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ZIOEN AZALPENA 
 

Eusko Legebiltzarrak, 2011ko martxoaren 31ko osoko bilkuran, legez besteko 
61/2011 proposamena onartu zuen, motibazio politikoko indarkeria-testuinguruan giza 
eskubideen urraketak eta beste sufrimendu bidegabe batzuk jasan zituzten biktimei 
buruz. Aipatutako proposamen horretan, biktimok aintzat hartzea eta biktimon 
sufrimendua arintzeko neurriak eta ekintzak abiarazteko eskatu zion Legebiltzarrak 
Eusko Jaurlaritzari, eta horren emaitza 107/2012 Dekretua izan zen, ekainaren 12koa. 
Lehen urrats horrek 1960 eta 1978 bitartea barne hartu zuen, eta gerorako 
legegintzaldi baterako laga zuen biktimei laguntzeko politiken garapena.  

Lege hau beste urrats bat da orduan hasitako bidean, eta 1979tik aurrera 
gertatutako giza eskubideen urraketen biktimei arreta emateko borondatearen 
erakusle. Diktaduratik demokraziarako trantsizioa, onartu ziren lege-aldaketak medio, 
erreferentzia argi eta zehatz baten arabera gauzatu zen; alegia, Espainiako 1978ko 
Konstituzioa. Alabaina, horrek ez du bereizketarik egiten 1979ko urtarrilaren batetik 
aurrera biktimei eragindako heriotzen, lesioen edo osotasun moralaren aurkako eraso 
larrien artean, eta, gaur-gaurkoz, ez dira ikertu, aitortu, erreparatu, ezta aintzat hartu 
ere, bidegabekeriaren oroigarri diren heinean, kontzientziazioa areagotzeko eta alerta- 
eta prebentzio-mekanismo instituzionalak nahiz sozialak indartzeko baliagarriak izan 
daitezkeen arren, betiere halakorik berriz ere ez gertatzea, gizarte-bizikidetza eta giza 
eskubideen errespetuan errotutako bakea sustatzea xede direla. 

Edonola ere, 1979tik aurrerako biktimei arreta emateko borondatea, oraingoz, 
1999. urtera artekoetara mugatu behar da, tresna legegilearen estaldura ez baitoa 
harago, zenbait arrazoi direla medio. Lehenik, 107/2012 Dekretuaren betearazpenean 
metatutako esperientziari erreparatuta, biktimei mailakako arreta eskaini behar zaie, 
biktimizazio-prozesuak eta biktima izaeraren oinarriko egitateak argitzeko zailtasunak 
asko direlako. Ondorioz, politika publikoa denbora-tarte jakinetara bideratu behar da, 
esku-hartzeak era arrazionalean gauzatu ahal izateko. Ez da lorpen makala izango 
lege honen helburua betetzea: motibazio politikoko indarkeria-testuinguruan gure 
historiako hogei urte horietan giza eskubideen urraketak eta beste sufrimendu 
bidegabe batzuk jasan zituzten biktimei aitorpena eta erreparazioa ematea. Hala bada, 
egitateak preskribatzeko arrisku handia dagoen kasuei aurre egin ahal izango zaie, eta 



 
 

 

 

 

1. ZIRRIBORROA 
 

2 

 

ekidin ahal izango da orain arte erakundeen estalduratik kanpo utzi dituen 
isiltasunaren, axolagabekeriaren eta ekintza ezaren bidez eraikitako harresia gorago 
jasotzea. Azkenik, legeak barne hartzen duen denbora-tartea aipatutako datara 
mugatuta, erreparatu beharreko urraketek ez dute kudeaketa-ahalmena gaindituko edo 
ez dituzte oztopatuko oraindik ere justizia-epaitegietan lege-egintzak abiarazteko 
aukera duten kasuak. Hala eta guztiz ere, estaldura-aldia 1999ra mugatzeak ez du 
esan nahi gerora ez denik motibazio politikoko giza eskubideen urraketarik gertatu, eta 
egon litezkeenak etorkizunean aztertu beharko dira, ezinbestean, honakoaren antzeko 
ekimenen bitartez. Balizko lege-tresna horrek, 1999tik aurrerako aldirakoak, arreta 
handiagoa eskaini beharko dio halakorik berriz ez gertatzeko bermeei, lege honen 
aplikazioaren eta emaitzen gainean ateratako ondorioen arabera, tortura prebenitzeko 
EAEko legeari buruzko adostasuna sustatu asmoz. 

Legearen helburua da, EAEren eskumenen esparruan, zuzenbide-estatu sozial 
eta demokratiko orok sustatu behar dituen erreparazio, justizia eta egiaren arloko 
politikak abiaraztea (1978ko EK, 1. art.) oinarrizko giza eskubideen –bizitza-eskubidea 
eta osotasun fisiko eta moralarena– urraketa larriak gertatzen direnean. Betebehar 
moral, politiko eta juridiko saihetsezina da urraketa horiek aitortzea eta erreparazioa 
ematea lege-tresna erabilgarriek aukera ematen duten neurrian, eta zimenduak 
ipintzea justiziak bizikidetzaren normalizazio sozialean lagundu ahal izan dezan. 

Arautzen gabiltzan xedearen gaia hain denez garrantzitsua –herritarren bizitza 
eta osotasun fisiko zein morala–, lege-mailako tresna juridiko bat behar da, giza 
eskubideen nazioarteko zuzenbidearen estandarren arabera (1978ko EK, 10.2 art.) 
islatuta gera dadin duintasunaren arloan egindako zorra kitatzeko borondatea. 

Ezin ukatu daiteke, nolanahi ere, auzi konplexu eta arantzatsua denik. Horren 
erakusgarri da aurreko dekretuaren izena bera: «Euskal Autonomia Erkidegoan, 
1960tik 1978ra bitartean, motibazio politikoko indarkeria-egoeran izandako giza 
eskubideen urraketen ondorioz sufrimendu bidegabeak jasan zituzten biktimak 
aitortzekoa eta biktima horiei ordainak ematekoa». Lege honetan, aurreko horren 
jarraipena, zehaztasun eta argitasun handiagoko izen bat hautatu da, laburragoa eta 
zuzenagoa. Motibazio politikoko indarkeria-testuinguruan legez kontrako 
kontraterrorismoak eragindako giza eskubideen urraketak aipatzearekin aitortu egiten 
da abusuak, gehiegikeriak eta legez kontrako indarkeria-ekintzak egin izan direla 
Estatuari legez dagokion boterearen eta indarkeriaren erabileran, hala terrorismoaren 
kontrako borrokan, nola horren aitzakian. Gainera, lege-tresna ez da mugatuko, 
egiletzari dagokionez, segurtasun-indar eta -kidegoetako kargu publikoek jardunean 
gauzatutako urraketetara, elementu parapolizialek edo «inkontrolatu» deituek 
gauzatutakoak ere maila berean hartuko dituenez aintzat. Giza eskubideen urraketa 
kontzeptu zabala izan daitekeen arren, nahikoa mugatuta geratuko da, kasu larrienak 
baizik ez baitira aintzatetsiko; heriotza, lesio iraunkorrak edo osotasun fisiko edo 
moralaren arloko lesio larriak gertatu diren kasuak, horietan oinarritzen denez 
biktimaren aitorpena. Urraketak zernahi ondorio izan zuela ere, lege hau eragin duen 
arrazoi nagusia da, giza eskubideen urraketa gehienetan, biktimek ez dutela izan giza 
eskubideen urraketa larrien biktima gisa dagokien aitorpen eta erreparazioa. 
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Lege honen oinarrian dago, eta 107/2012 Dekretuari jarraipena emateko 
borondatearenean, giza eskubideen babesaren alorreko nazioarteko itunek eta 
akordioek –tartean, Nazio Batuen Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalak, Nazio 
Batuen 1966ko Itunek zein Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko 
Europako Hitzarmenak– ezarritako doktrina, joan den mendean aurrerapen handia 
ekarri zuena pertsonaren funtsezko eskubide batzuen definizioan eta babesean. 
Eskubideon artean, bizitzeko eta osotasun fisiko eta moralerako eskubidea dago, argi 
eta garbi. Eskubide horiek izaera ia absolutua dute, eta, egun, pertsonaren babesaren 
funtsezko edukiaren muintzat hartzen dira; oinarrizko zati komun demokratikoa osatzen 
dute, berenez, eta gure gizartearen babes-esparru eztabaidaezin eta intenporala. 

Ildo berean, ezinbestekoa da oinarrizko eskubideei buruzko corpus juridikoa 
aipatzea; izan ere, Espainiako 1978ko Konstituzioaren 10.2 artikuluaren bidetik, Giza 
Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren eta Espainiak gai horien inguruan berretsi 
dituen nazioarteko itunen eta akordioen arabera interpretatu behar dira. Aginte 
publikoek babestu behar dituzte, gainera, eskubideok, eta, hor, Estrasburgoko Giza 
Eskubideen Europako Auzitegiak moldatutako eskubideon babeseko doktrina-
garapena dago barne eta, zehazki, pertsonen bizitzeko eskubidea eta osotasuna 
babestera zuzendutako jurisprudentzia. Horren oinarrian dago Nazio Batuen Batzar 
Nagusiaren 60/147 Ebazpena, 2005eko abenduaren 16an onartua: «Nazioarteko 
zuzenbide humanitarioaren urratze nabarmenen biktimek errekurtsoak jartzeko eta 
erreparazioa jasotzeko duten eskubideari buruzko oinarrizko printzipio eta irizpideak». 
Printzipio horiek zehazten dute justizia, egia eta erreparazioa oinarri diren egitura, 
Estatuek baliatu behar dutena giza eskubideen urraketa larrien biktimentzako arreta, 
prestazioak eta eskubideak arautzeko. 

Giza eskubideen urraketa larrien biktimentzako arretaren gaineko nazioarteko 
estandarrak lotuta daude, oro har, Europako eskualde-mailako estandarrekin eta, 
zehazki, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko urriaren 25eko 
2012/29/EB Zuzentarauarekin. Delituen Biktimaren Estatuari buruzko apirilaren 27ko 
4/2015 Legeak garatu ondotik, horiek guztiek biktima guztientzako prestazioen eta 
eskubideen katalogoa osatzeko aukera ematen dute, beharrizan bereziak dituzten 
biktima-kolektiboei arreta emateko araudiez kanpo egotea kaltetu gabe. 

EAEko legediari dagokionez, Autonomia Estatutuaren 9. artikuluak ezartzen du 
Euskal Autonomia Erkidegoko herri-aginteek herritarren oinarrizko eskubideen eta 
betebeharren erabilpen egokia zaintzeko eta bermatzeko betebeharra dutela, eta, era 
berean, aipatu aginteek gizakien eta giza taldeen askatasuna eta berdintasuna zinezko 
eta benetako izan daitezen baldintzak eragitera eta oztopoak desagerraraztera 
bideratutako neurri oro hartuko dutela. Betebehar hori bat dator 1978ko EKren 9.2 
artikuluan ezarritakoarekin, eta, beraz, pertsonaren eta, ondorioz, gure gizartearen 
babes- eta konpontze-esparru ezbairik gabe intenporal bat gaitzen du. Hori oinarri, giza 
eskubideen urraketen biktimei laguntzeko politika EAEri dagozkion eskumenen barne 
dago, zehazki, Gernikako Estatutuaren 10.12 artikuluaren (Gizarte Laguntza) eta, 
batez ere, 10.39 artikuluaren (Erkidegoaren Garapena) bitartez. 

Legeak, aurrekari duen 107/2012 Dekretuak bezala, erreparazio-sistema bat 
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ezartzen du, eta, gainera, biktimaren eta bere eskubideen definizioa garatzen du, 
edukiak legea aplikagarri den denbora-esparru berriari egokituta, eta kontuan hartuta 
aipatutako 107/2012 Dekretuaren Balioespen Batzordearen gomendioak eta 
esperientzia, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 267/2015 Epaiak 
ezarritako zuzentarauak. Biktimen erreparazioan, egian eta justizian sakontzeko xedea 
ere badute aldaketok, lehenik kalte-ordaina jasotzea dagokielako, baina ez hori 
bakarrik, helburu politikoko giza eskubideen urraketa bidegabea aitortzeko bidean. 
Horrenbestez, azken xedapen bat txertatu behar da, 1979. urtea baino lehenagoko 
biktimei eskabideak aurkezteko aparteko epe bat eskaintzeko, arauketa berriari heldu 
ahal izan diezaioten baldin eta 107/2012 Dekretuak araututakoari heldu ezin izan 
bazioten. 

 
XEDAPEN OROKORRAK  
 
1. artikulua. Xedea eta irismena  
 
1. Lege honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan 1978ko abenduaren 29tik 
1999ko abenduaren 31ra bitartean bizi izandako motibazio politikoko indarkeria-
testuinguruan inor biktima deklaratzeko prozedura eta baldintzak zehaztea eta, 
halaber, legez kontrako kontraterrorismo-ekintzen ondorioz giza eskubideak urratu 
zizkiotela aitortu eta, hala dagokionean, erreparazioa eta kalte-ordaina ematea. 
 
2. Deklarazio eta erreparazio honen irismena da biktima horien sufrimenduak 
eragindako bidegabekeriaren aitorpen eta erreparazioa gauzatzea, Eusko 
Jaurlaritzaren eskumenen barruan. 
 
2. artikulua. Terminoak eta definizioak  
 
1. Lege honen helburuetarako, lau baldintza hauek betetzen dituztenak hartuko dira 
motibazio politikoko indarkeria-testuinguruan legez kontrako kontraterrorismo-ekintzen 
ondorioz eragindako giza eskubideen urraketatzat: 
a) pertsonen bizitzaren edo osotasun fisiko zein moralaren edota bestelako ondasun 
juridiko bere-berezkoen aurkako indarkeria larria eragin izana eta, ondorioz, dena 
delako pertsona horri heriotza nahiz lesio fisiko, psikiko edo tratu txar larri eta 
iraunkorrak eragin izana; 
b) funtzionario publikoek jardunean gauzatutako egitatea izatea; edo funtzionario 
publikoek jardunetik kanpo edo partikularrek agintarien onespenarekin edo 
ezagutzarekin gauzatutakoa; edota, aurrekoaren baliokidea dena, partikularrek itxuraz 
bakarka, era isolatuan eta inkontrolatuan gauzatutakoa;   
c) gizartean eragiteko asmoarekin gauzatu izana;  
d) eta egitateak ikertu ez izana edo, ikertu baziren, biktimen aitorpena eta erreparazioa 
behar ez bezala ukatu izana. 
 
2. Artikulu honen lehenengo paragrafoko b), c) eta d) baldintzak bete arren, indarkeria 
larriak lesio fisiko, psikiko edo tratu txar iraunkorrik ez, baina lesio larriak edo oso 
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larriak eragin zituen kasuetan, biktimok biktimatzat hartuko dira ondorio guztietarako, 
baina ez zaie aitortuko kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik. 
 
3. Inola ere ez da kasurik onartuko baldin eta kaltetua indarkeriako jarduerak burutzen 
ari bazen, nahiz eta heriotza edo lesioak indarkeria-ekintza hori saihestera edo horren 
aurka egitera zuzentzen ziren egintzek eragin bazituzten ere. 
 
 
3. artikulua. Nori aplikatuko zaion  
 
1. Giza eskubideen urraketa jasan duten biktimen deklarazioaren onuradunak izango 
dira aitorpen hori jasotzeko jarrita dauden baldintzak egiaztatzen dituztenak. 
 
2. Berebat, baldin eta kaltetua egitatea jazo eta gero hil bazen, nahiz eta zuzenean 
urraketekin lotutako kausengatik ez hil, honako hauek izan daitezke biktima-
deklarazioaren onuradun: ezkontidea edo biktimarekin antzeko lotura afektiboa zeukan 
pertsona; biktimaren senitartekoak, lege honetan jasotako ordenaren eta baldintzen 
arabera. 
 
4. artikulua. Non aplikatuko den  
 
Lege honetan aurreikusitako neurriak aplikatuko dira egitateak egungo Euskal 
Autonomia Erkidegoko lurraldean izan baziren edo, lurralde horretatik kanpo gertatu 
arren, kaltetua Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri batean helbideraturik bazegoen. 
 
JARDUTEKO PRINTZIPIOAK 
 
5. artikulua. Jarduteko printzipioak  
 
1. EAEko botere publikoek, biktimekiko elkartasun-printzipioan oinarrituta eta lege 
honetan ezarritako laguntza-sistemaren bitartez, motibazio politikoko indarkeria-
testuinguruan legez kontrako kontraterrorismo-ekintzen ondorioz eragindako giza 
eskubideen urraketen biktimen erreparazioa sustatuko dute, neurriak hartuz 
leheneratzearen, kalte-ordaina ematearen, errehabilitatzearen, arreta ematearen eta 
gogobetetze moralaren arloetan. 
 
2. Lege honen bidezko laguntza-sistema aplikatzeko, nagusiki, honako printzipio eta 
helburu hauek hartuko dira aintzat: 

• Ahal dela, kaltea jasan aurreko egoerara lehengoratzea biktima. 

• Biktimaren askatasuna, identitatea eta bizitza familiarra, soziala eta politikoa 

berrezartzen laguntzea. 

• Biktimaren egoeraren arabera, ahalik eta lasterren bermatzea babes- eta 

laguntza-sistemaren prestazioetarako sarbidea. 

• Biktimaren eguneroko bizitzaren esparruetan arreta ematea, motibazio 

politikoko indarkeria-testuinguruan legez kontrako kontraterrorismo-ekintzen ondorioz 
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eragindako giza eskubideen urraketa-ekintzek esparru horietan sortu zuten kaltea 
arintzeko ongizate-baldintzak sortzearren. 
 
3. Prozedurak printzipio hauen arabera bideratu eta ebatziko dira: 

• Biktimen aldeko tratuaren printzipioa, izan dezaketen ahultasun- eta 

desberdintasun-egoera berezia kontuan hartuta, eta prozedurak berak prozesu 
traumatiko gehiagorik ez eragitea zainduz. 

• Bizkortasunaren printzipioa, laguntzak edo prestazioak aitortzeko izapideak 

luzatzea edo zailtzea ekiditeko. Esaterako, interesdunak ez du agiririk aurkeztu 
beharko ezagunak diren egitateak edo egitate horien baldintzak dagoeneko 
administrazio esku-hartzailearen fitxategietan edo aurrekarietan jasota dauden kasuak 
frogatzeko. 

• Hurrekotasunaren printzipioa. 

• Erakundearteko lankidetzaren eta leialtasun instituzionalaren printzipioa. 

 
4. Erreparazio-neurriek, halaber, barne hartzen dute biktimei tratamendua eta 
erreparazioa ematea, eta, politika publikoen eremuan, erakundeek biktimak aitortzeko, 
biktimon ohorea berrezartzeko eta haien gogobetetze morala bermatzeko ekintzak 
sustatzea. 
 
5. Era berean, giza eskubideen urraketek eragin dituzten sufrimendu bidegabeak direla 
eta, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak egia ezagutzera ematen lagunduko 
du, eta hartu beharreko neurriak hartuko ditu izapideetan sor daitezkeen oztopoak 
kentzeko, era horretara, eragozpenik, zailtasunik edo atzerapenik izan ez dadin 
interesdunak beren eskubideez bete-betean baliatzerakoan edo bidezko dituzten 
interesak errespetatzerakoan. Hartu beharreko neurriak hartuko dituzte, beraz, 
prozedurak izapidetzerakoan okerrik ez izateko eta daudenak kentzeko. 
 
6. artikulua. Balioespen Batzordea  
 
1. Batzorde bat sortzen da, lege honen babesean aurkeztutako eskaerak izapidetzeko 
eta balioesteko. Lege honetan ezarritakoaren arabera izendatuko dituzte hango kideak, 
eta haiek legezkotasunaren, independentziaren, konfidentzialtasunaren, elkarlanaren 
eta eraginkortasunaren printzipioen pean jardungo dute. 
 
2. Honako hauek izango dira Batzordeko kide: 
a) Lege honek arautzea xede duen alorreko hiru aditu, Bakegintza eta Bizikidetzarako 
Idazkaritza Nagusiak proposatuta. Horietako bat Balioespen Batzordeko buru 
izendatuko du Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak. 
b) Lege honek arautzea xede duen alorreko hiru aditu, Eusko Legebiltzarreko Giza 
Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordeko kideek proposatuta. 
c) Hiru auzitegi-mediku, Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundekoak, Bakegintza 
eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak proposatuta. 
d) Hala erabakiz gero, Balioespen Batzordeak behar dituen peritu adituak deituko ditu, 
baldin eta haien deklarazioa beharrezkotzat jotzen bada lege honen xede diren 
bizitzaren edo osotasun fisiko zein moralaren edota bestelako ondasun juridiko bere-
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berezkoen urraketarik egon den egiaztatzeko. Peritu horiek egin beharreko balioespen-
, analisi- eta azterketa-lanak Batzordeko Idazkaritza Teknikoak zuzenduko ditu.  
 
3. Batzordekideak bost urteko aldirako izendatuko dituzte, baina aldi hori luzatzeko 
aukera egongo da, izendatu edo proposatu zituen erakundeak hala eskatuta. 
 
4. Batzordeko Idazkaritza Teknikoaz arduratuko da Euskal Autonomia Erkidegoko 
administrazioaren zerbitzura diharduen pertsona bat, Bakegintza eta Bizikidetzarako 
Idazkaritza Nagusiak izendatuta; hitza izango du, baina botorik ez.  
 
5. Balioespen Batzordeak organo tekniko baten laguntza izango du, Idazkaritza 
Teknikoa zuzendari dela, agindu zaizkion eginkizunak betetzeko eta egitekoak behar 
bezala garatzen laguntzeko. Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusia 
arduratuko da mandatu horren kontratazioaz, bere aurrekontu orokorra baliatuta.  
6. Batzordearen helburuak betetzearekin zerikusia duten erakunde publiko eta 
pertsona pribatu guztiek nahitaez eman beharko diote eskatutako lankidetza 
Balioespen Batzordeari. Beraz, eskatzen dizkieten datu guztiak eta langile teknikoen 
lankidetza emango dituzte, garaiz eta behar bezala; era berean, zitaziorik jasotzen 
badute, zuzenean edo baimendutako ordezkariaren bidez joango dira Batzordera, 
eskatu zaien informazioa emateko. Batzordeak beharrezkotzat jotzen dituen 
harremanak eduki ahal izango ditu edozein agintaritzarekin edo bertako agenteekin. 
Halaber, informazioa trukatu ahal izango du erakunde publiko zein pribatuekin, baita 
erakunde horien lankidetza jaso ere. 
 
7. Batzordeak gutxienez hilean behin egingo du ohiko bilera, eta, lehenengo bileran, 
urteko bileren egutegia zehaztuko du. Salbuespenez, batzordeburuaren ekimenez bil 
daiteke Batzordea, edo bederatzi kideetatik bostek eskatzen dutenean; hartarako 
deialdia gutxienez bost egun lehenago egin beharko da. Edonola ere, legez osatuta 
geratzeko, kideen erdiak egon beharko dute gutxienez bileran, batzordeburua eta 
idazkari teknikoa barne. 
 
8. Bileran diren kideen botoen gehiengoz hartuko dira Batzordearen akordioak; 
botoetan berdinketa gertatuz gero, batzordeburuaren kalitateko botoak erabakiko du. 
Batzordeko kideek eska dezakete aktan jaso dadila akordioaren aurka eman dutela 
botoa, edo, aldeko botoa emanez gero, horren arrazoia jasotzeko. Era berean, kideren 
bat ez dagoenean ados gehiengoaren akordioarekin, idatziz azal dezake bere boto 
partikularra, akordioa onartu denetik bi eguneko epearen barruan, eta hura ere testu 
onartuari erantsiko zaio. 
 
9. Balioespen Batzordeak bere funtzionamendu-arauak osa ditzake, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 22.2 artikuluan ezarritakoaren arabera. 
 
10. Batzordeak urteko memoria bat egin eta argitaratuko du. Bertan, egindako lanaren 
emaitzak, ikerketak, bildutako datuen ezaugarriak, aurkeztutako eskaerak eta 
jazotakoaren berri zehatz eta egiazkoa izaten lagunduko duen beste edozein datu 
azalduko ditu. Nolanahi ere, lana amaitzean, eskuratutako emaitzak orokorrean 
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azalduko dituen azken memoria bat ere egingo du Balioespen Batzordeak. Bai urteko 
memoriak bai azken memoria Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubideen eta Herritarren 
Eskaeren Batzordeari aurkeztuko zaizkio, eta, gero, Gogora institutuari. 
 
11. Balioespen Batzordeak, urtean behin, egindako lanaren berri emango dio Eusko 
Legebiltzarreko Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordeari. 
 
12. Lege hau indarrean jartzen denetik, Balioespen Batzordea gehienez ere hilabeteko 
epean eratuko da, batzordeburuak eskaturik, eta Bakegintza eta Bizikidetzarako 
Idazkaritza Nagusiari atxikita egongo da organikoki, baina ez da haren egitura 
hierarkikoaren parte izango, bere independentzia bermatzeko. Bakegintza eta 
Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak, berriz, lan egiteko behar dituen baliabide eta 
langileak jarri beharko dizkio. 
 
13. Balioespen Batzordeko kideek Euskal Autonomia Erkidegoan ofizial diren bi 
hizkuntzetatik edozein erabili ahalko dute bileretan. Orobat, bermatuko da bileren 
deialdietan, gai-zerrendetan, aktetan eta Balioespen Batzordeak egiten dituen 
idazkietan Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak erabiliko direla. 
 
7. artikulua. Batzordeburua  
 
Eginkizun hauek ditu batzordeburuak: 
a) Batzordearen jarduera zuzentzea, sustatzea eta koordinatzea. 
b) Bilkuretako buru izatea, eztabaidak bideratzea eta eztabaida horiek etetea, bidezko 
arrazoirik badu. 
c) Batzordearen ordezkari izatea. 
d) Ohiko bilkuretarako eta bilkura berezietarako deia egitea eta gai-zerrenda finkatzea; 
horretarako, kontuan izango ditu gainerako kideek behar besteko denboraz 
aurkeztutako eskaerak, aurkeztu badituzte. 
e) Batzordeak hartzen dituen akordioen aktak eta egiaztagiriak bisatzea, eta 
Lehendakaritzara helaraztea.  
f) Batzordeburuari dagozkion gainerako funtzioak betetzea. 
 
8. artikulua. Batzordeko Idazkaritza Teknikoa  
 
Hauek dira Idazkaritza Teknikoaren eginkizunak: 
a) Batzordeburuak agindu dituen bileren deialdiak egitea, eta kide guztiei deia 
bidaltzea. 
b) Kideek egindako komunikazioak eta, beraz, jakinarazpenak, datu-eskaerak, 
zuzenketak edo ezagutu behar dituen bestelako idazkiak jasotzea. 
c) Batzordeak aztertu behar dituen gaien txostena prestatzea, eta Batzordearen bileren 
aktak idaztea eta baimentzea. 
d) Aurkeztutako eskabideak tramitatzeko eta balioesteko beharrezko agiriak eta frogak 
eskatzea eta jasotzea. 
e) Batzordearen dokumentazioa zaintzea eta Batzordearen espedienteak egitea. 
f) Emandako aholku, irizpen eta erabakien ziurtagiriak egitea. 
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g) Adituen ezohiko lanak eta Balioespen Batzordeari laguntzeko organo teknikoaren 
zereginak koordinatzea. 
h) Batzordeko Idazkaritzari dagozkion funtzio guztiak betetzea. 
 
9. artikulua. Prozedura  
 
1. Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak tramitatuko du, Balioespen 
Batzordearen aurrean, norbait motibazio politikoko indarkeria-testuinguruan legez 
kontrako kontraterrorismo-ekintzen ondorioz giza eskubideen urraketen biktima izan 
dela deklaratzeko prozedura. Izapide hori administrazio-prozedurei buruzko lege-
xedapenen arabera egin beharko da (Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidegoaren azaroaren 26ko 30/1992 Legeak ezarritakoaren 
arabera). 
 
2. Kaltea jasan duenak eskatuta abiaraziko da prozedura, edo, kaltea jasan duena hil 
egin bada, haren onuradunek eskatuta eta lege honi erantsita doan eredu ofiziala 
erabiliz. Gerta liteke eredu berria ateratzea Balioespen Batzordeak. Eskabideak 
aurkezteaz bat, kasuan kasuko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten agiriak 
aurkeztu behar dira, bai eta lege honetako 15. eta 16. artikuluetan jasotako baldintzak 
bete direla egiaztatzekoak ere. 
Salbuespen gisa, behar besteko oinarriz jakiten duenean Balioespen Batzordeak 
egitate batzuek bide ematen dutela biktima-aitorpena egiteko lege honen xedapenen 
arabera, kaltea jasan duen pertsonari edo haren onuradunei zuzendu ahal izango zaie 
aitorpen hori, artikulu honen 1. zenbakian adierazten den bezala; horrela, biktima-
aitorpena eskatzeko egin behar dituen ekintzak eskainiko zaizkio motibazio politikoko 
indarkeria-testuinguruan legez kontrako kontraterrorismo-ekintzen ondorioz giza 
eskubideen urraketen biktima izan denari. 
 
3. Eskabidean, halaber, heriotza edo lesio nahiz tratu txarra zer-nola gertatu diren 
azaltzeko deskribapena ere aurkeztu behar da. Deskripzio horretan, lege honen 
aplikazio-eremuari dagokion gertaeraren ezaugarriak aurkeztu behar dira, eta 
zuzenbidez onargarria den edozein frogaren bidez egiaztatu ahal izango da gertaera 
hori; batik bat, norbait motibazio politikoko indarkeria-testuinguruan legez kontrako 
kontraterrorismo-ekintzen ondorioz giza eskubideen urraketen biktima izan dela 
baieztatzeko garrantzitsu irizten zaien txosten eta dokumentuen bidez. Horrelakoak 
dira poliziaren, gobernuaren eta Justiziaren aurrekari edo txostenak edo beste edozein 
erregistro zein iturritakoak, kausatzailearen egoitzaren eta egitatearen inguruabarren 
nahiz tokiaren ingurukoak badira. Gertaeraren inguruabarrak egiaztatzen dituen 
dokumentazioarekin batera, lege honen 15. eta 16. artikuluetan aipatzen den 
dokumentazioa aurkeztu behar da. 
 
4. Norbait motibazio politikoko indarkeria-testuinguruan legez kontrako 
kontraterrorismo-ekintzen ondorioz giza eskubideen urraketen biktima izan dela 
deklaratzeko eskabidea Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiari 
zuzenduko zaio, lege hau indarrean jarri eta bi urteko epean. Batzordeak, gehienez 
ere, hemezortzi hilabeteko epean ebatzi beharko du planteatutako eskabidea, epe hori 
luzatzea arrazoitzen duten ezohiko inguruabarrak gertatzen ez badira. 
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5. Eskabidea bera eta aurkeztu beharreko dokumentazioa jasotakoan, ofizioz egingo 
du Balioespen Batzordeak egin beharrekoa agiriotan adierazitako egitate edo datuak 
benetakoak direla egiaztatzeko. Horretarako, heriotza, lesioak edo tratu txarra eragin 
duten egitateak argitu aldera eta kausazko lotura zehazten lagundu aldera, bestelako 
aurrekariak, datuak edo txostenak bildu ahal izango dira Eusko Jaurlaritzaren mendeko 
sail eta erakundeetatik edota egitateak jasota dauzkaten bestelako erregistroetatik. 
 
6. Edonola ere, beharrezkoa iruditzen bazaio, Batzordeak aukeran izango du honako 
hauetakoren bat egitea: 
a) Eskatzaileari entzun, eta hark aurkeztu dituen agirien eta frogen gainean informazio 
gehiago eskatu. Horretarako, dei egingo zaio eskatzaileari Eusko Jaurlaritzaren 
egoitzaren batean edo lurralde-ordezkaritza edo bulegoren batean elkarrizketa bat 
egiteko, bere bizilekutik hurbilen dagoen egoitza zein den kontuan hartuta. Batzordeko 
idazkariak elkarrizketa horren akta egingo du, eta, eskatzailea ados bada, ikus-
entzunezko bitartekoez ere graba daiteke haren adierazpena. 
b) Espedienteak tramitatzeko beharrezkoak izan daitezkeen aurrekariak, datuak edo 
txostenak eskatu beste administrazio publiko, entitate edo organo pribatu nahiz publiko 
batzuei, betiere datu pertsonalen babesaren gaian indarrean dagoen legeriak finkatzen 
dituen mugen barruan. 
c) Txostenak edo lekukotzak eskatu lekukoei eta beste pertsona batzuei, baldin eta, 
egitateen zuzeneko ezagutza dutelako edo gaian duten esperientziagatik, aurkeztutako 
eskaeraren gaineko informazio garrantzitsua eskain badezakete; kasu horretan ere, 
lekukotzak grabatu egingo dira hizlaria ados egonez gero. 
d) Beharrezko jotzen dituen urrats guztiak egin egitateak hobeki argitzeko eta 
aurkeztutako eskabidea hobeki ebazteko.  
e) Batzordeak, minusbaliotasun-kasuetan lesioen nolakotasuna balioesteko, beste 
administrazio eskudun batzuek egindako minusbaliotasun-deklarazioa aplikatu beharko 
du irizpide erabakigarri gisa, betiere interesdunak deklarazio hori aurkeztu badu. 
 
7. Balioespen Batzordeari dagokio, eta ez beste inori, biktima deklaratzeko 
proposamena aztertu eta ondo arrazoituta ebaztea. Eskubideak aitortzeko eskabideak 
tramitetik kanpo uztea ere erabaki ahalko du, irudituz gero nabarmena dela eskabideak 
ez duela fundamenturik. 
 
8. Hartarako, eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioa eta froga-elementuak 
aztertuko ditu, eta osotasunean balioetsiko. Aurkeztutako eskabide bakoitzeko, ondo 
arrazoitutako txosten bana prestatutako du Batzordeak, aurkeztutako dokumentazioa 
eta egindako frogak aztertu ondoren. Biktimari giza eskubideak urratu zizkioten 
egitateen laburpena ere jaso egin beharko du txostenean. Batzordearen iritziz 
eskatzaileak konpentsazio ekonomikoa jaso behar badu, konpentsazio-proposamena 
ere txosten horretan bertan azalduko du. 
 
9. Txostena arrazoitzeko eta konpentsazio ekonomikoa proposatzeko, lege honen 15.5 
artikuluan ezarritako baremoa aplikatuko du Batzordeak. 
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10. Txosten hori Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiaren titularrari 
jakinarazi ondoren, eskatzailearen biktima-izaeraren gaineko ebazpena emango du 
hark: aitorpen horren ondorioz zer eskubide dituen adieraziko du, edo eskabidea 
ezetsi. 
  
11. Ebazpena, gehienez ere, urtebeteko epean jakinarazi behar zaio interesdunari, 
Balioespen Batzordearen txostenari dena delako erregistroan sarrera eman zitzaion 
egunetik aurrera kontatuta. 
 
12. Epe horretan ebazpenik izan ezean, eskabideak administrazioaren isilbidez 
ezetsitzat jo direla pentsatu beharko dute interesdunek, Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 
Legearen 44.1 artikuluan ezarritakoarekin bat. 
 
BIKTIMEN ESKUBIDEAK 
 
10. artikulua. Motibazio politikoko indarkeria-testuinguruan legez kontrako 
kontraterrorismo-ekintzen ondorioz eragindako giza eskubideen urraketen biktima 
deklaratzearen ondorioak 
 
Biktima deklaratzeak berekin dakartza, lege honetako xedapenen arabera, justizia-
eskubidea, egia jakiteko eskubidea eta erreparazio-eskubidea, jarraian azaltzen diren 
bezala.  
 
11. artikulua. Justizia-eskubidea 
 
EAEko botere publikoek lankidetzan jardungo dute, beren ahalbide eta eskumenen 
neurrian, biktima guztiek justiziarako irispidea izan dezaten, honako ekintza hauen 
bidez: 
a) Eskuragarri dauden baliabideen gaineko informazioa emango dute, eta, hala 
dagokionean, komenigarri irizten dieten prozedura judizialak hastea ahalbidetzen duen 
informazioa. 
b) Hala dagokionean, egin den biktima-aitorpenaren espedientea eta ebazpena 
Fiskaltzari bidaliko dizkiote, horien edukitik lege-jarduketaren bat ondorioztatzen den 
aztertzeko. Lege honek aitortzen dituen biktimen zerrendak eta espedienteak, nolanahi 
ere, Gogora Memoriaren Institutura bidaliko dira, oinarri horrekin Institutuak bere 
eskumeneko politikak gara ditzan, betiere datuak babestearen gaineko legeria 
errespetatuz. 
 
12. artikulua. Egia jakiteko eskubidea 
 
Euskal botere publikoek ahal dutena egingo dute lege honetan aipatzen diren giza 
eskubideen urratzeei buruz egia jakin dadin, honako ekintza hauen bidez: 
a) Biktima guztiek gertatu zenari buruz egia jakiteko duten eskubidearen alde egingo 
dute, eta, horretarako, edozein artxibo ofizialetara edo bestelako edozein informazio-
iturritara iristeko erraztasunak emango dizkiete biktimei. 
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b) Biktimen identitatea behar bezala errespetatuta, zabaldu egingo dituzte lege 
honetan aipatzen diren egitate-zerrendak: motibazio politikoko indarkeria-testuinguruan 
legez kontrako kontraterrorismo-ekintzen ondorioz gertatu eta Balioespen Batzordeak 
giza eskubideen urraketatzat jotakoak. 
 
13. artikulua. Erreparazio-eskubidea 
 
Erreparazio-eskubidea aitortzen denean, konpentsazio ekonomikoa eta laguntza 
jasotzen dira gertatutako giza eskubideen urraketen ondorioz jasandako kalteengatik, 
ondoko bi artikuluetan ezartzen diren arauen arabera, eta, gainera, publikoki aitortzen 
da norbait giza eskubideen urraketen biktima izan dela.  
 
14. artikulua. Heriotzagatiko konpentsazioak  
 
1. Baldin eta norbaiten giza eskubideak urratzeak haren heriotza izan badu ondorio 
zuzena, honako hauek izan daitezke biktima-deklarazioaren onuradun, hurrenkera 
baztertzailean: 
a) Hildakoaren ezkontidea edo hildakoarekin antzeko afektibotasun-harreman batean 
bizi zela egiaztatzen duen pertsona. Baldin eta hildakoa jarraian bizi izan bazen lehenik 
ezkontidearekin eta, ondoren, antzeko afektibotasun-harreman bat egiaztatzen duen 
pertsona batekin, kalte-ordaina proportzionalki banatuko da beren artean, 
kausatzailearekin bizi izan diren denboraren proportzio zuzenean.  
b) Seme-alabak: kalte-ordaina osorik jasoko dute, zenduak ezkontiderik ez bazuen edo 
zenduarekin inor bizi ez bazen. Ezkontiderik edo bizikiderik eduki baldin bazuen, 
orduan seme-alaben eta ezkontide edo bizikideen artean banatuko litzateke, erdibana. 
c) Baldin eta ez bada ez ezkontiderik, ez antzeko afektibotasun-harremaneko 
bizikidetza egiaztatzen duenik, ez seme-alabarik, gurasoek jasoko dute kalte-ordaina. 
d) Baldin eta ez bada gurasorik ere, hildakoaren neba-arreben artean banatuko da 
kalte-ordaina zati berdinetan. 
e) Baldin eta ez bada neba-arrebarik, baina bai bilobak, haien artean banatuko da 
kalte-ordaina zati berdinetan. 
 
2. Eskabidea egiteko, 9. artikuluan adierazitakoa bete beharko dute eskatzaileek, eta 
biktimaren heriotza-egiaztagiria aurkeztu, bai eta honako beste agiri hauek ere, bien 
arteko loturaren arabera: 
a) Legez banandu gabeko ezkontidea edo banantzeko edo ezkontza ezereztatzeko 
prozesuan ez dagoen ezkontidea bada, familia-liburuaren kopia edo ezkontzaren 
inskripzio-ziurtagiri literala, biktima hil ondoren Erregistro Zibilak emana; eta 
interesdunaren adierazpena, zeinean azaltzen duen ez dagoela banantzeko edo 
ezkontza ezerezteko prozesurik abian. 
b) Eskatzailea hildakoarekin bizi zena baldin bada, udaletxeak ematen duen 
elkarbizitza-agiria edo heriotza gertatu aurreko bi urteetan elkarrekin bizi zirela 
egiaztatzeko notarioak emandako akta aurkeztu beharko du; edo, bien umerik bada, 
familia-liburuaren kopia edo jaiotza-agiri literalak, Erregistro Zibilak emanak. Halaber, 
ezkontzakoaren pareko afektibotasun-harremana egiaztatzeko, izatezko bikotearen 
agiri publikoa edo bestelako edozein agiri aurkeztu beharko du, eta Balioespen 
Batzordeak aztertuko du onartzeko modukoa den ala ez. 
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c) Hildakoaren seme-alabak baldin badira, familia-liburuaren kopia edo jaiotza-agiri 
literalak aurkeztu beharko dira, Erregistro Zibilak emanak. 
d) Eskatzaileak gurasoak, bilobak edo neba-arrebak baldin badira, kalte-ordainaren 
kausatzailearekin ahaidetasuna zutela erakusteko agiriak aurkeztu beharko dituzte: 
familia-liburuaren kopia, edo jaiotzako edo ezkontzako ziurtagiri literalak, Erregistro 
Zibilak emanak. 
e) Onuradunen arteko lehentasuna zehazteko edo eskubide bera daukaten 
onuradunak dauden zehazteko, honen aurreko d) letran sartzen direnek beren 
eskabidean adierazi beharko dute ez daukatela kalte-ordaina jasotzeko eskubide 
handiagoa daukan inoren berririk, eta, eskubide bera izan dezaketen hartzaileen berri 
baldin badute, haien izen-abizenak eman beharko dituzte. 
 
15. artikulua. Konpentsazio ekonomikoa  
 
1. Lege honetan aurreikusitakoen arabera motibazio politikoko indarkeria-testuinguruan 
legez kontrako kontraterrorismo-ekintzen ondorioz giza eskubideen urraketen biktima-
aitorpena jaso dutenek konpentsazioa jasotzeko eskubidea izango dute jasandako 
kalteengatik, artikulu honetan ezartzen diren arauen arabera. 
 
2. Konpentsazio ekonomikorako eskubideak ordaina jasotzeko eskubidea onartzea 
dakar. Lege honen babespean emandako konpentsazioak ordainketa bakarrean 
ordainduko dira, dagokion ebazpena irmo bilakatutakoan.  
 
3. Inolaz ere ez dira onartuko kontzeptu desberdinak metatzen dituzten eskabideak, 
eta lege honetan berariaz aurreikusitako kasuetako batekin lotu beharko du 
eskatzaileak espresuki bere egoera. Biktima-izaera aitortzeko eskaeran bertan 
zehaztuko da eskatutako konpentsazioa. 
 
4. Konpentsazioa diru-emate bakarrean ordainduko da, betiere konpentsazioa onartu 
ondoren. Heriotzagatik onartutako konpentsazioen kasuan, Administrazioa, 
onuradunetatik edozeini ordaindu ondoren, libre geratuko da konpentsazioa jasotzeko 
eskubidea duen beste edozeinekiko obligazioetatik, onuradunek beren artean zeinahi 
egintza abiarazten dutela ere. 
 
5. Eskubideen urraketek eragindako kalteen heinekoa da ordainaren zenbatekoa, 
honako baremo honen arabera: 
a) Heriotzagatik: 135.000 euro. 
b) Baliaezintasun handiagatik: 390.000 euro. 
c) Ezintasun iraunkor absolutuagatik: 95.000 euro. 
d) Ezintasun iraunkor osoagatik: 45.000 euro. 
e) Ezintasun iraunkor partzialagatik: 35.000 euro. 
f) Baliaezintasunik gabeko lesio iraunkorrengatiko ordainak kalkulatzeko, hirurekin 
biderkatuko dira 2013ko urtarrilaren 28ko ESS/66/2013 Aginduan ezarritako 
zenbatekoak, hartan eguneratu baitziren behin betikoak eta baliaezintasunik gabekoak 
diren lesio, mutilazio eta deformazioen baremo bidezko kalte-ordainen oroharreko 
zenbatekoak. Kontzeptu horri dagokion kopuruaren zenbateko osoak ezin izango du 
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inolaz ere gainditu aurreko letran ezintasun iraunkor partzialerako adierazitako 
zenbatekoa, ezta zenbateko horretara iritsi ere. 
6. Iraunkor bilakatutako lesio edo tratu txar psikologikoen kasuan, lege honetan 
jasotako kalte-ordainen sistema ezarriko da.  
 
7. Ez da kalte-ordainik emango iraunkorrak ez diren lesioengatik edo tratu txar 
larriarengatik; horrek, nolanahi ere, ez du kentzen biktimatzat aitortuta egotea lege 
honetan aurreikusitako gainerako ondorioetarako. 
 
16. artikulua. Bateragarritasunak  
 
Laguntza eta kalte-ordain hauekin batera, posible da Administrazioaren jardunbide 
normal edo anormalaren ondoriozko ondare-erantzukizuna ere eskatzea; nolanahi ere, 
kasu horretan, kontzeptu horrengatik aitor litekeen kalte-ordainaren barruan sartuko 
lirateke lehen horiek, hartatik kenduta. 
 
17. artikulua. Bateraezintasunak 
 
 Bakar-bakarrik honako hauekin dira bateraezinak lege honetan ezarritako 
konpentsazio ekonomikoak: Memoria Historikoaren edo Terrorismoaren Biktimen 
arloko legediaren barruan biktimek egitate berberengatik jaso dituzten edo jaso 
ditzaketen konpentsazio ekonomikoekin. Halere, egitate berberengatik dagoeneko 
hemen aurreikusitako konpentsazio ekonomikoa baino konpentsazio txikiagoren bat 
jaso bada, biktimak eskubidea du jasotako kopuruaren eta hemen aurreikusitakoaren 
arteko aldea jasotzeko.  
  
18. artikulua. Lesio larri eta iraunkorrengatiko konpentsazioa  
 
1. Interesdunek 9. artikuluan ezarritakoaren arabera egingo dute eskaera, eta, harekin 
batera, lesioak edo tratu txarra egokiro balioesteko modua ematen duten txosten edo 
ziurtagiri medikoak aurkeztuko dituzte, edo baliaezintasun handia edo ezintasun 
iraunkorra aitortzen dituzten ebazpenak, hala badagokio. 
 
2. Lege honetako 15.5 artikuluko b), c), d), e) eta f) letren kasuan, baldin eta egitatea 
jazo eta gero hil bazen kaltetua, 14. artikuluan deskribatutako pertsonak izango dira 
biktima-deklarazioaren onuradun. Halakoetan, aurreko paragrafoan zehaztutako 
dokumentuez gain, biktimaren heriotza-agiria ere aurkeztu beharko da, baita lege 
honetako 14.2 artikuluan adierazitako agiriak ere, hildakoarekin zeukan 
ahaidetasunaren arabera. 
 
3. Azkeneko kasu horretan, dagokion lesio larri eta iraunkorrerako aurreikusitako 
zenbatekoaren % 65 ordainduko zaio onuradunari, lege honen 15.5 artikuluko a) letran 
heriotzetarako aurreikusitako kalte-ordainaren gehieneko mugarekin. 
 
LAGUNTZA-EREMUA  
 
19. artikulua. Osasun fisikoaren eremua  
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1. Motibazio politikoko indarkeria-testuinguruan egindako legez kontrako 
kontraterrorismo-ekintzen ondorioz giza eskubideak urratu zaizkielako kalte pertsonal 
fisiko edo psikologikoak jasan dituztenek behar adina prestazio sanitario jaso ahal 
izango dute, ahalik eta hobekien berreskura dezaten kalte horiek eragin zituen 
egitatearen aurretik zuten osasun-egoera. 
2. EAEko osasun-sistemaren baliabideen bidez emango zaie arreta sanitario hori; 
alabaina, hil edo biziko larrialdia zela-eta itundu gabeko zentro pribaturen batean eman 
bazaie arreta, osasun-arloan eskumena duen sailak finantzatuko du kostua. Dena dela, 
objektiboki justifikatuta badago tratamendu jakin bat aproposa dela pazientearen 
premiei egokiro erantzuteko baina osasun-sare publikoan ezin bada eman tratamendu 
mediko hori, osasun-sare publikotik kanpo jaso ahal izango du tratamendua, eta 
Administrazioak ordainduko ditu, bai tratamenduaren kostua, bai gaixoari laguntzeko 
jardunetan sortutako gastuak ere, betiere erregelamendu bidez ezarritako mugaraino. 
 
3. Administrazioak bere gain hartuko ditu protesiak jartzeagatik eragindako gastu 
guztiak, eta, aldizka protesietan hobekuntzak egin behar badira, horien gastua ere 
beretzat hartuko du, baita errehabilitazioak dakartzan gastuak ere, kontuan izan gabe 
ohiko babes sanitarioaren parametroetan sartuta dauden ala ez. 
 
20. artikulua. Laguntza psikologikoaren eremua 
 
1. Edozein pertsonari emango zaio motibazio politikoengatik giza eskubideetan 
egindako urraketek eragindako kalte psikologikoak gainditzeko laguntza psikologikoa –
laguntza psikosoziala eta psikopedagogikoa ere barnean direla–, betiere laguntza hori 
jasotzeko premia egiaztatzen badu arlo publikoko mediku batek egindako egiaztagiri 
baten bidez; eta interesatuak aukeran izango du Euskadiko osasun-sistemako 
baliabide publikoetara jotzea edo baliabide pribatuetara jotzea agindu zaion 
tratamendu psikologikoa jasotzeko. 
 
2. Profesional pribatu baten laguntza psikologikoa hautatuz gero, Administrazioak 
ordainduko du horren kostua; horretarako, zuzeneko laguntza ekonomiko osoa 
emango zaio pertsona horri, tratamendua hasi aurretik. Alabaina, laguntza horrekin 
batera ezin izango da gisa bereko laguntzarik jaso beste administrazio publiko batzuen 
eskutik zergati berberengatik. 
 
3. Bukatutako hiruhilekoz hiruhileko jasoko da laguntza ekonomikoa, ordaindutako 
gastuen eta ordainsarien fakturak aurkeztu ostean, eta laguntza horrek ezin izango du 
gainditu banan banako tratamendurako erregelamendu bidez zehaztutako zenbatekoa; 
nolanahi ere, aparteko egoeretan, zabaldu egin ahal izango da onetsitako laguntza, 
diagnostiko medikoak adierazitako eboluzioaren arabera. 
 
21. artikulua. Motibazio politikoko indarkeria-testuinguruan legez kontrako 
kontraterrorismo-ekintzen ondorioz giza eskubideen urraketen biktimatzat publikoki 
aitortzeko eskubidea 
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Eusko Jaurlaritzak neurri aktiboak bultzatuko ditu, motibazio politikoko indarkeria-
testuinguruan legez kontrako kontraterrorismo-ekintzen ondorioz giza eskubideen 
urraketen biktimak gogoratzen eta aitortzen direla ziurtatzeko, betiere biktimei 
erabateko errespetua adierazita eta haien duintasuna sustatuta ekintza, sinbolo eta 
antzeko bestelako baliabide egokiak erabiliz.  
 
ONURADUNAREN BETEBEHARRAK 
 
22. artikulua. Onuradunaren betebeharrak  
 
1. Aurkeztu dituen datuak eta agiriak egiaztatzen utzi beharko dio beti Bakegintza eta 
Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiari, eta eskatzen zaion informazioa eman beharko 
dio hari, espedientea behar bezala kontrolatzeko eta osatzeko. 
 
2. Beste edozein administrazio publikok laguntza, diru-sarrera edo baliabiderik eman 
baldin badio helburu berbererako, horren berri eman beharko du. 
 
3. Laguntza eman duen erakundeak egingo dituen egiaztapenen mende eta Kontrol 
Ekonomikoko Bulegoak egingo duen ikuskaritzaren mende jarri beharko du, Euskal 
Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura eskuratu diren laguntzei 
dagokienez; era berean, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren araudi bereziak 
aurreikusitako jarduketen mende ere jarri beharko du. 
 
23. artikulua. Baldintzak eta betekizunak ez betetzea  
 
Onuradunak ez baditu betetzen lege honetan jarritako baldintzak, edo datu faltsuak 
aurkezten baditu, konpentsazioa galduko du, prozesu hori abiarazteko espedientea 
izapidetu eta interesdunari hitz egiteko aukera eman ostean, eta jasotako dirua 
Euskadiko Diruzaintza Nagusiari itzularaziko zaio; gainera, legez dagozkion interesak 
ere ezarriko zaizkio, kasu horretan egoki diren bestelako egintzak ere baztertu gabe. 
Hori guztia, betiere, 1991ko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak eta 1997ko 
azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak –Euskadiko Ogasun Nagusiaren 
antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzekoak– xedatzen dutenaren 
arabera. 
 
24. artikulua. Baliabide ekonomikoak  
 
1. Lege honetan jasotako laguntzak finantzatzeko, ekitaldi bakoitzerako Euskal 
Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako jarritako ordainketa-
kredituak erabiliko dira, eta behar bezala zabalduko da horren berri Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean.  
 
2. Hori horrela izanik ere, kopurua gaurkotu egin ahal izango da, baldin eta laguntza 
hauen sekzioko bestelako laguntza-programa batzuk bete ondoren aurrekontuan 
zenbateko erabilgarriak geratu badira, onar daitezkeen aurrekontu-aldaketen 
araubidearen bidez edo aplikatzekoak diren kreditu-loturen bidez ezartzekoak diren 
heinean. 
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3. Urte baten barruan horretarako bideratutako aurrekontu-zuzkidura bukatu dela-eta 
eskabideren bati ezin bazaio erantzun, eskumena daukan organoak administrazio-
ebazpena emango du, hurrengo ekitaldira igaro dadin eskabidea. 
 
4. Deialdi jakin batera bideratutako dirua agortzen edo handitzen bada, bietan ala 
bietan, behar bezala zabalduko da horren berri Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari 
Ofizialean. 
 
25. artikulua 
 
Lege honen eremuan, euskara zein gaztelania erabili ahal izango dituzte herritarrek 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarekin dituzten harremanetan, 
ahoz zein idatziz, eta arreta hizkuntza horretantxe jasotzeko eskubidea bermatuko 
zaie.  
 
Xedapen gehigarriak 
 

Lehena. Lege hau atzeraeraginez aplikatuko da 1960ra arte, estaldura-kasuak 
zabalduta ere aurreko 107/2012 Dekretuaren araberako eskaera-eskubiderik gabe 
geratutako kasuei begira. 

 
Bigarrena. Lege hau indarrean sartuaz batera, hamabi hilabeteko ezohiko epea 

irekiko da, 107/2012 Dekretuan zehaztutako eskakizunak bete arren (107/2012 
Dekretua, ekainaren 12koa, 2013ko urriaren 16ko 426/2013 Dekretuak aldarazia) 
aitorpena eta erreparazioa eskatua ez dutenentzat. 

 
Hirugarrena. 107/2012 Dekretuaren arabera biktima-aitorpena jasoa zutenak ere 

(107/2012 Dekretua, ekainaren 12koa, 2013ko urriaren 16ko 426/2013 Dekretuak 
aldarazia) lege honen horniduren onuradun izango dira ondorio guztietarako; era 
berean, aitorpena eta erreparazioa sustatzeko politika guztien hartzaile ere izango dira; 
alabaina, ez dute berriz ere kalte-ordaina jasoko, honezkero jasoa badute. 

 
Laugarrena. Lege hau garatzeko eta betetzeko behar adina ebazpen emateko 

baimena ematen zaio Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiaren titularrari. 
 

Azken xedapena 
 

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo 
egunean jarriko da indarrean. 

 
 

Motibazio politikoko indarkeria-testuinguruan legez kontrako kontraterrorismo-
ekintzen ondorioz giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei aitorpena eta 
erreparazioa emateko EAEko Legearen ERANSKINA. 


