuntza	profesionala	izateko	

eskubidea. 
•	Umeak	15	urtera	bitartean	lanean	aritzeko	debekua,	eta	

15 eta 18 urte bitarteko gazteei babesa eman beharra. 
•	Amatasuna	babestea.	
•	Berdintasun	tratua	langile	etorkinentzat.	

 Kohesio soziala:
•	Osasunerako,	gizartesegurantzarako,	gizarte	eta	

osasunlaguntzarako eta gizartezerbitzuak jasotzeko 
eskubidea. 

•	Umeek	eta	gazteek	arrisku	fisiko	eta	moraletatik	
babestuak izateko eskubidea izatea; batez ere, umeek 
15 urte izan baino lehen lanera behartzetik babesteko 
eskubidea izatea.
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•	Familiek	eta	hura	osatzen	dutenek	babes	juridikoa,	
soziala eta ekonomikoa izateko eskubidea. 

•	Langile	etorkinek	eta	haien	familiek	babesa	eta	laguntza	
izateko eskubidea. 

•	Adineko	pertsonek	babestuak	izateko	duten	eskubidea.

1996. urtean, Gutun Sozial berraztertua onartu zen; 
hasieran landutakoaz geroztik gizartean izan diren aldaketa 
nagusietara egokitu zuten gutunaren mamia. Denborarekin, 
aurreneko Gutuna noiz ordezkatuko zain, beste eskubide 
batzuk gehitu dira. Besteak beste:

•	Sexuen	berdintasuna	bultzatzea.
•	Ezinduek	gizarteratzeko	eta	nork	bere	autonomia	

edukitzeko eskubidea izatea.
•	Umeek	eta	gazteek	babes	soziala,	juridikoa	eta	

ekonomikoa edukitzeko eskubidea izatea.
•	Lanetik	kanporatuz	gero,	babesa	jasotzeko	eskubidea	

izatea.
•	Langileen	duintasunerako	eskubidea.	
•	Familiaardurak	dituzten	langileek	aukera	eta	tratu	

berdina jasotzeko eskubidea izatea.
•	Pobreziaren	eta	bazterketa	sozialaren	kontra	babesa	

jasotzeko eskubidea. 
•	Etxebizitza	duina	izateko	eskubidea.	
•	Inor	baztertzeko	debekua	zabaltzea.

Gutuna betetzen dela ziurtatzeko 
kontrola  

Gutunaren xedapenen aplikazioari buruzko txostenetan 
oinarritzen da kontrolerako mekanismoa. 1991ko 
Protokolo baten bidez zuzendu zuten mekanismo hori. 
Gobernuek Giza Eskubideen Europako Kontseiluaren 
aurrean aurkeztu behar dituzte txosten horiek, eta hortik 
dator kontrola. 

Protokolo gehigarriak –1998ko uztailean sartu zen 
indarrean– erreklamazio kolektiboen sistema bat gehitzen 
dio txosten nazionalen azterketari buruzko xedapenari. 
Sistema horrek aukera ematen die sindikatu, enpresaburuen 
elkarte eta gobernuz kanpoko erakunde batzuei Gutunaren 
urratzeei buruzko alegatuak aurkezteko Giza Eskubideen 
Europako Batzordean. 
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Europako Gutun Soziala – Kontrolerako mekanismoa

Gobernuen txostena Gutunaren 
aplikazioari buruz

Gizarteko eta gobernuz kanpoko 
erakundeetako solaskideen   

oharrak

Gobernu Batzordea
Ministro Batzordearen erabakiak prestatzen ditu: gomendioak eskatzen dituzten 

egoerak hautatzen ditu

Ministro Batzordea
Kontroleko fase bakoitzaren amaieran erabaki bat hartzen du. Gomendioak lantzen 

ditu salaketa jaso duten estatuentzat, Gutunaren edukien arabera legedia eta 
praktikak alda ditzaten

Eskubide Sozialen Europako Batzordea
Herrialde bakoitzaren legedia eta praktikak eta Gutunean zehaztutako betebeharrak 

noraino datozen bat ebaluatzen du ikuspegi juridikotik.

Europako Gutun Soziala
Salaketa kolektiboen prozedura

Enpresaburuen 
eta langileen 
nazioarteko 
erakundeak 

(ESK, UNICE, 
OIE)

Eskubide Sozialen Europako Batzordea
Erreklamazioaren onargarritasuna erabakitzen du. Herrialde jakin horrek Gutuna 

urratzen duen ala ez zehazteko txosten bat lantzen du, eta ondorioak ateratzen ditu.

Ministro Batzordea

Urraketarik egon bada, gomendio bat 
erabakitzen du, eta akusazioa jaso duen aldeari 

jakinarazten dio.
Urraketarik egon ez bada, erabaki bat hartzen 

du prozedura amaitzeko.

Patroi eta 
langileen 
ordezkari 

diren erakunde 
nazionalak

Gobernu 
Batzordeak 
egindako 

zerrendan izena 
emanda dauden 

nazioarteko 
gobernu-

erakundeak

E r r e k l a m a z i o a k
Estatuek adierazpenen 
bat aurkeztu badute 

horri buruz

Gutunean 
jasotzen diren 

alorretan 
espezializatutako 

gobernuz 
kanpoko 
erakunde 

nazionalen 
ordezkariak

Gobernu Batzordea

Kasu jakin batzuetan, 
Ministro Batzordeak kontsulta 

egin diezaioke batzorde 
honi.
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Torturaren Prebentziorako 
Europako Hitzarmena

Giza eskubideen errespetua bermatzeko Europako 
Kontseiluak azken urteotan egin duen eginahal nagusia 
inork eskubide horiek ez urratzea lortzeko eginahala izan 
da, batez ere.

1987an, Torturaren eta zigor eta tratu anker eta 
umiliagarrien Prebentziorako Europako Hitzarmena landu 
zen, halako jarduerak debekatzeko. Debeku hori jasotzen 
zen Giza Eskubideen Europako Hitzarmenaren 3. artiku
luan ere.

Horretarako mekanismoa ikuskapen-sistema batean 
oinarritzen da. Hainbat alorretako aditu independenteen 
batzorde batek —Torturaren eta zigor eta tratu anker 
edo umiliagarrien Prebentziorako Batzordeak (CPT)— egi
ten ditu ikuskapen horiek, agintari publikoek pertsonak 
askatasunaz gabetu dituzten lekuetan: espetxeetan, adin 
txikikoen atxilotzezentroetan, poliziaetxeetan, kuartele
tan, ospitale psikiatrikoetan, etab. 

Ikuskapen hauen helburua da atxilotuek zernolako 
tratua jasotzen duten aztertzea eta, beharko balitz, hobe
kuntzak proposatzea. Bisitak bi eratakoak izan litezke: 
aldizkakoak –hau da, programatuak–, herrialde guztietan 
modu ekitatiboan egin daitezen, edota ad hoc, egoeraren 
larritasunak hala eskatzen duenean egitekoak. 1999. ur
tearen hasierara bitartean, CPTk aldizkako 59 ikuskapen 
egin zituen, eta beste 25 ad hoc. Azken horiek ugaritzen 
ari dira etengabe.

TORTURA
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Batzordeak jakinarazi behar dio dagokion estatuari 
ikuskapena egiteko asmoa duela, baina ez du noiz egingo 
duen zehazteko obligaziorik. Ikuskapenaren unea edo lekua 
direlaeta, gobernu batek jar ditzakeen eragozpenak oso mu
gatuak dira, eta ahalik eta azkarren kendu beharrekoak.

CPTko ordezkaritzak askatasunez jardun dezake eta 
aske mugi daiteke batetik bestera, edozein atxilotzele
kutan. Lekukorik gabe elkarrizketatu ditzake atxilotuak, 
eta informazioa eman dezakeen edonorengana jo dezake 
askatasun osoz.

Lankidetzaren eta konfidentzialtasunaren printzipioak 
errespetatuz betetzen du CPTk bere egitekoa. Ikuskapen 
bakoitzari buruz txostena osatzen du Batzordeak, eta, hain 
zuzen, txosten hori da abiapuntua estatu jakin horrekin 
harremanetan hasteko. Askatasuna kendu zaien pertsonei 
eman beharreko tratuari buruz arau eta lege onargarriak 
lantze aldera, zer bide eta bitarteko dauden aztertzea da 
harreman horren helburua. Auzitan dagoen estatuak eska 
dezake Batzordearen oharrak jasotzen dituen txosten hori 
argitaratzea. Dagoeneko 50 txosten inguru argitaratu dira. 

Estaturen batek zeregin honetan laguntzen ez badu, 
edo Batzordearen gomendioak aintzat hartzeari uko egiten 
badio, Batzordeak, salbuespenez, adierazpen publikoa egin 
dezake. 

Bestalde, CPTk urteko txosten bat argitaratzen du, egin 
dituen ekintzei buruzkoa. Txosten horretan arauak ere 
jaso daitezke, aurrerantzean Europako Kontseiluko estatu 
kideentzat jarraibide izango direnak: psikiatriko batean inor 
gogoz kontra edukitzeari buruzko arauak; atzerritarrek, 
kanpotarrak sartzeko eta bertan bizitzeko legediaren arabera 
atxilotuak izanez gero, jaso dezaketen tratuari buruzkoak; 
espetxeetako gainpopulazioari eta osasunzerbitzuei 
buruzkoak; poliziak egindako atxiloketei eta espetxeratzeei 
buruzkoak, etab.

Gero eta gehiago dira Torturaren Prebentziorako Euro
pako Hitzarmena onartu duten estatuak eta, aurki, gainera, 
Europako Kontseiluko kide ez diren estuak ere bilduko dira 
Hitzarmenera. Erronka handia du, beraz, CPTk, datozen 
urteei begira, Erdialdeko eta Ekialdeko Europa osoan jardun 
beharko baitu bere egitekoan.  
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Gutxiengo nazionalak 
babesteko Hitzarmen-markoa

Hitzarmen hau 1998an sartu zen indarrean; gutxiengo 
nazionalen giza eskubideak babesten dituen aurreneko 
hitzarmena da. Gaur egun zoritxarrez puripurian den 
behar baten ondorioz sortu zen. Izan ere, erregimen 
komunistak bertan behera geratu zirenez geroztik, tirabira 
etnikoak sortu dira Europako kontinentean, bortitzak 
sarri. Inoiz, gatazka armatuak piztera ere iritsi dira tirabira 
horiek, garai bateko Jugoslavian, esate baterako.  

Gutxiengo nazionalak babestea nahitaezkoa da, 
kontinentearen egonkortasuna, ziurtasun demokratikoa 
eta bakea lortuko bada. Horretaz jabetuta, Hitzarmen
markoaren helburu nagusia da gutxiengo talde horietako 
kide diren pertsonei berdintasun erabatekoa eta eragin
korra bermatzea, baita haien izatea adierazteko, babesteko 
eta garatzeko bermeak eskaintzea ere; zuzenbidearen 
lehentasuna, lurraldearen batasuna eta nazioaren subira
notasuna errespetatuz, betiere.

Ikuspegi pragmatikoa
Hitzarmenmarkoak arau juridiko hertsatzaileak ezar

tzen ditu, programaizaera duten printzipio eta xedapenen 
bidez. Hainbat helburu zehazten dira arau horietan. 
Alderdi kontratugileek, gobernuaren legedi eta politiken 
bidez, helburu horiek betetzeko konpromisoa hartzen 
dute. Oro har, xedapen horiek zuzenean aplika ezin 
direnez, estatuek denboratarte bat izaten dute, legedia 
beren lurraldeko gutxiengoen izaera berezira egokitzeko.

Hain gai ezpaltsuan zenbait zailtasun juridiko eta 
poli tiko gaindiezinak gertatzen dira, eta haiei dagokienez, 
Hitzarmenmarkoak ez du gutxiengo nazional kontzeptua 
definitzen, baina, aldiz, zenbait irizpide jasotzen ditu horri 
buruz: erlijio, hizkuntza, ohitura eta kulturaondareagatik 
bereizten diren gutxiengoetara baino ez da mugatzen 
Hitzarmena.
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Hitzarmenmarkoak, lehenlehenik, berdintasuna 
jorratzen du, legearen aurreko berdintasuna bereziki, 
baina Aldeek hitza ematen dute, halaber, neurri positiboak 
hartzeko, hala badagokio. Hala, eskubide gehigarriak eman 
daitezke, gutxiengo eta gehiengoen artean berdintasun 
egiazkoa eta eraginkorra lortzeko. Eskubide hauek hitzetan 
mamitzen direnean, bi betebehar sortzen dira estatuentzat: 
hau da, batetik, gutxiengo nazional horien existentzia 
babestea –baita fisikoa ere–, eta, bestetik, haien identitatea 
sustatzea.  

Baina, gizartearen kohesioa mantentze aldera, gutxi
engo nazionalek dituzten betebeharrak ere jasotzen dira 
Hitzarmenmarkoan. Estatuaren onespenik gabe bereizteko 
debekua jasotzen da, bereziki.

Bestalde, gizarteratzeko politika orokorraren markoan 
neurriak hartzeko eskubidea beretzat hartzen du estatuak.

Hitzarmen-markoan hitzartutako  
zenbait printzipio 

 Diskriminaziorik eza. 

 Berdintasun erabatekoa eta eraginkorra bultzatzea 
gutxiengo nazionalen eta gehiengoaren artean. 

 Gutxiengo nazionalen kultura gordetzeko eta garatzeko 
baldintza egokiak bultzatzea, eta haien erlijioa, hizkuntza 
eta ohiturak babestea.

 Biltzeko eta elkartzeko askatasuna, adierazpen-, pentsa-
mendu-, kontzientzia- eta erlijio-askatasuna. 

 Hedabideetara iristeko eskubidea, programak jaso eta 
zabaltzeko.

 Irakaskuntzarako askatasuna.

 Mugaz gaindiko harremanak eta lankidetza. 

 Bizitza ekonomikoan, kulturalean eta sozialean parte 
hartzea, baita gai publikoetan ere.
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Konpromisoen errespetuaren 
segimendua  

Ministro Batzordea arduratzen da Hitzarmeneko 
konpromisoak errespetatzen diren ala ez aztertu eta jarrai
pena egiteaz. 

Hartutako neurriei buruzko txostenak aurkeztu behar 
dituzte aldeek, Hitzarmenmarkoan jasotako betebeharrak 
betetzeko. Ministro Batzordeak, Aditu Independenteen 
Aholkulari batzordearekin elkarlanean, txosten horien argi
tan aztertzen ditu neurriak eta hartzen ditu erabakiak eta, 
hala badagokio, baita gomendioak eman ere.
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Hitzarmenetan jaso 
gabeko ekintzak giza 
eskubideen alorrean

Bi printzipio osagarri: 
diskriminaziorik eza eta 

berdintasuna 

Inor diskriminatzeko edo baztertzeko jokabideek in
tolerantzia giroa sortzen dute; desberdintasuntratuen eta 
tratu umiliagarrien aurrekari gaiztoak izaten dira jokabide 
horiek; areago, batzuetan baita indarkeriaekintzen aurreko 
pausoa ere. 

Bide horretan, diskriminazioaren aurkako borroka eta 
sektore guztien berdintasunaren aldekoa lehenesten du 
Europako Kontseiluak; prebentzioaren aldetik berebiziko 
garrantzia du borroka horrek. 

 

Arrazakeriaren eta intolerantziaren 
aurkako borroka

Europako Kontseiluak arrazakeriaren eta intolerantzia
ren aurka daukan estrategia hiru bidetatik garatzen da:

 Herritarrak sentsibilizatu eta informatu. 
 ‘Gazteak arrazakeriaren aurka’ Europako kanpainak 

(1995) horretara deitu zituen gazteak eta gazteen 
elkarteak; alegia, tolerantziamezu bat zabaltzera, 
goiburu baten inguruan: Denak desberdinak, denak 
berdinak.

 Gobernuen arteko lankidetza indartzea, batez ere 
hedabideetarako, irakaskuntzarako eta “gorrotorik 
gabeko historia” eraikitzeko, etorkinak direlaeta.
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 Berme juridiko eta politikoak finkatzea, Arrazakeria 
eta Intolerantziaren aurkako Europako Batzordearen 
(ECRI) lanaren bitartez.

1994. urtean sortu zen ECRI. Gobernuek izendatzen 
dituzte Batzorde horretako kideak, baina nor bere izenean 
baino ez da aritzen. Alor askotako kideek osatzen dute 
ECRI: legelariek, parlamentariek, irakasleek, ikertzaileek, 
etab. Horrek erakusten du arazoak ikuspegi globaletik jo
rratzeko asmoa duela Batzordeak, gizartearen alor guztiak 
bilduko dituzten neurrien bidez.

Arrazakeria edo intolerantziakeinu txikienaren aur
kako berme juridiko eta politikoak indartzeko asmoa du 
ECRIk. Horretarako, herrialde bakoitzean eta nazioartean 
indarrean diren neurriak zenbateraino diren eraginkorrak 
aztertzen du; proposamenak lantzen ditu neurri horiek 
indartzeko –bereziki, Giza Eskubideak Babesteko Euro
pako Hitzarmenaren Protokolo Proiektua onartzea, oro har 
diskriminazioa debekatze aldera landutako proiektua, hain 
zuzen–; eta arrazakeriaren eta intolerantziaren aurka bo
rrokatzeko deia egiten du, herri, nazio eta Europa mailan.

Arazoa, muinean, ez da arau falta, baizik eta dauden 
arauak behar bezala ez betetzea edo aplikatzea. Hortik 
abiatzen da ECRI.

 “Herrialdez herrialdeko” ikuspegia.
 Estatu kide bakoitzaren egoera zehatzmehatz azter

tzea da ikuspegi honen funtsa, proposamen zehatz eta 
espezifikoak lantzeko eta haien jarraipena egiteko.

 Gai orokorrei buruzko lanak.  
•	 ECRIk	hartutako	gomendioei	loturik	dauden	gai	

zehatzetan “jokabide egokien” adibideak bildu eta 
zabaltzea.

•	Politika	orokorreko	gomendioak	erabakitzea.

 Gizarte zibilarekin loturik eginiko ekintzak.  
•	 Estatu	kideetan	informazioa	zabaltzeko	ekitaldiak,	

herritarrak sentsibilizatze aldera. 
•	Herrialdeko	eta	tokian	tokiko	GKEekiko	akordioak.	
•	Arrazakeriaren	aurkako	mezua	zabaltzeko	eta	

heziketarako materiala sortzeko ekintzak.
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Emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasuna

Europako Kontseiluak emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunaren alde egiten duen lana bere helburuaren 
baitako zereginetako bat da; hain zuzen ere, demokrazia 
pluralista bultzatzeko, zuzenbidea lehenesteko, eta pertso
nen eskubideak lehenesteko helburu nagusiaren baitakoa.    

Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako 
Zuzendaritza Batzordearen (CDEG) egitekoa da, batez 
ere, Europako Kontseiluaren ekintza horiek zehaztea eta 
martxan jartzea. Hainbat lan egiten ditu CDEGk horreta
rako: Ministerioen hitzaldiak prestatu, mintegiak antolatu 
eta berdintasunari buruzko ikerketak argitaratu. Gaur 
egun dauden oztopoak gainditzeko eta berdintasun 
erabatekoa eta eraginkorra galarazten duten faktoreei 
aurre egiteko bide eta bitarteko egokienak aztertzen 
ditu CDEGk. Emakumeek eta gizonezkoek gizarteko alor 
guztietan parez pare parte har dezaten egiten duen lanaz 
gain, CDEGk helburu zehatzagoetan jarri du mira:

 Emakumeak eta neskatilak indarkeriaren aurka  
babestea. 

 Sexuesplotaziorako egindako pertsonen salerosketa
ren aurka borrokatzea.

 Berdintasunaren gaia politika eta programa guztietan 
jasotzea.

 Ekintza positiboak berdintasunaren gaian.

berdintasuna
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Hedabideak eta demokrazia

Europako Kontseiluak “hedabideak eta demokrazia” 
binomioa hartzen du ardatz, komunikabideen alorrean 
egiten dituen ekintza gehienetan. Gizarte Komunikabideei 
buruzko Zuzendaritza Batzordearen (CDMM) ekintzak 
hedabide aske, burujabe eta pluralisten sustapenaren 
aldekoak izaten dira; gizarte demokratiko baten 
funtzionamendu egokia bermatuko duten hedabideen 
aldekoak, finean. 

Adierazpen eta Informazio Askatasunari buruzko 
Aldarrikapenak (1982) oinarrizko hainbat printzipio 
zehazten ditu. Estatuek printzipio horiek errespetatzeko 
konpromisoa dute, Giza Eskubideen Europako Hitzarme
naren 10. artikuluak –adierazpenaskatasuna babesten 
duenak, alegia– ezarritakoaren arabera. Informazioak 
eta ideiak jasotzeko eta haien berri emateko askatasuna, 
horixe da askatasun honen funtsa. 

Adierazpen askatasunarekin estu lotua, hor da bizitza 
pribatua errespetatzeko eskubidea ere, Hitzarmenaren 8. 
artikuluan jasoa. Eskubide horrek era guztietako eskusar
tze etatik babestu behar du pertsona, hedabideen esku
sartzeetatik, besteak beste. 

Azken batean, funtsezko bi eskubide horiek –garrantzi 
berekoak, biak– modu orekatuan gauzatzeko aukera eman 
behar dute legedi nazionalek. 

HEDABIDEAK
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Mugaz gaindiko Telebistari buruzko Europako Hitzar-
menak –1993az geroztik da indarrean– marko juridiko bat 
osatzen du, mugaz gaindiko telebistazerbitzuak jasotzeko 
eta emititzeko askatasuna bermatzeko. Badira errespetatu 
beharreko hainbat printzipio ere, programetako edukiei, 
erantzuteko eskubideari, iragarkiei eta programen babes
leei buruzkoak.

Bestalde, hainbat eta hainbat ekimen gauzatzen dira, 
adierazpen eta informazioaskatasunari buruz sortzen 
diren kezkei erantzuteko. Ekintza horiek, askotan, go
mendioak eta erabakiak formulatu beharra ekartzen dute; 
eta gomendio eta erabaki horiek bultzatuta, estatu kideek 
neurriak hartu behar izaten dituzte hedabideen arloa 
arautzeko. Era berean, beste hainbat ekintza ere jartzen 
dira martxan, komunikabideak, gizartearen ordezkari diren 
aldetik, daukaten egitekoaz sentsibilizatzeko eta beren 
ardurak har ditzaten bultzatzeko. 

Era berean, Europako Ministerioen Hitzaldiak egiten 
dira Komunikazio sozialari buruz, demokraziaren eta 
komunikabideen gai horretan estrategia paneuroparrak 
erabakitzeko, politika mailan.

Gizarte demokratiko baten eskakizunak beteko dituen 
hedabidesistema bat ezartzea, horra, segurtasun demokra
tikoaren izenean, Europako Kontseiluaren lehentasunetako 
bat. Hedabidesistema hori, bereziki, estatu kide berrietan 
eta Erakundean sartzeko hautagai diren estatuetan ezarri 
nahi du Kontseiluak. Lankidetza-programen bidez, herrial
deei beren komunikabideak eta sistemak modu demokra
tikoan berritzeko laguntza ematen die Erakundeak. Era 
berean, hainbat ekintza egiten dira, zenbait gairi buruzko 
kontzientzia eta informazioa zabaltzeko. Hona hemen 
gai horietako batzuk: kazetaritzaaskatasuna, hedabideen 
jarduna arrazakeria delaeta, hauteskundeak, komunikabi
deen eta justiziaadministrazioaren arteko harremanak, eta 
komunikabideen eta gutxiengoen artekoak.
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Giza eskubideen aldeko 
sentsibilizazioa

Europako Kontseilua jabetzen da giza eskubideak ba
besteko etengabe ezarriz joan diren arau juridikoak, tres
nak eta mekanismoak benetan eraginkorrak izango badira, 
Europako biztanleei jakinarazi behar zaiela hor daudela 
eta zertarako dauden. Ondorioz, Erakundearen kezka 
nagusietako bat da giza eskubideen alorrean informazioa, 
heziketa eta prestakuntza emateko eginahalean jardutea, 
batez ere.

Onuradunak

Ekintza asko abiatu dira giza eskubideen aldeko 
kontzientzia hartze hori Europa osoan sustatzeko, eta ez 
soilik, oro har, herritarrak kontzientziatzeko, baita publiko 
espezializatua ere –hala nola, legelari eta poliziaagin
tariak–, eta erasoak jasateko probabilitate handia duten 
taldeak ere bai, errefuxiatu eta ijitoak, kasu.

Edukia

Askotarikoak dira ekintza horiek: dokumentazio eta 
informazioa ekoiztea –ikusteko euskarriak eta material 
pedagogiko lagungarria barne–; prestakuntzarako kontsul
tak, mintegiak eta saioak antolatzea; jakintza berezituak 
trukatzea; bai eta giza eskubideen zenbait alderdi nabar
mentzeko kanpainak eta bestelako ekimenak abiatzea ere. 

Modalitateak

Gobernuz kanpoko erakundeen eta lehen mailako pro
fesionaltaldeen lankidetzarekin abiatzen dira programa 
horiek. Egiazko eskakizunei eraginkortasunik handienaz 
erantzuteko ahalmena dute talde eta erakundeok. Erdial
deko eta Ekialdeko Europan Europako Kontseiluari buruz 
zabaldu diren informazio eta dokumentaziozentroek 
berebiziko lana egiten dute bide horretan. 
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Polizia eta giza eskubideak 

Ordena mantentzeko ardura duten agenteak helburu 
garrantzitsua dira Europako Kontseiluarentzat. Programa 
oso bat landu da, “Polizia eta giza eskubideak 1997-200” 
izenburua duena, horren bidez bermatzeko poliziak ahalik 
eta baldintzarik onenetan beteko duela gizarte demokratiko 
batean Giza Eskubideen alorrean dagokion zeregin garran-
tzitsua. 

Programak katalizatzaile-lana egiten du, eta egitura- eta 
koordinazio-ikuspegia hartzen du, giza eskubideekiko sen-
tsibilizazioa sustatzeko polizien artean. Proiektu nazionalak, 
aldebikoak eta alde anitzekoak modu koherentean eta egitu-
ratuan gauzatzeko markoa eskaintzen du programa horrek.

Besteak beste, ekintza hauek jasotzen dira programan:

 Giza eskubideen alorrean egiten den lanean oso estu 
parte hartzen duten polizien sare bat sortzea. 

 Giza eskubideak irakasteko laguntza-programak lantzea.

 Prestakuntzarako eta sentsibilizaziorako materiala  
ekoiztea. 

 Barne-kalitatea kontrolatzeko tresnak garatzea.
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Trantsizio demokratikoaren 
prozesuan eman beharreko 

laguntza

Giza eskubideen alorrean etorkizuneko miran erronka 
garrantzitsuak hautematen dira Europako Kontseiluaren
tzat. Erronka horiei aurre egiteko egiazko “eskumen bikai
nak” dauzka, demokrazia zerbitzatzeko eta zuzenbidea 
lehenesteko 50 urtean pilatutako eskarmentu paregabean 
garatuta.

XXI. mendearen hastapenetan gauden honetan, guztion 
etxe europar hori oraindik ez da guztiz eraiki, estatu kide 
berriei eta biltzekotan diren hautagaiei lagundu egiten 
baitzaie egun ere trantsizio demokratikorako prozesu 
horretan. Egonkortasun demokratikoa finkatzeko eta 
garatzeko programak (ADACS) hortik sortu dira: Erdial
deko eta Ekialdeko Europako demokrazia berriei laguntza 
emateko eta haiekin lankidetzan jarduteko premiatik. Gaur 
egun, programa horiek paneuroparrak dira, eta, era be
rean, Mendebaldeko Europako herriak ere biltzen dituzte. 
Funtzionario	eta	profesionaltalde	funtsezkoak	Europako	
Kontseiluaren tresna nagusiekin trebatzea da programa ho
rien helburua, eta estatuok Hitzarmenera biltzeko garaian 
sinatutako betebehar eta konpromisoak betetze aldera 
herrialde horretan bertan egindako ahaleginak osatzea. 
Kontseilura elkartzeko hautagaiak diren herrialdeekin 
ere egiten da lan. Giza Eskubideen Europako Hitzarmena 
berretsi nahi duten estatuekin loturiko ekintzarik garran
tzitsuenetako bat –oraindik orain berretsi dutenei ere 
berdinberdin dagokie– honako hau da: herrialde horien 
legedia eta Hitzarmenaren eta haren Protokoloen eta juris
prudentziaren betekizunak zenbateraino diren bateragarri 
aztertzea, hartara bien artean alde handirik ez egoteko eta 
Giza Eskubideen Europako Auzitegian gehiegizko salaketa
rik ez aurkezteko.
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D
UELA BERROGEITA HAMAR URTE jaio zen Euro
pako Kontseilua, Europako estatuek anaiarreben 
arteko gerra gehiagoren astindurik nahi ez zutelako 

jaio ere. Geroztik, garrantzi handiko lana bete du. Zoritxa
rrez, lan hori gaurgaurkoa da egun ere. Giza eskubideak 
eraginkortasunez babesteko behar adina egonkortasun 
demokratiko eta ekonomikoa bermatu behar du Kontse
iluak Europa osoan, Europar Batasunarekin eta Europako 
Segurtasun eta Lankidetzako Antolakundearekin (ESLA) 
batera. Demokraziaren bidea erakutsi behar die estatu kide 
berriei eta estatu kideek Erakundera biltzean sinatutako 
konpromisoak errespetatzen direla zaindu behar du.   

Estatuburu eta gobernuburuek 1997an Estrasburgon 
egin zuten Gailurrean XXI. mendeko Europarako lehenta-
sunezko helburuak zehaztu ziren, eta Europako Kontse-
iluari honako eginkizun hau eman zitzaion:

«gizarte europar askeagoa, toleranteagoa eta  
zuzenagoa eraikitzea; besteak beste, balio  

hauetan oinarritutako gizartea: adierazpen  
eta informazioaskatasunean, kulturaaniztasunean  

eta gizaki guztien duintasun berean». 
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Informazio gehiago

Giza eskubideei buruzko Informazio Zentroa  
Europako Kontseilua

F67075	Estrasburgo	Cedex

Tel.: +33 388 41 20 24

Faxa:	+33	388	41	27	04

Helbide elektronikoa: humanrights.info@coe.int

 http://www.humanrights.coe.int
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