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Arartekoaren 2013ko apirilaren 24ko ebazpena ebazpena. Horren bidez, Basurto 

auzoan dagoen Funespañaren jabetzako eraikinetik atzerritarrak aterarazteari 

buruzko jarduera amaitzen da. 

 

Aurrekariak 

 

1.- Bizkaiko Sos Arrazakeria elkarteak Bilboko Udaltzaingoak 2012ko uztailaren 

6an Bilboko Basurto auzoan izandako jarduerari buruzko kexa aurkeztu zigun. 

Kexan azaltzen denez, 2012ko uztailaren 6an Ertzaintzako, Bilboko Udaltzaingoko 

eta Polizia Nazionaleko agenteek hogeita hamasei pertsona inguru aterarazi zituzten 

Basurtoko tanatorio abandonatuaren eraikinetik, Funespaña enpresaren jabetza 

denetik. Horietatik hogeita bat Polizia Nazionalaren bulegora eraman zituzten 

egoitza baimenik ez zutelako.  

 

Eraikinean bizi ziren pertsonak gizarte bazterkeria egoeran zeuden, inolako 

etxebizitzarik ezta eraikin hori ez zen bestelako bizitokirik gabe.  

 

Operatibo horretan bertan pertsona horiek eraikinean bildu zituzten tresna guztiak 

baztertu eta eraikina garbitu zen. 

 

2012ko ekainaren 28an, Bilboko Udaleko osoko bilkurak Hirigintza 

Antolamendurako Plan Orokorraren behin betiko aldaketa onetsi zuen Olabeaga 

aldapako 18. zenbakian, Basurtoko tanatorioan, kokatutako ekipamendu publikoa 

pribatu gisa birkalifikatzeko. Onespen horren ondoren, orubearen jabe zen enpresa 

proiektatutako tanatorioaren eraikuntza lanekin has zitekeen. 

 

2.- Erakunde honek Bilboko Udalari informazioa eskatu zion aterarazteko 

erabakiaren eta Udaltzaingoaren parte-hartzearen inguruan. Gure idazkian 

izapidetutako beste kexa-espediente batzuk aipatu genituen, zehazki, 

1305/2011/31 kexa-espedientea, Udaltzaingoak Polizia Nazionalarekin batera 

izandako esku-hartzea jorratzen zuena. Kasu hartan ere abandonatutako eraikin 

batean gaua pasatzen zuten pertsonak kaleratu ziren, Zorrozaurren, 2011ko 

ekainaren 15ean.  

 

Gure idazkiari erantzunez Bilboko Udalak erantzun zigun udaltzaingoaren esku-

hartzearen bidez egindako kaleratzearen jatorria eta justifikazioa hauxe izan zela: 

hainbat salaketa jaso zirela poliziaren presentzia handiagoa izan zedin eta Basurto 

auzotik eta Olabeagako aldapatik ibiltzen diren pertsonen gaineko kontrol jarduera 

burutu zedin eskatuz; izan ere, auzotarren adierazpenei eta salaketei jarraiki, 

batzuetan delitu-jardunak gertatu izan dira eta, ondoren, legez kanpoko jarduera 

horien ustezko egileak Bilboko zonalde horretan dagoen hormigoizko egituran sartu 

eta gaua bertan pasatzen zuten. Gaineratu zutenez, aldez aurretik poliziak 

hainbatetan esku hartu izan zuen eraikin horretan. Egun hartan bertan 6:55ean 

barnean borroka zegoenaren oharra jaso zuten. Gainera, abandonatutako eraikinak 

osasungarritasun eta egiturazko segurtasun falta arazoa zuela aipatu zuten eta 

barnean zeuden pertsonen kalterako izan zitekeela segurtasun edo osasun eta 

higiene neurririk gabe baitzeuden. 
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Adierazi dutenez, Polizia Kidego Nazionalaren Burutzari eskaera bat bidali zioten 

egoera ezagutu eta lankidetza eskain zezaten. Administrazio irregulartasuneko 

egoeran dauden kaleratutako pertsonak guztiz identifikatzeko egindako 

lekualdaketa polizia kidego horrek atzerritartasuneko esparruan duen eskumen 

esklusiboaren babesean egin zen. 

 

Esku-hartze horren emaitza honakoa izan zen: zazpi pertsona hainbat delituzko 

aurrekariekin identifikatu ziren, hiru pertsona euren pasaportearen bidez identifikatu 

ziren, ondoren, kaleratze-espedientearen izapiderako hitzordua emanez, hamasei 

pertsona agiririk gabe zeuden, guztiak zigor-aurrekariekin eta bi indarrean zegoen 

kaleratze-aginduarekin, beste bost hatz-marken bidez identifikatu ziren. 

 

Amaitzeko aipatu dute segurtasun arloak Bilboko Udaleko Gizarte Zerbitzuei 

aurreikusitako esku-hartze helarazi ziela.  Era berean, bi anbulantzia agertu zirela 

esku hartu edo arreta eskaini behar izanez gero, baina ez ziren behar izan inolako 

esku-hartzerik bideratzeko. 

 

3.- Aurreko erantzuna ikusita, berriro ere Bilboko Udalera jo genuen informazio 

gehiago eskatzeko eta aldez aurretik hainbat gogoeta helaraziz baina, 

errepikakorrak ez izatearren, aurrerako aipatuko ditugu. 

 

Informazio gehiago jasotzeko eskaera honako gaiei buruzkoa izan zen: 

 

a) Gertakariak baino lehen kaleratu zituzten pertsonak hizpide zituzten atestatu 

irekiak edo beste esku-hartze batzuk. 

 

b) Atxilotutako pertsonen aurrekari penalek Bilbon gertatutako delituekin 

zerikusia ote duten. 

 

c) Funespañaren jabetzakoa den eraikina husteko baimen judiziala eskatu ote 

zen. 

 

d) Zerikusiren bat ote duen eraikin horretan bizi ziren pertsonak aterarazteko 

erabakia ekipamenduaren birkalifikazioarekin 2012ko ekainaren 28ko 

udaleko osoko bilkurak onetsitako Hirigintza Antolamendurako Plan 

Orokorraren aldaketa zehatzaren ondoren. 

 

e) Gizarte Zerbitzuen jarduera gizarte zaurkortasun egoerari dagokionez, hau 

da, irekitako espediente kopurua eta kasu zehatz bakoitzaren inguruan 

egindako jarduerak. 

 

f) Egia den Polizia Nazionalak soilik pasaportea edo identifikatzeko beste 

edozein agiri soinean ez zeramaten pertsonak atxilotu zituela edo pertsona 

atzerritar guztiak atxilotu zituen. 
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g) Aterarazitako pertsonen segurtasunaren eta gizarte beharren garrantzia 

kontuan hartu zuen aldez aurreko plangintzaren bat egon ote zen eta zein 

izan zen horren edukia; 

 

h) Aurreko gertaerei buruzko beste edozein gai eta aurreko gogoeten inguruan 

duzun iritzia. 

 

Bilboko Udalak aldez aurretik bidalitako txostena, lehenago aipatu duguna, 

errepikatu zuen. Era berean, etxebizitzarik ez duten pertsonek laguntza 

humanitarioa behar dutenarekin ados agertu zen eta zera aipatu zuen: 

“corresponde a los Poderes Públicos promover las condiciones y remover los 

obstáculos para que dichas condiciones de igualdad sean reales y efectivas”. 

 

Ondorioztatu zutenez “En cuanto a la opinión respecto a las consideraciones 

emitidas en el apartado primero, sobre la Recomendación General del Ararteko 

7/2011, de 28 de octubre ‘El sistema de garantías en las actuaciones y prácticas 

policiales’, le informo que dichas recomendaciones se han distribuido a los mandos 

ejecutivos de esta policía municipal para su observancia en las tácticas policiales. 

No obstante, añadir que en la práctica diaria, esta policía actúa con criterios de 

estricta legalidad, no realiza actuaciones discriminatorias, ni controles de 

identificación basados en perfiles étnicos o raciales. 

 

Por último, en relación a alguna de las cuestiones planteadas in fine y en 

particular a la del aparatado b), informo que, según la nota informativa del 

Cuerpo Nacional de la Policía remitida a esta Policía Municipal, al menos diez 

personas de las que fueron trasladadas a sus dependencias tenían 

antecedentes por hechos delictivos perpetrados en Bilbao”. 

 

Kaleratzearen ondoren Polizia Nazionalak burututako atxiloketei dagokienez, ez dira 

espediente honen helburu, dagokien administrazioaren inguruan Arartekoak ezin 

batu esku hartu. 

 

 

Gogoetak 

 

 

1.- Erakunde honek zenbait kexa izapidetu ditu Bilbon abandonatuta dauden 

eraikinetan lo egiten duten pertsonak aterarazteko Polizia Nazionalak eta 

Udaltzaingoak bideratutako lankidetza dela-eta. Erakunde honen iritzia eta udalak 

egindako esku-hartzeen inguruko balorazioa izapidetutako espedienteetan helarazi 

dira; azkenak 1305/2011/31 erreferentzia zeukan eta Zorrozaurre auzoan 

bideratutako jarduera bat zuen hizpide. Bilboko Udalak 2012ko ekainaren 26an 

erakunde honi erantzun zion Poliziaren Zuzendaritza Nagusiak eman berri zuen 

zirkularrera mugatuko zirela esanez (herritarrak identifikatzeari buruzko Poliziaren 

Zuzendaritza Nagusiaren 2/2012 zk.ko zirkularrari buruz ari zen), Poliziaren Kidego 

Nagusiaren esku-hartzea eskatzen duten antzeko egoeretan. Gainera, jakinarazi 

zigutenez, poliziaren hurrengo esku-hartzeetan berariaz gizarte zerbitzuei eskatuko 
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zitzaien talde horiei behar bezalako arreta eskain diezaieten, euren gizarte 

zaurkortasuna eta pairatzen duten gizarte bazterkeria dela-eta. Hala eta guztiz ere, 

egun batzuk geroago, uztailaren 6an, kaleratze berri bat egon zen Basurto auzoan, 

espediente honek hizpide duena. 

 

Arartekoak une honetan 2012ko azaroan Zorrozaurreko pabilioi abandonatuetan 

egin ziren kaleratzeei buruzko beste kexa-espediente bat irekita dauka.  

 

Bertatik ondorioztatzen da, alde batetik, pabilioi eta eraikin okupatuetan egindako 

kaleratzeen inguruan gure gogoetak eta balorazioak hainbatetan helarazi ditugula. 

Bestalde, egindako kaleratzeak gora-behera, pertsonek pabilioi horiek okupatzen 

jarraitzen dutela, ez dutelako bestelako egoitza aukerarik ezta inolako etxebizitza 

egokirik ere.  

 

 

2.- Bigarrenik, azpimarratu nahiko genuke Bilboko Udalak ez dizkigula erantzun 

galdetu genizkion kontu guztiak, besteak beste, kaleratzea burutzeko baimen 

judizialik egon ote zen, izan ere, kontu horrek garrantzi handia dauka, ondoren 

aztertuko dugun moduan, edo arazoaren gizarte irismena kontuan hartzen zuen 

aldez aurreko plangintzarik edo gizarte zerbitzuen banakako esku-hartzerik egon ote 

zen. Era berean, ez da informazio nahikorik eskaini eraikuntzako okupatzaileek 

ustez bideratutako delituzko jardueren inguruan. Ezagutzen ditugun atxiloketak 

polizia nazionalaren aldetik bakarrik egin ziren. Nabarmendu nahi dugu berriro ere 

arrazoitzea funtsezko tresna bat dela poliziaren jarduerak dagokion arauaren babesa 

duen ala ez zehazte aldera eta bazterkeria egoera posibleak antzeman ahal izateko. 

Arrazoitze hori zehatza eta nahikoa izan behar da. Ezin dira “herritarren 

segurtasuna” bezalako arrazoi orokorrak eman ez badira eragindako pertsona 

bakoitzaren kasuan poliziaren jarduera justifikatzen duten arrazoi zehatzak eta 

espezifikoak azaltzen.  

 

Gure ustez, herritarrak euren etxebizitzatik aterarazteak dakarren eta garatutako 

operatiboaren eta eragindako pertsona kopuruaren ondorioz gizarte alarma sortzen 

duen poliziaren esku-hartzea behar bezala justifikatuta egon behar da Segurtasun 

Taldeek pertsekuzioari, delituei aurre hartzeari eta segurtasunaren defentsari 

dagokionez duten funtzioan. Jarduera horiek soilik egin daitezke irizpide 

objektiboen susmo oinarritu baten babesean eta arduratsuak izan behar dira 

antolamendu juridikoak pertsonen eskubideei ezartzen dien babesarekin. 

 

Udalari helarazi dizkiogun gogoeten artean, etxerik gabeko pertsonak direla eta 

euren gauzak eta objektu pertsonalak gordetzeko erabiltzen duten eraikin horretan 

gaua pasatzen dutela azaldu diogu. Pertsona kopuru handi bat etxetik botatzea, 

okupaziorako inolako titulurik ezi izan arren, eta ondoren, Polizia Nazionalak 

atxilotzea egoitza erregularraren kontrolaren esparruan duen eskumenarengatik, ez 

zaigu konponbide egokia iruditzen. Ez soilik eraikinak berriro ere okupatu direlako 

(kasu honetan izan ezik, tanatorioa izango dena hartuko duen eraikinari 

dagokionez, izan ere jabeak neurri berriak hartu zituen ondorengo okupazioa 

ekidinez), baizik eta etxerik ez duten pertsonak direlako eta toki bat, eremu lasaia 



 

5 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

behar dutelako gaua pasatzeko. Giza kostua hain handia da (hasiera batean baino 

bazterkeria gehiago, okupazio berriak, trauma fisikoak, psikikoak eta emozionalak, 

etorkizun ezezaguna, eragindakoek antolamendu juridikoarekiko eta erregimen 

politikoarekiko konfiantza galtzea...), horren justifikazio oro giza eskubideen 

ikuspuntutik aztertu beharko litzatekeela. 

 

Beraz, egokiagoa litzateke beste konponbide batzuk aztertzea, izan ere, gizarte 

bazterkeriako egoera larrian dauden pertsonak abandonatutako eraikin batean bizi 

izateak arazo soziala eta humanitarioa islatzen du.  

 

Pertsona horien eskubideak auzokideek euren auzoetan segurtasunez bizitzeko 

duten eskubideekin aztertu beharko lirateke.  Horregatik, erakunde honek ezagutu 

nahi izan ditu pertsona horiek egin dituzten delituak, ezin baitugu ziurtatu zantzu 

objektiborik dagoenik pertsona horiek jarrera antisoziala dutela egiaztatzeko, 

herritarrak mehatxatu, eraso edo beldurtu ditzakeena, edo argi eta garbi delituzko 

jarrera dutela bermatzeko, legean tipifikatutakoa eta besteen eskubideak 

mehatxatzen dituena. Atzerritarrak dira eta kasu batzuetan ez dute hemen 

bizitzeko administrazio-baimenik, baina horrek ez du esan nahi eskubiderik ez 

dutenik edo hainbat berme errespetatu behar ez direnik. 

 

Etxebizitza egokia izateko eskubidea giza eskubideen nazioarteko zuzenbidean 

aitortutako giza eskubidea da, Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen 

Nazioarteko Itunaren 11. art.: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 

el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 

incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 

condiciones de existencia”. Itun hori Espainiako antolamendu juridikoko parte da, 

EKren 96. artikuluaren babesean. Eskubide hori formula ezberdinekin tresna 

ugaritan adierazi izan da, bereziki Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean (25.1. 

art.) edo Arraza Diskriminazio Mota oro Ezabatzeari buruzko Nazioarteko 

Hitzarmenean. Azken horretan, parte hartu zuten estatuek (Espainia barne) arraza-

diskriminazioa bere forma guztietan debekatzeko eta ezabatzeko konpromisoa 

hartu zuten, bereziki etxebizitzarako eskubidea gozatzeari dagokionez (5 e) iii art.)  

Beste egoitza aukerarik ez dutenak abandonatutako eraikinetik indarrez 

aterarazteak egoera okerragoan uzten ditu etxebizitza egokirako giza eskubidea 

urratuz. Horrez gain baimen judizialik gabe burutu bada, etxebizitzaren 

bortxaezintasunerako eskubidea urratu da. 

 

Bilboko Udalak udaltzaingoaren esku-hartzea eta polizia nazionalari egindako 

laguntza-eskaera segurtasun arrazoien bidez justifikatzen ditu (osasungarritasun 

faltako arrazoiez gain, baina azken horiek, berez, beste erantzun batzuk eskatuko 

lituzkete). Hala eta guztiz ere, bidalitako informazioan ez dira zehaztu pertsona 

horiek jazartzeko kontuan hartutako delituak. Bertan aipatzen da pertsona 

horietako batzuek aurrekari penalak zituztela, baina ez da zehazten jarduera une 

hartan delitu penalen bat zuten pertsonak atxilotzera bideratuta ote zegoen. Hori 

garrantzitsua da eraikin batean sartzea, bertan bizi diren pertsonek etxebizitza gisa 

erabiltzen dutena, baimen judizialik gabe burutu daiteke delitu goriren bat burutzen 

ari bada edo pertsonaren baimena baldin badago bakarrik. Ez dugu jakin egoera 
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horietako bat izan denik, beraz, Konstituzio Auzitegiaren doktrina aplikatu beharko 

litzateke etxebizitzaren bortxaezintasunerako eskubideari dagokionez, otsailaren 

17ko 22/1984 Konstituzio Auzitegiaren Epaia eman zenetik mantendu dena: 

 

“El artículo 18, apartado 2, de la Constitución contiene dos reglas distintas; 

una tiene carácter genérico o principal, mientras la otra supone una aplicación 

concreta de la primera y su contenido es por ello más reducido. La regla 

primera define la inviolabilidad del domicilio, que constituye un auténtico 

derecho fundamental de la persona establecido, según hemos dicho, para 

garantizar el ámbito de privacidad de ésta dentro del espacio limitado que la 

propia persona elige y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar 

exento o inmune a las invasiones o agresiones exteriores de otras personas o 

de la autoridad pública. Como se ha dicho acertadamente, el domicilio 

inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto 

necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más 

íntima. Por ello, a través de este derecho no sólo es objeto de protección el 

espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de 

la persona y de esfera privada de ella. Interpretada en este sentido, la regla de 

la inviolabilidad del domicilio es de contenido amplio e impone una extensa 

serie de garantías y de facultades, en las que se comprenden las de vedar toda 

clase de invasiones, incluidas las que puedan realizarse sin penetración directa 

por medio de aparatos mecánicos, electrónicos u otros análogos.  

 

La regla segunda establece un doble condicionamiento a la entrada y al 

registro, que consiste en el consentimiento del titular o en la resolución 

judicial. La interdicción fundamental de este precepto es la del registro 

domiciliar, entendido como inquisición o pesquisa, para lo cual la entrada no es 

más que un trámite de carácter instrumental. Contempladas desde esta 

perspectiva las cosas, puede extraerse la conclusión de que en toda actividad 

de ejecución de sentencias o decisiones llevada a cabo por los órganos 

públicos en que se produce, bien que necesariamente, el ingreso de los 

órganos ejecutores en un domicilio privado se realiza en mayor o menor 

medida una inquisición de éste. De la facultad que el titular del derecho sobre 

el domicilio tiene de impedir la entrada en él es consecuencia que la resolución 

judicial o la resolución administrativa que ordenan una ejecución que sólo 

puede llevarse a cabo ingresando en un domicilio privado, por sí solas no 

conllevan el mandato y la autorización del ingreso, de suerte que cuando éste 

es negado por el titular debe obtenerse una nueva resolución judicial que 

autorice la entrada y las actividades que una vez dentro del domicilio pueden 

ser realizadas. La regla anterior no es aplicable únicamente a los casos en que 

se trata de una resolución tomada por la Administración en virtud de un 

principio de autotutela administrativa, como ocurre en el presente caso. A la 

misma conclusión se puede llegar cuando la decisión que se ejecuta es una 

resolución de la Jurisdicción ordinaria en materia civil. Si los agentes judiciales 

encargados de llevar, por ejemplo, a cabo un desahucio o un embargo 

encuentran cerrada la puerta o el acceso de un domicilio, sólo en virtud de una 

específica resolución judicial pueden entrar. Por consiguiente, el hecho de 
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encontrarse ejecutando una decisión, judicial o administrativa, legalmente 

adoptada, no permite la entrada y el registro en un domicilio particular. Sin 

consentimiento del titular o resolución judicial, el acto es ilícito y constituye 

violación del derecho, salvo el caso de flagrante delito y salvo, naturalmente, 

las hipótesis que generan causas de justificación, como puede ocurrir con el 

estado de necesidad”. 

 

Konstituzioaren bidez babestuta dagoen etxebizitza dela ulertu ahal izateko eduki 

behar dituen ezaugarriei dagokienez, beste epai batzuen artean, Konstituzio 

Auzitegiaren urtarrilaren 17ko 10/2002 zenbakiko Epaia dago:  

 

“De la jurisprudencia constitucional expuesta se obtiene, como ya hemos 

anticipado, que el rasgo esencial que define el domicilio a los efectos de la 

protección dispensada por el art. 18.2 CE reside en la aptitud para desarrollar 

en él vida privada y en su destino específico a tal desarrollo aunque sea 

eventual.  

 

Ello significa, en primer término, que su destino o uso constituye el elemento 

esencial para la delimitación de los espacios constitucionalmente protegidos, 

de modo que, en principio, son irrelevantes su ubicación, su configuración 

física, su carácter mueble o inmueble, la existencia o tipo de título jurídico que 

habilite su uso, o, finalmente, la intensidad y periodicidad con la que se 

desarrolle la vida privada en el mismo1. En segundo lugar, si bien el efectivo 

desarrollo de vida privada es el factor determinante de la aptitud concreta para 

que el espacio en el que se desarrolla se considere domicilio, de aquí no se 

deriva necesariamente que dicha aptitud no pueda inferirse de algunas de 

estas notas, o de otras, en la medida en que representen características 

objetivas conforme a las cuales sea posible delimitar los espacios que, en 

general, pueden y suelen ser utilizados para desarrollar vida privada. 

 

El rasgo esencial que define el domicilio delimita negativamente los espacios 

que no pueden ser considerados domicilio: de un lado, aquellos en los que se 

demuestre de forma efectiva que se han destinado a cualquier actividad 

distinta a la vida privada, sea dicha actividad comercial, cultural, política, o de 

cualquier otra índole; de otro, aquellos que, por sus propias características, 

nunca podrían ser considerados aptos para desarrollar en ellos vida privada, 

esto es, los espacios abiertos. En este sentido resulta necesario precisar que, 

si bien no todo espacio cerrado constituye domicilio, ni deja de serlo una 

vivienda por estar circunstancialmente abierta, sin embargo, es consustancial a 

la noción de vida privada y, por tanto, al tipo de uso que define el domicilio, el 

carácter acotado respecto del exterior del espacio en el que se desarrolla. El 

propio carácter instrumental de la protección constitucional del domicilio 

respecto de la protección de la intimidad personal y familiar exige que, con 

independencia de la configuración física del espacio, sus signos externos 

                                        
1 Letra beltza gurea da. 
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revelen la clara voluntad de su titular de excluir dicho espacio y la actividad en 

él desarrollada del conocimiento e intromisiones de terceros”. 

 

Beraz, KAk ez ditu etxebizitzatzat jo helburu zehatza duten lokalak edo esparru 

irekiak baina bai kanpoaldeari dagokionez mugarriztatuak dauden eta okupazio 

titulurik ez duten lokalak. Izan ere, ezaugarri objektiboei jarraiki, ondorioztatu 

daiteke bertan bizitza pribatua garatzen dela.  

 

Azken finean, KAren arabera, etxebizitza esparru mugatua da, pertsonak berak 

bere bizitza pribatua garatzeko eta hirugarrenen mutur-sartzeak esparru horretatik 

kanpo uzteko helburuarekin aukeratzen duena. Ez dauka zertan gizartearen 

erabilerek eta ohiturek ezarritako erabilera izan; izan ere, babestu beharrekoa ez da 

bakarrik esparru fisikoa, baita bertan dagoena eta pertsona beraren pribatutasuna 

ere.  

 

Kasu honetan, eraikitzen dagoen eraikin bati buruz ari gara, bizileku-helbururik ez 

duena, xedea beilatoki bat egitea baitzen, baina urteetan zehar obrak abandonatuta 

egon dira eta orain dela hainbat urte hainbat pertsonen etxebizitza bilakatu zena. 

Barrualdean esparrua mugatzeko logelak eraiki zituzten. Denek zekiten azken 

urteetan Basurtun amaitzeke zegoen eraikina hirian zehar ibiltzen diren eta 

etxebizitza finkorik ez duten hainbat pertsonentzako egonleku bilakatu zela. Hau 

da, pertsona horien etxebizitza zen. Hortaz, okupazioa legezkotzat jotzen duen 

titulurik gabe okupatutako beste higiezinak hutsarazteko epailearen baimena eskatu 

bazen, kasu horretan ere, epailearen baimena eskatu beharko zen. Epailearen 

baimena norbanakoaren etxebizitzan sartu ez daitezen pertsonek duten eskubidea 

babesteko prebentzio neurri bat da.  

 

Bilboko Udalak zenbait hutsarazte burutu ditu Zorrozaurreko pabilioietan eta 

horietan ere pertsonak bizi ziren. Izapidetu ditugun espedienteetan jasotako 

informazioa ikusita, ematen du eraikinetako jabeek ez dutela epailearen baimena 

eskatu. Etxebizitzaren bortxaezintasunerako eskubidea oinarrizko eskubidea da; 

atzerritarrak, edozein administrazio egoeratan egonda ere, oinarrizko eskubideen 

titular dira. Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta euren 

gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren 3. artikuluak 

zerea dio: 

 

3. artikulua: 

 

1. Atzerritarrek izango dituzte Konstituzioaren I. tituluan aitortu eskubide 

personal eta askatasunak. Eskubide eta askatasun horiek bat etorriko dira, 

nazioarteko tratatuetan, lege honetan, eta eskubide eta askatasun horietako 

bakoitzaren egikaritza arautzeko legeetan ezarritakoarekin. Interpretazio-irizpide 

orokor gisa, ulertuko da atzerritarrek egikaritzen dituztela lege honek 

aitortutako eskubideak espainiarren baldintza berdinetan.  

 

2. Atzerritarren oinarrizko eskubideei buruzko arauak interpretatuko dira Giza 

Eskubideen Adierazpen Unibertsalarekin, eta gai berdinen inguruan Espainian 
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indarrean dauden tratatu eta akordioekin bat etorriz; ezin izango da alegatu era 

desberdinetako erlijio-sinesmenak edo pentsaera ideologiko nahiz kulturalak 

izatea, oinarrizko eskubideen aurkako egintzak edo jokaerak gauzatzea 

justifikatzeko. 

 

Norberaren etxebizitzan sar ez daitezen pertsonek duten eskubidea Espainiako 

Konstituzioaren 18.2. artikuluan arautu da: 

 

18.2 artikulua: “Egoitza bortxaezina da. Bertara ezin da sartu, ezta erregistrorik 

egin ere, jabearen baimenik gabe edo epailearen ebazpenik gabe, delitua ageri-

agerikoa denean izan ezik”. 

 

Artikulu hori EKren I. tituluan kokatzen da “Oinarrizko eskubideei eta betebeharrei 

buruzkoa”, II. kapitulua, I. atala: “Oinarrizko eskubideei eta askatasun publikoei 

buruzkoa”.  

 

II. kapituluko I. atalean aitortutako eskubideek berme bereziak dituzte. EKren 53. 

artikuluak ezarri du eskubide horiek botere publiko guztiak barne hartzen dituela. 

 

“1. Titulu honen bigarren kapituluan aitorturiko eskubide eta askatasunak 

lotesleak dira botere publiko guztientzat. Lege bidez bakarrik arautu ahal 

izango da eskubide eta askatasun horien egikaritza; lege horrek, edozein 

kasutan, haien oinarrizko edukia errespetatu beharko du, eta eskubide eta 

askatasunok 161.1.a) artikuluan ezarri bezala babestuko dira. 

 

2. Herritar guztiek auzitegi arruntetan eskatu ahal dute 14. artikuluan eta II. 

kapituluko 1. atalean aitortutako askatasun eta eskubideen babesa; 

horretarako, lehentasun- eta sumariotasun-printzipioetan oinarritutako 

prozedura erabiliko da, eta, hala denean, babes-errekurtsoa ere jar daiteke 

Konstituzio Auzitegian. Azken errekurtso hori aplika dakioke, halaber, 30. 

artikuluan aitorturiko kontzientzia-objekzioari ere.” 

 

Konstituzio Auzitegiaren doktrinak atzerritarren egoera juridikoari dagokionez hiru 

eskubide mota ezberdintzen ditu: giza duintasunari atxikitakoak, atzerritarrei -euren 

administrazio egoera edozein izanda ere- eta espainiarrei era berean dagozkienak, 

Espainiako Konstituzioaren 13.2. artikuluaren inguruan 23. artikuluan aitortutako 

moduko beste eskubide batzuk, inolaz ere atzerritarrei ez dagozkienak, eta 

tratatuek eta legeek xedatzen dutenaren arabera atzerritarrei egokituko zaizkien 

edo ez zaizkien beste eskubide talde bat eta, beraz, onargarria litzateke 

espainiarrekiko tratu ezberdina izatea horien erabilerari dagokionez. 

 

Konstituzio Auzitegiaren 236/2007 Epaian, 4. OJ  Konstituzio Auzitegiak zera 

zioen “debemos afirmar que el art. 13.1 CE concede al legislador una notable 

libertad para regular los derechos de los extranjeros en España, pudiendo 

establecer determinadas condiciones para su ejercicio. Sin embargo, una 

regulación de este tenor deberá tener en cuenta, en primer lugar, el grado de 

conexión de los concretos derechos con la garantía de la dignidad humana, según 
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los criterios expuestos; en segundo lugar, el contenido preceptivo del derecho, 

cuando éste venga reconocido a los extranjeros directamente por la Constitución; 

en tercer lugar, y en todo caso, el contenido delimitado para el derecho por la 

Constitución y los tratados internacionales. Por último, las condiciones de ejercicio 

establecidas por la Ley deberán dirigirse a preservar otros derechos, bienes o 

intereses constitucionalmente protegidos, y guardar adecuada proporcionalidad con 

la finalidad perseguida”. 

 

 

4.- Etxebizitza egokirako eskubidea Giza Eskubideen Nazioarteko Eskubideak 

onartutako giza-eskubidea da. Giza eskubideen esparruko nazioarteko legeriari 

jarraiki Estatuek legezko eta beste izaerako neurriak hartu behar dituzte pertsonak 

intimitaterako eta etxebizitzarako eskubidearekin babestuta egon daitezen eta 

haien aurka eginez gero baliabide eraginkorrak bermatzeko. Etxebizitza egokirako 

eskubideak indarrezko kaleratzeen aurkako babeserako eskubidea barne hartzen du.  

 

Eskubide hori Espainiako Konstituzioan ez da oinarrizko eskubideen artean 

gaineratzen, baina horren garrantzia gero eta gehiago eskatzen da pertsonen 

duintasunetan eta biziraupenean eragina baitauka. Berriz, etxebizitzaren 

bortxaezintasunerako eskubidea Konstituzio Auzitegiak aipatzen duen lehen 

eskubide taldean dago, beraz, atzerritarrak eskubide horien titular dira. Eskubide 

hori botere publiko guztiek errespetatu behar dute.  

 

Baimen judiziala behar izatearen salbuespenak oso hertsiak dira: ez da baimen 

judizialik behar delitu goria bada edo pertsonak hala onartzen badu. 

 

Azpimarratu beharra dago eraikitzen ari zen eraikinak ez zituela betetzen 

osasungarritasun baldintzak eta egoiliarrek ez zutela inolako okupazio titulurik, 

beraz, kaleratu ahal ziren baina baimen judiziala beharrezkoa zen. Gure 

antolamendu juridikoan jasotako bermea da. Beste kontu bat da etxerik ez duten 

pertsonak kaleratzeko beste neurri batzuk behar direla, ondoren aipatuko 

ditugunak. 

 

 

5.- Pertsonek bizitzeko erabiltzen duten etxebizitzatik indarrez botatzea nazioarteko 

zuzenbidearen arreta deitu izan du, izan ere, arestian aipatu dugun moduan, 

etxebizitza egokirako giza eskubidearekin lotuta dago eta mehatxua da lehen aipatu 

ditugun Eskubide Sozial, Ekonomiko eta Kulturalen Itunak babestutako beste giza 

eskubideen gozamenerako. Etxebizitza egokirako eskubidea errespetatzearen 

betebeharraren alderdi nagusienetako bat estatu kideek indarrezko kaleratzeak 

gerta ez daitezen bermatzeko duten betebeharra da. Kaleratze horiek neurriz 

kanpoko eragina dute gizarte bazterkeria egoera larrian dauden pertsonekiko. 

 

Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Batzordeak indarrezko kaleratzeetan 

arreta handia jarri du eta etxebizitza egokirako eskubideari buruzko bere 4. ohar 

orokorrean (1991) zera baieztatu du: "los casos de desalojos forzosos son prima 

facie incompatibles con los requisitos del Pacto Internacional de Derechos 
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Económicos, Sociales y Culturales y sólo pueden justificarse en las circunstancias 

más excepcionales y de conformidad con los principios pertinentes del derecho 

internacional" (18. paragrafoa.). Egoera horien artean auzokideak mehatxatzen, 

erasotzen edo beldurtzen dituen jokabide antisoziala dago, edo osasun edo 

segurtasun publikoa arriskuan jartzen duen jokabidea, edo argi eta garbi delituzkoa 

den jokabidea, legean tipifikatuta, besteen eskubideak mehatxatzen dituena. Ez 

dugu jakin, arestian aipatu dugun moduan, espediente honetan jokabide horiek 

gertatu zirenik.  

 

Okupazio horiek etxebizitzarik eduki ezin duten pertsonengan dute eragina. 

Nolanahi ere, indarrezko kaleratzearen mehatxua duten pertsonek, horretarako 

arrazoiak edozein izanda ere, berme prozesal guztiak edo euren giza eskubideak 

babesteko bestelako baliabideak izan behar dituzte, kaleratzeko baimen judiziala 

bezalaxe. Kaleratze orotan errespetatu behar diren oinarrizko bermeen artean 

eragindako pertsonei kontsultatzea eta kaleratzearen eta eragindako pertsonen 

nahasmenduen irismena eta hedadura gutxienera murrizten dituzten konponbideak 

bilatzen saiatzea daude2.  

 

 

6.- Bizitzen ari garen krisi ekonomiko, finantzario eta sozialak talde 

zaurkorrenengan eragin handiagoa dauka, lanik eta babesa eskain diezaieketen 

familia edo lagunik ez duten pertsonengan. Pertsona horiek gaua pasatzeko leku 

bat bilatzen dute, abandonatutako eraikinak bezalakoak. 

 

Administrazio egoera irregularrean dauden pertsonak egoteak ez du justifikatzen 

atzerritarren imajinario sozial estigmatizatuan eragin handiak dituen polizia egintza 

bat abian jartzea. Eremu mugatu batean errazago lokalizatu ahal bazaie 

zaurkortasunagatik da. 

 

Atzerritarrengan bakarrik eragina duten jarduera mota horiek gizarte kohesioa 

zailtzen duten eta jatorri nazionalaren ondoriozko diskriminazioaren aurkako borroka 

oztopatzen duten estigma eta aurreiritziak sortzea bultzatzen dute. Bilboko Udalak 

erantzun digu ez duela diskriminazio jarduerarik egiten ezta profil etnikoetan edo 

arrazan oinarritutako identifikazio kontrolik ere. Arartekoaren urriaren 28ko 7/2011 

Gomendio Orokorrean, “Poliziaren jarduera eta praktiketako berme sistemari 

buruzkoan” Ararteko erakundeak gomendatu zuen jatorri atzerritarra duten 

                                        
2 Nazio Batuen Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Batzordearen 7. Ohar Nagusian, 

etxebizitzarako eskubidearen esanahiari buruzkoan, indarrezko kaleratzeen fenomenoari 

dagokionez azaltzen du indarrezko kaleratzeak, printzipioz, Eskubide Ekonomiko, Sozial eta 

Kulturalen Nazioarteko Itunaren aurkakoak direla. Bertan aipatzen da hainbat berme 

prozesal egon behar direla kaleratze batek giza eskubideen nazioarteko arauak bete ditzan, 

besteak beste: eragindakoei kontsultatzea; kaleratzea arrazoizko epe nahikoarekin 

jakinaraztea; aurreikusitako kaleratzeei buruzko informazioa eskaintzea; kaleratzea 

funtzionario publiko baten aurrean burutzea; kaleratzea burutuko duten pertsonak 

identifikatzea; kaleratzea burutzeko momentua kontuan izatea, gauez edo denbora oso 

txarrarekin egitea ekidinez; baliabide juridiko eraginkorrak eskaintzea; laguntza juridikoa 

eskaintzea eragindakoek auzitegien aurrean konponketa eskatu ahal izateko.  
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pertsonen aurkako jarduera diskriminatzaileak saihesteko mekanismoak ezartzeko, 

batez ere, identifikazio kontrolen eremuan eta immigrazioari buruz zabaltzen den 

informazio polizialari dagokionez. 

 

Herriaren Defendatzaileak ere zentzu horretan gomendio bat egin zuen eta adierazi 

zuen dagozkion jarraibideak eman behar direla antzeman den eta honetan 

oinarritzen den poliziaren jarduera errotik kentzeko: profil etnikoetan eta arrazan 

oinarritutako identifikazio kontrolak egitean. Horrez gain, eskatu du identifikazioak 

behar bezala egin daitezen (gizabanakoan eragin gutxien edukitzeko moduan) 

hartuko diren neurrien gaineko informazioa helaraz diezaioten.  

 

Ez dugu jakin neurri zehatzik ezarri denik ondorio horietarako. Kontua da poliziaren 

jarduerak nahikoa justifikatuta ez daudenean, ulertu daitekeela poliziaren jarduerak 

bakarrik itxura fisikoan, kolorean edo arraza-talde edo talde etniko baten kide 

izatean oinarritu direla. Horregatik oso garrantzitsua da atzerritarrengan bakarrik 

eragina duten polizia-jarduerak saihestea horiek justifikatzen dituzten pisuzko 

arrazoirik ez dagoenean edo giza eta gizarte eskubideen ikuspegitik bestelako 

aukerak daudenean. 

 

 

7.- Euskal Herri Administrazioek egindako politikak herritar atzerritar guztiei 

zuzenduta daude, edozein administrazio egoera izanda ere, eta haien gizarteratzea 

eta laneratzea helburu dute, baita euren eskubide eta berariazko beharrekiko arreta 

ere. Abian jarri diren jarduera-ildoen artean gizarte sentsibilizazioarena eta 

diskriminazioaren aurkako borrokarena daude. Tresna horietan abiapuntua herritarra 

izatea da eta tratu berdina bermatu behar da, haren kultura eta erlijio aniztasuna 

errespetatu, gizartean duen parte-hartzea sustatu eta gizarteratzea sustatzeko 

politika publikoak kontuan hartu.  

 

Besteak beste, 140/2010 Legez besteko Proposamena aipatzen dugu, Euskadiko 

gutxiengoen eskubideen defentsari buruzkoa, Inmigrazioari buruzko III. Euskal 

Plana, onartutako inmmigrazioari buruzko tokiko planak edo immigrazioari buruzko 

gizarte ituna3.  

 

Halaber, Bilboko Udalak immigrazio politika bat garatu du eta kolektibo horri arreta 

eskaintzeko zenbait zerbitzu abian jarri ditu. 2011-2015 Gobernu Planak, 9. ardatz 

estrategikoak, zenbait programa abian jartzeko proposamena luzatu du, hala nola, 

berdintasuna sustatzeko programa; aniztasun sexuala, erlijiosoa, etnikoa eta 

kulturala onartzen dituen hiria sustatzeko programa; aniztasunaren aurrean hiri 

irekia, tolerantea eta integratzailea bultzatzeko programa; etorkinen elkarteei 

laguntza emateko programa eta gizarteratzeko politikak garatzeko edo 

Bizikidetzaren Behatokiaren alde egiteko programak, beste jarduera batzuen artean. 

                                        
3 140/2011 Legez besteko Proposamena, Euskadiko gutxiengoen eskubideen defentsari 

buruzkoa, Immigrazioari buruzko Euskal Plana, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak 

babestutako immigrazioari buruzko gizarte ituna  

http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_publi/1/09/000140.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_publi/1/09/000140.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-continm/es/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/planes_estrategicos.html
http://www.euskadi.net/r33-19246/es/contenidos/noticia/pacto_2011/es_pactosoc/PACTO%20SOCIAL%20POR%20LA%20INMIGRACION.pdf
http://www.euskadi.net/r33-19246/es/contenidos/noticia/pacto_2011/es_pactosoc/PACTO%20SOCIAL%20POR%20LA%20INMIGRACION.pdf
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Horiek guztiak, Arartekoaren ustetan, ez dira bateragarriak espediente honek 

hizpide duen poliziaren jarduerarekin. 

 

Bilboko Udaleko Immigrazioaren Kontseiluak garatzen dituen jarduerak ere ez datoz 

bat espedienteak hizpide duen esku-hartzearekin. Kontseiluaren xedeen artean 

honako hauek daude: elkartasuna eta aniztasun kulturalarekiko errespetua; 

etorkinen eta osatzen dituzten erakundeen parte-hartze soziala eta politikoa 

bultzatzea elkartrukatze eta kulturen arteko zabalkunde esparru bat eratzeko, 

Bilboko hiritarren sentsibilizazioa sustatzeko eta etorkinen gizarteratze prozesuan 

administrazioaren, herritarren eta etorkinen koardura handitzeko.  

 

Batzordea osatzen duten lantalde ezberdinek sentsibilizazio edo parte-hartze 

jarduerak garatzen dituzte aurreko helburuekin eta ez dute bat egiten jarduera 

mota honekin. 

 

 

Ondorioak 

 

Bilboko Udalak ez du bermatu Basurton eraikitzen ari zen eraikin abandonatuan 

zeuden pertsonek auzokideak mehatxatu, eraso edo beldurtzen zituen jokabidea 

zutenik edo osasun edo segurtasun publikoa arriskuan jartzen zuenik edo argi eta 

garbi delituzkoa zen jokabidea zutenik, legean tipifikatuta eta besteen eskubideak 

mehatxatuz. 

 

Atzerritarrengan bakarrik eragina duten poliziaren jarduerak, arrazoi objektiboekin 

justifikatuta ez daudenak, talde guztia estigmatizatzen dute eta ez dute bat egiten 

euskal herri administrazio eta erakundeek garatzen dituzten immigrazioari buruzko 

eta diskriminazioaren aurkako politikekin.  

 

Etxebizitzaren bortxaezintasunerako oinarrizko eskubidea betetzeko kaleratzeek 

baimen judiziala eduki behar dute. 

 

Etxebizitza egokia edukitzeko giza-eskubideak berekin dakar pertsonen kaleratzeak 

burutu behar izatea egoitza edo gizarte aukeraren bat eskaintzeko beharra kontuan 

hartuta eta horiek eragiten duten giza kostua saihestuz. 

 

Aldez aurretik kaleratzea baino lehen egindako plangintza egon beharko litzateke, 

aurreko bermeak eta jarraibideak, jardueraren gizarte irismena eta pertsonen 

oinarrizko beharrak kontuan hartzeko eta eragindakoei aldez aurretik jakinarazteko. 


