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Emakunde-Emakumearen Euskal Institutuaren kezka izan da, sortzetik beretik, berdinta-
sunaren balorean eta pertsona guztien eskubideen errespetuan oinarritzen den komuni-
kazio baterantz urratsak egitea. Aurkezten dugun ikerketa-lan honek, hain zuzen, komuni-
kazio eta publizitate ez-sexista erabiltzeko Begira batzordearen esparruan azken urteotan 
Emakunde eta komunikabideak egiten ari diren elkarlanetik sortutako gogoeta bat du abia-
puntu. Emakumeen aurkako indarkeria-kasuen informazioa emateko dekalogo bat osatzeko 
xedez, gogoeta abiatu zen komunikabideekin batera: zein da gizarteari kasu horien berri 
emateko modurik egokiena? Eta, eztabaida horretan, emakumeen aurkako indarkeriaren 
biktimek intimitatea gordetzeko duten eskubidearen inguruko hizpidea sortu zen. Zehazki, 
indarkeria matxistak hildako emakumeen nortasunari buruzko identifikazio-datuak ez zabal-
tzeko eskubideaz. Ikerketa honetan, eraildako emakumearen senitartekoak zuzenean edo 
zeharka ez identifikatzea justifikatzen duten argudio juridikoak biltzen dira; besteak beste, 
Delituaren Biktimaren Estatutuari buruzko 4/2015 Legean jasotakoak, non biktimen identi-
tatea bereziki babestea planteatzen den eta biktimatzat jotzen diren eraildako emakumeen 
kargura zeuden adingabeak ere. 

Eskerrak eman nahi dizkiet ikerketa honen egileei, Izaskun Porres García eta Miren Odrio-
zola Gurruchagari, egin duten lanagatik; eta eskertu nahi dut, halaber, komunikabideetako 
ordezkariek emakumeen aurkako indarkeria-kasuen informazio-trataerari buruzko dekalo-
goa prestatzeko kontraste-taldeetan egin duten ekarpen interesgarria.

Izaskun Landaida Larizgoitia 
EMAKUNDE - Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria
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HITZAURREA

Laburpen honen helburua genero-indarkeriaren biktimen intimitaterako eskubideari buruz 
egindako ikerketa ulertzen laguntzea da, gizarte-komunikabideetan argitaratutako albisteen 
esparruarekin lotuta.

Hala, laburpen hau gida erabilgarri izango da ikerketa nagusiak garatutako elementu, haus-
narketa eta ondorio nagusiak topatzeko. 

Hasteko eta behin, ustezko egitatea azalduko dugu, baita kontuan izan behar diren ezau-
garri nagusiak ere, amaieran lortutako ondorioek argudio juridiko sendoak eman ditzaten, 
genero-indarkeriako biktima zuzenen edo zeharkakoen anonimotasunerako eskubidea 
errespetatzea lortzeko.

SARRERA 1.
Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Emakunderen Alorrak hausnarketa sus-
tatzen du, komunikabideek pertsona baten kontra egin daiteken delitu-egitate larrienari 
buruz gizarteari ematen dioten informazioari dagokionez; alegia, hilketa edo homizidioa. 
Zehazki, gizonezko bikotekideen eskuetan nahita hildako emakumeei buruzko albisteekin 
lotuta, komunikabideek biktimaren (hildako emakumearen) artikuluetan agertzen diren 
datu pertsonalek eta irudiek sortzen dute kezka, baita zeharkako biktimenek ere (hildako 
emakumearen senideak).

Ikerketa honen bidez, argudio juridikoak bilduko dira, hildako emakumearen zuzeneko zein 
zeharkako identifikazioa zergatik saihestu behar den justifikatzeko; izan ere, ustekabean 
zapuztuta ikusten dituzte familia-itxaropenak, bereziki suntsigarria den indarkeria baten 
aurrean. Suntsigarria, bizi-zirkulu goxoa deitzen den hori osatzen duten pertsonetatik jaso-
takoa baita indarkeria hori, eta, ondorioz, gainerako pertsonetan konfiantza-sentimendua 
izatea hausten baitu. 

Emakumeen kontra euren bikotekideek egin izan duten indarkeria askotan ezkutatuta ge-
ratzen da, hain zuzen, espazio intimoetan gertatzen delako, eta publikoki erakusten da, 
batzuetan (eta ez gutxitan) hilketaren tankerako ekintza pozoitsuetan.

Gertaera horiek, gainera, balio komunitario garrantzitsuak hausten dituzte, hala nola as-
katasuna eta berdintasuna, seme-alaben garapen estrukturala (adingabeak edo mendeko 
adindunak) edota hildako emakumearen senideak. 
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KASUISTIKA 2.
«EMAKUME BAT SENARRAREN ESKUETAN HILDA FAMILIAREN ETXEBIZITZAN, 
SEME ADINGABEAREN AURREAN. ETXERA IRISTEAN, SEME ADINDUNAK (25 URTE) 
AMA HILDA TOPATU ZUEN».1 

Seme adindunak poliziari deitu dio, eta telefonoz kontatutakoa egiaztatzera joan dira. 
Delitu bat egin izana egiaztatu eta haren ezaugarriak ikusi ostean (hasiera batean, 
ustezko hilketa edo homizidioa), polizia judizialak epailea jakinaren gainean jarriko du, 
eta azken horrek, auzitegiko medikuak lagunduta, dagokion agindua emango du hilotza 
altxatzeko, auzitegiko medikuak hala adierazi ostean. 

Gertakaria oso garrantzi handikoa denez, albistea iritzi publikoaren esku ipiniko da 
komunikabideen bitartez denbora-tarte oso laburraren barruan. (Agian 30 minutu, 
ordubete, lau ordu... Ziur hurrengo egunerako edozer komunikabidetan topa daitekeela 
gertakariaren berri.)

Zer eskubide dituzte hildako emakumearen semeek? Biktima dira? Zer babes jasotzen 
dute? Komunikabideek datuak eman ditzakete? Zer datu? Komunikabideek euren 
funtzioa betetzen dute elementu guztiak argitaratzen ez badituzte, interes orokorrekoak 
izan ala ez?

Poliziarekin lehen harremana gertatzen den unetik, biktimak babestu beharreko hainbat 
eskubide edukiko ditu aitortuta. 

INTIMITATERAKO  
ESKUBIDEA  
BABESTEA 3.
2015eko uztailaren 23an, Konstituzio Auzitegiak akordio bat onartu zuen, ebazpen jurisdi-
kzionalak argitaratzean nortasun pertsonala baztertzea arautzeko.

Hala, akordioaren ostean, Konstituzio Auzitegiak JURISDIKZIO-EBAZPENETAN OFIZIOZ 
GORDEKO DU HONAKO HAUEN ANONIMOTASUNA: ADINGABEEN ETA BABESTEKO 
BEHAR BEREZIA DUTEN PERTSONENA; delituen biktimena, anonimotasun hori galtzeak 
kalte bereziak sortzen dituenean; eta konstituzio-prozesuan alderdi gisa osatuta ez dauden 
pertsonena.

Gainerako kasuetan, akordioak ezartzen duenez, OFIZIOZ edo alderdiak hala eskatuta, 
posible izango da prozesuan esku hartzen dutenen IDENTITATE-DATUAK ETA EGOERA 
PERTSONALARI BURUZKOAK ez argitaratzea. 

Konstituzio Auzitegiak, a priori, bigarren mailako biktimizazioa izateko arriskua dagoela 
irizten dio biktimei buruzko hainbat datu jakinaraziz gero, bereziki adingabeen eta babes 
berezia behar dutenen kasuan; hori dela eta, ofizioz, datuak gorde egingo ditu.

1 Asmatutako gertakari baten kasua da, aztertutako arazoa jasotzeko helburuz sortua.
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Edonola ere, babes horrek ez ditu adingabeak eta babes berezia behar duten pertsonak 
bakarrik barnean hartuko, baizik eta konstituzio-prozeduraren zati den beste edozer pert-
sona ere bai, nahiz eta eskatu ez, ikusiko baitu bere datuak babestu egiten dituztela. 

Hona hemen Konstituzio Auzitegiak sentikortzat hartzen dituen datuak: 

1. identitate-datuak eta 

2. egoera pertsonala

(Egoera pertsonala bildu dezaketen kontzeptu konkretuei aipamen berezirik egin gabe).

Era berean, Auzitegi Gorenak emandako epaiekin lotuta bakarrik, Prozedura Krimina-
laren Legeak artikulu interesgarri bat du, 906. artikulua, gure azterlanerako informazio 
aberasgarria ematen duena. Hauxe da:

«Aurreko artikuluan aipatu epaiak (legegintza-bilduman argitaratzen diren epaiei 
erreferentzia eginez) auzietan eman eta auzi horiek onestasunaren edo oho-
rearen aurkako delituetatik edozeinen ondoriozkoak badira edo, salaren 
iritziz, inguruabar bereziak gertatzen badira, epaiok argitaratu egingo dira, pert-
sonen izen bereziak, tokien izenak eta bestelako inguruabarrak ezabatuta, 
baldin eta horien bidez ezagutu badaitezke akusatzaileak, akusatuak eta proze-
suaren epaitza eman duen auzitegia.

Salaren ustez, epaiaren argitalpenak ofentsa egiten badio duintasunari edo se-
gurtasun publikoari, epaian bertan agindua eman ahal izango du epai hori oso-oso-
rik edo zati batez ez argitaratzeko».

Egia da erreferentzia askatasunaren eta sexu-onestasunaren kontrako delituen gainean 
edo ohorearen kontrakoetan bakarrik egiten dela. Edonola ere, elementu bat eskaintzen 
digu, ezarri ahal izateko zer datu har litezkeen sentikor gisa:

1. pertsonen izenak, 

2. tokien izenak,  

3. inguruabar pertsonalak.

Ez dago tankera honetako manurik zigor-arloko gainerako organo judizialek emandako 
epaiak argitaratzeari dagokionez, baina egitate-kasua osatzen duten egoeren antzeko-
tasunak aplikazio analogikoa justifikatzen du, Prozedura Kriminalaren Legearen 903. 
artikuluan deskribatzen den aldeko epaien efektu hedagarriarekin bezala. 

Araudi hau Botere Judizialaren Lege Organikoaren 235. artikuluarekin osatzen da; oro 
har, prozesamendu-legeetan ezar litezkeen murriztapen osagarriei kalterik egin gabe, 
zehazten du prozesuan emandako epaiak edo bestelako ebazpenak eskuratzeko ezin-
bestekoa izango dela haiek dituzten datu pertsonalak erretiratzea, eta, aipamen esplizi-
tua gurea da, erabat errespetatuta intimitaterako eskubidea, babes-behar berezia 
duten pertsonen eskubideak eta biktimen edo kaltedunen anonimotasunaren ber-
mea, bidezkoa denean. 

Artikulu hori Botere Judizialaren Lege Organikoaren azken erreformak txertatua da, 2015eko 
abenduaren 6an.

Garrantzitsua iruditu zaigu amaieratik hastea; hau da, emakume bat bikotekide gizo-
nezkoaren eskuetan hil den kasu baten aurrean topatu dugun azken mailan (Konstituzio 
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Auzitegia), auzitegi horren uztailaren 23ko akordioa irakurtzean honako galdera hau sortzen 
baitzaigu:

zertarako balio du biktimaren anonimotasuna babesteak prozesuaren azken fasean, daturik 
sentikorrenak komunikabideetan eman baldin badituzte lehen minututik hasita?

Pentsatzekoa den moduan, Konstituzio Auzitegiaren babesak ez luke eduki handirik izango 
datuak hasieratik iritzi publikoaren eskuetan baldin badaude. 

Intimitaterako eskubidearen urratze batek, gertakaria jazotzen den unetik hasita, zaildu 
egiten du biktimei aitortzen zaizkien eskubideak gerora babestea.  

Gai hori hartzen ari den garrantziak hainbat aldaketa eragin ditu dela Zigor-arloko prozesuen 
Legean, dela Botere Judizialaren Lege Organikoan, dela gainerako erregulazio berrietan. 
Biktimen babesari dagokionez, garrantzi handieneko legea 4/2015 Legea da, Delituaren 
Biktimaren Estatutuarena, urriaren 28an indarrean jarria. 

DELITUAREN  
BIKTIMAREN  
ESTATUTUAREN  
LEGEA 4.
4/2015 Legeak biktimari delituak eragindako kaltea konpontzea aurreikusten du, eta, 
horrez gain, izaera horrek moralaren ikuspegitik izan ditzakeen bestelako ondorio trau-
matikoak arintzea ere bai. Legeak, besteak beste, biktima ororen tratu indibidualizatua 
ezarri nahi du, haren baldintza maila guztietan aitortuta eta babesa eskainita, dela maila 
material-ekonomikoan, dela maila moralean. 

Araudi berri horrek hainbat eskubide ezartzen ditu delituaren efektuak pertsona baten 
gainean zuzenean zein zeharka erortzen direnetik hasita. 

Biktimaren definizioa funtsezkoa da arauak aurreikusten dituen eskubideen titularrak 
nor diren zehazteko garaian; eskubide horien artean ageri da, besteak beste, intimitatea 
babestea. Hala, 

1. Biktima zuzen izango da, bere buruan edo ondarean kalte edo galera bat izan 
duen pertsona fisiko oro bereziki lesio fisikoak edo psikikoak izan dituena, kalte 
emozionalak edo galera ekonomikoak, delitu bat egin izanaren ondorioz zuzenean 
eraginak,  

2. eta zeharkako biktimak, berriz, zuzeneko biktima hiltzen edo desagertzen den 
kasuetan, hainbat senitarteko edo pertsona hartzen ditu barnean, afektibitate-lo-
tura bereziz lotuta daudenak. 

Horrenbestez, gure kasuan honako hauek izango genituzke:

1. Hildako emakumea, genero-indarkeriaren biktima, biktima zuzena (1/2004 eta 
4/2015 Lege Organikoak);
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2. seme-alaba adingabeak, genero-indarkeriaren biktima (1/2004 eta 4/2015 Lege 
Organikoak);

3. seme-alaba adinduna, zeharkako biktima (4/2015 Lege Organikoa).

Hiru biktimak Delituaren Biktimaren Estatutuaren Legean aitortutako eskubideen titular 
izango lirateke; horien artean, eta hemen dagokigunez, 22. artikulua:

«Epaileek, auzitegiek, fiskalek eta zigor-arloko ikerketaren ardura duten 
gainontzeko agintari eta funtzionarioek, bai eta modu batera edo bestera 
prozesuan esku edo parte hartzen duten guztiek ere, behar diren neurriak hartuko 
dituzte, Legean xedatutakoaren arabera betiere, biktima guztien eta horien 
senideen intimitatea babesteko eta, bereziki, biktima adingabeak edo babes 
berezia duten biktima desgaituak identifikatzea erraz dezakeen informazio oro 
ezagutaraztea eragozteko».

Lege berria joan den urrian jarri zen indarrean, eta haren garapenean Prozedura 
Kriminalaren Legearen 681.2 artikulua aldatu da; hala, beste abiapuntu bat ezartzen du 
intimitaterako eskubidearen babesean, eta, horrenbestez, gizarte-eragileetan jarduteko 
bestelako modu bat ezarri behar du. 

Hori horrela izanik, biktima adingabeen eta behar bereziak dituzten biktima desgaituen 
kasuan, lege-debeku bat izango da, ñabardurarik onartzen ez duena: 

• biktimaren nortasunari buruzko informazioa ematea edo argitaratzea, baita zuze-
nean zein zeharka identifikatzeko modua egin dezaketen datuak ematea ere;

• babes-beharrizanei buruz ebazteko balioetsi diren inguruabar pertsonalei buruzko 
informazioa ematea edo argitaratzea;

• biktimaren edo haren senideen irudiak eskuratzea, zabaltzea edo argitaratzea.

Gainerako biktimen kasuan, epaileak har ditzakeen hainbat neurri ezartzen dira, bikti-
men eta haren senideen intimitatea babesteko:

• biktimaren nortasunarekin lotutako informazioa zabaltzea edo argitaratzea de-
bekatzea, baita zuzenean zein zeharka hura identifikatzen lagun dezaketenak 
ere, edota babes-beharrizanei buruz erabakia hartzeko balioetsitako inguruabar 
pertsonalei buruzko datuak;

• biktimaren edo haren senideen irudiak eskuratzeko, zabaltzeko edo argitaratzeko 
debekua.
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NOR DIRA INTIMITATEA  
BABESTEKO  
ESKUBIDEAREN  
TITULARRAK? 5.
Konstituzio Auzitegiak, Paquirri kasuaren epaian ondorioztatu zuenez:

«Norberaren irudirako eta norberaren eta familiaren intimitaterako eskubideak, Espai-
niako Konstituzioaren 18. artikuluan aitortuak, norberaren pertsonalitatearekin hert-
siki lotutako oinarrizko eskubide gisa ageri dira, inolako zalantzarik gabe Espainiako 
Konstituzioaren 10. artikuluak aitortzen duen “pertsonaren duintasunetik” eratorrita, 
eta norberaren esparru erreserbatu bat inplikatzen dute besteren jardunaren eta 
ezagutzaren aurrean, beharrezkoa, gure kulturaren irizpideen arabera, giza bizitza-
ren gutxieneko kalitate bati eusteko. Halaxe ematen dira eskubide horiek, guztiz 
pertsonal gisa eta gizabanakoaren existentziari lotuta. (…) Hori bai, eskubide 
horien titularra hildakoan eta haren pertsonalitatea iraungitzean –Kode Zibilaren 
32. artikuluak ezartzen duen moduan: “Pertsonalitate zibila pertsonak hiltzean iraungi 
egiten da”–, logikoki desagertu egiten da konstituzio-babesaren xedea bera, 
zeina, esan dugun moduan, bizi-esparru erreserbatu bat bermatzera bideratuta 
baitago, heriotzarekin desagertzen den bizi-esparrua, alegia».

Edonola ere, inolako zalantzarik gabe onartu zuen kontu hau: hainbat senidek izaten dituz-
ten gertaera jakin batzuek halako garrantzia izan dezaketela gizakiarentzat, non gertakariren 
publizitatea edo difusioa egiteak pertsonalitatearen esferan bertan eragin baitezake, eta, 
ondorioz, intimitaterako eskubide propioa (eta ez besterena) urratu.

Amaitzeko, hona hemen alderdik garrantzitsuena:

«Gurasoei, ezkontideei edota seme-alabei gertatu ahal zaizkien hainbat 
gertaerek, gure gizartearen irizpide kulturaren baitan, gizabanakoarentzat 
halako garrantzia dute, non behar ez bezala zabaltzeak edo publizitatea egiteak 
pertsonalitatearen esferan eragiten baitu zeharka. Horrenbestez, bada auzi horren 
inguruan intimitaterako eskubide bat (propioa, ez besterena), Konstituzioz babes 
daitekeena».

Horrenbestez, eta albo batera utzi gabe badela beste jurisprudentzia-lerro bat (balioesten 
duena ba ote den ala ez hildakoaren intimitaterako eskubidean modu ez-legitimoan sart-
zea, senideek eskatzen dutena), egia esan, hori hala izanagatik ere, biktimaren SENIDEEK, 
gaur zeharkako biktima direnek, eskubidea dute komunikabideek hildako biktimari buruz 
ematen duten albisteek haien intimitaterako eskubidea urra ez dezaten; izan ere, hildako 
biktimaren bizitzako alderdiek oraindik ere bizirik jarraitzen duten zeharkako biktimaren 
pertsonalitatearen esferan zuzenean eragiten dute.  

Gure ustezko kasuan, norberaren eta familiaren intimitaterako eskubidearen titular izango 
dira:

1. Seme-alaba adingabeak, genero-indarkeriaren biktima (1/2004 eta 4/2015 Lege 
Organikoak);

2. seme-alaba adinduna, zeharkako biktima (4/2015 Lege Organikoa).

Horrenbestez, amaren datuak, seme-alaben pertsonalitatearen esferan zuzenean 
eragin dezaketenak, BIKTIMA ZUZEN EDO ZEHARKAKO DIREN ALDETIK, ez lira-
teke argitaratu behar. 
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ZER DATU HAR  
DITZAKEGU  
SENTIKOR GISA? 6.
Ez dago sentikor gisa har daitezkeen datuei buruzko zenbaki itxirik. Horrez gain, kontuan 
izan behar da agian datu bat berez ez dela sentikorra izango eta ez duela emango elementu 
antzu gisa ematen duen beste informaziorik. 

Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren eta Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzia hartuta 
eta alderdi honi buruz aztertuko ditugun erregulazio nazionalak aintzat hartuta (2012/22EB 
Zuzentaraua, Delituaren Biktimaren Estatutua, Prozedura Kriminalaren Legea...), ondoriozta 
dezakegu honako hauek direla biktima zuzenen edo zeharkakoen inguruan eztabaida piztu 
dezaketen datuak (komunikabideek argitaratzearekin lotuta):

Konstituzio Auzitegiaren arabera:

1. identitate-datuak eta 

2. egoera pertsonala.

Prozedura Kriminalaren Legean, 906. artikuluan ezarritakoaren arabera:

1. pertsonen izenak, 

2. tokien izenak,  

3. inguruabar pertsonalak.

Delituaren Biktimaren Estatutuaren Lege Berriak dioenez:

1. biktimaren identitatea, hura zuzenean edo zeharka identifikatzeko modua 
egiten duten datuak, 

2. babes-beharrizanei buruz ebazteko balioetsi diren inguruabar pertsonalak,

3. biktimaren edo haren senideen irudiak.

Gure kasuari dagokionez, datu sentikorrak honako hauek izango lirateke:

1. aitaren eta amaren izen-abizenak;

2. bizilekua, dela idatzita, dela irudiak zabalduta;

3. seme-alaben identitatea;

4. amaren gainerako inguruabar pertsonalak. 

Kontuan izan behar da hainbat datuk, berez, ez dutela biktima zuzenean identifikatzen 
uzten, baina, beste datu batzuekin batera, biktima zeharka identifikatzeko aukera 
sortzen dutela. 

Eta hortxe sortzen dira zailtasun handienak, zeharkako datu horiek agertzen direnean, 
alegia. 
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ZER ESKATU  
BEHAR ZAIE  
KOMUNIKABIDEEI? 7.
Lehenik eta behin, eta beste ezeren aurretik, kontuan hartu behar da Delituen Bikti-
maren Estatutu berria; izan ere, aurreratu dugun moduan, hainbat eskubide aitortzen 
dizkie delituak zuzenean eragindako pertsonei, eta hildako emakumearen senideei ere 
biktima estatusa aitortzen die. 

Horrenbestez, emakume baten heriotzaren aurrean, komunikabideek lehendabizi hain-
bat biktima direla hartu behar dute kontuan. Gure kasuan: emakumea, seme adinga-
bea eta seme adinduna. Haiek guztiak senarrak eta aitak egindako delituaren biktima 
izango dira, eta, horrenbestez, guztiak izango dira Estatutuaren 22. artikuluan jasotako 
intimitaterako eskubidearen titular.

Komunikabideek ezingo dute argitaratu biktima adingabeak eta biktima desgaituak 
zuzenean zein zeharka identifikatzeko modua egingo duten daturik. Hala ezartzen du 
Delituen Biktimaren Estatutuaren Legeak eta hala ezarri du poliki-poliki jurisprudentziak, 
adingabearen eta bereziki kalteberak diren bestelako pertsonen babes indartuari buruz 
jardutean. 

Biktima adindunen kasuan, kontuan izan behar dugu, lehenik eta behin, zer datuk egin-
go duten posible zuzenean identifikatzea eta, bigarrenik, hura zeharka identifikatzeko 
aukera emango duten datuen konbinazioak saihestea. 

GOMENDIOAK 8.
Komunikabideek planteatu behar dute, hilketa matxista baten berri ematen dutenean 
(edota edozer hilketaren berri), norberaren eta familiaren intimitaterako eskubidea urra 
dezaketela. Eta horren arrazoia zera da, biktima kontzeptuak hildako emakumearen 
senideak ere biltzen dituela, hala nola seme-alabak, neba-ahizpak... 

Informaziorako eskubidearen efektu legitimatzaileak, intimitaterako eskubidearen 
gainetik egon ohi izatetik eratorriak, eskatzen du informazioa egiazkoa izatea (bal-
dintza hori Konstituzioak berak zuzenean eskatzen du, baina ez da nahikoa), eta, 
gainera, garrantzi publikoa edukitzea. Hori dela eta, garrantzi publikorik ez daukan 
egiazko informazio batek ez du konstituzio-babes berezia merezi. 

Hala, ukaezina da gizon batek emakume bat hiltzea garrantzi publiko handiko ger-
taera dela. Nolanahi ere, hilketaren elementu informatibo guztiak ez dira hartuko 
garrantzi publikoko gisa. Horrenbestez, biktimaren izena, seme-alabena, helbidea 
edota biktimak zuzenean edo zeharka identifikatzeko aukera sortuko duten beste-
lako datuak ez dira hartuko interes orokorreko informaziotzat. Hala hartuko dira, al-
diz, beste hainbat elementu, hala nola aldez aurretik salaketarik bazen, aldez aurretik 
babes-neurriak onartu ala ukatu ziren, biktimaren adina eta lanbidea... 

Biktima baten izena ematea, haren seme-alabena eta, finean, biktima indibiduali-
zatzeko aukera sortuko duten gainerako datuak zabaltzea ez da interes orokorraren 
zati; izan ere, genero-indarkeria baztertzeko kontzientzia publikoa sortzeko ez da 
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beharrezkoa, inola ere, biktimen intimitatean horren modu garrantzitsuan sartzea. Bi-
kotekideen eskuetan hildako emakumeei buruzko argitalpenen inpaktu emozionala ezin 
da izan helburu bat.

Kazetari batek lan honekin lotutako egindako galdetegian emandako erantzun batekin 
loturik, «aldez aurretik salaketa ipinita zeukan eta harrera-pisu batean bizi zen emaku-
me haurdun bat senarraren eskuetan hil izanaren albisteak» ez du inolako daturik 
ematen, biktima indibidualizatzeko aukera sortzeko; horrenbestez, onargarria litzateke. 
Albiste horri agian tokia zehatz-mehatz erantsiko bagenio, eta, auzoaren izenaz gain, 
etxebizitzaren argazkia gaineratu, datu horiek elkarren artean gurutzatuta zeharkako 
biktimak identifikatzeko modua egingo genuke (kasu honetan, hildako emakumearen 
gurasoak). 

Gizarte heldu eta demokratiko batean, komunikabideek komunitatea garatzeko rol 
garrantzitsua duten honetan, herritarrak kontzientziatu behar dira honako ideia honen 
inguruan: bikotekideak emakume bat hiltzea gertaera gaitzesgarria dela. Era berean, 
«txakur zaindariaren» lanean, lehenagoko gertakariak ere eman daitezke (hala nola aldez 
aurretik salaketarik ipinita ba ote zegoen, kautela-neurriak), babes publiko egokia ba ote 
zuen ala ez argitzen lagunduko digutenak. Bi muturretarako, ez da beharrezkoa datuak 
jakinarazte derrigortu bat gertatzea, biktimen intimitatea osatzen duten elementuak 
adierazita (zuzenean edo zeharka identifikatzeko bidea egiten dutenak).

Komunikazioaren alorreko profesionalak, emakume bat bikotekidearen eskuetan hil dela 
kontatzeko albiste bat idatzi behar duenean, balioetsi behar du eskura dituen datuek 
interes orokorreko helburuak betetzen ote dituzten. Hau da, argitaratu behar dituen 
datuek honako hauek topatuko dituzte:

• genero-indarkeriako delituei buruzko kontzientziazio publikoa, hari legitimazioa 
kentzen lagunduko duena;

• komunikabideen «txakur zaindariaren» xedea, hau da, agintari publikoek 
babesaren alorrean egindako jardueraren kritika.

Argitaratu nahi diren datuek ez baldin badaukate loturarik aipatu berri ditugun helburu 
horietako batekin edo biekin, esan nahi du ez duela interes orokorrik, eta, ondorioz, ezin 
litezkeela informazio-askerako eskubidearen barruan sartu. Aitzitik, albistea osatzen 
duten datuek bi helburu horiekin lotura baldin badute izango dute interes orokorra; 
hasiera batean, behintzat, informazio askerako eskubidearen barruan toki izango duen 
interesa, alegia. Nolanahi ere den, eskubide hori, guztiak bezalaxe, ez da absolutua, 
eta, ondorioz, saihestu ezin daitekeen muga bat dauka: intimitaterako eskubidean 
neurri gabeko injerentzia bat ez eragitea. Egoera hori gertatuko da baldin eta emandako 
datuak debekatutakoaren esparruan sartzen badira: biktima adingabeen edo babes 
berezia behar duten biktima desgaituen nortasuna zuzenean edo zeharka jakiteko 
aukera ematea, edota adingabeena, baldin eta, babes judizial gisa, haien identifikazioa 
posible egingo duten elementu informatiboak argitaratzeko debeku-neurriak badituzte.

Ezin da abiapuntuko premisa eztabaidaezintzat hartu edozer datu argitaratu daitekeela 
interes orokorrekoa dela pentsatuta. Gertakariarekin lotutako datu guztiak ez dira 
albiste.  Albiste izango dira genero-indarkeriako delituen inguruan kontzientzia publikoa 
pizteko balio duten datuak, edota agintari publikoek aldez aurretik izandako jarrera 
desegokia (edo desegokitzat jo daitekeena) ematea.

(Esate baterako, ogibidea argitaratzea interes orokorraren zati izango litzateke 
kontzientziazio publikoaren adarrean; izan ere, gizartean zati garrantzitsu batek 
pentsatzen du genero-indarkeria sektore marjinalen edo baztertuen kasuan gertatzen 
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den indarkeria mota bakarrik dela. Aldez aurretik salaketarik ba ote zen argitaratzea 
edo babes-neurririk ba ote zen jakinaraztea albiste izango litzateke, erakundeen aldetik 
erantzun eskasa jaso dela erakutsiko lukeen aldetik.)

Horrenbestez, ondoriozta dezakegu gizarte-komunikabideak, albistea eta hura osatzen 
duten datuak argitaratzean, beharrezko kontua izan behar duela biktima identifikatzea sai-
hesteko, nahiz eta kasu jakin batzuetan identifikazio hori gertatu den. 

Ondorioz, informazioaren alorreko profesionalek errespetuz jokatu beharko dute biktima 
identifikatzeko modua egiten duten datuekin, egiazkotasuna bermatzeko duten obliga-
zioaren neurri berberean.

Hau da, egiazkotasunari dagokionez, ez da eskatzen informazioaren zehaztasuna, baizik 
eta egiaztapen zehatzak egin diren zurrumurru hutsak, iradokizunak edo asmamenak ez 
argitaratzeko. Era berean, dagokigun kasuan, ahalik eta kontu handiena izan beharko dute, 
datuak konbinatzeko garaian biktima identifikatzea posible ez izateko; kalterik egin gabe, 
izandako kontuagatik ere, hainbat pertsona jakinek identifikazio hori lortuko dutela. Tankera 
horretako jarduera bat biktimen intimitaterako eskubidearekin errespetuz egingo da, baldin 
eta eska daitekeen kontu guztia baliatzen bada, ex ante, albistea argitaratzeko unean ez 
dadin biktima zuzenean edo zeharka identifikatzeko moduko daturik eman herritarrentzat 
oro har. Eta hori, nahiz eta ex post gertatu ezagutza bereziak dituzten herritar bereziki zail-
duek argitaratutako gertakariari buruzko datuak eskuratzea.

ELKARRIZKETAK 9.
Ikuspegi guztiak biltzeko xedez, gai berari buruz hainbat eduki biltzen dituen galdetegi bat 
prestatu dugu, genero-indarkeriako biktima diren emakumeei, biktima ez diren emakumeei, 
jurista-talde bati eta gizarte-komunikabideetako profesionalei helarazteko.

Elkarrizketan egindako galderak, galderei emandako erantzunak eta ondorio gisa egindako 
balorazioa bildu ditugu. 
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GENERO-INDARKERIAREN  
BIKTIMA IZAN DIREN  
ETA IZAN EZ DIREN  
EMAKUMEEI EGINDAKO  
ELKARRIZKETAK  10.
Lehenik eta behin, genero-indarkeriaren biktima izan diren emakumeei egindako elkarri-
zketak ageri dira. Bigarrenik, eta puntuzko lerroa eta tonu arinagoarekin bereizita, ge-
nero-indarkeria bizi izan ez duten emakumeek emandako erantzunak jasoko ditugu. 

GALDERAK

1. a) IKERLAN HONEN XEDE DIREN DELITUEI HELDUZ, ZERGATIK DA GARRAN-
TZITSUA KOMUNIKABIDEEK EUREN BIKOTEKIDEAREN EDO SENARRAREN 
ESKUETAN HILDAKO EMAKUMEEN BERRI EMATEA?

1.  Uste dut garrantzitsua dela zer gertatzen ari den jakinarazteko, baina, era berean, 
hilketaraino iritsi gabe ere informatu liteke. 

2.  Iruditzen zait garrantzitsua dela egoera bistaratzea, arazo hau ahaztu ez dezagun, 
baina iruditzen zait ez direla bistaratu beharreko kasu bakarrak.

3.  Ikusgarri egin, sentsibilizatu, «a»normalizatu.

4.  Garrantzitsua da, errealitate bat da. Informazioa jasotzeko eskubide bat da.

5.  (...)

1.  Arazoaz hitz egiteko eta, batez ere, garbi geratzeko gizarteak bizkar ematen diela 
tankera honetako ekintzei.

2.  Uste dut garrantzitsua dela komunikabideek horren berri ematea, manipulaziorik 
gabe. Baldin eta indarkeria hori bizitzen ari diren emakumeei laguntzeko baldin bada, 
jendeak kontzientzia har dezan gure egunotan oraindik ere gertatu egiten dela, nahiz 
eta herrialde honetan ustez behintzat egundoko garapena izan dugun, gure gazteei 
helarazi nahi zaien berdintasunerako hezkuntzan eta indarkeriarik ezean laguntze-
ko baldin bada... Edonola ere, horretarako badirudi oraindik ere bide luzea dugula 
egiteko. Orain ez urte asko, horrenbeste komunikabide ez zenean (eta haietara 
sarbiderik ez zenean), jendeak ez zekien horrelako delituak gertatzen zirenik. Hain 
zuzen, adineko jende askok eta askok esaten du euren garaian ez zela gaur beste 
kasu gertatzen; kontua da gertakariok garai hartan ez zirela albiste, ez baitzen gene-
ro-indarkeriatzat hartzen, ezta gutxiago ere, eta alferrik zen tratu txarrak salatzea, ez 
baitziren tratu txartzat hartzen. Eta kontatzen bazenuen, errua beti emakumearena 
zen, inoiz ez gizonarena.

3.  Komunikabideek egiteko garrantzitsua daukate herritarrak informatzeko lanean. 
Ezinbestekoa da komunikabideek azterlan honen xede diren delituen berri ematea; 
iluntasunean argi egiten dute, oraindik orain arte «familiaren bakearen» izenean 
ezkutatuta geratzen ziren gertakari baztergarri horiek bistaratzen laguntzen baitute.
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1. b)  BIKTIMA GISA, ZER ALBISTE GUSTATUKO LITZAIGUKE KOMUNIKABIDEEK 
EMATEA?

1.  Biktimak salaketa ipinita zeukan ala ez jakinaraztea. Babes-neurriak eduki izana 
edota emakumearen amaiera, kasu gehienetan hilketa, biak dira garrantzitsuak. 

2.  Emakumea, eta gehienez ere ogibidea.

3.  Gertaera, testuinguru soziala, ekonomikoa, kulturala, seme-alabetan izandako 
ondorioak.

4.  Erasotzailearen nortasuna (hiltzailearena). Zergatik ematen dira hildako emaku-
meen izenak eta ez hiltzailearena?

5.  Hildako emakumearen izena, hiltzailearen izena, salaketa kopurua, urruntze-agin-
durik ba ote zen ala ez. 

1.  Ahalik eta gutxien. Batez ere, morboso izan litezkeen datuak ez ematea. Biktima-
ren adina eta zer udalerritan gertatu den. 

2.  Datuak baino gehiago, gaitz sozial hori desagerrarazteko lanean jarraitzen lagun-
duko diguten gertaerak. 

3.  A priori eta biktima izan gabe, gustatuko litzaidake gertaeraren berri ematea nire 
sendiari «min gehiago eman gabe». 

1. c)  GARRANTZITSUA DA KOMUNIKABIDEEK IZEN-ABIZENEKIN IDENTIFIKATZEA 
EUREN BIKOTEKIDEAREN/SENARRAREN ESKUETAN HILDAKO EMAKUMEAK? 

1.  Ez dago datu horiek eman beharrik.

2.  Nire ustez, ez da garrantzitsua.

3.  Ez. 

4.  Garrantzitsua da; bai hildako emakumeena, bai hiltzailearena.

5.  Bai.

1.  Ez dut beharrezko ikusten. 

2.  Ez zait iruditzen izen-abizenak ematea beharrezkoa denik, uste dut albistea ikus-
ten duzunean jakin beharrekoa zera dela, zoritxarrez beste emakume bat hil dela 
bikotekidearen/senarraren eskuetan. Zer ari da huts egiten? Zer aldatu behar da? 
Emakume horrek izen-abizenak ditu, eta haren senideak eta lagunak haren gale-
ragatik negarrez ari dira. 

3.  Ez. Benetan alferrikakoa deritzot. Egia da tankera horretako gertakari bat gertatzen 
denean, hasiera batean jakin nahi dela seme-alabarik ba ote zuen edo ez... Eta, 
jakina, izena ere bai, fiktizioa baldin bada ere, indibidualizatzeko, biktimarengana 
gehiago gerturatzeko. Edonola ere, berdin litzaidake izen hori egiazkoa ala asmatua 
izatea.  
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 ZERGATIK?

1.  Izena argitaratzeak ez dauka batere garrantzirik, eta senideei kalte egiten die. 
Garrantzitsua zera da, zer-nola iritsi garen amaiera horretara. 

2.  Garrantzitsua problematikaren erroa baita. Ez pertsona bera. 

3.  Familien intimitaterako eta pribatutasunerako eskubidea. 

4.  Informatzea eskubide bat da, ikusgarri egitea ezinbestekoa da.

5.  (...)

1. Garrantzitsua zera da, emakume bat hil dutela. Berdin du zer izen duen. Bere 
lagunek eta senideek badakite. 

2.  (...)

3.  Biktimaren egiazko izenak emateak ez du batere axola. Garrantzitsua zera da, 
albistea modu abstraktuan ez ematea, baizik eta indibidualizatzea. Baina, aipatu 
dudan moduan, pertsonalki izen bat behar dut, baina ez egiazkoa. 

1. d)  ITXURAGABETU EGITEN DA ALBISTEAREN EDUKIA EDO LORTU NAHI DEN 
XEDEA, BALDIN ETA IZENA BAKARRIK EMATEN BADA, ABIZENIK ESAN GABE? 
ETA ASMATUTAKO IZEN BAT EMATEN BALDIN BADA, ALBISTEAN ARGI UTZI-
TA EZ DELA EGIAZKOA?

1.  Ez.

2.  Ez.

3.  Ez. 

4.  Bai, itxuragabetu egiten da.

5.  (...)

1.  Ez.

2.  Nik uste dut ez dela desitxuratzen edukia edo lortu nahi den xedea; lehen aipatu 
dudan bezala, garrantzitsua ez da emakumearen izena, baizik eta zoritxarrez beste 
emakume bat dela albiste tratu txarrak jaso izanagatik, eta azkenean bikoteki-
dearen/senarraren eskuetan hil dela. Bat aukeratu beharko banu, izena bakarrik 
aukeratuko nuke.

3.  Ez. Iruditzen zait irakurlearen enpatia, gertakarien larritasunari buruzko kontzientzia 
ez daudela izenaren egiazkotasunaren mende. Are gehiago, iruditzen zait beha-
rrezkoa izan beharko litzatekeela asmatutako izenak ematea, haren pribatutasuna 
zaintzeko. 
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2. a) ZER DATU PERTSONAL AGERTU BEHAR DIRA ALBISTEAN, INDARKERIA MA-
TXISTARI IKUSGARRITASUN SOZIALA EMATEKO?

1.  Hiltzailearen datuak. 

2.  Berriro diot: iruditzen zait emakumea zela esatea nahikoa dela, eta asko jota bere 
ogibidea. Agian hiltzailearen datuak emango nituzke. 

3.  Kultura-maila, lanbidea, maila ekonomikoa, egoera zibila, familia-egoera, aldez 
aurretik salaketarik ipini zuen, familiako izapideen egoera. 

4.  (...)

5.  Hildako emakumearen eta hiltzailearen (bikotekidea/senarra) egiazko izen-abize-
nak. Egiazko adina, salaketarik ipinita ote zeukan, babesteko agindurik ba ote zen.

1.  (...) 

2.  Egoera berean diren beste familia edo biktima batzuei laguntzeko balio duten 
datuak, baina sekula ere ez epe ertainean zein luzean kalte egin diezaieketen 
datuak, batez ere familia zuzenari begira (seme-alabak).

3.  Egiaz, gertaerak azaldu behar dira. Garrantzitsua izango da gertaeren berri ematea 
albistea gizatiartuta, baina identifikazioa ez da beharrezkoa izango. Seme-alabarik 
ba ote zuen ala ez, salaketak...

Zerrenda bat ematen da (ipini BAI/EZ). Erantsi egoki iruditutakoak: 

• Izena: EZ; EZ; EZ; (...); BAI; // EZ; BAI; EZ

• Izen-abizenak: EZ; EZ; EZ; BAI; (...); // EZ; EZ; EZ

• Asmatutako izena: EZ; EZ DA BEHARREZKOA; EZ; EZ; (...); // BAI; EZ; BAI

• Adina: BAI; BAI; BAI; BAI; BAI; // BAI; BAI; BAI

• Lanbidea: BAI; BAI; BAI; (...); EZ; // EZ; BAI; BAI

• Biktima zer lekutan ibili ohi zen: EZ; EZ; BAI; (...); (...); // EZ; EZ; EZ

• Seme-alaba kopurua: EZ; EZ; BAI; EZ; EZ; // BAI; BAI; BAI

• Seme-alaben adina: EZ; EZ; BAI; EZ; EZ; // EZ; BAI; BAI

• Biktimaren helbidea: EZ; EZ; EZ; EZ; EZ; // EZ; PROBINTZIA BAKARRIK; EZ

• Seme-alaben ikastetxea: EZ; EZ; EZ; EZ; EZ; // EZ; EZ; EZ

• Seme-alaben unibertsitatea, adindunak balira: EZ; EZ; EZ; EZ; EZ; // EZ; EZ; EZ

• Biktimaren gurasoen izena (seme-alaben aiton-amonak): EZ; EZ; EZ; EZ; EZ; // EZ; EZ; 
EZ

• Aldez aurretik salaketa ipinita zeukan ala ez: BAI; EZ; BAI; BAI; BAI; // BAI; BAI; BAI

• Ipinitako salaketa kopurua: BAI; EZ; BAI; BAI; BAI; // BAI; BAI; BAI

• Babesteko agindurik ba ote zen ala ez: BAI; EZ; BAI; BAI; BAI; // BAI; BAI; BAI

• Bestelakoak: (...); (...); (...); Hiltzailearen izen osoa eta lanbidea; (...) (...) (...)
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3. a)  EMAKUME BAT BERE BIKOTEKIDEAREN/SENARRAREN ESKUETAN HIL OSTEAN, 
ZER ERAGIN IZAN DEZAKETE ARGITARATZEN DIREN ALBISTEEK BIZIRIK GERATU 
DIRENETAN (HILDAKO EMAKUMEAREN SEME-ALABA ADINDUNAK EDO ADINGA-
BEAK ETA GURASOAK/SENIDEAK)?

1.  Modu negatiboan eragin diezaieke; eurek ezagutzen dute euren istorioa, eta ez da be-
harrezkoa telebistan entzutea.

2.  Egia esan, genero-indarkeria zer den benetan badakien gizarte batean biziko bagina, 
ez luke inor markatu beharko, baina, zoritxarrez, gaur egun senideak estigmatizatuta 
geratzen dira, inguruak markatuta.

3.  Euren intimitateari, pribatutasunari, ikasketei, lanari, harreman sozialei... eragiten die.

4.  Eragina beti gertatzen da, nolanahi. Senideek asimilatzeko erremintak sortzen dituzte 
(laguntza psikologikoa). Beharrezkoa da albistea egokiro kudeatzea.

1.  Gaia errespetuz, lasaibidez eta elkartasunez tratatu den. Beharrezkoak ez diren gai mor-
bosoetan sartu diren, amorru eta haserrea piztuz. 

2.  Pentsatu nahi dut senideen eta lagunen aldetik ahalik eta laguntza handiena jasoko dute-
la, batez ere ahal den modurik onenean heldu eta eraman ahal izateko. Baina, zoritxarrez, 
beti izaten dira inguruan pertsonaia ezjakin horiek, aurre-juzkuak egiten dituztenak eta 
baztertuta eta diskriminatuta sentiaraziko dituztenak.

3.  Egia esan, ez dakit. Iruditzen zait aitak egindako delituaren biktima diren haurrak oso 
posizio ahulean daudela, adingabeak izan ala ez. Argitaratzen denak senideen egoera 
larritu dezake. Iruditzen zait babestu beharra dagoela. Gizartearen eta komunikabideen 
obligazioa da seme-alaba horiek osatzen laguntzea, harrapakari «kutun» baten biktima 
bihurtu baitira. Albistea argitaratu behar da, baina «min eman gabe». 

3. b)  ZER INPAKTU IZAN DEZAKE BIZIRIK GERATU DIREN PERTSONETAN BIKTIMA ETA 
HAREN SEME-ALABAK ZEIN GURASOAK IDENTIFIKATZEKO AUKERA EMATEN DU-
TEN DATUAK ARGITARATZEAK?

1.  Iruditzen zait denetik egongo litzatekeela, baina, batzuetan, entzuten dira «merezita 
zeukan», «emakume gaixoa» eta tankera horretakoak. Oso gutxitan entzuten da «ikusita 
zegoen», «senarrak gaizki tratatzen zuen» eta abar.

2.  Inguruan markatuta geratuko dira.

3.  Kalte soziala, ekonomikoa, emozionala, psikologikoa.

4.  Ez dago zehatz-mehatz jakiterik.

5.  (...)

1.  Laguntza- eta elkartasun-adierazpenak izan beharko lukete, gizarteak babesten dituztela 
sentiarazi. Zoritxarrez, baliteke sentitzea markatuta daudela euren bizitza osorako, eta 
txutxu-mutxuak, zurrumurruak eta tankerakoak entzun beharra.

2.  Zoritxarrez, kasu askotan seinalatuta eta aurre-juzkuak jasota geratzen dira. Iruditzen zait 
ez dela beharrezkoa komunikabideetan identifikatzea.

3.  Iruditzen zait ez dela beharrezkoa identifikatzeko datuak ematea.
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3. c)  HILDAKO EMAKUMEAREN SENIDEAK, ADINGABEAK ALA ADINDUNAK IZAN, 
BIKTIMATZAT HARTZEN DIRA DELITUAREN BIKTIMAREN ESTATUTUAREN 
LEGEAK DIOENEZ. ZER IRUDITZEN ZAIZUE ALABA ADINDUN BATEK KOMUNI-
KABIDEEI ESKATZEN DIENEAN AMA ZENAREN ANONIMOTASUNA GORDET-
ZEKO?  HAU DA, GERTAKARIAK KONTATZEKO BAIMENA EMATEN DUENEAN 
(EZIN LITEKE BESTELA IZAN), BIKTIMA IDENTIFIKATU GABE. 

1.  Intimitatea errespetatu beharra dago, nola gertatu den kontatu, izenik eman gabe.

2.  Primeran.

3.  Egoki deritzot eskaerari, zuzenean eta zeharka eragiten baitio. 

4.  Eskubidea du horretarako. 

5.  (...)

1.  Eskatzeko eskubidea duela.

2.  Ondo iruditzen zait, eta eskubidea duela horretarako. Gauza bera diot; komuni-
kabideetan ez dago biktima edota haren senideak identifikatu beharrik gertakarien 
berri emateko.

3.  Iruditzen zait zaila izango litzatekeela; izan ere, komunikabideek lehen minututik 
argitaratuko lukete. Iruditzen zait senideen nahiak ez daukala tokirik kazetaritzaren 
munduan. 

3. d)  BIKTIMAREN IKUSPEGITIK, NOLA JARDUN BEHARKO LUKETE KOMUNIKABI-
DEEK C) KASUAN? ETA ALABA ADINDUNAK BERARIAZ EZER ESKATUKO EZ 
BALU, NOLA GUSTATUKO LITZAIZUEKE KOMUNIKABIDEEK JARDUTEA?

1.  Tratu txarrak ematen dituen pertsonaren izen-abizenak argitaratu beharko lituzke-
te.

2.  Lehendabizi alabari kontsultatuta.

3.  Amaren anonimotasuna bermatzea, berariaz hala eskatu ala ez.

4.  Errespetuz, gai honetan trebatuta dauden profesionalen bidez. 

5.  (...)

1.  Kasu honetan ere identifikaziorik gabe, ez baitzait beharrezkoa iruditzen.

2.  Komunikabideek jakin beharko lukete albistegietan zer gertatu den kontatzen, 
biktimen identifikazioa eman beharrik gabe.

3.  Komunikabideen identifikaziorik eman gabe kontatu beharko lukete albistea. Is-
torioa kontatu beharko lukete, baina «bizirik jarraitzen dutenak» babestuta. 
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3. e)  BIZI-TESTAMENTUAN, PERTSONA BATEK BIZIRIK DELA ADIERAZ DEZAKE 
HAINBAT DATU JAKINARAZTEA NAHI DUEN ALA EZ, HORIEN ARTEAN, BERE 
ETA SENIDEEN DATUAK EMATEA HILTZEN DENEAN. ERRESPETATU EGIN BE-
HAR DA NAHI HORI?

1.  Bizi-testamentua errespetatu beharko litzateke, baldin eta ondorengorik ez badago 
kaltetuta.

2.  Interesen kontra baldin badoa edo seme-alaben bizitza endredatzen badu, ez 
litzateke errespetatu behar. 

3.  Bai horixe!

4.  Bai.

5.  (...)

1.  Bai.

2.  Pentsatzen dut baietz, baina tratu txarrak jaso dituen pertsona batez ari gara, eta 
idatzita utzi du zer datu nahi duen jakinaraztea bere senarraren/bikotekidearen 
eskuetan hiltzen denean? Orduan, gure arazoa are larriagoa da; jendearen be-
gietarako, tratu txarrek arrunt izaten jarraitzen dute, lotsa ematen die aitortzeak 
beren bikotekideak tratu txarrak ematen dizkiela. Hiltzeko zain daude? Iruditzen 
zait tratu txarrak jasotzen dituen emakume bat izango balitz desberdina izango 
litzatekeela, ez dakit emakume horien larruan ipintzen, egia esan inpotentzia eta 
amorrua sortzen zait, ez baitakit zer egin litekeen hau amaitzeko.

3.  Bai.

3. f)  ZURE IRITZIAN, BATERAGARRIAK DIRA BIKTIMEN INTIMITATERAKO ESKUBI-
DEA ETA GAITZ SOZIAL HAU NAHITAEZ BISTARATZEKO BEHARRA? 

1.  Segun eta zer datu ematen diren, bateragarria da ala ez.

2.  Segun eta zer datu ematen diren.

3.  Bai. 

4.  (...)

5.  Bai.

1.  Bai.

2.  Uste dut baietz, beti gorde daitekeela biktimen intimitatea euren bizimodua be-
rregin ahal izan dezaten eta ez dezaten aurre-juzkurik edo diskriminaziorik jaso, 
gaitz sozial honen gertakariak ezkutatu beharrik izan gabe. Zure senideak, lagunak, 
bizilagunak, ezagunak... Ezin da saihestu, kontua zera da, egoera ezkutatu egiten 
dela lotsak eraginda edo... Eta horixe da saihestu beharrekoa, INORK ez daukala 
eskubiderik edo aginterik beste inoren gainean, eta askoz ere gutxiago kalte fisi-
koa edo psikologikoa eragiteko.

3.  Erabat, baina ahalegin handiagoa egin behar da. 
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3. g)  ZER GUSTATUKO LITZAIGUKE GURE SEME-ALABENTZAT, GURASOENTZAT 
EDO NEBA-AHIZPENTZAT?

1.  Errespeta ditzatela euren erabakiak, euren datuak eta abar argitaratzeko garaian.

2.  (...)

3.  Arreta psikologikoa, laguntza ekonomikoak, tratu txarrak ematen dituen aitari zaint-
za kentzea edo aldatzea.

4.  Modu naturalean bizi dezatela, duintasunez, eta ez daitezela errepikatu. 

5.  (...)

1.  (...)

2.  Gustatu litzaidake pentsatu beharrik ez izatea zer gustatuko litzaidakeen seme-ala-
bentzat, gurasoentzat, neba-ahizpentzat... Gustatuko litzaidake egoera horretan 
egon ez daitezen laguntzea. Gustatuko litzaidake ulertzea zergatik iristen garen 
egoera horretara.

3.  Nire seme-alaben aitak hilko banindu, gustatuko litzaidake seme-alabak babestuta 
egotea, adindunak izan ala ez. Egoki irudituko litzaidake, baldin eta seme-alabek 
erabakiko balute identifikatu daitezkeen ala ez. Kasu horretan bakarrik. 

4. a)  BERMATU BEHAR DA EMAKUMEAREN KONTRAKO INDARKERIAKO HILKETEK 
ERAGINDAKO BESTE BIKTIMEN (SEME-ALABAK, GURASOAK, SENIDEAK) IN-
TIMITATERAKO ESKUBIDEA?

1.  Bai.

2.  Bai.

3.  Bai.

4.  Kasuaren arabera.

5.  Bai.

1.  Bai.

2.  Uste dut baietz, nahikoa sufritzen dutela intimitatean, eta ez daukatela, gainera, 
besteren begiradak jasan beharrik.

3.  Bai.

4. b)  BADAKIZU BIZI-TESTAMENTUA IDATZI DEZAKEZULA, ETA, BERTAN, ALDERDI 
EZ-EKONOMIKOEI BURUZKO NAHIAK JASOTA UTZI DITZAKEZULA?

1.  Bai.

2.  Orain bai.

3.  Bai.

4.  Bai.
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5.  (...)

1.  Bai.

2.  Bada, ez. Nik pertsonalki testamentu hitza zerarekin lotzen dut, hiltzen naizenean 
ondasunak nola banatu jasota uztearekin. Ez zait bururatzen zer utzi dezakedan 
jasota hiltzen naizenean argitaratu dadin ala ez, are gutxiago indarkeria matxistako 
kasu batean inplikatuta egonez gero; batez ere ez nukeelako halakorik onartuko, 
eta ez zait iruditzen tratu txarrak jasotzen dituen pertsona batek bizi-testamentua 
egin behar duenik, jasota uzteko zer nahi duen jakitea edo ez jakitea bera hiltzen 
denean; ezin dut imajinatu.  

3.  Bai.

ONDORIOAK 10.1
Galdetegi hau genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei aurkeztu zaie, baita indar-
keria matxista jasan ez dutenei ere. 

Lehendabiziko galderaren a) letraren helburua zera da, jakitea biktimek zer iritzi du-
ten komunikabideek informazioa emateari buruz, hain zuzen ere, emakumeak euren se-
narraren/bikotekidearen eskuetan hiltzen direnean komunikabideek jakinarazi beharreko 
informazioaren inguruan. Interes publikoaren edo orokorraren kontzeptua alde batera 
utzita (ikuspegi komunitarioa gehienbat), bereizi behar da biktimek uste duten emaku-
meak indarkeria matxistaren ondorioz hiltzen direnean argitaratzen diren albisteek ba 
ote duten erabilgarritasun berezirik biktimak babestearekin eta/edo sendatzearekin.

Biktima guztiek diote zalantzarik gabe interesgarria dela albisteok argitaratzea. Gehie-
nek uste dute horrekin gure komunitatean dugun errealitate patologiko bat bistarat-
zen dela, eta, ondorioz, horren inguruan sentsibilizatzen dela. Albiste horiekin, guztien 
aburuz, diskurtso publikoaren baitan ipintzen da oro har espazio pribatuetan ibili ohi den 
indarkeria. Horrenbestez, ezin da zalantzan ipini gizarteak kontzientzia hartu beharra 
daukala esparru honetan eragile gizarteratzaile gisa jarduteko funtzioaren inguruan. 
Elkarrizketatutako pertsona baten hitzetan, ezinbestekoa da argitaratzea «arazoaz hitz 
egin dadin eta, batez ere, garbi gera dadin gizarteak uko egiten diela tankera honetako 
ekintzei». Haietako askok jakinarazi dutenez, informazioak genero-indarkeriaren beste 
adierazpide batzuk ere bildu behar ditu («garrantzitsua da informazioa ematea, baina, 
era berean, hilketaraino iritsi gabe ere informatu liteke», dio biktima batek; «iruditzen 
zait ez direla bistaratu beharreko kasu bakarrak», zioten beste bik). Azkenik, biktima 
gehienek euren iritzia ikuspegi jakin batetik ematen dute; hain zuzen, albistea argita-
ratzeak zer ekarpen egiten dion iritzi publikoa osatzeari, indarkeria matxista arazo sozial 
gisa sailkatzeko garaian. Kontua ez da indarkeria non gertatzen den azaltzea (oro har, 
espazio pribatu batean), baizik eta zer baliok elikatzen duten indarkeria hori (emakumea-
ren askatasuna indarkeriaz itotzea). Biktima bakarrak ipintzen du arretagunea gizartea 
informatuta edukitzeko auzian, eskubide hori indarkeria prebenitzeko konpromisoarekin 
lotuko duten elementu osagarririk gehitu gabe.
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Lehendabiziko galderaren b) letraren eta bigarrenaren a) letraren bidez, jakin nahi 
da, elkarrizketatutako emakumeen ustez, zer informazio-datu eskaini behar dituzten 
komunikabideek. Erantzunetan sumatzen denez, jakinarazi beharreko informazioek bik-
timizazio matxista ikusarazteko interesarekin bat egiten dute (ezaguna, hortaz) eta hura 
desagertzeko konpromisorako balio sozialak lortu behar dituzte (kontzientzia soziala, on-
dorioz). Hala, honako alderdi hauek jotzen dira garrantzitsutzat: biktimak salaketa ipinita 
zeukan ala ez eta, baiezkoa izanez gero, zenbatetan salatu zuen (eta, hortaz, dagoeneko 
arazoa bistaratu ote zuen, zer intentsitaterekin, ikertzeko eta epaitzeko ardura duten 
eragile publikoen esku ipinita); urruntze-agindurik izan ote zen ala ez (biktima babesteko 
alorrean zer jarduera publiko izan ote zen islatzeko); emakume-izaerari dagozkion datuak 
ematea (emakumeak biktima esklusibo dituen indarkeria espezifikoa dela jasotzeko); 
adinari eta lanbideari buruzko datuak ematea (edozer emakumeri eragiten diola jakina-
razteko, kontua ez baita adina eta lanbidea, baizik eta emakume izatea), eta, era berean, 
testuinguru sozialaren, ekonomikoaren eta kulturalaren berri ematea (garrantzitsua zera 
da, sistema sozialak, ekonomikoak eta kulturalak gizonei eta emakumeei eskaintzen 
dizkien balio asimetrikoekin lotuta dagoen indarkeria dela). Azkenik, elkarrizketa egin-
dako emakume batzuek emandako elementu osagarriak ere jaso behar ditugu: batek 
ezinbestekotzat jotzen du indarkeria matxistak seme-alabetan duen eragina argitaratzea 
(biktima osagarriak edo gehigarriak); beste bik, berriz, ustezko hiltzailearen nortasuna-
ren berri emateko beharra zehazten dute (haietako batek hauxe galdetu zuen: «Zerga-
tik ematen dira hildako emakumeen izenak eta ez hiltzailearena?»), horrek esan nahi 
du kontu berbera izan behar dela biktimek berriro ez biktimizatzeko duten eskubidea 
babesteko garaian eta ikertuak duen eskubidea zaintzeko garaian, errugabetasun-pre-
suntzioa zaintzeko tratamendu-arau gisa; azkenik, elkarrizketa egindako beste pertsona 
batek dio gertakaria zer populaziotan gertatu den jakinarazi beharra dagoela (horrekin, 
agian, inplikazio aktibo bat eta konpromiso handiagoa bilatuz, indarkeria matxista ger-
tatzen den inguru sozialen aldetik). Erantzun horien guztien errepasoa egin ondoren, 
elkarrizketatutako emakumeek, biktima izan ala ez, ulertzen dute ahalik eta datu gutxien 
argitaratu behar direla honako xede hau lortzeko: gizarte-eztabaidan ipintzea indarkeria 
matxista, herritar guztiak hura desagertzeko konpromisoa har dezaten, eta biktimak 
babesteko agintari publikoen jardunari buruzko kritika oinarriduna egitea.

Lehendabiziko galderaren c) letraren eta bigarren galderako zerrendaren bidez, 
erabaki nahi da beharrezkoa ote den euren senarren/bikotekideen eskuetan hildako 
emakumeen identifikazioa ematea, izen-abizenekin, aurrez aipatu dugun interesa lort-
zeko. Elkarrizketa egindako gehienek (zortzitik seik) uste dute ez dela beharrezkoa datu 
horiek ematea. Batek baiezkoa ematen du, zalantzarik gabe, eta beste batek dio ga-
rrantzitsua dela hildako emakumearen eta hiltzailearen nortasuna ematea. 

Erantzunon inguruko hausnarketa egiteko garaian, garrantzitsua da lehendabiziko gal-
deraren d) letra aztertzea, non galdetzen baitzaie zer arrazoik justifikatuko ote lukeen 
hirugarrenari emandako erantzuna. Zazpi elkarrizketatuk diote ez dela garrantzitsua 
izen-abizenak ematea publikoaren eta biktimari buruzko interesa eskuratzeko, eta uste 
dute, lehenik eta behin, pribatutasuna inbaditzen duela, bigarrenik, ez dela beharrezkoa 
indarkeria matxistari buruzko diskurtso publikoa eta sozial kritiko eta konprometitu-
ta eraikitzeko, eta, hirugarrenik, kaltegarria dela senideentzat. Biktimen identifikazio 
zuzena argitaratzea ezinbestekoa dela iritzi dioten bi emakumeen artean, batek ez du 
arrazoirik ematen eta besteak, berriz, uste du ezinbestekoa dela horren berri izatea 
indarkeria hori ikusgarri egiteko, eta, gainera, komunikabideek informazioa emateko 
eskubidearen barruan sartzen dela. Horrenbestez, bada gehiengoaren iritzi bat (aho 
batez gertatzen ez bada ere), pentsatzen duena identifikazio-datuak ez direla argitaratu 
behar, ez baitu laguntzen biktimak ikusgarriago egiten eta ez baitio laguntzen herrita-
rren artean indarkeria hori desagertzeko konpromiso sozialari; horrenbestez, bizitza 
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pribatuko alferrikako injerentzia litzateke. Hortaz, ia aho batez, irizten diote hirugarren 
galderako f) letran bateragarria dela biktimaren pribatutasunerako eskubidea eta indar-
keria matxista gizartean ikusgarri egitea. Era berean, garrantzitsua da elkarrizketatuek 
bigarren galderako b) letrari emandako erantzuna: euren ustez (aho batez uste ere) 
biktimen zer datu pertsonal argitaratu behar diren eta zein ez. Biktimek gai honi buruz 
duten kontsentsu-maila islatzen du. Bada elkarrizketatutako emakume guztiek argitaratu 
beharrekotzat jotzen duten datu bat, bakarra: emakume biktimen adina. Agian, biktima 
indibidualizatzen laguntzen duen datu bat delako, identifikazioa eman beharrik gabe, eta 
hari esker jakin daitekeelako indarkeria matxistak adin-segmentu guztiei eragiten diela, 
eta zer maiztasunez. Bestalde, iruditzen zaie ez direla argitaratu behar biktimaren helbi-
dea, seme-alaben ikastetxe edo unibertsitatea eta biktimen gurasoen izenak. Badirudi 
neurri horren bidez biktimen inguruan gizarte-estigmatizazioa saihestu nahi dela, eta, 
hala, babesa eskaini berriro biktimizatzeko arriskuaren aurrean. Badirudi zentzu hori ate-
ratzen dela hirugarren galderako a) letrako erantzunetan, galdetzean zer eragin izan 
dezakeen seme-alabengan eta gurasoengan emakumea senarraren/bikotekidearen es-
kuetan hil dela dioen albistea argitaratzeak. Hain zuzen ere, estigmatizatzeko arriskua, 
bizi-proiektuan oihartzuna izatea, pribatutasuna inbaditzea eta berriro biktima bihurtzea 
dira gakoa, justifikatzeko ez direla hildako emakumearen ingurua osatzen duten bikti-
mak identifikatzeko datuak eman behar. Eta auzion berri emateko, hirugarren galde-
raren b) atalean egindako galderan, datuok jakinarazteak bizirik iraun duten biktimetan 
duten eraginari buruzkoan, emandako hausnarketak berreskuratuko ditugu: «Batzuetan, 
en tzuten dira “merezita zeukan”, “emakume gaixoa” eta horrelakoak»; «Inguruan mar-
katuta geratuko dira»; «Kalte soziala, ekonomikoa, emozionala, psikologikoa»; «Ez dago 
zehatz-mehatz jakiterik». «Baliteke sentitzea markatuta daudela euren bizitza osorako, 
eta txutxu-mutxuak, zurrumurruak eta tankerakoak entzun beharra». Ildo beretik, na-
hiz eta fokua bizirik iraun duten biktimen pribatutasunerako eskubidean ipintzen den, 
laugarren galderaren a) letran emakumeek emandako erantzunak islatzen du ia aho 
batez (haietako batek dio kasuan kasu aztertu behar dela) biktima horien intimitaterako 
eskubidea bermatu beharko litzatekeela.

Hirugarren galderako c), d) eta e) letretan, biktimei auzi garrantzitsuren inguruan 
galdetzen zaie: komunikabideek errespetatu behar ote duten biktimen borondatea, 
indarkeria matxistak hildako biktimen identifikazio-datuak argitaratzeari dagokionez. Bi-
ktimek aho batez uste dute familia-inguruko biktimaren edo biktima zuzenaren boron-
datea (bizi-testamentu baten bidez jasoa, laugarren galderako b) atalari erantzutean 
ezagutzen dutela onartzen dutena) babestu beharreko interes juridikoa dela. Ikuspegi 
horretatik, ulertzen dute borondate hori errespetatu egin behar dutela komunikabideek, 
salbuespen bakar batekin: jasotako borondateak kalterik ez eragitea seme-alaben edo 
ondorengoen interesei. Horrenbestez, interes gehigarri bat agertzen denean bakarrik 
(hala nola bereziki hauskorrak diren biktimak babestea) justifikatuko luke, inkestatutako 
emakumeen arabera, hildako biktimaren borondateari (bizi-testamentu batean jasota) 
edo bizirik iraun duten beste biktimen borondateari jaramonik ez egitea, hildako bikti-
maren identifikazio-datuak ez argitaratzeko eskatuz.

Lehendabiziko galderaren e) letrak biktimei planteatzen die biktima izenarekin 
bakarrik identifikatzeko aukera, edota asmatutako izen bat erabiltzea, betiere albistea 
gizarte-komunikabideetan argitaratuta bilatu nahi den helburu soziala desitxuratu gabe. 
Elkarrizketatutako zazpi emakumeek uste dute ez dela beharrezkoa biktima identifikat-
zea albistea argitaratuta lortu nahi den interes orokorra lortzeko, eta uste dute, halaber, 
galderan eskainitako identifikazio alternatiboek ez diotela kalterik egiten lortu nahi den 
helburu soziala betetzeari. Elkarrizketatutako bi pertsonak uste dute identifikazioa albis-
tearen interes orokorraren zati dela, eta batek dio identifikazio alternatiboak desitxuratu 
egiten duela lortu nahi den helburu soziala. Beste batek ez du erantzuten.
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Azkenik, hirugarren galderako g) letrak zuzenean galdetzen die inkesta egindako 
biktimei zer gustatuko ote litzaiekeen euren seme-alabentzat, gurasoentzat edo ne-
ba-ahizpentzat, baldin eta amaren, seme-alabaren edo neba-ahizparen hilketari aurre 
egin beharko baliete. Horren inguruan, inkesta egindako bost emakumek erantzuten 
dute. Erantzunetan, indarkeria matxistako delituen biktimen estatutuan jasotako zimen-
duak ageri dira, hizkuntza arruntean emanda. Oro har, errespetua («Errespeta ditzatela 
euren erabakiak, euren datuak eta abar argitaratzeko garaian») eta arreta, laguntza eta 
babesa («Arreta psikologikoa, laguntza ekonomikoak, tratu txarrak ematen dituen aitari 
zaintza kentzea edo aldatzea») aipatzen dituzte. Eta hori guztia helburu garbi batekin: 
biktimak sendatzea («Modu naturalean bizi dezatela, duintasunez») eta babestea («ez 
daitezela errepikatu»).

Genero-indarkeriako biktima izan diren emakumeei eta gainerako emakumeei egindako 
elkarrizketetatik jasotako informazioari esker, honako ondorio hauek eskuratu ditugu:

1.  Interes orokorrekotzat jotzen dute hilketa matxistei buruzko informazioak argitaratzea, 
honako helburu hauek lortzeko: indarkeria maskulinistari buruzko hausnarketa ezta-
baida publikora eramatea; genero-indarkeriari mesede egiten, legitimitatea ematen 
eta justifikazioa eskaintzen dioten balio matxistak borrokatzeko beharraz kontzientzia 
piztea herritarren artean; emakume biktimak babesteko politika publikoak hobetzea 
eta haiekin herritarren enpatia osatzeko dinamikak sortzea.

2.  Aurrekoa kontuan hartuta, irizten diote jakinarazi beharreko informazio-datuek bikti-
mizazio matxista ikusgarri egiteko interesarekin bat egin behar dutela, hura desage-
rrarazteko konpromisoaren balio sozialak sortu behar dituztela eta biktimak prebenit-
zeko, artatzeko eta babesteko dinamika publikoak sustatu behar dituztela.

3.  Hori dela eta, informazio-datu garrantzitsuenek, gertatutakoaren kontakizuna egiten 
dutenez gain, elementu jakin batzuk izan behar dituztela: aurretik salaketarik ba ote 
zen ala ez, babesteko neurririk ba ote zegoen hitzartuta, emakume biktimaren bal-
dintza, adina eta ogibidea. Datu horien guztien bidez, indarkeria matxistaren tasunak 
definituko lirateke: biktima esklusiboak emakumezkoak dituen indarkeria dela (hortik 
emakumeari erreferentzia egiteko beharra), gerta litekeela, nahiz eta maiztasuna 
agian desberdina izan, edozer adin-tartetan edo edozein ogibidetan (hortik dator 
elementu horiek zehazteko beharra), eta aginte publikoen babeste-jarduna zalantzan 
ipini dezaketela (horretarako, ezinbestekoa da jakitea aldez aurretik salaketarik izan 
zen ala ez eta babesteko neurririk izan ote zen ala ez).

4.  Adierazten dutenez, jarduera publikoari buruzko ikusgarritasunaren, kontzientzia-
zioaren eta hausnarketaren helburu publikoak lortzeko ez da ezinbestekoa emaku-
mearen identifikazio zuzena edo zeharkakoa, ezta biktimizatutako inguru familiarrena 
ere (bereziki seme-alabak eta ondorengoak). Iruditzen zaie identifikazio horrek berriro 
biktimizatzea eragin lezakeela, estigmatizazioa, kasu.
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ESPARRU JUDIZIALEAN,  
FISKALEAN ETA  
AKADEMIKOAN  
EGINDAKO  
ELKARRIZKETAK 11
1.   BIKOTEKIDEAREN EDO SENARRAREN ALDETIK GENERO-INDARKERIA JASATEN 

DUEN EMAKUME BIKTIMA BATEN INTIMITATERAKO ESKUBIDEAREN ZATI AL 
DA INDARKERIA-JARRERA HORREN BIKTIMA GISA ZUZENEAN ZEIN ZEHARKA 
IDENTIFIKATZEKO INFORMAZIO-DATUAK EMATEA?

1.1. LEHENDABIZIKO ELKARRIZKETA

–  Konstituzio Auzitegiak behin eta berriz interpretatu duen bezala, «Espainiako 
Konstituzioaren 18.1 artikuluak aitortzen duen intimitaterako oinarrizko eskubidea-
ren xedea gizakiari bere bizitzaren esparru erreserbatu bat bermatzea da, pertsona 
gisa duen duintasuna errespetatzearekin lotuta (Espainiako Konstituzioaren 10.1 ar-
tikulua), besteren ekintza eta ezagutzatik at, dela Agintari Publikoen aurrean, dela 
partikular sinpleen aurrean, beharrezkoa gure kulturaren irizpideen arabera, giza bi-
zitzaren gutxieneko kalitate bati eusteko. Hala, intimitate pertsonalerako oinarrizko 
eskubideak haren titularrari gutxienez ahal negatiboa edo baztertzekoa ematen dio, 
eta hirugarrenei ezartzen die intromisiorik ez egiteko obligazioa, nola eta ez dauden 
oinarrituta Konstituzio-justifikazioa duen lege-aurreikuspen batean eta ez den pro-
portzionatua, edota ez dagoen eragindakoaren baimen eraginkorrik hura baimenduz, 
pertsona bakoitzari baitagokio besteren ezagutzatik gordetzen duen intimitate-espa-
rrua mugatzea». (Konstituzio Auzitegiaren 197/1991 epaia, urriaren 17koa, 3. oinarri 
juridikoa; 134/1999 epaia, uztailaren 15ekoa, 5. oinarri juridikoa; 115/2000 epaia, maiat-
zaren 10ekoa, 4. oinarri juridikoa; 185/2002 epaia, urriaren 14koa, 3. oinarri juridikoa; 
206/2007 epaia, irailaren 24koa, 5. oinarri juridikoa; 17/2013 epaia, urtarrilaren 31koa, 
14. oinarri juridikoa; 176/2013 epaia, urriaren 21ekoa, 7. oinarri juridikoa; Konstituzio 
Auzitegiaren 7/2014 epaia, urtarrilaren 27koa, 3. oinarri juridikoa. Baita Giza Eskubi-
deen Europako Auzitegiaren epaiak ere, X eta Y kasua, 1985eko martxoaren 26koa; 
Leander kasua, 1987ko martxoaren 26koa; Gaskin kasua, 1989ko uztailaren 7koa; 
Costello-Roberts, 1993 martxoaren 25ekoa; Z kasua, 1997ko otsailaren 25ekoa.)

Deskribatzen den kasuan, gure kulturako irizpideen arabera eta giza bizitza duinaren gu-
txieneko kalitatea zaintzeko, intimitaterako eskubideak bere bikotekidearen edo bikotekide 
ohiaren eskutik indarkeria-jarrera bizi duen emakumearen esku ipintzen du indarkeria-ja-
rrera osatzen duten egintzak besteren ezagutzatik babestutako esparruan ipintzeko ahala. 

Besteren ezagutzatik baztertzeko ahal horrek ez ditu biltzen eskudun agintaritzak bai-
mendutako edo adostutako jarduerak, legearekin bat, ikerketarako, akusaziorako eta 
epaitzeko ahala baliatuz, egokiak, beharrezkoak eta proportzionatuak diren jarduerak, 
ustezko delitu-gertakaria egiaztatzeko xedez (1/1982 Lege Organikoaren 8.1 artikulua; 
Konstituzio Auzitegiaren 37/1989 epaia, otsailaren 15ekoa, 7. oinarri juridikoa; Konsti-
tuzio Auzitegiaren 207/1996 epaia, abenduaren 16koa, 3. oinarri juridikoa). 

Era berean, hala ondorioztatzen da Giza Eskubideen Europako Hitzarmenaren 8.2 
artikulutik ere, bizitza pertsonalean egindako intromisioak baimentzen dituenean bal-
din eta honako hauetakoren bat bermatzen bada: «Estatu-segurtasuna, segurtasun 
publikoa, herrialdearen ekonomiaren ongizatea, ordenaren defentsa eta arau-hauste 
penalen prebentzioa, osasunaren zein moralaren babesa, edo besteen eskubideen 
zein askatasunen babesa».
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Iruditzen zait planteatzen den auziak ez dituela bidezko intromisioak aipatzen, nor-
beraren eta familiaren intimitatean gertatzen direnak, horretarako eskumena duten 
agintariek egindakoak delitua ikertzeko edo prebenitzeko xedearekin edo zehatzeko 
ahalaren arabera egitean. Galderaren bidez, auzia kokatzen du indarkeriazko jarrera 
sortzen duten egintzak gizarte-komunikabideek ematearen testuinguruan, pentsatzen 
dugu egiazko informaziorako eskubide bidezkoa egikaritzearen ondorioz; eta testuin-
guru horretan planteatzen dena zera da, lehen deskribatutako biktimak, intimitate 
pertsonalerako eta familia-intimitaterako eskubideari lotuz, izango ote duen biktima-
ren identitatea informaziotik erretiratzeko ahala, edota zeharka biktima identifikatzea 
posible egiten duten gertakariak informaziotik erretiratzekoa.

Hausnarketarako abiapuntua egiazko informaziorako eskubideari buruzko konsti-
tuzio-edukian bertan dago, zeina berariaz mugatzen baitu intimitaterako eskubideak 
(Espainiako Konstituzioaren 20.4 artikulua); hala, nabarmendu behar da, intimitateari 
buruz jardutean, informazioaren egiantzekotasuna ez dela «aringarria, ezpada kasu 
guztietan lesioaren premisa» (Konstituzio Auzitegiaren 185/2002 epaia, urriaren 14koa, 
4. oinarri juridikoa eta bertan aipatzen diren ebazpenak).

Konstituzioak aitortutako bi eskubideen talka gertatzean, konstituzio-jurisprudent-
ziak nagusitasun-posizioa aitortzen dio (baina ez nagusitasun hierarkikoa) informa-
zioaren komunikazio askeari, betiere «informatutakoa interes publikokoa baldin 
bada»; izan ere, irailaren 14ko Konstituzio Auzitegiaren 154/1999 auziaren 2. oinarri 
juridikoak aurreikusi zuenez, «auzitegi honen jurisprudentzia-ondarearen zati da 
honako irizpide hau: Konstituzioak babesten duen komunikazioak egiazko informa-
zioa transmititu behar duela, interes orokorra edo garrantzi publikoa duten auziei 
buruz»; hala, garrantzi publiko hori hartzen da kontuan, eta ez besteren jakin-mina 
asetzea, «kasu horietan informaziorako eta erreserbarako asmoen artean sortzen 
den gatazka konpontzeko».

Konstituzio Auzitegiaren 127/2003 epai horrek galderan planteatutako kasu oso ant-
zeko bat aurreikusten du: epaiak dio demanda ipini duen biktimaren intimitate pert-
sonalerako eskubidea urratu dela, 1992ko martxoaren 4an eta 6an, La Voz de Asturias 
egunkarian bi informazio irten zirenean. Hain zuzen ere, informazio horren arabera, 
ateak itxita egindako ahozko entzunaldian, demanda-jartzailearen aitak hainbat abu-
su desleial eta bortxaketa egin zizkion alabari lau urtez jarraian. Informazio horietan 
gertakari justiziagarriak kontatzen ziren, Fiskaltzaren behin-behineko kalifikazioko idaz-
kiaren transkripzio bidez.

Konstituzio Auzitegiak frogatutzat ematen du «datu horiek eman izanari esker, bizila-
gunek, gertukoek eta ezagunek biktima erabat identifikatu, eta, horren bidez, duinta-
sun pertsonalari larriki eraso egiten zion gertakari baten berri izan zutela, xehetasun 
guztiekin, hau da, sexu-askatasunaren kontrako delitu baten biktima izan zela...» 

Zigor-arloko garrantzia duten gertakariak albisteetan jasotzeko moduko gertakariak 
direla premisa gisa hartuta, albisteak eragindako pertsona subjektu pribatu izanagatik 
ere, Konstituzio Auzitegiaren 127/2003 epaian zera ondorioztatzen da: «Kontsiderazio 
horrek ezin du jaso haien biktima direnen indibidualizazioa, zuzena zein zeharkakoa, 
nola eta ez duten baimendu edo erraztu ezagutza orokorra. Informazio hori ez da 
izango interes publikokoa, eman nahi den informaziorako ez baita beharrezkoa izan-
go. Finean, aztertutako kazetaritza-erreportajeek ematen dituzten eraso egindako 
emakume gaztearen datuak, emakumea erabat identifikatzea posible egiten duten 
aldetik, gainditu egiten dute garrantzi informatiboa jasandako sexu-erasoarekin eta 
haiek epaitzearekin loturik; hori dela eta, ez dute merezi Espainiako Konstituzioaren 
20.1 artikuluak ematen duen konstituzio-babesa» (9. oinarri juridikoa). Aurrekari gisa 
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Konstituzio Auzitegiaren 185/2002 epaia aipatzen da, urriaren 14koa; epai horren 4. 
oinarri juridikoak interpretatzen duenez, «inola ere ezin dakioke inori eskatu modu 
pasiboan jasateko haren bizitza pribatuari buruzko datu horren garrantzitsuak, jakinik 
horien berri izatea alferrikakoa eta garrantzi gabekoa baita interes publikorako, izan 
ere, garbi geratzen da erasoaren biktimaren identifikazioa, hitzen esanahiarekin bat, 
garrantzirik gabekoa izan zen transmititu nahi izan zen informazioarekin loturik».

Ondorioa, horrenbestez, zera da, galderan deskribatutako pertsonak ahala daukala 
gizarte-komunikabideek ikerketaren edo zigor-arloko epaitzearen xede diren egintzei 
buruz emandako informazioaren gainean, identitatea zabaltzeari (edo indarkeriazko 
erasoaren biktima gisa identifikatzea posible egiten duten datuak emateari) loturik, 
baldin eta datu horien berri izatea alferrikakoa eta garrantzirik gabea bada interes 
publikorako.

Konstituzio-doktrina honek parametro gisa balio izan behar du Delituaren Biktimen 
Estatutuaren Legearen (apirilaren 27ko 4/2015) 19. eta 22. artikuluek epaileei, auzite-
giei eta delituak ikertzeko, jazartzeko eta epaitzeko ardura duten gainerako agintari eta 
funtzionarioei ezartzen dizkieten egitekoen betebeharrak interpretatzeari dagokionez, 
baita prozesuan «nolanahi» esku edo parte hartzen duten guztiei ere, Prozedura Kri-
minalaren Legeak biktimen intimitatea eta duintasuna egokiro babesteko ezartzen 
duenari jarraikiz, «bereziki aitorpena jasotzen zaienean edo epaiketan lekukotza eman 
behar dutenean, bigarren mailako biktimizazioa edo errepikatua izateko arriskua sai-
hesteko».

Juan Luís Ibarra jauna. 
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea.

1.2. BIGARREN ELKARRIZKETA

– Baietz uste dut. Intimitatea Konstituzioan aitortutako oinarrizko eskubidea da, eta 
haren zati da identifikatzeko aukera zuzenean zein zeharka ematen duten datuak gor-
detzea.

Juan Calparsoro jauna. 
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiko fiskal nagusia

1.3. HIRUGARREN ELKARRIZKETA

– Bai, eskubide horren zati da, genero-indarkeriako biktima baten kasuan, zein beste 
edozer delituren biktimen kasuan.

Marta Sánchez Recio andrea. 
Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko fiskala

1.4 LAUGARREN ELKARRIZKETA

– Jakina. Gainera, apirilaren 27ko 4/2015 Legeak berak, Biktimaren Estatutuarenak, ha-
laxe jaso du 22. artikuluan (Intimitatea babesteko eskubidea), honako hau adieraztean:

«Epaileek, auzitegiek, fiskalek eta zigor-arloko ikerketaren ardura duten gainontzeko 
agintari eta funtzionarioek, bai eta modu batera edo bestera prozesuan esku edo 



36

parte hartzen duten guztiek ere, behar diren neurriak hartuko dituzte, Legean 
xedatutakoaren arabera betiere, biktima guztien eta horien senideen intimitatea 
babesteko eta, bereziki, biktima adingabeak edo babes berezia duten biktima 
desgaituak identifikatzea erraz dezakeen informazio oro ezagutaraztea eragozteko».

Zera gertatzen da, gaur egungo gizartean eskubide hori jasotzea bereziki zaila dela; 
izan ere, genero-indarkeriako gertakariek arreta mediatikoa erakartzen dute, batez 
ere ikus-entzunezko komunikabideena. Hala, nahi ala ez, identifikazioa errazagoa da, 
nahiz eta komunikabideen helburua hori ez izan.

Ángeles Carmona andrea. 
Emakumeen aurkako indarkeriaren Behatokiko presidentea.

1.5. BOSGARREN ELKARRIZKETA

– Planteatuta dagoen moduan, baliteke oker egotea: iruditzen zait genero-indarkeriaren 
biktima izatea intimitaterako eskubidearen zati dela, gure esfera pertsonalena 
osatzen duten beste hainbat auzi bezala. Beste gauza bat da intimitaterako 
eskubideak beste baten alde egin behar izatea batzuetan, beste eskubide batzuk 
jokoan direnean (esate baterako, gizartearen interesa ius puniendi argitzeko edo 
egikaritzeko, horrekin ulertuta pertsonaren datuak ezagutuko direla zigor-arloko 
esparruan). Eta hala gerta liteke informaziorako eskubidearekin ere, albiste izan 
litezkeen gertakariak ditugunean aurrez aurre. Genero-indarkeriako biktimen 
kasuan, adingabeen kasuan adibidez, iruditzen zait eztabaida daitekeela albisteetan 
identifikazio-datuak eman behar diren ala ez.  Baina interes informatiboa handiagoa 
denean, gertakaria dela eta, barka liteke.

Bizkaiko Probintzia Auzitegiko epailea.

1.6. SEIGARREN ELKARRIZKETA

– Ez dut uste informazio-datuak intimitaterako eskubidearen zati izan daitezkeenik 
(hau da, pertsona horri dagokionez, komunikabideek tratatzen dituzten datuak 
izango direla iruditzen zait, komunikabideak iritzitako datua, alegia). Agian planteatu 
beharrekoa zera litzateke, informaziorako eskubidea mugatu daitekeen (informazioa 
debekatzea) kasu jakin batzuetan. Iruditzen zait intimitaterako edo pribatutasunerako 
eskubidea osatzen duen datu pertsonala pertsona eta bizitza pribaturako bestelako 
alderdiak identifikatzen dituena dela. Eta ez komunikabide jakin batek egiten duen 
erabilera.

 Iruditzen zait lan nekeza izango dela datu pertsonalak murriztea (kasu hauetan eta 
beste edozeinetan), komunikabideei datuak erabiltzeko mugak edo debekuak ezarrita. 
Agian oker ibiliko naiz, baina beste kasu sentikor batzuetan ez dago inolako mugarik 
(adingabeen edo kalteberatasun berezia dutenen kasuan, adibidez). Komunikabide 
batek kasu bati eta kasuan inplikatutako pertsonei buruzko informazioa jasotzen 
badu zigor-arloko prozesutik edo poliziaren jardunetik at, ez dut uste intimitaterako 
eskubideak abstraktuan sartu behar duenik, eta konstituzio-maila hartu, datu horiek 
erabiltzeko mugak eta baldintzak ezartzeko aukera. Zaila.

 Dena dela, iruditzen zait positiboa izango litzatekeela mugak ezartzea. 
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 Aldiz, iruditzen zait pribatutasuna normatiboki babestu beharko litzatekeela datuok 
tratatzen diren esparru guztietan, batez ere zigor-arloko prozesu baten testuinguruan. 
Gaur egun, teknologia berriekin, ia ezinezkoa da kontrolatzea datuok ezagutzen ote 
dituzten tratatzeko ardura duten elementuetatik kanpo ere. Maila polizialean bertan 
gertatzen da datuak komunikabideen eskuetara iristea, batez ere (eta gero eta 
gehiago) zigor-arloko kasuen publizitatea helburu polizialen edo penalen esparrutik 
irtendako propaganda-erreminta bihurtzen denean.

 Nire ustez, informatzeko modua eta informazioaren edukia arautu beharko litzateke, 
kasu batekin harremana duten elementu eta esparru guztietan, dela alor polizialean, 
judizialean edo beste edozeinetan. Babes-erremintak zaharkituta geratu dira.

E1001. Epailea.

1.7. ZAZPIGARREN ELKARRIZKETA

– Iruditzen zait baietz; izan ere, informazio-datu horiek, nire ustez, pribatutasunaren muin-
muinean eragingo lukete; Ondorioz, konstituzio-babesa jaso dezakete, informazio-
askatasunerako eskubideak baino modu garrantzitsuagoan edo lehenetsiagoan, 
gainera; 

María Josefa Barbarin andrea 
Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko fiskala.

1.8. ZORTZIGARREN ELKARRIZKETA

– Intimitaterako eskubidearen eta informaziorako eskubidearen arteko muga ez da 
baketsua, eta hamaika polemika eragin ohi du; Planteatutako kasuan, iruditzen 
zait, tankera honetako pronuntziamendu abstraktu batean izan beharreko kautela 
guztiekin, emakumearen identifikazio-datuak (hau da, intimitaterako eskubideak 
informaziorako eskubidearen bide ematea) kasu bakarrean eman behar direla: datuek 
berez informazio-garrantzia dutenean; Hau da, emakumearen identifikazio pertsonala 
albistearen ikuspegitik garrantzitsua den kasuan bakarrik;

Alberto Saiz Garitaonandia jauna. 
Eusko Jaurlaritzako Auzibideko zuzendaria;  

EHUko Zuzenbide Prozesaleko irakaslea.
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2. BIKOTEKIDEARI EDO BIKOTEKIDE OHIARI EGOTZITAKO HILKETAREN ONDORIOZ, 
AZKENDU EGITEN DA HILDAKO EMAKUMEAREN ETA HAREN FAMILIAREN INTI-
MITATERAKO ESKUBIDEA, GIZARTE-KOMUNIKABIDEETAN BIKTIMA GISA ZUZE-
NEAN ZEIN ZEHARKA IDENTIFIKATZEKO MODUKO DATUAK ARGITARATZEARI 
DAGOKIONEZ?

 ETA BIZIRIK DEN BITARTEAN MODU EZTABAIDAEZINEAN ONDORIOZTATU BADU 
INOLA ERE EZ DUELA NAHI ZUZENEAN ZEIN ZEHARKA IDENTIFIKATZEKO DA-
TUAK ZABALTZEA EDO ARGITARATZEA?

2.1. BIGARREN ELKARRIZKETA

– Iruditzen zait ez dela desagertzen. Egia dirudi hilketa bat gertatzen denean biktimaren 
nortasuna ezagutzea eta/edo argitaratzea zailagoa dela, baina iruditzen zait ez dela 
desagertzen hildako biktimaren identifikazio-datuak ez argitaratzeko eskubidea, beste 
senide batzuk babesten dituen aldetik, hala nola seme-alabak, gurasoak, neba-ahizpak, 
bikotekide berria...

Arrazoi handiagoz, kasu horretan.

Juan Calparsoro jauna. 
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiko fiskal nagusia.

2.2. HIRUGARREN ELKARRIZKETA

– Ez, inolaz ere ez. Are gutxiago kontuan hartzen badugu ordenamendu juridikoak 
ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidea 
defendatzeko aukera ematen duela, baita pertsona hil ostean ere, horretarako (ofizioz 
ere bai) izendatutakoen aldetik; hala, kasu batzuetan Fiskaltzak hartuko luke bere gain 
ardura hori.

 Eta kasu horretan arrazoi handiagoz, izan ere, hala jakingo dugu biktimaren posizio 
zehatza bere datuak zabaltzeari dagokionez, bizitzan zehar izandako portaeraren 
arabera ondorioztatu beharrik izan gabe.

Marta Sánchez Recio andrea 
Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko fiskala.

2.3. LAUGARREN ELKARRIZKETA

– Inola ere ez, intimitaterako eskubidea ez baita agortu behar hil ostean. Lehen 
azaldutako 22. artikuluak intimitaterako eskubidea aurreikusten duenean, inola 
ere ez du baztertzen «hildako biktima», baizik eta, begien bistakoa denez, barnean 
hartzen du, biktimaren kontzeptuak hildakoak ere biltzen baititu. Are gehiago, hildako 
emakumeek arrazoi handiagoz daukate babes-eremu hori jasota, eta ez da seme-
alabetara edo senideetara bakarrik zabaltzen, baizik eta 22. artikuluaren kontzeptua 
eta xedea hildakoen intimitatera ere zabaltzen dira.

Nolanahi ere den, egia da ikuspegi sozial eta instituzionaletik komenigarria izango 
litzatekeela hilketa horiek ez isilpean gordetzea eta, gardentasun-jardun horretan, 
zapuztu egingo da biktimen intimitaterako eskubidea.
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Are arrazoi gehiagoz handitu egiten da biktimen eskubide hori, baldin eta publikoki 
adierazi badute euren datuak ez zabaltzeko nahia edota komunikabideek datuok 
eskura ez izatekoa. Baina, are gehiago, eskuratuta ere ezingo lituzkete argitaratu.

Ideia hori indartzeko, Prozedura Kriminalaren Legearen 681. artikuluak, lehen 
aipatutako 4/2015 Legearen bidez aldatuak, zera jasotzen du:

«2. Epaileak edo auzitegiak, biktimaren eta haren senideen intimitatea babesteko, 
honako neurri hauek adostu ahal izango ditu:

a) Biktimaren nortasunari, zuzenean edo zeharka identifikatzen lagun dezaketen datuei 
edo babesteko beharrei buruz ebazteko kontuan hartutako egoera pertsonalei buruzko 
informazioa zabaldu edo argitara dezaten debekatzea.

b) Biktimaren edo senideen irudiak lortu, zabaldu edo argitara ditzaten debekatzea.

3. Debekatuta dago, nolanahi ere, biktima adingabeen edo babes berezia behar duten 
biktima desgaituen nortasunari buruzko informazioa zabaltzea edo argitaratzea, baita 
horiek zuzenean edo zeharka identifikatzen lagun dezaketen datuei edo horrelakoak 
babesteko beharrei buruz ebazteko baloratu diren egoera pertsonalei buruzkoa ere; 
eta debekatuta dago, orobat, horien edo beren senideen irudiak lortu, zabaldu edo 
argitaratzea».

Hau da, biktimari dagokionez, epaiak debekatu ahal izango du haren nortasuna 
zabaltzea, eta galarazita egongo da datuok ematea biktima adingabeen edo babes-
beharrizan bereziak dituzten biktimen kasuan.

Ángeles Carmona andrea. 
Emakumeen aurkako indarkeriaren Behatokiko presidentea.

2.4. BOSGARREN ELKARRIZKETA

– Nire ustez, konstituzio-jurisprudentzian oinarri hartuta, intimitaterako eskubidea guztiz 
pertsonala da. Hori dela eta, iruditzen zait erantzuna baiezkoa dela, intimitaterako 
eskubidea galdu egiten dela subjektuaren heriotzarekin. Hurrengo galderarekin 
erantzungo ditudan kasuetan izan ezik. (Hemen behean duzun epai baten laburpena 
egingo dut: «Komeni da gogoraraztea, Konstituzio Auzitegiaren abenduaren 2ko 
231/1988 epaiaren 3. eta 4. oinarri juridikoetan, nahiz eta baieztatu norberaren 
eta familiaren intimitaterako eskubidea, Espainiako Konstituzioaren 18. artikuluan 
babestua, norberaren pertsonalitatearen ildotik pertsonaren duintasunarekin loturik 
dagoela (Espainiako Konstituzioaren 10. artikuluak aitortuta bezala), eskubide horiek 
guztiz pertsonal gisa eta gizakiaren existentziari berari lotuta ageri dira. Eta eskubide 
horien titularra hil ostean eta haren pertsonalitatea iraungi ondoren... logikoki 
konstituzio-babesaren objektua ere desagertu egiten da, zeina, esan dugun bezala, 
bizi-esparru erreserbatu bat bermatzera bideratuta baitago, heriotzarekin desagertzen 
den bizi-esparrua».

Bizkaiko Probintzia Auzitegiko epailea.
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2.5. SEIGARREN ELKARRIZKETA

–  Ez dakit akabatzen duen ala ez, baina agian behar litzateke sistemaren bat pertsona 
batek bere borondatea galderaren ildotik adosteko.

Agian planteatu beharko litzateke senideek jarrai ote dezaketen desagertutako 
pertsonaren eskubidea egikaritzen.

Erabat erreserbatzeko aukera planteatzen badugu, publizitate oro galarazita, orduan 
ez litzateke hori bizirik daudenetan planteatu behar?

E1001. Epailea.

2.6. ZAZPIGARREN ELKARRIZKETA

–  Niri ezetz iruditzen zait, norberaren eta familiaren intimitaterako eskubidea ezin 
daitekeela banandu pertsonalitatea garatzeko eskubidetik, eta jarraitu egiten duela 
genero-indarkeriaren testuinguruan bikotekidearen eskuetan hildako emakumearen 
kasuan; 

Kasu horretan, auzia eztabaidagarriagoa izango litzateke juridikoki; Eragindako 
alderdiak bere eskura duen eskubide baten aurrean gaude? Edota ez da halako 
eskubidetzat hartzen? Datu horiek zabaltzearekin loturik, biktimaren interesa hartu 
behar da kontuan, norberaren eta familiaren intimitaterako eskubidearen gainetik? 
Edota haren seme-alabena?

Balantzean edo interes-jokoan esango nuke galdera horren ondorioa ezin litekeela 
absolutua izan, baizik eta kasuan kasu hartu behar dela; 

María Josefa Barbarin andrea. 
Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko epailea.

2.7. ZORTZIGARREN ELKARRIZKETA

– Auzi hau aztertzean, oinarri batetik abiatu behar dugu: pertsonalitate zibila azkendu 
egiten dela heriotzaren ostean; Dena den, kasuaren oso ikuspegi murriztailea dela 
pentsatzen dugu; izan ere, nahiz eta intimitaterako eskubidea duen pertsona hil eta 
desagertu, haren izen ona edota memoria ona etorkizunera ere proiektatu egiten 
dira eta haren zirkulu intimoko pertsonei eragiten die, batez ere senideei; hala, alde 
horretatik, uste dugu hildakoaren intimitaterako eskubideak nolabaiteko babesa izan 
beharko lukeela tankera honetako kasuetan ere;

Datuak argitaratzeko berariazko ezezkoaren kasuan, aurreko egoeraren kasu 
larriagotua izango litzateke, elementu berezi batekin: hildakoaren berariazko 
borondatea izatea esandako norabidean;

Alberto Saiz Garitaonandia jauna;. 
Eusko Jaurlaritzako Auzibideko zuzendaria.  

EHUko Zuzenbide Prozesaleko irakaslea.
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3. BADUTE INTIMITATERAKO ESKUBIDERIK BIKOTEKIDEAREN EDO BIKOTEKIDE 
OHIAREN ESKUETAN HILDAKO EMAKUMEAREN SEME-ALABEK, ZEHARKA IDEN-
TIFIKATZEA POSIBLE EGINGO LUKETEN AMARI BURUZKO DATUEI DAGOKIENEZ?

3.1. BIGARREN ELKARRIZKETA

– Iruditzen zait existitzen dela, bigarren galderarekin koherentzian.

Juan Calparsoro jauna. 
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiko fiskal nagusia

3.2. HIRUGARREN ELKARRIZKETA

– Kontua baldin bada, amaren datuen bidez, seme-alabak zeharka identifikatzera 
iristea, azken horiek intimitaterako eskubidea dute, are gehiago amarekin batera 
intimitaterako eskubidearen titularkide izango liratekeen aldetik. 

Marta Sánchez Recio andrea 
Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko fiskala

3.3. LAUGARREN ELKARRIZKETA

– Inolako zalantzarik gabe; gainera, debeku hori Prozedura Kriminalaren Legearen 681.3 
artikulutik dator (4/2015 Legeak emandako idazketaren ostean): «Debekatuta dago, 
nolanahi ere, biktima adingabeen edo babes berezia behar duten biktima desgaituen 
nortasunari buruzko informazioa zabaltzea edo argitaratzea, baita horiek zuzenean edo 
zeharka identifikatzen lagun dezaketen datuei edo horrelakoak babesteko beharrei 
buruz ebazteko baloratu diren egoera pertsonalei buruzkoa ere».

Berriro diot, errealitateak erakusten digu krimen matxisten kasuan egiazki konplexua 
dela identifikazio-datuen publizitatea erabat saihestea.

Ángeles Carmona andrea 
Emakumeen aurkako indarkeriaren Behatokiko presidentea.

3.4. BOSGARREN ELKARRIZKETA

– Inolako zalantzarik gabe, intimitateak eduki zabalagoa dauka kasu honetan indarkeriazko 
egitateak eragiten dion pertsonarenak baino. Eragindako pertsonaren senideen espera 
pertsonalean sartzen da gertakaria, eta haien intimitatea errespetatzeko eskubidea 
sorrarazten die. Hemen behean erreproduzitzen dudan epaia ondo dator; izan ere, 
bertan jorratzen den kasuak hildako ama bati buruzko informazioa ematen du, eta 
haren semeari legitimazioa aitortzen zaio, informazio horrek azken haren intimitateari 
eragiten dion aldetik. 

Bizkaiko Probintzia Auzitegiko epailea.
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3.5. SEIGARREN ELKARRIZKETA

– Ez dakit existitzen den, baina iruditzen zait aurreko kasuan, oraingoan arrazoi 
handiagoz, plantea litekeela datuak ezagutaraztearen babesa, baldintza jakin batzuk 
beteta. Horietan, seguru.

E1001. Epailea.

3.6. ZAZPIGARREN ELKARRIZKETA 

– Jakina; Ezin litezke albo batera utzi biktima eta, ondorioz, seme-alabak zeharka 
identifikatzea eragiten duten informazioak sortutako zeharkako kalteak, are gehiago 
seme-alabak adingabeak badira;  

María Josefa Barbarin andrea. 
Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko epailea.

3.7. ZORTZIGARREN ELKARRIZKETA 

– Erantzun hau aurrekoarekin lotuta dago; genioen moduan, nahiz eta intimitaterako 
eskubidea duen pertsona hil eta desagertu den, haren izen ona edota memoria ona 
etorkizunera ere proiektatu egiten dira eta haren zirkulu intimoko pertsonei eragiten 
die, batez ere senideei (kasu honetan, seme-alabei); hala, alde horretatik, uste dugu 
hildakoaren intimitaterako eskubideak nolabaiteko babesa izan beharko lukeela 
tankera honetako kasuetan ere; Une honetan ez nuke jakingo esaten semearen 
intimitaterako eskubidea den (galderak planteatzen duen moduan) edota hildakoaren 
eskubidearen proiekzioa den seme-alaben alde; edonola ere, bigarren aukeraren alde 
egingo nuke, bizi den artean emakumeak erabateko ahala baitauka bere pertsonari 
buruzko informazioa zabaltzeko baimenari dagokionez, seme-alaben iritzia edozer dela 
ere;

Alberto Saiz Garitaonandia jauna.  
Eusko Jaurlaritzako Auzibideko zuzendaria. 

EHUko Zuzenbide Prozesaleko irakaslea.

4.  INFORMAZIORAKO ESKUBIDEAREN ZATI DA, INFORMAZIO-INTERESA 
IZATEAGATIK, GIZARTE-KOMUNIKABIDEETAN BIKOTEKIDEAREN EDO 
BIKOTEKIDE OHIAREN ESKUETAN HILDAKO EMAKUME BATEN BIKTIMAREN 
DATUAK, HURA EDOTA HAREN SEME-ALABAK IDENTIFIKATZEKO BIDE 
EGITEN DUTENAK, ARGITARATZEA?

4.1. BIGARREN ELKARRIZKETA

– Iruditzen zait ez dela informaziorako eskubidearen zati. Genero-indarkeriaren 
ondorioz hil duten emakume baten datuak, seme-alaben identifikazioa zuzenean edo 
zeharka posible egiten dutenak, ez dira argitaratu behar. Seme-alaben intimitaterako 
eskubidearen kontra egiten dute, modu larrian egin ere.

Juan Calparsoro jauna. 
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiko fiskal nagusia.
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4.2. HIRUGARREN ELKARRIZKETA

– Ez. Bada adingabeak babesteko oinarrizko eskubidea, eta hor barruan sartzen da 
haien identifikazioa; hala, zaindu behar dugu irmo egiten dela beste eskubide batzuen 
aurrean. Edozer gizarteren helburu nagusia adingabeak babestea da. Prozedura 
Kriminalaren Legearen 681.3 artikuluak berak debekatu egiten du, adingabeei eta 
desgaituei dagokienez, eta epaileak debekatu egin dezake biktimari dagokionez; 
horrenbestez, gomendatzen da fiskalak edo akusazio partikularrak hala jakinaraztea 
prozedura izapidetzeko garaian, Prozedura Kriminalaren Legearen 681.2 artikuluaren 
arabera. Informaziorako eskubideak gaiaren arrazoiak ezartzen dituen mugak ditu; 
kasu honetan, biktimen intimitatea babestea.

Marta Sánchez Recio andrea. 
Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko fiskala.

4.3. LAUGARREN ELKARRIZKETA

– Ezin daiteke edozer datu argitaratu informazio-askatasunerako eskubidearen izenean. 
Ezin litezke hainbat xehetasun eman, baldin eta haien helburua argitaratutako 
informazioaren hartzaileen artean morboa piztea edo elikatzea bada, are gutxiago 
xehetasun horiek iritzia sortzea eta informazio objektiboa ez ematea bilatzen 
dutenean. Horren adibide dira, esate baterako, delitu bat egiteko arrazoien inguruko 
espekulazioak. Nolanahi ere den, hainbat datuk (tokia, delitua zer-nola gertatu zen, 
aldez aurretik salaketarik ba ote zen edota auzibiderik ba ote zen alderdien artean, 
familia-prozesu baten ondorioz) izango dute balio informatiboa eta posible da, halaber, 
datu horiek biktima identifikatzeko bidea egitea, gutxienez bizi artean ezagutu duten 
pertsonen artean, baita haren seme-alaben identitatearen berri izatea ere. 

Ángeles Carmona andrea 
Emakumeen aurkako indarkeriaren Behatokiko presidentea.

4.4. BOSGARREN ELKARRIZKETA 

– Egitateari buruzko edozer elementu izan liteke informaziorako eskubidearen zati; beste 
kontu bat litzateke intimitaterako eskubidea urratzen den. Nik uste dut hori gertatzen 
dela, gertaeren oste-osteko uneetan izan ezik, non egoera zalantzazkoa izaten baita. 
Iruditzen zait kasu guztietan alferrikakoak direla identifikazio-datuak, eta ahalegina 
egin beharko litzatekeela komunikabideek datu horiek eman ez ditzaten. Ez dago 
jokoan intimitaterako eskubidea bakarrik, baizik eta bigarren mailako biktimizazioaren 
efektuak ere bai, handitu egin bailitezke identifikazio-datuak argitaratuta. 

Bizkaiko Probintzia Auzitegiko epailea

4.5. SEIGARREN ELKARRIZKETA 

– Gaur egun, iruditzen zait interes informatiboa komunikabide batek zerbaiti buruzko 
informazioa emateko interesak bakarrik zehazten duela: hau da, komunikabide batek 
erabakitzen duenak du interes informatiboa. Horrenbestez, ezin dezakegu eskubide 
hori modu intrintsekoan mugatu, komunikabideei adierazita zer den intereseko eta 
zer ez, zer den garrantzitsua eta zer ez. Ez du funtzionatzen kode etiko gisa ere.
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Horrenbestez, sar liteke informaziorako eskubidean.

Edonola ere, datu jakin batzuen berri ez emateko eskubidea babestu beharra dago, eta, 
argitaratuz gero, agian beste eskubide bat sortuko luke, kalteak ordaintzekoa, adibidez. 
Eskubideen arteko gatazka bat da, eskubide bat eta bestea haztatzekoa. 

E1001. Epailea.

4.6. ZAZPIGARREN ELKARRIZKETA 

– Esango nuke ezetz, ez behintzat oinarrizko eskubide honen muina; Interes informatiboa 
bikotekidearen eskuetan hildako emakume biktimaren edota erasotzaileak lesionatuaren 
datua edo zifra ematea da, gertakariaren mekanika, alderdien arteko harremanaren 
estadioa, nazionalitatea, adin-tartea, ikasketa-maila, alderdien posizio ekonomikoa;;; Hau 
da, arazo honi buruzko gizarte-kontzientzia ahalbidetuko duten datuak zabaltzea, eta, 
datuok aztertuta, prebentzio-politikak hartzeko aukera emango dutena, edota biktimei 
eta senideei laguntzak ematekoa; Ez dago interes informatiborik edo kazetaritza alorreko 
interesik delako biktimaren izena ematean;  

María Josefa Barbarin andrea. 
Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko epailea.

4.7. ZORTZIGARREN ELKARRIZKETA

– Beste behin ere, erantzuna aurretik emandako beste batekin lotzen da, kasu honetan, 
lehendabiziko galderarekin: emakumearen identifikazio-datuak garrantzi informatiboa 
duten kasuan bakarrik eman behar direla (alegia, intimitaterako eskubideak informaziorako 
eskubideari bide ematea); hau da, emakumearen identifikazio pertsonala albistearen 
ikuspegitik garrantzitsua den kasuan bakarrik; Oso zaila da egoera guztietarako balioko 
lukeen kategorizazio abstraktu bat egitea, kasuistika infinitua izan bailiteke eta kasuaren 
elementuak hartu behar bailirateke epaia eman ahal izateko;

Alberto Saiz Garitaonandia jauna. 
Eusko Jaurlaritzako Auzibideko zuzendaria. EHUko Zuzenbide Prozesaleko irakaslea.

5. BIKOTEKIDEAREN EDO BIKOTEKIDE OHIAREN ESKUETAN HILDAKO BIKTIMAK IDEN-
TIFIKATZEARI BURUZKO DATUEK INTIMITATERAKO ESKUBIDEA OSATZEN BADUTE 
ETA INFORMAZIORAKO ESKUBIDEAN SARTZEA BIDEZKO EGITEN DUEN INFORMA-
ZIO-INTERESA BADUTE, BI HORIETATIK ZER INTERES GAILENDUKO DA? ZER IRIZPI-
DEREN ARABERA?

5.1. BIGARREN ELKARRIZKETA

– Kasu hau eztabaidagarria da eta erabiltzen oso zaila, baina, nahiz eta interes informatibo 
garbia izan (esaterako, biktima pertsonaia publikoa denean), informaziorako eskubideak 
ezin du hilketaren kausa konkretua hartu (genero-indarkeriagatik), beste senide batzuen 
eskubideak zaintzeko, seme-alaba adingabeak, zehazki.

Juan Calparsoro jauna 
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiko fiskal nagusia.
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5.2. HIRUGARREN ELKARRIZKETA

– Zaila da ezartzea zer eskubidek eman behar duen leku beste eskubide baten 
mesedetan. Ulertzen dut zer garrantzi informatibo izan lezakeen, zeharka bada ere, 
hilketa baten biktima identifikatzen lagun dezaketen datuak emateak, horrek sortzen 
duen alarma soziala kontuan izanda. Ulertzen dut, era berean, argitalpen horrek 
duen balioa Zigor Zuzenbideak zigorrak ezartzen dituenean bilatzen duen xedea 
betetze aldera: prebentzio orokorra. Epai baten edukia argitaratzen denean (eta, 
horrekin, biktima identifikatzeko aukera ematen duten datuak), gizarteak kontzientzia 
hartzen du, hain justu, ordenamendu juridikoak erantzun bat ematen diola ezohiko 
larritasuna duen delitu bati. Eta gizarteak ezin du hauteman erantzun hori egokia 
den ala ez gertakarien berri ez baldin badu, jasotako informazioa zentsuratuta edo 
modu partzialean ematen bada.  Hori dela eta, informazioa emateko modua izango da 
gakoa, eta hori profesional bakoitzaren mende egongo da; hala, komenigarria izango 
da morbotik ihes egitea, biktimarentzat laidogarriak izango ez diren adierazpideak 
erabiltzea. Hala bakarrik lortuko da bi eskubideak kontziliatzea, haietako batek bakarrik 
ere ez baitauka izaera absolutua.

Marta Sánchez Recio andrea. 
Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko fiskala.

5.3. LAUGARREN ELKARRIZKETA

– Biktimen intimitaterako eskubidea informaziorako eskubidearen gainetik, noski, hori 
gaitzen duen lege-xedapenak bai baitira: 4/2015 Legearen 22. artikulua eta Prozedura 
Kriminalaren Legearen 681.2 artikulua, zeinaren bidez epaileak adostu baitezakeen. 
Fiskaltza eta akusazioaren bidez interesatu behar da mugatze-eduki hori.

Edonola ere, nire uste apalean, auzia berriro planteatu beharko genuke. Benetan 
garrantzia duena zera da, jakitea zerbaitetan laguntzen ote duen datu horiek 
argitaratzeak genero-indarkeriaren kontrako borrokan. Ekarpen gisa balio badu 
(ikerketarako edo genero-terrorismoaren aurrean herritarrengan kontzientzia pizteko), 
onartu genezake interes informatiboa izatea. Hala ez bada, gertuago egongo ginateke 
sentsazionalismotik edota ikuskizuna justifikatzeko bidetik. Eta ez kazetaritzan zorrotz 
jarduteko bidetik.

Ángeles Carmona andrea 
Emakumeen aurkako indarkeriaren Behatokiko presidentea.

5.4. BOSGARREN ELKARRIZKETA

– Iruditzen zait goian ere erantzun dudala: uste dut saihestu egin beharko litzatekeela 
argitaratzea eta intimitaterako eskubideak gailendu beharko lukeela. Lehendabiziko 
uneen salbuespena egingo dut, lehendabiziko une horien interes informatiboa izugarria 
baita, baina ahalik eta bizkorren jardun behar da biktimaren senideen eskubideak 
gordetzeko. 

Bizkaiko Probintzia Auzitegiko epailea.
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5.5. SEIGARREN ELKARRIZKETA

– Hau tesi bat egiteko modukoa da... Hainbat ohar.

Lehenik eta behin, uste dut arazo hau maila orokorragoan planteatu beharko 
litzatekeela. Nahiz eta espazio hau egokia izan ez, iruditzen zait askoz ere gehiago 
babestu beharko liratekeela polizia-jarduketa batek eragindako pertsona guztien 
datuak, baita zigor-arloko prozesuren batean inplikatuta daudenenak ere (edota beste 
prozesuren batean, noski). Esparru horiek aipatu ditut, horiek baitira lehentasunez edo 
hasiera batean behintzat genero-indarkeriaren kasuetan jarduten dutenak.

Interes informatiboa kasurik gehienetan sortzen da, ez epaiak ematen dituztenean 
(horietaz komunikabideak ahaztu egiten dira), baizik eta gertaera, krimena, izan eta 
berehala. Albiste den gertaera bat, egunek aurrera egin ahala, interesa galtzen joaten 
da komunikabideetan, eta, hala, nahikoa litzateke oro har pribatutasuna denbora-
tarte jakin batean gordetzea. Ez du esan nahi sekretupean gorde behar denik kasu 
guztietan. 

Gutxienez zati batean, interes informatiboa babestuta geratuko da, datuak gordeta, 
banatzen den informazioaren edukiaren kontrola ez komunikabideari egotzita, baizik 
eta kasua maneiatzen duen esparruaren elementu propio baten esku ipinita. Uste dut 
alor horretan lan handia legokeela egiteko.

Nire ustez, zaila da esatea eskubide bat ala bestea gailendu behar den. Baina, kasu 
guztietan, inguruabar bereziak salbuespen gisa hartuta, iruditzen zait ez liratekeela 
eman behar eragindako pertsona identifikatzeko bidea egiten duten elementuak. Egia 
esan, eragindakoak. Delitu-esparru horretan, gehien-gehienetan, biktima ezagutzeak 
biktimarioa ezagutzea esan nahi du, eta alderantziz.

Haztapen egoki batek utziko luke jakiten zer gertatu zen, baina ez zeinen artean gertatu 
zen. Hala, zer gertatu zen informatzeak luzera eta sakontasun egokia izan beharko 
lituzke, eragindako pertsonak identifikatzeko bidea egingo lukeen datu espezifikoak 
kaleratu behar izan beharrik gabe. Kasuz kasu haztatu beharko litzateke.

Ondorioz, abstraktuan eskubide bat bestearen gainetik ipini beharrean, kasu 
bakoitzean oreka bat topatzea izango litzateke kontua, kasu bakoitzean kontrajarrita 
dauden eskubideen luzeren eta mugen artean.

E1001. Epailea.

5.6. ZAZPIGARREN ELKARRIZKETA

– Bistan den moduan, auzi honi buruzko erantzuna emateko, Konstituzio Auzitegiaren 
eta Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren jurisprudentzia xehe-xehe aztertu behar 
da, Konstituzioa eta Giza Eskubideen Europako Hitzarmena aintzat hartuta; 

Baina guztiok dakigu Espainiako Konstituzio Auzitegiak egiteko garrantzitsua eman 
diola informazio-eskubideari, egiazko informazioa izateko eskubideari, aintzat hartuta 
komunikabideek iritzi publikoa osatzeko egitekoa dutela gizarte demokratiko baten 
barruan;

Hori bai, eskubide hori, beste edozer eskubide bezala, ez da absolutua, norberaren eta 
familiaren intimitaterako eskubidea ere ez den modu berean; Iruditzen zait erantzuna 
Konstituzio Auzitegiaren eta Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren jurisprudentzian 
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dagoela, lehian diren inguruabarrak balioetsita: zer interes informatibori dagokion, 
adingaberik ba ote den ala ez, eta abar; Guztia ere kasuan kasu zehazteko, irizpide 
horien arabera, zer oinarrizko eskubide nagusitzen den; 

María Josefa Barbarin andrea. 
Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko epailea.

5.7. ZORTZIGARREN ELKARRIZKETA 

– Bai; Galderak planteatzen duen moduan, biktima identifikatzeko datuek halako interes 
informatiboa dutenez, justifikatuta dago informaziorako eskubidea intimitaterako 
eskubidearen gainetik egotea; hortaz, gure ustean, babestuta legoke informazioa 
ematea; Kasu honetan (beste hainbatetan bezalaxe), gatazkan diren eskubideen eta 
interesen haztapena egin behar da, eta horrexegatik genioen oso zaila dela lehen 
kategorizazio abstraktu bat egitea, egoera guztietarako balio izango duena.

Intimitatearen gainetik informaziorako eskubidea ipiniko lukeen oinarrizko irizpidea, 
hain zuzen, interes informatiboa izango litzateke, eta, nire ustean, horrek auzi 
konkretua behar du izan, eta ez abstraktua; Hau da, interes generiko bat (esate 
baterako, gizartea sentsibilizatzea genero-indarkeriaren inguruan) ez litzateke berez 
nahikoa izango datu pertsonal horiek argitaratzeko; Interesa bera indarkeria-ekintzen 
biktima konkretuari egokituta etorri beharko litzateke;

Alberto Saiz Garitaonandia jauna; 
Eusko Jaurlaritzako Auzibideko zuzendaria. 

EHUko Zuzenbide Prozesaleko irakaslea.

2, 2.3, 4 ETA 5. GALDEREI EMANDAKO BATERAKO ERANTZUNA:

– Norberaren eta familiaren intimitaterako eskubidea, Konstituzioak bermatutako 
eskubide izatez gain, jardunbide guztiz pertsonaleko «pertsonalitate-eskubideen» 
kategoria tradizionalean sartzen da (Kode Zibilaren 162.1 artikulua). Heriotzak 
pertsonalitatea amaitu egiten du (Kode Zibilaren 32. artikulua), eta, harekin batera, 
hildako emakumeari zegokion intimitaterako eskubidea azkendu egiten da. 

Ondorioz, intimitatearen esparruaren gaineko informazio-injerentzia baztertzeko ahala, 
hildako emakumeak bizi artean definitua, ezin dezakete seme-alabek egikaritu haren 
izenean. Edonola ere, horrek ez du galarazten seme-alabetako bakoitzak, eskubide 
propioz, norberaren eta familiako intimitaterako eskubidea izatea eta hura egikaritzea, 
amaren hilketari buruzko gertakariak edo irudiak komunikabideetan zabaldu ez 
daitezen, ezagutza publikoak euren pertsonalitateari gordetako esparruan eragiten 
duen aldetik.

Hala jasotzen du Konstituzio Auzitegiaren abenduaren 2ko 231/1998 epaiak, Francisco 
Rivera Pérez (Paquirri) zenaren emazteak ipinitakoak; hala, alargunaren eta seme-
alaben intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidea babesteko eskatzen du, 
bideo-dokumentu bat prestatzeari eta zabaltzeari dagokionez. Dokumentu hori 
alargunaren baimenik gabe prestatua zen, eta Kordobako Pozoblanco zezen-plazan 
izandako harrapaketaren irudiak biltzen dira, baita plaza horretako erizaindegian 
egindako tratamenduarenak ere.
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Epaiaren 3. oinarri juridikoan interpretatzen denez, Espainiako Konstituzioaren 18. 
artikuluan aitortutako norberaren eta familiaren intimitaterako eskubidea norberaren 
pertsonalitatearekin zorrotz lotutako oinarrizko eskubide gisa ageri da, eskubide guztiz 
pertsonala eta haren titularraren existentziari lotua den aldetik. Hori guztia konstituzio-
eskubidearen babes-eremutik kanpo, ondare eta kalte-ordain izaerako babes zibileko 
neurriak egikaritu ahal izateari kalterik egin gabe, maiatzaren 5eko 1/1982 Lege 
Organikoak jasota bezala.

Aipatutako epaian, hildakoaren eta haren familiaren intimitaterako eskubidea eta 
hildakoaren senideen familia-intimitaterako eskubidea bereizten dira (zeinaren 
titulartasuna norberaren eskubidez baitute, eta ez besterenez). Epaian aitortzen 
denez, «zalantzarik gabe gurasoei, ezkontideei edota seme-alabei gertatu ahal zaizkien 
hainbat gertaerak, gure gizartearen irizpide kulturalen baitan, gizabanakoarentzat 
halako garrantzia dute, non behar ez bezala zabaltzeak edo publizitatea egiteak 
pertsonalitatearen esferan eragiten baitu zeharka. Horrenbestez, bada auzi horren 
inguruan intimitaterako eskubide bat (propioa, ez besterena), Konstituzioz babes 
daitekeena».  Eta amaitzen du esanez zezen-plazako erizaindegian hartutako irudiek 
Pantoja andrearen (Rivera jaunaren alargunaren) eta familiaren intimitaterako 
eskubidea urratzen dutela (10. oinarri juridikoa).

Galdetegian aurreikusitako kasuan, kontuan izan behar da hildako emakumearen 
seme-alabak, Delituaren Biktimaren Estatutuaren (apirilaren 27ko 4/2015) 2.b) 
artikuluak xedatutakoaren arabera, delituaren zeharkako biktimatzat hartzen direla. 

Biktima izaera horrek norberaren intimitatea egokiro babesteko eskubidea esleitzen 
die eta, bigarren mailako biktimizazioa edo errepikatua izateko arriskua saihestekoa ere 
bai, heriotza zuzenean eragin duen delitu-egitatea ikertzeko, jazartzeko eta epaitzeko 
ardura duten agintariek eta funtzionarioek egindako jarduketetan (4/2015 Legearen 
19. eta 22. artikuluak). 

Delituaren zeharkako biktimen intimitatea babesteko obligazioak (4/2015 Legearen 
22. artikulua) epaileei, auzitegiei, fiskalei eta zigor-arloko ikerketaz arduratzen diren 
agintari eta funtzionarioei eragiten die, baita prozesuan «nolanahi» esku edo parte 
hartzen dutenei ere. Babesak berariaz biltzen du beharrezko neurriak hartzea, «biktima 
adingabeak edo desgaituak, babes berezia behar dutenak, identifikatzea errazten duen 
edozer informazio zabaltzea galarazteko».

Aurreko kasuei erantzunez, honako alderdi hauek nabarmendu behar dira:

a)  Intimitaterako konstituzio-eskubidearen titulartasuna agortu egiten dela eraildako 
emakumearen heriotzarekin batera.

b)  Hildako emakumearen intimitaterako eskubidean sartu izanagatik kalte-ordainak 
eskatzeko akzio zibila mortis causa ere transmiti daiteke, eta, hori dela medio, 
seme-alaba oinordekoek egikaritu dezakete.

c)  Seme-alabak familia-intimitaterako eskubidearen titular dira, zeinaren bidez ahala 
izango baitute ama zenaren hilketari buruzko irudiak edota gertakariak ezagutza 
publikotik ezkutatzeko, baldin eta horiek zabaltzeak euren pertsonalitateko esferan 
zuzenean eragiten badu. Seme-alaben nortasuna edo identifikazio grafikoa ezagutza 
publikotik erreserbatzeko esparru honetan bildu daiteke.

d)  Egiazko informaziorako eskubidea baliatuz gertakariak zabalduta, hildako amaren 
seme-alaben identitatea zuzenean edo zeharka ezagutzea posible egiten duenean, 
baliteke seme-alaben familia-intimitaterako esparru erreserbatuan sartzea. Ezin 
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izango da eskatu seme-alabek sartze hori jasan behar izatea, baldin eta nortasuna 
zuzenean zein zeharka jakinaraztea alferrikakoa bada edo delitu-egitateari buruzko 
informazioa emateko garrantzi publikorik ez badu; izan ere, inguruabar horrek 
informazioaren interes publikotik kanpo utziko luke nortasuna zabaltzea. 

e)  Seme-alaba adingabeen edo hilketa-delituaren zeharkako biktima desgaituen 
kasuan, informazio-eskubiderako jardunean mugatze-horma bat irekiko luke, hain 
zuzen ere, epaileei, auzitegiei, fiskalei eta zigor-arloko ikerketaz arduratzen diren 
gainerako agintari eta funtzionarioei legez ezarritako beharraren interes publiko 
konfiguratzaileak ezarrita, baita biktima horiek identifikatzeko bidea egiten duen 
edozer informazio zabaltzea galarazteko prozesuan «nolanahi» esku edo parte 
hartzen dutenei ere.

Juan Luís Ibarra jauna. 
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea.

BALORAZIOA 11.1
Lehendabiziko galderak auzi jakin baten inguruan galdetzen du: bikotekidearen edo se-
narraren aldetik genero-indarkeria jasaten duen emakume biktima baten intimitaterako 
eskubidearen zati ote den indarkeria-jarrera horren biktima gisa zuzenean zein zeharka 
identifikatzeko informazio-datuak ematea.

Inkestan parte hartu dutenek emandako erantzunen arabera, bat datoz guztiak esa-
tean genero-indarkeriako delituen biktimak zuzenean zein zeharka identifikatzeko aukera 
ematen duten datu informatiboak norberaren eta familiaren intimitaterako eskubidearen 
zati direla.

Ikuspegi horretatik, hala, zera ondorioztatzen dugu, pertsonak ahala daukala gizarte-ko-
munikabideek ikerketaren edo zigor-arloko epaitzearen xede diren egintzei buruz eman-
dako informazioaren gainean, identitatea zabaltzeari loturik (edo indarkeriazko erasoaren 
biktima gisa identifikatzea posible egiten duten datuak emateari loturik), baldin eta 
datu horien berri izatea alferrikakoa eta garrantzirik gabea bada interes publikorako. 
Eta horren arrazoia zera da, «intimitaterako edo pribatutasunerako eskubidea osatzen 
duen datu pertsonala pertsona eta bizitza pribaturako bestelako alderdiak identifikatzen 
dituena dela».

Bigarren galderan zera planteatzen zen, bikotekideari edo bikotekide ohiari egotzitako 
hilketak azkendu egiten ote duen hildako emakumearen eta haren familiaren intimita-
terako eskubidea, gizarte-komunikabideetan biktima gisa zuzenean zein zeharka iden-
tifikatzeko moduko datuak argitaratzeari dagokionez.

Gehien-gehienek erantzun dutenez, norberaren eta familiaren intimitaterako eskubidea 
ez da iraungitzen emakumea nahita hiltzen denean. Hala, baieztatzen dutenez, «lehen 
azaldutako 22. artikuluak intimitaterako eskubidea aurreikusten duenean, inola ere ez 
du baztertzen “hildako biktima”, baizik eta, begien bistakoa denez, barnean hartzen du, 
biktimaren kontzeptuak hildakoak ere barnean hartzen baititu». Halaber, zehazten du 
intimitateak eduki zabalagoa daukala kasu honetan indarkeriazko egitateak eragiten 
dion pertsonaren kasuan baino. «Gertakaria eragindako pertsonaren senideen esfera 
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pertsonalean sartzen da, eta haien intimitatea errespetatzeko eskubidea sorrarazten 
die.» Eta, hori dela eta, honako hau baieztatzen dute: «Are gutxiago kontuan hartzen 
badugu ordenamendu juridikoak ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako 
eta norberaren irudirako eskubidea defendatzeko aukera ematen duela, baita pertsona 
hil ostean ere, horretarako (ofizioz ere bai) izendatutakoen aldetik; hala, kasu batzuetan 
Fiskaltzak hartuko luke bere gain ardura hori». Modu ezohikoan, hala ere, elkarrizketatu-
ren batek adierazi du intimitaterako eskubidea guztiz pertsonala dela, eta, hori dela me-
dio, uste duela intimitaterako eskubidea desagertu egiten dela subjektua hiltzean. Iritzi 
minoritario horrek, dena den, ez du baztertzen «intimitateak eduki zabalagoa daukala 
kasu honetan indarkeriazko egitateak eragiten dion pertsonaren kasuan baino»; izan 
ere, gertakaria «eragindako pertsonaren senideen espera pertsonalean sartzen da, eta 
haien intimitatea errespetatzeko eskubidea sorrarazten die». Hori dela eta, inkestari 
erantzun dion beste batek adierazi duen moduan, agian bereizi egin behar da norbe-
raren intimitaterako eskubidearen titulartasuna, «hildako emakumearen heriotzarekin 
iraungitzen dena» eta familia-intimitaterako eskubidea, seme-alabei ere badagokiena. 
Hala, seme-alabak familia-intimitaterako eskubidearen titular dira, zeinaren bidez ahala 
izango baitute ama zenaren hilketari buruzko irudiak edota gertakariak ezagutza publi-
kotik ezkutatzeko, baldin eta horiek zabaltzeak euren pertsonalitateko esferan zuzenean 
eragiten badu; halaber, legitimazioa izango dute hildako emakumearen intimitaterako 
eskubidea zaintzeko, seme-alaba oinordekoei egokituko baitzaie mortis causa transmi-
titu daitekeen aldetik. 

Planteamendu horrekin modu koherentean, elkarrizketatuek iritzi diote euren ustez 
seme-alabak identifikatzeko aukera ematen duten hildako amaren datu informatiboak 
familia-intimitaterako eskubidearen zati direla, eta kasu batean «amarekin batera inti-
mitaterako eskubidearen titularkide» ere izango liratekeela adierazi dute.

Laugarren galderak zera jakin nahi zuen, informaziorako eskubidearen zati ote den, in-
formazio-interesa izateagatik, gizarte-komunikabideetan bikotekidearen edo bikotekide 
ohiaren eskuetan hildako emakume baten biktimaren datuak argitaratzea, hura edota 
haren seme-alabak identifikatzeko bide egiten dutenak, alegia. Hemen erantzunak as-
kotarikoak izan dira; horrek erakusten du auzi hori arantzatsua dela esparru juridikoan. 
Hala, adibide esanguratsuen artean, elkarrizketatu batek zera esan du: «Hainbat da-
tuk izango dute balio informatiboa (tokia, delitua zer-nola gertatu zen, aldez aurretik 
salaketarik ba ote zen edota auzibiderik ba ote zen alderdien artean, familia-prozesu 
baten ondorioz), eta posible da, halaber, datu horiek biktima identifikatzeko bidea egi-
tea, gutxienez bizi artean ezagutu duten pertsonen artean, baita haren seme-alaben 
identitatearen berri izatea ere». Beste batek, berriz, iritzi dio «egitateari buruzko edozer 
elementu» izan litekeela informaziorako eskubidearen zati.

Bosgarren galderaren bidez, zer eskubide gailentzen den jakin nahi da eta zer irizpide-
ren arabera, baldin eta intimitaterako eta informazio-askatasunerako eskubideen ar-
tean gatazka sortzen bada (egoera hori gertatzen da biktimak identifikatzeko datuek 
intimitaterako eskubidea osatzen dutela eta, aldi berean, interes informatiboa dute-
la irizten denean). Auzi hori arantzatsua da elkarrizketatuen aburuz. Haztapen-judizioa 
egin dutenen artean, elkarrizketatu batek honako hau esan du: «Nik uste dut kasu 
guztietan alferrikakoak direla identifikazio-datuak, eta ahalegina egin beharko litzateke-
ela komunikabideek datu horiek eman ez ditzaten». Izan ere, haren ustean, «ez dago 
jokoan intimitaterako eskubidea bakarrik, baizik eta bigarren mailako biktimizazioaren 
efektuak ere bai, handitu egin bailitezke identifikazio-datuak argitaratuta». Beste batek, 
berriz, honako hau esan du: «Nahiz eta interes informatibo garbia izan (esaterako, bik-
tima pertsonaia publikoa denean), informaziorako eskubideak ezin du hilketaren kausa 
konkretua hartu (genero-indarkeriagatik), beste senide batzuen eskubideak zaintzeko, 



51

seme-alaba adingabeak, zehazki». Beste baten iritziz, eskubideak haztatzeko garaian, 
«biktimen intimitaterako eskubidea informaziorako eskubidearen gainetik, noski, hori 
gaitzen duen lege-xedapenak bai baitira: 4/2015 Legearen 22. artikulua eta Prozedura 
Kriminalaren Legearen 681.2 artikulua, zeinaren bidez epaileak adostu baitezakeen». 
Azkenik, beste batek honako hau adierazi du: «Haztapen egoki batek utziko luke jakiten 
zer gertatu zen, baina ez zeinen artean gertatu zen». Hala, zer gertatu zen informatzeak 
luzera eta sakontasun egokia izan beharko lituzke, eragindako pertsonak identifikatzeko 
bidea egingo lukeen datu espezifikoak kaleratu behar izan beharrik gabe.

Komunitate juridikoari egindako elkarrizketek eskaintzen duten informaziotik, honako 
ondorio hauek atera ditzakegu:

1.  Inkestan parte hartu duten guztiak bat datoz esatean genero-indarkeriako delituen 
biktimak zuzenean zein zeharka identifikatzeko aukera ematen duten datu informati-
boak norberaren eta familiaren intimitaterako eskubidearen zati direla.

2.  Inkestatu gehienek uste dute, emakumea nahita hiltzearen ondorioz, ez dela haren 
intimitaterako eskubidea galtzen, kalterik egin gabe haren tutoretza judiziala oinor-
dekoek hartzeari, eta, hala dagokionean, Fiskaltzak.

3.  Inkestatu guztien arabera, emakumea nahita hiltzeak ukiezin uzten du seme-alaben 
familia-intimitaterako eskubidea.

4.  Inkestatuek iritzi desberdinak dituzte biktimak zuzenean edo zeharka identifikatzeko 
bidea egiten duten datuen interes informatiboaren inguruan; izan ere, batzuek interes 
informatiboaren planotik erretiratu egiten dute, beste batek dio beti izango duela 
interes informatiboa eta beste batek, azkenik, datu motak eta datu horrek genero-in-
darkeriaren larritasunari buruzko kontzientzia publikoarekin duen loturak zehaztuko 
duela interes informatiborik ba ote den ala ez.

5.  Inkestatu guztiek diote egin beharreko haztapena konplexua dela, norberaren eta 
familiaren intimitaterako eskubidearen eta informazio askerako eskubidearen arteko 
gatazkan bietatik zein gailentzen den erabakitzeko.

KOMUNIKABIDEEI  
EGINDAKO  
ELKARRIZKETAK 12.
1.  NOIZ ETA ZERGATIK ULERTZEN DA NAGUSITZEN DELA INFORMAZIORAKO ES-

KUBIDEA, NORBERAREN ETA FAMILIAREN INTIMITATERAKO ESKUBIDEAREN 
GAINETIK?

1.1. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO LEHEN ELKARRIZKETA

– Biktimaren identitatea irakurleari eman beharreko informaziorako garrantzitsua de-
nean, edota testuingurua ulertzeko ezinbesteko datuak eskaintzen dituenean.

E1002. Europa Press.
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1.2. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO BIGARREN ELKARRIZKETA

– Iruditzen zait galdera horri Zuzenbidearen eta Justiziaren alorrek eman behar diotela 
erantzuna, eta ez horrenbeste kazetaritzak. Nire ustez, kazetariek, indarkeria matxis-
taren gertakari bati buruzko informazioa ematean, ez dute planteatzen hasiera batean 
biktimaren edo familiaren intimitaterako eskubidea urratzen ari diren.

Gertakari horri buruzko informazioa ematen dute, hasiera batean, biktimaren norta-
suna ezagutu gabe; besterik gabe, zer gertatu den adierazten dute. Albiste horren 
ondoren gertatzen den garapenak eragiten du, kasurik gehienetan, intimitaterako 
eskubideari eragin diezaioketen datuak agertzea. Baina ordurako publikoaren interesa 
horren handia izanik, nolabaiteko «elur-bola» efektua sortzen da, oso zaila geratzen, 
gizarteak etengabe eta aldi berean informazioa eskatzen baitu, horren kontzientziatuta 
egonik.

E1003. Europa Press.

1.3. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO HIRUGARREN ELKARRIZKETA

– Konstituzioak bi eskubideak babesten ditu. Ez da harritzekoa hainbat kasutan eskubide 
bat ala bestea gailentzen den erabakitzeko lanak izatea, eta, ondorioz auzitegiek izatea 
azken hitza. Galderari ihes ez egiteko, oro har, iruditzen zait informaziorako eskubidea 
gailentzen dela gertakariak interes publikokoak direnean: zigor-arloan garrantzia du-
ten gertakariak, ongi komunarekin lotuak edota kezka zein ezinegona sortzen dituz-
ten kasuetan, pertsonei eta erkidegoari eragiten dietenean, iritzi publiko bat osatzen 
dutenean... Informazioak, jakina, egiazkoa izan behar du, eta bazterrean utzi behar du 
interes publiko horri erantzuten ez dion xehetasun oro (morboa saihestu).

E1004. Radio Euskadi.

1.4. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO LAUGARREN ELKARRIZKETA

– Informaziorako eskubidea beti gailentzen da interes orokorrari erantzuten zaionean, 
hala nola indarkeria matxistaren kasuan; delitu hori ofizioz jazar daiteke, eta Europako 
14 eta 45 urteko emakumeen artean heriotza gehien eragiten duen kausa da.

E1005. RNE.

2. INTERES PUBLIKOARI ERANTZUTEN DIO BIKOTEAREN EDO BIKOTEKIDEAREN 
ESKUETAN HIL DEN EMAKUME BAT IDENTIFIKATZEKO ALDERDI PERTSONALEI 
BURUZKO INFORMAZIOA EMATEAK?

2.1. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO LEHEN ELKARRIZKETA

– Kasuaren arabera, baina iruditzen zait, morboan erori gabe, kontakizunaren testuin-
gurua emateko balio dezakeela, betiere muga jakin batzuk errespetatuta.

E1002. Europa Press.
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2.2. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO BIGARREN ELKARRIZKETA

– Kazetaritzaren ikuspegitik, zalantzarik gabe biktimaren alderdi pertsonalen berri izatea 
interesgarria da publikoarentzat oro har, albisteari testuingurua emateko balio baitu. 
Indarkeria matxistak eragindako hilketa batek esan nahi duen irrazionaltasunaren ba-
rruan, publikoak zer inguruabarretan gertatu den jakin nahi du. Biktimak erasotzailea 
aldez aurretik salatuta zeukan, inguruabar pertsonalak zeintzuk ziren eta bestelako 
hainbat datu interesgarri.

E1003. Europa Press.

2.3. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO HIRUGARREN ELKARRIZKETA

– Ez. Hilketa da informazioaren xede nagusia; edonola ere, inguruabar jakin batzuk in-
teresgarriak iruditzen zaizkit, hala nola erasotzailearen aurka salaketa ipinita zeukan 
aurrez, babes-neurririk ba ote zeukan, biktima gehiago ba ote den (seme-alabak)... 
Adina ere garrantzitsua iruditzen zait. Gainerako alderdi pertsonalak edo pribatuak, 
hildako emakumea identifikatzen lagun dezaketenak, iruditzen zait EZ DIRELA INTE-
RES PUBLIKOKOAK.  

E1004. Radio Euskadi.

2.4. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO LAUGARREN ELKARRIZKETA

–  Nire ustez bai, baina mugak ipinita, jakina. Interesa ez dauka albiste izan daitekeen 
gertakariak bakarrik, baizik eta gertakaria zer testuingurutan izan den jakiteak ere bai. 
Horretarako, iruditzen zait ezinbestekoa dela hainbat datu pertsonal izatea, ez bikti-
marenak bakarrik, baita hiltzailearenak ere.

E1005 RNE.

3. IKUSGARRITASUN HANDIAGOA EMATEN DIO HILDAKO EMAKUMEARI BIKTIMA, 
HAREN INGURUA ETA DELITUA ZER EGOERATAN GERTATU DEN IDENTIFIKAT-
ZEAK? 

3.1. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO LEHEN ELKARRIZKETA

– Hainbat kasutan, baietz esango nuke.

a. Interesgarriagoak dira gertakariak irakurlearentzat?

 – Bai, halaxe lortzen da irakurleek kasuari buruzko interes handiagoa izatea.

b. Asmatutako datuekin identifikatutako emakumea ez da hain biktima?

 – Ez.

E1002. Europa Press.
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3.2. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO BIGARREN ELKARRIZKETA

– Garbi dago datu horien berri izateak emakume biktimari ikusgarritasun handiagoa 
ematen diola. Esate baterako, Gipuzkoan mundu guztiak identifikatzen du Nagore La-
ffage, izena aipatze hutsarekin. Hilketaren nabaritasun mediatikoaren ondorioz, neska 
hori indarkeria matxistaren aurkako borrokan ia ikono bilakatu da, eta haren izenak 
(prentsak ezagutarazia) balio izan zuen pertsona asko eta asko indarkeria mota horren 
kontrako manifestazioetara eramateko.

a. Interesgarriagoak dira gertakariak irakurlearentzat?

 –  Kazetaritzako hainbat irizpidek zehazten dute informazio bat bideratutako publi-
koaren interesa, eta albisteak interes handiagoa edukitzea lortzen dute. Horietako 
bat gertutasun geografikoa da. Zenbat eta gertuago gure bizilekutik, orduan eta 
interesgarriagoa egiten zaigu. Hori dela eta, tokiaren berri ematea oso garrantzit-
sua da.

     Beste irizpide bat da biktima zein puntutaraino den «ospetsua». Informazioari 
dagokionez, zenbat eta ezagunago izan pertsona bat, orduan eta interesga-
rriagoa izango da publikoarentzat oro har.

b. Asmatutako datuekin identifikatutako emakumea ez da hain biktima?

  Ez, horixe! Asmatutako datuekin identifikatutako emakumeak ez du biktima tasun 
txikiagoa, baina, modu horretan, anonimo izatera igarotzen da. Jaioterrian, auzoan, 
autonomia-erkidegoan... Ez litzateke egingo hilketaren kontrako ekitaldirik. Erakun-
deak ez lirateke bertaratuko heriotzak irekitako eginbideetan. Publikoak, oro har, 
ez luke jakingo gertakari horiek herrian bertan gertatzen direla, eta pentsa lezake 
beste toki batzuetan gertatzen diren kontuak direla.

E1003. Europa Press.

3.3. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO HIRUGARREN ELKARRIZKETA

–   BAI. Ikusgarritasuna eta enpatia. EZ DIRA INTERES PUBLIKOKOAK, baina informa-
zioaren hartzailea biktimarengana gerturatzea eragiten du, harekin solidario izatea. 
Nolanahi ere, kontuz ibili behar da, morboa, esamesak, biktimaren eta sendiaren 
intimitatean sartzea eta tankerakoak eragin baititzake. Eta arreta xehetasunetan eta 
kontu osagarrietan ipintzea, gertakari nagusitik aldenduta.

a. Interesgarriagoak dira gertakariak irakurlearentzat?

 – Bai. 

b. Asmatutako datuekin identifikatutako emakumea ez da hain biktima?

 – Ez.

E1004. Radio Euskadi.
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3.4. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO LAUGARREN ELKARRIZKETA

– Inolako zalantzarik gabe.

a. Interesgarriagoak dira gertakariak irakurlearentzat?

 –  Bai. Albistea sinesgarriagoa da irakurlearentzat eta gertakarian gehiago mur-
gildu liteke.

b. Asmatutako datuekin identifikatutako emakumea ez da hain biktima?

 –  Asmatutako datuekin, irakurlearen enpatia ez litzateke berbera izango eta iru-
ditzen zait efektua ere ezetz. Baina iruditzen zait biktima hori, nahita identifi-
katu ez den biktima hori, zerrenda beltzeko zenbaki bat gehiago izango litza-
tekeela bakar-bakarrik. Izen, adin eta bizileku baten atzean, egiazko pertsona 
bat dago; hain zuzen ere, indarkeria matxistako kasu batean bizitza galdu duen 
pertsona bat, alegia. Irakurleak enpatizatu egiten du, kontakizuna sinesten, 
eta, auskalo, agian bere burua islatu eta salaketa bat ipiniko du.

4. BIKTIMAREN ETA HAREN INGURUKOEN DATU PERTSONALAK EDO IDENTIFIKA-
ZIO-DATUAK ZER DIRA, DATU HUTSALAK, AXOLAGABEAK ALA ALBISTEAREN 
MUINA?

4.1. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO LEHEN ELKARRIZKETA.

– Asko eta askotan, albistearen muina dira.

E1002. Europa Press.

4.2. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO BIGARREN ELKARRIZKETA

– Biktimaren datu pertsonalak edo identifikazio-datuak ez dira albistearen muina. Ko-
munikabideen helburua ez da biktima identifikatzea; nolanahi ere, datu horiek ga-
rrantzitsuak dira, ezagutu ostean, horiek baitira gakoa biktimaren bizilagunengana, 
senideengana eta ingurukoengana jotzeko, gertatu denari testuingurua ipintzeko in-
formazioren baten bila. Nola eman gurasoek Galizian hildako Asunta haurrari buruzko 
informazioa, nor zen esan gabe? Nola jakingo zuten komunikabideek irakasleen kon-
takizuna, esanez somnolentzia izaten zuela barbiturikoak hartu izanagatik eta beste 
hainbat xehetasun?

E1003. Europa Press.

4.3. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO HIRUGARREN ELKARRIZKETA

– Ez dira albistearen muina, baina, lehen erantzun dudan moduan, baliteke informa-
zioaren hartzaileak biktimarekin are elkartasun handiagoa agertzea, gertuagoko ikus-
tea...    

E1004. Radio Euskadi.



56

4.4. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO LAUGARREN ELKARRIZKETA

– Albistearen muina beti emakumearen heriotza eta heriotzaren arrazoiak izango dira. 
Hori bai, biktimaren datu pertsonalak edo identifikazio-datuak baliagarriak izan litezke, 
irakurleak are hobeto uler dezan zer gertatu den. Guztiak du muga, eta ez da gauza 
bera biktimaren izena eta lanbidea jakitea, dibortzio-prozesuan zen esatea, edota bes-
telako xehetasun pertsonalagoak edota are labainak ematea. Azken horiek saihestu 
beharrekoak dira, irakurleren batek gertatutakoa «justifikatzea» ere eragin baitezake.

E1005. RNE.

5. BIKTIMA IDENTIFIKATZEKO ELEMENTUEN TOKIAN (IZENA, ADINA, SEME-ALA-
BAK, BIZILEKUA) ASMATUTAKO DATUAK, INIZIALAK ETA TANKERAKOAK ERA-
BILTZEAK DESITXURATU EGITEN DU INFORMATZEKO XEDEA?

5.1. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO LEHEN ELKARRIZKETA.

–  Ez du zertan, gertatutakoaren egiazkotasuna jasotzen badu.

E1002. Europa Press.

5.2. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO BIGARREN ELKARRIZKETA

–  Bai, zalantzarik gabe. Puntu honetan tarte bat egin nahi dut, gogorarazteko hildako 
emakumeei buruz galdetzen ari garela. Inpaktu sozial oso handia duten kasu oso la-
rriak.

Larritasun txikiagoko indarkeria matxistaren biktimen kasuan, komunikabideek oro har 
errespetu handiz jokatzen dute. Esate baterako, nik lan egiten dudan komunikabidean 
ez dira inoiz ere identifikatzen ez biktimak ez erasotzaileak, eta albisteak ez dira desi-
txuratzen horren ondorioz. Hori bai, inplikatutako pertsonak ospetsuak direnean, hil 
egin dituztenean edota izena beste komunikabide batzuek eman dutenean, Asuntaren 
kasuan adibidez, orduan ematen dira.

E1003. Europa Press.

5.3. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO HIRUGARREN ELKARRIZKETA

– Segun eta zer datu ordezten edo faltsutzen diren, desitxuratzen da albistea, bai.  Beste 
izen bat edota inizialak emateak ez luke axola beharko, baina adina edo seme-alabak 
faltsutzeak desitxuratuko luke informazioaren xedea.

E1004. Radio Euskadi.
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5.4. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO LAUGARREN ELKARRIZKETA

– Puntu bateraino bai. Kontuan hartu behar da garrantzitsuena indarkeria matxista dela, 
eta, informazioari dagokionez hitz eginda bakarrik, ez da gauza bera hildako emaku-
meak 17 urte izatea edo 82. edota ez da gauza bera biktima etxekoandrea izatea, 
enpresaburu bat edota katedradun bat, edota Roquetas de Marren hiltzea edo Getxon. 
Larritasun-maila berbera da, jakina; salaketa maila berberean egin beharko da, baina, 
informazioa emateko garaian, ez da gauza bera hilketa bat ala bestea. Ez da albiste 
handiagoa edo txikiagoa, baina desberdina bai.

E1005. RNE.

6. DELITU-EKINTZEK EZ LUKETE IZANGO INTERES PUBLIKORIK, ALBISTEA UDA-
LERRIKO BIZTANLEEK BIKTIMA EZ IDENTIFIKATZEKO MODUAN IDATZIZ GERO? 
ZERGATIK?

6.1. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO LEHEN ELKARRIZKETA

– Ez dakit, ezetz pentsatzen dut.

E1002. Europa Press.

6.2. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO BIGARREN ELKARRIZKETA

– Nire ustez eta lehen aipatu dudan bezala, kazetaritzako gertutasun-irizpideak erantzu-
ten dio galdera horri.

E1002. Europa Press.

6.3. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO HIRUGARREN ELKARRIZKETA

– Delitu-egitatea interes publikoko izango litzateke berdin-berdin, baina ez luke inpaktu 
emozional berbera izango udalerriko biztanleen artean.  

E1004. Radio Euskadi.

6.4. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO LAUGARREN ELKARRIZKETA

– Izango luke interes publikoa, baina, nire ustean, informazioa ez litzaieke osorik iritsiko 
herritarrei.

E1005. RNE.
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7. KAZETARITZAREN ALORREAN, BADA NOLABAITEKO PERTZEPZIO BAT PENT-
SATZEKO HILDAKO EMAKUMEA EZ DELA HAIN BIKTIMA, IDENTIFIKATZEN EZ 
DUTENEAN EDOTA INGURUNEA IDENTIFIKATZEKO ADINA DATU EMATEN EZ 
DITUZTENEAN?

7.1. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO LEHEN ELKARRIZKETA

– Gertatu liteke pertsona batzuekin, baina ez zait iruditzen ezer orokorra denik.

E1002. Europa Press.

7.2. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO BIGARREN ELKARRIZKETA

– Ez dakit. Baina, kontuan hartuta hildako emakumeei buruz ari garela, euren inguruko 
elementuen berri izatea ezinbestekoa da. Ezin dut imajinatu albistegi bat emakume 
baten heriotzaren berri ematen, non gertatu den kontatu gabe.

E1003. Europa Press.

7.3. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO HIRUGARREN ELKARRIZKETA

– Ez. Identifikatuta ala ez, errealitateak berbera izaten jarraitzen du: emakume bat ge-
nero-indarkeriaren biktima izan dela.

E1004. Radio Euskadi.

7.4. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO LAUGARREN ELKARRIZKETA

– Aurreko galderekin ulertu daitekeenez, baietz pentsatzen dut. Iruditzen zait enpatia- 
eta sinesgarritasun-kontua dela. Ez da gauza bera hilketa bat nire herrian gertatzea edo 
1.000 kilometrora. Zer gertatuko litzateke tokia, adina edota biktimaren izena jakingo 
ez bagenitu? Iruditzen zait irakurleak bizkor pasatuko lukeela orria. 

E1005 RNE.

8. ZERGATIK JOTZEN DA EGOKITZAT BIKTIMAK IDENTIFIKATZEN DITUZTEN DA-
TUAK ETA, ONDORIOZ, SENIDEAK IDENTIFIKATZEKO AUKERA EMATEN DUTE-
NAK ARGITARATZEA?

8.1. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO LEHEN ELKARRIZKETA

– Egiazko kontakizuna jakiteko, eta, pentsatzen dut, irakurlearekin enpatia sortzeko.

E1002. Europa Press.
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8.2. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO BIGARREN ELKARRIZKETA

– Datu horiek garrantzitsu izatearen arrazoia zera da, gertakariak testuinguru sozial ba-
tean ipintzen dituela. Datu horiek emango ez balira, informazioa oso mugatuta ager-
tuko litzateke: «Beste emakume bat hil dute Espainiako puntu batean, indarkeria 
matxistak eraginda».

Emakume hori zenbaki huts bilakatuko litzateke, zifra bat besterik ez. Ez luke aurpe-
girik eta nortasunik izango. Ez legoke zer kontatu; ez genuke jakingo ama zen ala ez, 
edota zein ziren haren bizitzaren inguruabarrak. Kasu anonimoa izango litzateke eta 
publikoak ezingo luke harengan pentsatu bizi-proiektu bat zuen gizaki gisa, baizik eta 
biktima anonimo eta zenbaki baten gisa bakarrik.

Adibidez:

ez da gauza bera indarkeria-matxistaren biktima gisa hil den emakume baten berri 
ematea edota, pauso bat gehiago eman eta «datu pertsonal bat emanez» haurdun 
zegoela gaineratzea. Eransten baldin badugu aurretik ere salaketa ipinita zeukala era-
sotzailearen kontra eta harrera-pisu batean bizi zela, biktimaren intimitateari buruzko 
datuak gaineratzen joango gara eta publikoak «humanizatu» egin ahal izango du; haren 
dramari buruz kontzientzia hartuko du eta aukera handiagoak sortuko ditugu ekintza 
mota horren aurka altxatzeko eta uko egiteko. Hala, tankera horretako jarreren pert-
sekuzio soziala bultzatuko dugu.

E1003. Europa Press.

8.3. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO HIRUGARREN ELKARRIZKETA

– Iruditzen zait batzuetan inertziaz funtzionatzen dugula: zenbat eta datu gehiago eman 
informatzen ari garen gertakariaren inguruan, orduan eta hobe.   Beste batzuetan, 
ikus-entzuleen inpaktu emozionala lortu nahi izaten da, horrek arriskua eragiten badu 
ere.  Kontua zera da, inpaktu emozional horrek arazoari buruz gizartea kontzientziatzen 
eta sentsibilizatzen laguntzen duen, ala auzia lausotu egiten duen.

E1004. Radio Euskadi.

8.4. KOMUNIKABIDEEI EGINDAKO LAUGARREN ELKARRIZKETA

– Galderak zalantzak sorrarazten dizkit. Senideentzat bidegabea da, jakina, informa-
zioaren lehen lerroan agertzea horren gertakari tristeagatik. Aitortzen dut sufrimendua 
handitu egiten duela. Baina egia da, era berean, kasua argitaratzeak eta haren bazter-
keta sozialak emakume asko eta asko bultza ditzakeela antzeko egoeretan salaketa 
ipintzera. Baliteke halakoetan beste krimen bat galaraztea. 

 Ez dugu ahaztu behar komunikabideek izan duten garrantzia Espainian indarkeria ma-
txistaren kontrako borrokan eta kontzientziazio publikoan. Komunikabideen rol aktiboa, 
informazioen ikuspegi egokia (kasu ezohikoetan salbu) arazo sozial gisa definituta, topi-
koak suntsitzea eta gertakariak modu objektiboan zabaltzea, bazterketa-mobilizazioak 
eta hiltzaileen zein erasotzaileek kondena-epaiak zabaltzea... Guztia ere lagungarria izan 
da «gizarte-kultura» baliotsu bat sortzeko garaian, ia errotuta dagoena, ez indarkeriari 
uko egiteko bakarrik, baizik eta arazo publiko baten aurrean prebentziorako ere bai.

E1005. RNE.
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BALORAZIOA 12.1
Lehendabiziko galderak mugatu nahi du zer eskubide nagusitzen den: informaziorako 
eskubidea ala intimitaterako eskubidea. Guztiek irizten diote informaziorako eskubidea 
gailentzen dela, baldin eta informazioa «egiazkoa» bada eta interes publikoari erantzu-
ten ez dioten xehetasunak eta datuak alboratzen baditu (morboa saihestu). Alde ho-
rretatik, ulertzen da indarkeria matxistak interes orokor garbia duela, zalantzarik gabe; 
izan ere, «delitu hori ofizioz jazar daiteke, eta Europako 14 eta 45 urteko emakumeen 
artean heriotza gehien eragiten duen kausa da».

Bigarren, laugarren eta zortzigarren galderek kalibratu nahi dute informazio-interesa 
mantentzen ote den, bikotekidearen edo bikotekide ohiaren eskuetan hildako emakume 
bat identifikatzeko datu pertsonalak ematean. Guztiek baiezkoa diote, euren esanetan 
albisteari testuingurua ematen baitio; hala, egokitzat jotzen dute biktimak erasotzailea 
aurrez salatu ote zuen jakitea, babes-neurririk ba ote zuen, adina eta biktima gehiago ba 
ote ziren (seme-alabak)... Hala, baieztatzen dute datu pertsonal horien berri izateak bik-
tima «humanizatzeko» aukera ematen duela, euren «dramaren» inguruko kontzientzia 
pizteko eta «aukera handiagoak sortzeko ekintza mota horren aurka altxatzeko eta uko 
egiteko». Hala, «tankera horretako jarreren pertsekuzio soziala» bultzatzen dela diote.

Hirugarren, bosgarren, seigarren eta zazpigarren galderek biktimaren identifikazioaren 
eta hildako emakumearen ikusgarritasun sozialaren arteko loturari buruz galdetzen dute. 
Lotura hori aho batez aitortzen dute, gaineratuz «publikoaren enpatiari» mesede egiten 
diola. Inkestatutako batek, modu espezifikoan, zera argudiatzen du: «Kontuan hartu 
behar da garrantzitsuena indarkeria matxista dela, eta, informazioari dagokionez hitz 
eginda bakarrik, ez da gauza bera hildako emakumeak 17 urte izatea edo 82. edota ez 
da gauza bera biktima etxekoandrea izatea, enpresaburu bat edota katedradun bat, 
edota Roquetas de Marren hiltzea edo Getxon». 

Era berean, galdetzen du bideragarria ote den, interes informatiboaren ikuspegitik, bikti-
ma asmatutako datuekin identifikatzea. Alde horretatik, irizten diote «biktima anonimo» 
izatera igaroko litzatekeela: «Jaioterrian, auzoan, autonomia-erkidegoan... ez litzateke 
egingo hilketaren kontrako ekitaldirik. Erakundeak ez lirateke bertaratuko heriotzak ire-
kitako eginbideetan. Publikoak, oro har, ez luke jakingo gertakari horiek herrian bertan 
gertatzen direla, eta pentsa lezake beste toki batzuetan gertatzen diren kontuak direla». 
Gainera, «irakurleak enpatizatu egiten du, kontakizuna sinesten, eta, auskalo, agian 
bere burua islatu eta salaketa bat ipiniko du».

Kazetaritzako komunitateari egindako elkarrizketek eskaintzen duten informaziotik, ho-
nako ondorio hauek atera ditzakegu:

1.  Ulertzen dute, norberaren eta familiaren intimitaterako eskubidearen arteko gatazkan, 
informaziorako eskubidea gailentzen dela, baldin eta informazioa egiazkoa bada eta 
interes publikoari erantzuten ez dion xehetasun eta datu oro mugatzen baditu, eduki 
morbosoak saihesteko.

2.  Iruditzen zaie biktima identifikatzeko datuek albisteari testuingurua ematen diotela, 
eta, horrekin, publikoaren enpatia handiagoa lortzen dutela genero-indarkeriako bikti-
mekiko, baita gizarte-sentsibilizazio handiagoa ere, indarkeria hori jazartzeko beharrari 
buruz.

3.  Iruditzen zaie biktimen identifikazioa asmatzeak «deshumanizatu» egingo lituzkeela, 
eta gizarteak bizkar emateko mezua ahultzeko arriskua eragin dezakeela, enpatia-eza-
ren eraginez.
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ONDORIOAK 13.
1.  Giza Eskubideen Europako Hitzarmenaren 8. artikuluan jasotako eskubidea, bi-

zitza pribatua eta familia-bizitza babestekoa, oso modu zabalean interpretatzen 
du Giza Eskubideen Europako Auzitegiak. Hala, gizabanako baten nortasunaren 
alderdi ugari biltzen ditu; horien artean, nabarmentzekoak dira, zalantzarik gabe, 
pertsona baten identifikazioa eta izena. Bizitza pribatuaren nozioaren bidez, giza-
banako baten asmo legitimo bat babesten da; hain zuzen ere, haren informazio 
pertsonalak onarpenik gabe publiko ez egiteko asmo legitimoa.

2.  Behin baino gehiagotan, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak argi utzi du Giza Es-
kubideen Europako Hitzarmenaren 8. artikulua babestea ez dela agintari publikoen 
injerentzietara bakarrik mugatzen, baizik eta partikularren arteko harremanetan 
ere aplika daitekeela. Ondorioz, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren jurispru-
dentzia, Giza Eskubideen Europako Hitzarmenaren 8. artikuluarekin loturik, erabat 
aplikagarria da ikerlan honetan: komunikabideek genero-indarkeriako ekintza baten 
ondorioz hildako emakume baten nortasuna zabaltzea.

3.  Europako Kontseiluaren esparruan, Ministro Kontseiluaren Rec(2003)13 gomen-
dioa, estatu kideei zuzendua, komunikabideek zigor-arloko prozesuen informazioa 
zabaltzeari buruzkoa hartu behar da kontuan. Zehazkiago, zortzigarren printzipioa, 
zeinaren arabera, zigor-arloko prozesuetan inplikatutako aldeei buruzko informa-
zioa zabaltzeko garaian bizitza pribaturako eskubidea errespetatu behar baita, oso 
bereziki prozesuaren zati diren biktimen eta pertsona kalteberen eta adingabeen 
kasuan. Horrek zera esan nahi du, emakume bat hiltzen denean bikotekidearen 
edo bikotekide-ohiaren eskuetan genero-indarkeriako testuinguru batean, komu-
nikabideek oso tentu handiz jokatu behar dutela biktima zuzenari eragiten dioten 
informazioak zabaltzeko garaian, baita zigor-arloko prozesuaren zati diren adinga-
beei buruzko datuen kasuan ere, hala dagokionean.

4.  Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentzia baketsua da adieraztean Espainiako 
Konstituzioaren 18.1 artikuluan aitortutako eskubideak –ohorerako eskubidea, 
intimitaterako eskubidea eta norberaren irudirako eskubidea– hiru eskubide au-
tonomo direla. Horrek justifikatzen du identifikatu beharra dagoela hiru horietatik 
zer eskubide urratzen den genero-indarkeriako ekintza baten hildako biktimaren 
nortasuna publiko egitean. Ikusita zer-nola definitzen dituen Konstituzio Auzitegiak 
Konstituzioaren 18.1 artikuluan bildutako hiru eskubideak, ondorioztatu daiteke 
biktimaren nortasuna dibulgatzeak (edota indibidualizatzea posible egiten duten 
informazioak emateak) norberaren edota familiaren intimitaterako eskubidea urrat-
zen duela. Azken eskubide horrek, pertsona hirugarrenen nahi gabeko intromisioe-
tatik babesteaz gain (izan horiek agintari publikoak edo banakoak) bizitza pribatura 
(ikuspegi negatiboa) erreserbatutako esparru batean, gizartearekin partekatu nahi 
duten informazio pertsonala erabakitzeko ahala ere babesten du (ikuspegi positi-
boa). Bi aldeak lesionatu egiten dira baimena emateko ahala duen biktima baten 
baimen baliodunik gabe genero-indarkeriako delitu baten biktima gisa hura edo/
eta bere ingurua indibidualizatzeko informazioa ematen denean.
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5.  Kasu jakin batzuetan, baliteke izatea, era berean, ohorerako eskubidearen urraketa 
bat ere, informazioa delituen biktimen izen ona kaltetzen duten adierazpide irain-
garriak edo laidogarriak baliatzen direnean, eta, horrez gain, irudirako eskubideak 
injerentzia bat izatea delituen biktimen irudiak –legez edo judizialki debekatuta 
zeudenak– zabaltzean.

6.  2012/29/EB Zuzentarauaren 2. artikuluak delitu baten biktimatzat definitzen ditu 
zigor-arloko arau-hauste batek zuzenean eragindako kaltea edo galera jasaten du-
ten pertsona fisikoak, delitu batek zuzenean eragindako hildakoaren senitartekoak 
ere barnean hartuta. Biktima horiek, babes-bermearen barruan, intimitaterako 
eskubidea dute, dela prozesuaren barruko ikuspegitik (prozesuaren barruan ger-
tatzen diren jarduerak ardatz dituena), dela prozesuz kanpokotik (prozesutik kanpo 
gertatzen diren jardueretara mugatzen dena). 

7.  Prozesuaren barruko ikuspegian bildutako neurrien helburua zera da, biktimak 
zigor-arloko justizia-sistemaren eskutik berriro ere ez biktimizatzea (bigarren mai-
lako biktimizazioa saihestea, alegia). Arrazoi hori dela eta, biktimen aitorpenak 
baldintza egokietan egiten direla bermatuko da, dela espazioari dagokionez, dela 
solaskideari dagokionez, eta aitorpen horietan ez da izango euren pribatutasunean 
justifikatu gabeko injerentzia eragiten duen elementurik. 

8.  Prozesuz kanpoko ikuspegian bildutako neurriekin, berriz, zera bilatzen da, iritzi 
publikoak biktimen intimitatea osatzen duten datuak jakitearen ondorioz sortu-
tako estigmatizazioak saihestea. Plano horretan, 2012/29/EB Zuzentarauak bi 
bide juridikotan orientatzen ditu estatu kideak. Alde batetik, biktima adingabeak 
identifikatzen lagun dezaketen informazio oro zabaltzea saihesteko beharrezko 
lege-neurria guztiak hartzera behartuko du. Eta, bestetik, gizarte-komunikabideei 
eskatuko die har ditzatela autorregulazio-neurriak biktimen intimitatea, osotasun 
pertsonala eta datu pertsonalak babesteko.

9.  Edonola ere, 2012/29/EB Zuzentarauak genero-arrazoiek eragindako indarkeriari 
aipamen berezia egiteaz gain, ez du 2. artikuluan oro har jasotako genero-indar-
keriaren biktimaren kontzeptutik bestelakorik txertatzen. Horrek zera esan nahi 
du, intentzioz eragindako heriotzen kasuan, genero-indarkeriako biktimatzat har-
tuko direla hildako emakumeak eta hildako emakumeen senideak, heriotzaren 
ondorioz kalte edo galera bat izan dutenak. Europako araudiak ez du ezartzen 
lehentasun-ordena baztertzailerik; hortaz, printzipioz behintzat biktimatzat har 
litezke seme-alabak zein bigarren mailako senideak. 

10.  Intimitaterako eskubidearen alorrean, 2012/29/EB Zuzentarauak genero-indar-
keriako biktimen eskubidearen prozesu barruko eta kanpoko babesa ezartzen 
du, eta gainerako biktimen parametro berberekin garatzen da. Eta hori, nahiz eta 
Zuzentarauak aurresuposatu genero-indarkeriaren biktima izan diren emakumeek 
eta euren seme-alabek gehienetan babes eta laguntza berezia behar izaten dutela, 
bigarren mailako biktimizazio-arrisku handia dela eta.
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11.  Delituaren Biktimaren Estatutuak (apirilaren 27ko 4/2015) delituaren biktima zuze-
na eta zeharkakoa kontzeptuak eskaintzen ditu. Biktima zuzena delitu bat egin 
izanak eraginda zuzenean kalte edo galera bat jasotzen duen pertsona fisikoa da. 
Zeharkako biktima, berriz, biktima zuzena hiltzen edo desagertzen denean bakarrik 
izango da, eta delituak zuzenean eragindako kalte edo galera bat denean.  Biktima 
horiek guztiek euren intimitatea gordetzeko eskubidea dute, hain justu, delitua 
ikertzeko, jazartzeko eta epaitzeko ardura duten eragile publikoen aldetik. 

12.  Biktimen intimitaterako eskubidearen babesa, Delituaren Biktimaren Estatutuaren 
Legeak emana, prozesu barruko ordenan zabaltzen da (prozesuaren barruan), hain-
bat neurriren arabera; hain zuzen ere, neurri horiek bermatuko dute aitorpenak ez 
duela bilduko garrantzirik gabeko alderdi pribaturik epaitzeko garaian eta epaiketa-
ren publizitatea baztertuko edo mugatuko dela. Gainera, Botere Judizialaren Lege 
Organikoak eta Prozedura Kriminalaren Legeak legitimo egiten dute prozesuan 
hartutako ebazpenen publizitatea mugatzea, baita epaien eta gainerako erabakien 
testua biktimen intimitaterako eskubidearekin modu bateragarrian eskuratzea ere.

13.  Intimitatearen babesak ex lege behartzen du biktimen intimitaterako eskubidea 
babestera prozesuz kanpoko auzietan, Delituaren Biktimaren Estatutuaren Legeak 
22. artikuluan jasotzen duen legez, adingabeen eta babes berezia behar duten 
desgaituen kasuan; haien identifikazioa zuzenean zein zeharka erraztu dezake-
ten datuak zabaltzea galaraziko da, baita babesteko beharraren gainean ebazteko 
kontuan hartutako inguruabar pertsonalak zabaltzea ere, eta debekatuta egongo 
da, halaber, haren zein senideen irudiak eskuratzea eta argitaratzea. Adindunen 
kasuan, intimitatea babesteak ex indice ahala ematen du, 19. artikuluan jaso-
takoaren arabera, aipatu ditugun neurri berberak hartu ahal izateko; hain zuzen 
ere, adingabeekin eta babesteko behar bereziak dituzten desgaituekin lotutako 
neurriak. Horrez gain, bi kasuetan, ikus-entzunezko komunikabideen presentzia 
murriztu liteke ahozko epaiketako saioetan; era berean, entzunaldi guztiak edo 
batzuk grabatzea debekatu ahal izango da, edota zehaztu ahalko da zer eginbide 
eta jarduera grabatu eta zabaldu daitezkeen.

14.  Genero-indarkeriaren gaiarekin loturik, Delituaren Biktimaren Estatutuak txer-
tatutako espezifikotasun bakarra zera da, zeharkako biktima ez direnean (ama 
hil edo desagertu ez delako) esandako lege-testuan aurreikusitako laguntza- eta 
babes-neurriak zabalgarri direla genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen 
seme-alaba adingabeetara, baieta babespean, jagoletzapean edo zaintzapean di-
ren adingabeetara ere.

15.  Genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko 1/2004 Lege Organikoaren 
1.2 artikuluari uztailaren 22ko 8/2015 Lege Organikoak, haurtzaroa eta nerabeza-
roa babestekoak, egindako aldaketak berrikuntza esanguratsu bat txertatzen du 
genero-indarkeriaren biktimak nor diren zehazteko garaian. Hala, genero-indarke-
riaren biktima izango dira, emakumeaz gain, haren seme-alaba adingabeak, baita 
haren babes edo zaintzapean bizi direnak ere. Hartara, lege berezi baten modura, 
delituen biktimen kontzeptuaren desplazamendu bat txertatzen da Delituaren 
Biktimen Estatutuaren Legearen 2. artikuluan (14/2015 Legea). Genero-indarke-
riako delituetan, biktima zuzenak emakumeak izaten dira, baita haien seme-alaba 
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adingabeak eta babes edo zaintzapean dituzten adingabeak ere. Horrez gain, 
emakumearen heriotza edo desagertze kasuetan, zeharkako biktimatzat hartuko 
dira emakumearen gainerako seme-alaba adindunak, baita Delituen Biktimaren 
Estatutuaren Legearen 2. artikuluan zehaztutako senideak ere. 

16.  Intimitaterako eskubideari dagokionez, 1/2004 Legeak, genero-indarkeriaren aur-
ka oso-osoko babesa ematekoak, ez du aipamen espezifikorik egiten eskubide 
hura babestearen inguruan, genero-indarkeriako biktimen kasuan. Haren babe-
sa, horrenbestez, Delituaren Biktimaren Estatutuaren (14/2015 Legea) baldintza 
orokorretara atxikita geratuko da. Hala dagokionean, abizenak aldatzera jo daiteke, 
eskatzailea genero-indarkeriako objektu denean, anonimotasuna zaintzeko erre-
medio gisa, eta, ondorioz, intimitaterako eskubidea babesteko, biktima zuzenean 
zein zeharka identifikatzeko bidea egin dezakeen edozer informazio babesteari 
dagokionez.

17.  Europar Batasuneko estatuetako batzuen Zuzenbideari dagokionez:

 •  Alemanian, nahiz eta lege-manu batek ere ez duen berariaz bermatzen delituaren 
biktimen anonimotasunerako eskubidea, Alemaniako jurisprudentziak ulertzen 
du, delitu-egintzei dagokien informazioa ematean, biktimaren anonimotasu-
nerako eskubideak informazio-askatasunaren gainetik egon beharko lukeela. 
Horretarako, biktimek duten eskubidea hartzen dute oinarri, hain zuzen, 
gertatutakoa arreta mediatikoak erantsitako zamarik gabe barneratu ahal 
izateko. Eta albisteak ematean ez da urratzen informazio-askatasunerako es-
kubidea; izan ere, Alemaniako ikus-entzuleei interes orokorreko gertakari baten 
berri ematen diete (genero-indarkeriako egintza baten ondorioz hildako emaku-
me baten kontakizuna egitea, zalantzarik gabe, hala baita); zera egiten dute 
bakar-bakarrik, beharrezkoa ez den informazio bat ez eman, interes publikorik ez 
duena eta biktima bat egokiro berreskuratzeko oztopo larriak eragin ditzakeena: 
haren nortasuna.

 •  Frantziako araudiak eta jurisprudentziak delituaren biktima duintasuna urratzen 
duten argitalpenetatik bakarrik babesten dute; aldiz, pertsona bat delitu baten 
biktima gisa identifikatzea ez da jotzen intromisio ez-legitimotzat bizitza priba-
tuaren errespeturako eskubidearen barruan (nola eta ez den sexu-delitu baten 
biktima).

 •  Erresuma Batuan, Estatuko araudiari dagokionez, ez dago inolako manurik, deli-
tuzko egitate baten biktimaren nortasuna zabaltzea galarazten duenik, sexu-as-
katasunaren kontrako delituen biktimen kasua izan ezik. Horrez gain, ez dauka 
araudi espezifiko bat bizitza pribatua babesteko; horrek esan nahi du kasu oso 
zehatzetarako aurreikusitako ekintza judizialetara jo beharra dagoela, hala nola 
difamazioagatik abiarazitako ekintza judizialera.

18.  Informazio-askatasunerako eskubideak lehentasuna du gizarte demokratiko baten, 
interes orokorreko auziei buruzko iritzi formatua osatzen laguntzen duen aldetik. 
Horrenbestez, Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren doktrina baketsuarekin 
eta Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentziarekin bat, interes orokorreko auziei 
buruzko iritzi publikoa osatzeko garrantzitsuak diren egiazko informazioak bakarrik 
izango dira intimitatearen tankerako oinarrizko eskubideetan sartze legitimoak.
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19.  Zigor-arloko garrantzia duten gertakariak albiste izan litezke, eta berdin du albisteak 
eragindako pertsona edo pertsonak subjektu pribatu diren. Hori hala izanagatik 
ere, informazioa zabaltzea legitimo egiten duen interes orokorrak ez ditu barnean 
hartzen hainbat datu, hain zuzen, delituaren biktima zuzenean zein zeharka iden-
tifikatzeko bidea egiten dutenak. Beste hitz batzuekin esanda, delituaren biktima 
indibidualizatzeak ez dauka garrantzirik delitu-egitate bati dagokion informazioa 
transmititzeari dagokionez. Horren ondorioz, biktima zuzenean identifikatzea 
eta zeharka haren identifikazioa lortzeko bidea egiten duten datuak ematea 
ez du babesten informazio-askatasunerako eskubideak, eta, ondorioz, biktimaren 
intimitatean modu ez-legitimoan sartze gisa hartuko da. Zeharkako indibidualiza-
zioaren kasuan (zuzenean identifikatzearen kasuan begien bistakoa da) zera izango 
litzateke, argitaratutako datu guztiak ez direla egokiak gertakariaren berri ez duen 
herritar batek biktima identifikatu ahal izan dezan. Kasu horretan, ondoriozta liteke 
gizarte-komunikabideak eska litezkeen eginbideak baliatu dituela identifikazioa 
galarazteko, nahiz eta, kasu konkretu batean, identifikazio hori gertatu den (gauza 
bera egiazkotasun-beharraren muga argitzeko informazioaren zehaztasuna eskat-
zen ez denean ere, ezpada egiaztatze-jarduera zehatza zabaltzea zurrumurru edo 
iradokizun zein asmakuntza soilak ez argitaratzeko).

20.  Genero-indarkeriako testuinguruan hildako emakumeen esparrura ekarrita, begien 
bistakoa da heriotza horiek interes publikoa dutela, eta, ondorioz, gertakari horiei 
buruzko informazioa emateak informazio-askatasunerako oinarrizko eskubidean 
hartzen duela babes. Edonola ere, ezin dezakegu gauza bera esan biktima zuze-
nean identifikatzen duten datuei buruz, edota, argi eta garbi, biktima zeharka iden-
tifikatzeko modua egiten dutenei buruz. Genero-indarkeriako testuinguru baten 
hildako emakumea zuzenean edo zeharka indibidualizatzeko aukera ematen duten 
datuak alferrikakoak edo garrantzi gabekoak dira informazioren xedea betetzeko 
garaian: hau da, iritzi publiko formatua eta kritikoa sortzeko gizarte demokratiko 
batean. Horretarako, genero-indarkeria gaitzetsiko duen eta gizon-emakumeen 
arteko bikote harremanetako elementu asimetrikoak borrokatuko dituen masa 
kritikoa sortzeak, komunitate bateko kideak euren biktimekin sentsibilizatzeak 
eta agintari publikoen jarduna biktimen errespetuan, arretan eta babesean kali-
bratzeak (helburu horiek guztiek osatzen dute interes orokorra) ez du eskatzen 
biktimen nortasuna ezagutzea. Horrenbestez, biktimen identifikazio zuzena edo 
zeharkakoa posible egiten duten elementuak argitaratzeak ez du asetzen euren 
intimitatearen hain injerentzia handia justifikatuko duen interes orokorrik.
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FUNTSEZKO IDEIAK 14.

1. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Bizi tza pribatua eta familia-bizi tza errespeta tzeko eskubidea ez da eskubide abso-
lutua, baizik eta mugatu daiteke baldin tza jakin ba tzuk bete tzen badira.

•  «“Bizi tza pribatuaren” nozioa nozio zabala da, definizio exhaustiborik izan ez de-
zakeena, per tsonaren osotasun fisiko eta morala bil tzen duena, eta, ondorioz, giza-
banako baten nortasunaren hainbat alderdi bil di tzakeena, hala nola identifikazioa 
eta sexu-orientazioa, izena edota irudirako eskubidearekin lotutako elementuena».

•  Bizitza pribatuaren kontzeptuak hainbat informazio pertsonal biltzen dituela, eta 
informazio horiek gizabanako batek legitimoki espero dezakeela ez argitaratzea 
bere baimenik gabe.

•  Bizi tza pribatua zain tzea ezinbestekoa da per tsona bakoi tzaren per tsonalitatea 
egokiro gara tzeko.

2. FUNTSEZKO IDEIA

•  Partikularren kasuan, bizi tza pribatuaren zati tzat har litekeen interakzio-eremua 
handitu egiten da.

3. FUNTSEZKO IDEIA

•  Bizi tza pribaturako eta familia-bizi tzarako eskubidea errespetatu behar zaie proze-
suan inplikatutako alde guztiei, baina oso bereziki zigor-arloko prozesuaren zati 
zuzena den biktimaren kasuan edota zeharkako biktima diren adingabeenean.

4. FUNTSEZKO IDEIA

•  Ohorerako, intimitate per tsonalerako eta norberaren irudirako eskubideek ha-
rreman estua dute per tsonalitatearen eskubide diren aldetik, giza duintasunetik 
deribatuak eta per tsonaren ondare morala babestera zuzenduak baitira; edonola 
ere, eskubide autonomo dira, eduki propioa eta espezifikoa baitituzte.
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5. FUNTSEZKO IDEIAK

•  «Irudia gizaki ororen esfera per tsonala konfigura tzen duen lehen elementua 
da, identifika tzeko eta kanpo-proiekziorako oinarrizko elementu den aldetik, eta 
ezinbesteko faktore da subjektu indibidual gisa errekonozi tzeko».

•  Irudiaren bidez, ohorerako edo intimitaterako eskubideak ere urra litezke.

6. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Intimitaterako eskubidearen helburua «gizakiari bere bizi tzaren esparru erre-
serbatu bat berma tzea da, per tsona gisa duen duintasuna errespeta tzearekin 
lotuta (Espainiako Konstituzioaren 10.1 artikulua), gainerakoen egin tzaren 
eta ezagu tzaren aurrean, dela Agintari Publikoen aurrean, dela partikular 
sinpleen aurrean. Hala, intimitaterako eskubideak bere titularrari egozten dio 
erreserbatutako esparru hori zain tzeko ahala, ez per tsonala bakarrik, baizik eta 
familia-bizi tzakoa ere bai, hirugarrenek zabal tzetik eta nahi ez den publizitatetik».

•  Espainiako Konstituzioaren 18.1 artikuluak zera berma tzen du, gure bizi-
tza per tsonalaren gaineko sekretua, eta, horrenbestez, galarazi egiten die 
hirugarrenei, partikularrei edota agintari publikoei gure bizi tza pribatuaren 
mugak zein diren zehaztea.

•  Sekreturako eskubidea, ezezagun izatea, gainerakoek ez jakitekoa zer garen 
edo zer egiten dugun, galaraziz hirugarrenek (dela partikularrek, dela agintari 
publikoek) erabaki tzea gure bizi tza pribatuaren mugak zein diren, eta, hala, 
per tsona bakoi tzak besteren jakin-minetik babestutako espazio bat gorde ahal 
izango du, edozer duela ere esparru horren barruan.

•  Inori ezin dakioke eskatu modu pasiboan jasateko bere bizi tza per tsonalaren edo 
familia-bizi tzaren datuak jakinarazten dituztenean, dela egiazkoak, dela ustezkoak.

7. FUNTSEZKO IDEIA

•  Per tsona bat biktima gisa identifika tzeak indibidualizazio batetik abiatuta (zuze-
nekoa zein zeharkakoa) intimitaterako eskubidea urra lezake.
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8. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Europako araudiaren testuinguruan, genero-indarkeriako egin tza baten ondo-
rioz hildako biktima bat zuzenean zein zeharka identifika tzeak, hala balegokio, 
Giza Eskubideen Europako Hi tzarmenaren 8. artikuluan eta Europar Batasuna-
ren Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 7. artikuluan bildutako bizi tza pribatuko 
eta familia-bizi tzako errespeturako eskubidea urratuko luke; izan ere, gizabanako 
batek legitimitate osoz ez argitara tzea espero duen informazio per tsonal bati 
eragingo lioke.

•  Estatuari erreparatuta, genero-indarkeriako egin tza batean hildako biktimaren 
nortasunaren berri emateak (edo identifika tzeko aukera ematen duten infor-
mazioa zabal tzeak), hala balegokio, Espainiako Konstituzioaren 18.1 artikuluan 
aurreikusitako norberaren eta familiako intimitaterako eskubidea urratuko luke, 
esandako eskubideak gizabanakoari bere bizi tzako esparru erreserbatu bat 
berma tzen baitio, hirugarrenen intromisioetatik babestuta.

•  Dela Europako esparruan, dela Espainiako Estatuan, kontua zera da, bizi tza 
pribaturako eskubidean (Europako kon tzeptua) edo intimitaterako eskubidean 
(Espainiako kon tzeptua) izandako intromisioa justifikatuta ote dagoen informa-
zio-askatasunerako eskubidearen nagusitasunarekin, interes publikoko gertaera 
bat izateagatik. 

9. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Ezinbestekoa da muga tzea nor den delituaren biktima, jakin ahal izateko nor den 
eskubideen titular:

– kalte bat jaso duen per tsona fisikoa, bereziki lesio fisiko edo mentalak, 
kalte emozionalak edo galera ekonomikoak jaso dituena, zigor-arloko 
arau-hauste batek zuzenean eraginda; 

– delitu batek zuzenean herio tza eragin dion per tsonaren senideak eta per-
tsona horren herio tzaren ondorioz kalte-galerak jaso dituztenak.

•  Zuzentarauak berariaz aitor tzen du delituen biktimen INTIMITATEA BABESTEKO 
ESKUBIDEA.
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10. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Biktimek, kalteberak izan ala ez, aldian aldiko ebaluazio indibidualizatua jasoko 
dute, zer babes-beharrizan berezi dituzten azter tzeko.

Beste hainbat neurriren artean, biktimen intimitatea berma tzeko hainbat bitarteko 
daude:

•  biktimak jaso tzeko espazio fisiko egokiak;

•  biktimekin harremanetan izango diren profesionalen trebakun tza egokia;

•  biktimaren bizi tza pribatuari buruzko alferrikako galderak, zigor-arloko arau-haus-
teekin zerikusirik ez daukatenak, saihestea;

•  ahal dela aitorpen guztiak per tsona berberen eskutik egitea. 

11. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Zigor-arloko prozesuan eskumendun agintariek intimitatea babesteko beha-
rrezko neurriak har tzen dituztela zain tzeko obligazioa dute estatuek.

•  Agente biktimiza tzaile tzat jo tzen da, zigor-arloko prozeduraren barruan, gizar-
te-komunikabideen jardueraren bidez osatutako iri tzi publikoa.

•  Pribatutasuna babestea bitarteko garran tzi tsua izan liteke berriro biktimiza tzea 
galarazteko.

•  PREBENTZIOAREN IKUSPEGIA: Estatuak komunikabideei eskatu behar die 
autorregulazio-neurriak aplika di tzatela, delituen biktimen intimitatea babestera 
bideratuta. 

•  ERREAKZIOAREN IKUSPEGIA: Estatuaren obligazioa zera da, agintari naziona-
len esku neurririk egokienak ipin tzea delituen biktimen intimitatea babesteko. 
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12. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Genero-arrazoiengatik egindako indarkeria tzat hartuko da per tsona baten 
kontra bere sexua, nortasuna edo genero-adierazpena dela medio egindako in-
darkeria, edota sexu jakin bati modu despropor tzionatuan eragiten diona.

•  Genero indarkeria:

•  maiz ezkutatuta gera tzen den indarkeria mota da, espazio intimoetan 
egiten delako nagusiki eta harreman bereziki afektiboa den per tsonetatik 
jaso tzen delako;

•  gizartea konprometi tzen duen indarkeria da, balio komunitario nuklearrak 
arriskuan ipin tzen dituelako, hala nola askatasuna eta berdintasuna;

•  indarkeria bereziki sun tsikorra dela, bizi-zirkulu goxo tzat har tzen den 
horretatik etor tzen delako eta, hala, gainerakoekin oinarrizko konfian tza-
sentimendua hausten duelako.

•  Genero-indarkeriaren biktimak: hildako emakumeak eta hildako emakumeen 
senitartekoak, herio tza horren ondorioz kalte edo galera bat izan dutenak. 

•  Zuzentarauaren 19. kontuan hartuzkoak delitu batek eragindako hildako per tsona 
baten senitartekoei delituaren zeharkako biktima dei tzen die, eta, hala, “haiek 
ere babesa izan behar dutela zehazten du”. 

13. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Ahal den guztia egin behar da bigarren mailako biktimizazioa galarazteko. 

•  BIGARREN MAILAKO BIKTIMIZAZIOA: Oro har asmo  txarrik gabe egindako 
kalteak, eta biktimekin euren biktimizazio- eta berreskura tze-prozesuan harre-
manetan izaten diren eragile sozialen eta instituzionalen esku-har tzeak eraginak 
(ezagunak, bizilagunak, herritarrak, komunikabideak eta abar).
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14. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Delituak eragindako kaltea konpon tzea ez ezik, izaera horrek moralaren ikuspegitik 
izan di tzakeen bestelako ondorio traumatikoak ere arindu beharra dago. 

•  Biktima izaera delituaren efektuak per tsona baten gainean eror tzen direnean har tzen 
da, dela zuzenean, dela zeharka.

•  BIKTIMA ZUZENA: bere buruan edo ondarean kalte edo galera bat izan duen per-
tsona fisiko oro, bereziki lesio fisikoak edo psikikoak izan dituena, kalte emozionalak 
edo galera ekonomikoak, delitu bat egin izanaren ondorioz zuzenean eraginak.

•  ZEHARKAKO BIKTIMA: zuzeneko biktima hil tzen edo desager tzen den kasuetan, 
hainbat senide edo per tsona har tzen ditu barnean, afektibitate-lotura bereziz lotuta 
daudenak. 

•  SAIHESTEKOAK DIRA berriro biktimiza tzea eragin dezaketen hiru arrisku hauek: . 
arau-hauslearen berarengandik datorrena, justizia-sistemarekin izandako harremane-
tik datorrena eta biktimari buruz iri tzi publikora iristen diren informaziotik datorrena. 

•  Epaileek eta auzitegiek beharrezko neurriak hartuko dituzte biktimen eta haien se-
nideen intimitatea babesteko.

•  Biktima-izaerari prozesuaren planoan aitor tzen zaizkion hainbat eskubide edu-
kirik gabe geratuko lirateke prozesua baino lehen bermatuko ez balira. 

•  Behar diren neurriak hartuko dituzte, Legean xedatutakoaren arabera betiere, bik-
tima guztien eta horien senideen intimitatea babesteko eta, bereziki, biktima adin-
gabeak edo babes berezia duten biktima desgaituak identifika tzea erraz dezakeen 
informazio oro ezagutaraztea eragozteko.

15. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Delituaren Biktimaren Estatutuaren Legea: zeharkako biktima izango dira ge-
nero-indarkeriaren emakume biktimen seme-alaba adindunak zein adingabeak, 
edota babespean, jagole tzapean edo zain tzapean diren adingabeak, baldin eta 
ama hil tzen edo desager tzen bada.

•  Emakumea hil tzen edo desager tzen ez bada: 

 –  seme-alaba adingabeak ez dira biktima izango, baina biktimen estatu-
tuak aitortutako lagun tza- eta babes-eskubide berberak izango dituzte;

 –  seme-alaba adindunak ez dira biktima izango, eta ez dituzte aitortuta edu-
kiko Delituaren Biktimaren Estatutuaren Legeak jasotako eskubideak. 

•  OHIKO INDARKERIA: indarkeria-egoera etengabe bat sor tzea, per tsonen duin-
tasunaren errespetutik bizikide tza-egitura oinarrizkoari eragiten diona eta paira-
tzen duten guztiak azpira tzen dituena. Zergatik ez dira seme-alaba guztiak bikti-
ma, edozer dela ere euren adina?
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16. FUNTSEZKO IDEIAK

•  1/2004 Legeak genero-indarkeriako delituen biktima tzat har tzen ditu seme-ala-
ba adingabeak, baita emakumearen babes edo zain tzapean daudenak ere.

•  Genero-indarkeriako biktima batekin bizi diren seme-alaba adindunak ez dira 
biktima tzat har tzen, ez Estatutuan, ez 1/2004 Legean. Seme-alaba adindunak 
biktima tzat hartuko dira, eta zeharkako biktima tzat baino ez, ama hil tzen edo 
desager tzen denean.

•  Emakumea hil tzen edo desager tzen denean biktima tzat har tzeko kon tzeptua 
Delituaren Biktimaren Estatutuaren Legean ageri da. 

17. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Genero-indarkeriaren aurkako Lege Organikoak ez du genero-indarkeriako bik-
timen intimitaterako eskubidearen babes espezifikorik aurreikusten, ez biktima 
zuzenena, ez zeharkakoena.

•  Komunikabideei oinarrizko egitekoa ematen die emakumearen irudia laidoz edo 
diskriminazioz balia tzea prebeni tzeko, eta dagozkion neurriak har tzera obliga-
tzen ditu.

•  Ez dago berariazko erregulaziorik, komunikabideetan, albisteen edukiarekin lotu-
rik, sor litekeen bigarren mailako biktimizazioa galarazteko.

•  Ezinbestekoa da Genero-indarkeriaren aurkako Lege Organikoa berriro formula-
tzea, alda tzea.
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18. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Norberaren eta familiaren intimitaterako eskubidea, norberaren bizi tza per-
tsonaleko alderdietara ez ezik, lotura berezia eta estua den beste per tsona ba-
tzuen bizi tzetako alderdi jakin ba tzuetara ere zabalduko da, hala nola senideena.

•  Gurasoei, ezkontideei edota seme-alabei gertatu ahal zaizkien gertae-
rek, gure gizartearen irizpide kulturaren baitan, gizabanakoaren tzat halako 
garran tzia dute, non behar ez bezala zabal tzeak edo publizitatea egiteak 
per tsonalitatearen esferan eragiten baitu zeharka. Horrenbestez, bada auzi 
horren inguruan intimitaterako eskubide bat (propioa, ez besterena), Konsti-
tuzioz babes daitekeena.

•  Adingabe baten interes legitimoak, beraren edo haren familiaren datuak kaleratu 
ez daitezen, «nolabait ere muga gaindiezin bat ezar tzen die adierazpen-aska-
tasunari zein informazio egiazkoa modu askean komunika tzeko oinarrizko es-
kubideari, emandako informazioaren egiazkotasun horrek eran tzukizunik kendu 
gabe komunikabideari, bi adingabeen bizi tza pribatuan sartu izanagatik».

19. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Intimitaterako eskubidearen egitekoa gizabanakoari bere bizi tzako esparru erre-
serbatu bat berma tzea izango da (per tsona gisa duen duintasunarekin loturik), 
eta datu per tsonalak besteko eskubideak, berriz, per tsonari bere datu per-
tsonalen gainean duen ahala bermatu nahi dio.

•  Intimitaterako eskubideak absten tzioko edo intromisiorik ez egiteko betebeha-
rra ezar tzen die hirugarrenei; datu per tsonalak babesteko eskubideari dagokio-
nez, aldiz, delako per tsonak aukeran izango du datu bere per tsonalak trata tzeko 
baimena ematea ala ez (finean, datu per tsonalei buruzko kontrola).

•  Komunikabideek emakume baten herio tzari buruzko informazioa zabal tzen dute-
nean (genero-indarkeriako testuinguru batean gertatua), intimitaterako eskubi-
dea urra tzen da.

20. FUNTSEZKO IDEIA

•  Fiskal tzari ego tzitako egitekoa, biktimen intimitaterako eskubidean sar tzetik ba-
bestekoa, ezinbestekoa da hildako emakumeak zeharkako biktima gisa har tzeko 
moduko seniderik ez duenean.
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21. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Giza Eskubideen Europako Auzitegiak adierazpen-askatasuna modu zabalean 
erabil tzen du; informazioak, ideiak edo balio-juzkuak bil tzen dituen kon tzeptu 
generiko gisa.

•  Espainiako Konstituzio Auzitegiak argi bereizten du adierazpen-askatasuna, 
epaiak eta iri tziak emateari erreferen tzia egiten diona, eta informazio-askata-
suna, gertakariak edo ekin tzak zabal tzeari buruzkoa.

•  Pren tsak « txakur zaindari» edo «begi publiko» gisa rol ezinbestekoa bete tzen du 
interes orokorreko auzien inguruan.

•  Pren tsak ez ditu muga jakin ba tzuk gainditu behar, bereziki besteren izen onaren 
eta informazio konfiden tzialak zabal tzea galarazteko obligazioaren aldetik.

22. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Giza Eskubideen Europako Auzitegiak dioenez, elementu erabakigarria da azter-
tzea argitaratutako argazkiek eta artikuluek zer ekarpen egiten dioten interes 
orokorreko eztabaidari, bizi tza pribatua eta adierazpen askatasuna babesteko 
oreka ezar tzean.

•  Intimitaterako eskubidean sar tze bat bidezkoa izan dadin, beharrezkoa da, bate-
tik, informazioa interes orokorrekoa izatea eta, bestetik, informazio hori egiazkoa 
izatea.

•  «Publiko zeha tz baten jakin-mina per tsona baten bizi tza pribatuko alderdietan 
sartuta ase nahi duten» informazioei dagokienez, «ez dute sorraraziko 10. arti-
kuluak berariaz pren tsari aurreikusten dion babesa».

•  Auzitegiak dio gertaera jakin bat interes orokorreko izateak ez duela esan nahi 
gertaera horrekin lotutako edozer xehetasunek interes orokor berbera izatea.
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23. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Nahiz eta adierazpen-askatasunak fun tzio nuklearra duen gizarte demokratiko 
guztietan, ezar li tzaizkioke mugak eskubide horri baldin eta Giza Eskubideen 
Europako Hi tzarmeneko 10.2 artikuluko baldin tzak bete tzen badira.

•  Bizi tza pribatuaren errespeturako eskubidean sar tzea bidezkoa izan dadin, beha-
rrezkoa da, batetik, informazioa interes orokorrekoa izatea eta, bestetik, infor-
mazio hori egiazkoa izatea.

•  Hainbat eta hainbat kasutan, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak baieztatu 
du interes orokorreko auzi batean inplikatutako per tsona bat zuzenean zein ze-
harka identifika tzea per tsona horren bizi tza pribaturako eskubidean modu ez-le-
gitimoan sar tzea dela, nola eta Giza Eskubideen Europako Hi tzarmeneko 8.2 
artikuluan jasotako helbururen batek ez duen justifika tzen.

•  Zalan tzarik gabe, genero-indarkeriako ekin tza baten ondorioz hildako emaku-
me baten herio tza interes orokorreko informazioa da, baina, hori hala izangatik 
ere, biktimaren identitateak edota identifikagarri egiten duten datuek ez dauka-
te garran tzi publikorik; hori dela eta, datu horiek baztertu egin beharko lirateke 
albiste orotatik, bizi tza pribaturako eskubidea babeste aldera.

24. FUNTSEZKO IDEIAK

•  EBko Oinarrizko Eskubideen Gutunaren 7. artikuluak Giza Eskubideen Europako 
Hi tzarmeneko 8.1 artikuluak bermatutako eskubide baliokideak bil tzen ditu.

•  Horrenbestez, Gutunaren 7. artikulua Giza Eskubideen Europako Hi tzarmeneko 
8.1 artikuluaren eta Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren jurispruden tziaren 
bide beretik interpretatu behar da.

25. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Gurasoei, ezkontideei edota seme-alabei gertatu ahal zaizkien hainbat gertaerak, 
gure gizartearen irizpide kulturaren baitan, gizabanakoaren tzat halako garran tzia 
dute, non behar ez bezala zabal tzeak edo publizitatea egiteak per tsonalitatearen 
esferan eragiten baitu zeharka. Horrenbestez, bada auzi horren inguruan intimi-
taterako eskubide bat (propioa, ez besterena).

•  Intimitaterako eskubidea, norberaren bizi tza per tsonaleko alderdietara ez ezik, 
familia-lotura per tsonala eta estua den beste per tsona ba tzuen bizi tzetako alder-
di jakin ba tzuetara ere zabalduko da; alderdi horiek, euren artean den lotura edo 
harremana dela eta, gizabanakoaren per tsonalitatearen esferan eragiten dute, 
zeinaren eskubideak Espainiako Konstituzioaren 18. artikuluak babesten baititu.
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26. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Informaziorako eskubidea ez da eskubide absolutua.

•  Emandako informazioak egiazkoa izan behar du, interes orokorreko auzi publi-
koei egin behar die erreferen tzia eta, ondorioz, iri tzi publikoa osa tzen lagundu 
behar du.

•  Intimitateari buruz ari tzean, egiazkotasuna ez da aringarria, baizik eta lesioaren 
premisa, kasu guztietan.

•  Emandako informazioak interes publikokoa izan behar du.

•  Delituzko egitate batekin lotutako subjektuen datu per tsonalak ez daude infor-
mazio-askatasunerako eskubideak babestuta.

27. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Delitu-egitate bati buruzko informazioa transmiti tzean den interes publikoa ez 
da iristen delituaren biktima zuzenean zein zeharka indibidualiza tzeraino; hala, 
biktimak ez luke interes publikorik izango eta ez da beharrezko tzat jo tzen deli-
tu-egitate bati buruzko informazioa emateko.

•  Ez lirateke eman behar biktima identifika tzea edo indibidualiza tzea ahalbide tzen 
duten datuak.

•  Adinak, izen osoak, abizenen inizialek, bizi den kalearen izenak eta tankerako 
datuek ez daukate inolako interes orokorrik eta per tsona zeharka identifika tzeko 
aukera ematen dute. 

•  Argitaratu daitezkeen edo behar diren datuak zein diren zehazteko garaian, 
garran tzi tsua zera da, datu horien konbinazioak zein puntutaraino uzten duen 
biktima zeharka identifika tzen.
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28. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Herio tzaren kasuan intimitaterako eskubidearen titulartasunari dagokionez, 
Konstituzio Auzitegiaren jurispruden tziak bi adar ditu: alde batetik, herio tzarekin 
per tsonalitatearen eskubideak iraungi egiten direla dioen jurispruden tzia-adarra 
(hortaz, zeharkako biktimen familia-intimitaterako eskubidea legoke jokoan), 
eta, bestetik, hildako per tsonaren intimitaterako eskubidea onar tzen duen 
jurispruden tzia-lerroa, hau da, zuzeneko biktimarena berarena.

•  Informazio-askatasunerako eskubideak intimitaterako eskubidean sar tzea jus-
tifikatu ahal izateko, bi eskakizun bete behar dira: egiazkotasuna eta interes 
publikoa.

•  Nahiz eta Konstituzio Auzitegiak onar tzen duen delituzko egitate bati buruzko 
informazioaren interes publikoa (gure kasuan, emakume baten herio tza, gene-
ro-indarkeriako ekin tza baten ondorioz), gainera tzen du biktima zuzenean zein 
zeharka identifika tzeak ez daukala interes bera eta, hortaz, biktima indibidualiza-
tzeko aukera ematen duten datuok argitara tzea intimitaterako eskubideak modu 
bidegabean sar tzea dela.

29. FUNTSEZKO IDEIAK

•  2015eko uztailean Konstituzio Auzitegiak akordio bat onartu zuen, jurisdikzio-eba-
zpenak argitara tzean nortasun per tsonala bazter tzea arau tzeko. 

•  Konstituzio Auzitegiaren osoko bilkurak onartutako akordioak existi tzen den ara-
zo bat nabarmen tzen du eta hainbat irizpide ezar tzen ditu, emakumearen kon-
trako indarkeria-testuinguruetan gertatutako hilketa-delituetan aplika daitezkee-
nak.

•  Intimitaterako eskubideak jaso tzen duen anonimotasunaren edukia eta bigarren 
mailako biktimizazioa saihestu beharrak prozesuan esku har tzen duten alder-
dien identitate-datuak eta egoera per tsonalari buruzkoak zabal tzeko debekua 
bil tzen du.

•  Bigarren mailako biktimizazioa komunikabideetan argitaratutako artikuluen edo 
albisteen edukiaren bidez ere gerta liteke.

•  Konstituzio-prozesura iri tsi arte i txaron behar da intimitaterako eskubidea ba-
besteko?

•  Zer zen tzu dauka zigor-arloko prozesuan intimitatea babesteak, aldez aurretik bi-
ktimei buruzko datu guztiak edo gu txienez identifika tzea posible egiten dutenak 
argitaratu badituzte?
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30. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Auzitegi Gorenak hasiera batean adierazpen-askatasunerako eta informaziorako 
eskubideak lehenesten ditu, ohorerako, intimitate per tsonalerako eta norbera-
ren irudirako eskubidearen gainetik, azken horiek, bere esanetan, oinarrizkoak 
baitira gizarte demokratiko batean iri tzi publiko askea osa tzeko.

•  Auzitegi Gorenak baieztatu du hainbat auziren garran tzi publikoa, hala nola tratu 
 txar fisiko eta psikologikoek, ohiko tratu  txarrek, bikotekidearen kontrako lesio 
eta tratu  txar ohikoek eta, oro har, delitu-egitate horiei buruzko edozer informa-
ziok dutena.

•  Interes publikoa gizarteak emakumearen kontrako indarkeriarekin lotutakoen 
moduko gertakariak ezagu tzeko eta berriro gerta tzea prebeni tzeko duen intere-
setik sortua da. 

31. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Guraso baten izen-abizenak, lanbidea, amaren izena, e txebizi tzaren kalea eta 
zenbakia, e txearen irudiak, aiton-amonen izenak eta tankerakoak biktima zehar-
ka identifika tzeko aukera ematen duten datuak dira; horrenbestez, haren intimi-
taterako eskubidean sar tzen dira. 

•  «Zehaztu behar da datuak beharrezkoak ziren ala ez informazioa osa tzeko».

•  «… Ikusi dugu ez dela daturik ematen adingabeen nortasuna ezagu tzeko: 
ez da aitaren izena esaten, Madrilgo abokatu bat dela besterik ez; udalerria ja-
kinarazten da (Pozuelo de Alarcón); irudian  txaleta ikusten da, 117. zenbakiare-
kin, baina ez kalea; eta adingabeen adina ematen da eta esaten da haietako 
bat bor txatu egin zutela, baina beste daturik gabe. Datu horiekin, esan liteke 
adingabeak identifika tzerik ez dagoela, eta, horrenbestez, ez dela haien inti-
mitaterako eskubidean sartu. (…) Ondorioz, jokoan diren oinarrizko eskubideen 
arteko gatazkan, informaziorako eskubidea gailenduko da, albistea tratatu-
tako modua aztertu ostean» (Auzitegi Gorenaren 354/2009 epaia).

•  «Eraso tzailearen eta errekur tsogilearen inizialez gain, jakinarazten zen errekur-
tsogileak bi alaba zituela; era berean, adierazten zen zenbat denboran bizi izan 
zen eraso tzailearekin bikote moduan eta Alcolea auzoan bizi zirela(...).Dena 
dela, errekur tsogileari buruzko datuek zaila egiten zuten esparru intimoe-
netik kanpo ezagu tzea, nekez defenda baitaiteke errekur tsogilearen ingurune 
hurbilenetik kanpo zegoen inork emakumea identifika tzea, eta, gainera, datuak 
zabaldutako informazioaren muinari buruzkoak ziren. Hau da, albistean eman-
dako datuak ezinbestekoak ziren delitu posibleak konfigura tzeko; alegia, bi-
kotekide izandakoari egozten zi tzaizkion delituak osa tzeko, alaba adingabeei ze-
gokienez. Eta horrek, inolako zalan tzarik gabe, gertakariak larriagotu egiten ditu 
(errekur tsogilea bera ere gertakari horien biktima izan zen, gainera)». (Auzitegi 
Gorenaren 521/2011 epaia.)
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32. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Auzitegi Gorenaren jurispruden tziak egiazkotasun eta garran tzi publikoko es-
kakizunak ditu, informazio-askatasunerako eskubidea intimitaterako eskubi-
dearen gainetik ezar dadin.

•  Giza Eskubideen Europako Auzitegiak eta Konstituzio Auzitegiak bezalaxe, 
Auzitegi Gorenak ohartarazten du interes publikoko gertakari batekin lotu-
tako informazio orok ez duela interes publiko berbera.

•  Delituzko egitate bati buruzko informazioaren interes publikoa gorabehera 
(gure kasuan, emakume baten herio tza, genero-indarkeriako ekin tza baten 
ondorioz), biktima zuzenean zein zeharka identifika tzeak ez dauka interes 
hori bera eta, hortaz, datuok argitara tzea intimitaterako eskubidean modu 
ez-legitimoan sar tzea da.

•  Delitu-egitate baten subjektu aktiboaren identifikazioa posible egiten duten 
datuak zabal tzearen inguruan, Auzitegi Gorenak iri tzi dio delituaren garran tzi 
sozialak, informazioaren interes orokorra justifika tzeaz gain, gertakarien 
arduraduna identifika tzeko datuak ematea ere justifika tzen duela.

•  Delitu baten subjektu aktiboaren datuak emanez gero, posible da bikti-
mak zeharka identifika tzea?

33. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Probin tzia Auzitegietan bi jurispruden tzia-lerro dira. 

 –  Intimitaterako eskubideak jarraitu egiten du, titularra hil ostean ere.

 –  Intimitaterako eskubidea herio tzarekin amaitu egiten da.

34. FUNTSEZKO IDEIA

•  Intimitaterako eskubidea, izen-abizenak argitara tzearekin ez ezik, zeharka 
identifika tzeko bidea egiten duten datuak zabal tzearekin ere urra daiteke.

35. FUNTSEZKO IDEIAK

•  Konstituzio-jurispruden tzian gerta tzen de moduan, Probin tzia Auzitegiak bana-
tuta daude per tsonalitatearen eskubideak herio tzaren ostean iraungi tzen ote 
diren ala ez erabaki tzeko garaian.

•  Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren, Konstituzio Auzitegiaren eta Auzitegi 
Gorenaren jurispruden tziak bezalaxe, Probin tzia Auzitegiek aitor tzen dute de-
litu-egitateen interes publikoa, baina ukatu egiten diote interes hori biktimak 
zuzenean edo zeharka identifika tzeko bidea egiten duten datuei. Hori dela eta, 
uler tzen dute datu horiek ematea intimitaterako eskubidean modu ez-legiti-
moan sar tzea dela.
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36. FUNTSEZKO IDEIAK (ALEMANIA)

•  Alemaniako komunikabideetan, arau orokorra zera da, genero-indarkeriako egin-
tza baten ondorioz hildako emakumeak zuzenean zein zeharka identifika tzea 
ahalbide tzen duten datuak ez ematea.

•  Biktima identifika tzea edo indibidualiza tzea ahalbide tzen duten datuak ez 
dira ematen. Ez da argazkirik zabal tzen, ezta biktimaren zein eraso tzailearen 
izen-abizenik ere. Halaber, biktimaren helbiderik ere ez da aipa tzen: gehienez 
ere, udalerria ematen dute, kalea zehaztu gabe, eta inola ere ez biktimaren 
e txebizi tzaren zenbakirik.

•  Informazioa krimenei buruzkoa denean, informazio-askatasunak gainetik 
izan behar du, krimenok historia garaikidearen zati tzat jo tzen baitira (ekint-
zen egileari dagokionez). Krimen larri bati buruzko informazio objektiboa zabal-
tzeak, egilearen izena eta irudia argitara tzea justifika tzeaz gain, bizi tza per-
tsonalari buruzko informazioa ematea ere justifika tzen du.

•  Delituaren egilea ez bezala, biktima interes publikoaren erdigunean ipin-
tzen da ustekabean; horren ondorioz, biktimari buruzko informazioak aha-
lik eta gu txien izatera mugatu beharra dago. 

•  Nahiz eta lege-manu batek ere ez duen berariaz berma tzen delituaren bikti-
men anonimotasunerako eskubidea, Alemaniako jurispruden tziak babes berezia 
eskain tzen die biktimen eta haren senideen nortasunei.

•  Jurispruden tziaren arabera, delitu-egin tzen informazio-trataeran biktimaren eta 
haren senideen anonimotasunerako eskubidea nagusi tzen da informazio-aska-
tasunaz gaindik; izan ere, interes publikoaren zati izatera igaro tzen dira nahi 
gabe, sufrimendu handia izaten dute eta publikotik aldenduta egoteko es-
kubidea dute, gertatutakoa lasaitasunez barneratu ahal izateko.

•  Biktimak eta haren senideek esperien tzia mingarriak a tzean uzteko eta la-
saitasunez barnera tzeko aukera izan behar dute, publikoaren arretak eta ja-
kin-minak eragindako zama jasan beharrik gabe. Ez dira biktima identifika-
tzeko aukera emango duten datuak argitaratu behar, haren borondatearen 
kontra.

•  Pren tsa Kodearen zor tzigarren irizpidearen arabera, arau orokorra delitu-egita-
teen biktimak ez identifika tzea li tzateke, informazio hori ez baitu garran tzi tsu tzat 
jo tzen krimenaren inguruabarrak ulertu ahal izateko.



81

37. GAKO-IDEIAK (FRANTZIA)

•  Delitu baten biktimari dagozkion datuak zabal tzeko esparruan irizpide erabakiga-
rria duintasuna da, eta ez identifika tzeko aukera. 

•  Delitu baten biktima identifikatu ahal izateak ez du bizi tza pribatuaren errespetu-
rako eskubidea urra tzen, nola eta ez den sexu-delitu baten biktima. 

•  Biktimaren duintasunaren kontra egiten duten informazioak bakarrik hartuko 
dira bizi tza pribatuaren errespetuaren kontrako tzat, bai jurisdikzio zibilean, bai 
zigor-arlokoan.

38. FUNTSEZKO IDEIAK (ERRESUMA BATUA)

•  Alemaniako komunikabideek ez bezala, Erresuma Batuko komunikabideek ge-
nero-indarkeriako ekin tza batean hildako biktimaren nortasuna zabaldu ohi dute. 

•  Estatuko araudiak ez du aurreikusten inolako manurik, delituzko egitate baten 
biktimaren nortasuna zabal tzea galarazten duenik, sexu-askatasunaren kontrako 
delituen kasuan izan ezik. Horrez gain, ez dago bizi tza pribatua babesteko alorre-
ko araudi espezifikorik.

•  Komunikabideen autorregulazio-kodeek ez dute aurreikusten inolako xedape-
nik, delituzko egitate baten biktimaren nortasuna zabal tzea galarazten duenik, 
sexu-askatasunaren kontrako delituen kasuan izan ezik. Eta autorregulazio-orga-
noek argi u tzi dute tankera horretako informazioa emateak ez duela Kodeotako 
inolako manurik urra tzen.
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