
 
 
 
LANKIDETZA-HITZARMENA, DEUSTUKO UNIBERTSITATEKO PEDRO 
ARRUPE GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUAREN ETA EUSKAL 
AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN 
ARTEKOA.  
 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2010eko maiatzaren 26an. 
 

HAUEK BATZARTUTA:  
 

Alde batetik, Idoia Mendia Cueva andrea, Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Herri 
Administrazioko sailburua, maiatzaren 8ko 8/2009 Dekretuaren bidez izendatua, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren izenean eta haren ordezkari gisa. 

 
Beste alde batetik, Jaime Oraá Oraá jauna, Deustuko Unibertsitateko errektorea, 

eta Eduardo J. Ruiz Vieytez jauna, Deustuko Unibertsitateko Pedro Arrupe Giza 
Eskubideen Institutuko zuzendaria.  

 
Bi aldeek hitzartzeko eta izenpetzeko gaitasuna aitortzen diote elkarri, eta 

honako hau  
 

  
AZALTZEN DUTE: 

 
 
I.- 2002ko irailaren 23an, garai hartako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak eta 
Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuak lankidetza-hitzarmena sinatu zuten. 
 
Aipatutako hitzarmenaren lehenengo klausulan ezarri zen urtebeteko indarraldia izango 
zuela, eta, sinatzaileetako batek hitzarmena denuntziatu ezean, hitzarmena modu 
tazituan berritu ahal izango zela. Nolanahi ere, denuntziatzekotan, berariaz egin beharko 
zen, eta beste sinatzaileari jakinarazi hitzarmenaren indarraldia amaitu baino hiru 
hilabete lehenago. 
 
II.- 2002ko irailaren 23ko Hitzarmenak egindako bide luzea eta sailaren berrikuntza 
zirela-eta, 2009ko irailaren 28an, Eusko Jaurlaritzak hitzarmena denuntziatu zuen, eta 
berariaz jakinarazi zion Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuari, lehenengo klausulan 
ezarritako gutxieneko aurrerapenaz. 
 
Dena den, etorkizunean lankidetzari eustea egokitzat iritzita, lankidetza hitzarmen berri 
batean zelan garatu adostu zen.  
 
III .- Alde biek giza eskubideen sustapenari eta defentsari dagokionez lortu nahi 
dituzten  helburuak kontuan hartuta, ondorioztatzen dute baliabideak eta tresnak ezarri 
beharra dagoela, Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutua sortu zenetik garatzen ari den 
lan-arloak sendotu ahal izateko. 



 
IV.- Hori dela-eta, alde biek egokitzat jotzen dute Pedro Arrupe Giza Eskubideen 
Institutuak, irakaskuntzaz, ikerkuntzaz, zabalkuntza/sentsibilizazioaz eta 
ekintza/eraginaz garatzen dituen jarduera-programak sendotzea,  programek lortu nahi 
dituzten helburuak beteko direla bermatuz. Horretarako, programa bakoitzean zenbait 
neurri eta jarduera artikulatu beharra dago.  
 
Horrela, eta irakaskuntza-programari dagokionez, egokitzat jotzen da Institutuak ematen 
dituen prestakuntza-jardueretan (masterrak, mintegiak, eta abar) prestakuntza handiko 
nazioarteko irakasleen presentzia bermatzea; ikerkuntza-arloari dagokionez, eta haren 
iraunkortasuna bermatze aldera, arlo hori sendotzea jotzen da lehentasunezkotzat, bai 
eta egiten diren ikerketa-lerroak bultzatzea ere, esaterako, kultura-aniztasuna eta ekintza 
humanitarioa ikertzea, betiere giza eskubideen ikuspuntutik. Kontu bi horiekin batera, 
nabarmentzen da giza eskubideen eta haien errespetuaren aldeko kultura zabaldu 
beharra, baita giza eskubideak sustatzearen eta babestearen alde parte hatzeko 
konpromisoa ere. 
 
V.- Horretarako, aldeek adosten dute komeni dela helburua lortzeko bete beharreko 
jardueren (giza eskubideei buruzko biltzarretan eta sareetan parte hartzea, mintegiak 
antolatzea, material bibliografikoa biltzea eta egitea, argitalpenak egitea eta kudeatzea, 
informazioa zabaltzea, aholkularitza ematea…) finantziazioa zehazki jorratzen duen 
hitzarmen bat egitea, eta, orobat, partzialki baino ez bada ere, Pedro Arrupe Giza 
Eskubideen Institutuaren jarduera orokorretik ondorioztatu daitezkeen zeharkako 
kostuak ere bai.  
 
Jarduera horiek, edonola ere, Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Herri Administrazio 
Sailaren Giza Eskubideen Zuzendaritzaren onurako ere izango dira, eta, horrela, giza 
eskubideen arloan dituzten helburu komunak lortu nahian, erakunde bien arteko 
sinergiak sortuko dira.  
 
VI.- Justizia eta Herri Administrazio Sailak, eta, azken finean, Euskal Autonomia 
Erkidegoak berebiziko interesa dute giza eskubideak –banakakoak zein taldekoak– 
sustatzeko, laguntzeko eta babesteko berezko jarduera-politika ezartzean, Erkidegoko 
herritarren eta herritarrentzako funtsezko eskubideen bermea eta eraginkortasuna 
lortzeko behar diren baldintzak sustatuz eta oztopoak kenduz. Hori horrela, aurrekoaren 
guztiaren arabera, alde biek onartzen dute hitzarmen berri bat sinatzea, honako hauek 
kontuan hartuta: 
 
 

KLAUSULAK: 
 
 
LEHENENGOA.- XEDEA  
 
Hitzarmen honen xedea da Justizia eta Herri Administrazio Sailaren eta Deustuko 
Unibertsitateko Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuaren arteko lankidetza ezartzea, 
aipatutako institutuaren helburuak eta jarduerak bultzatze aldera, giza eskubideak –
banakakoak zein taldekoak– sustatzeari eta babesteari dagokionez gobernuarentzat 
interesgarriak diren helburuekin estuki lotuta.  
 



BIGARRENA.- JARDUERAK 
 
Lehenengo klausulan ezarritako helburuak benetan betetze aldera, aurrera eramango 
diren jardueren bidez, Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuak egin izan dituen 
programak —irakaskuntzakoak, ikerketakoak, zabalkunde eta sentsibilizaziokoak eta 
ekintza eta eraginezkoak— sendotuko dira, eta Justizia eta Herri Administrazio Saileko 
Giza Eskubideen Zuzendaritzak jarduera horien esparruan antolatzen diren lan, ekintza 
eta ekitaldi guztietan parte hartuko du, Giza Eskubideak sustatu eta ezagutaraztearen 
arloan emaitza bateratuak lortzeko helburuz. 

 
Halaber, parte-hartze hori errazteko, antolatutako jarduera eta ekitaldien berri eman 
beharko zaio Giza Eskubideen Zuzendaritzari horiek egin aurretik eta nahikoa denbora 
emanez. 
 
HIRUGARRENA.- ALDERDIEN KONPROMISOAK 
 
Hitzarmen hau sinatu duten alderdiek konpromiso hauek hartu dituzte bere gain: 
 
A) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, Justizia eta Herri 
Administrazio Sailaren bidez, Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuak hitzarmen hau 
betetzeko aurrera eraman behar dituen jarduerak finantzatzeko konpromisoa hartu du 
bere gain. Horretarako, 30.000 € (HOGEITA HAMAR MILA EURO) emango dizkio 
aipatutako institutuari, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuaren 2010eko 
maiatzaren 25eko Aginduan xedatutakoaren bat. Agindu horren bidez, hain zuzen, 
diru-laguntza izenduna eman zaio Deustuko Unibertsitateko Pedro Arrupe Giza 
Eskubideen Institutuari, 2010erako aurreikusitako jarduerak aurrera eramateak sortzen 
dituen gastuak estaltzeko.  

 
Hurrengo ekitaldiei begira eta Hitzarmenaren indarraldian zehar, zenbateko horri 
eutsiko zaio baldin eta dagozkion aurrekontu-ataletan kreditu egokia eta nahikoa 
badago. 
 
B) Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuak honako konpromiso hauek hartu ditu bere 
gain:  
 

a) Hitzarmen honen xede diren programa eta jarduerak aurrera eramaterakoan 
gerta daitekeen gorabehera ororen berri emango dio Giza Eskubideen Zuzendaritzari, 
gorabehera gertatzen den unean bertan. 

 
b) Diru-laguntza ezarritako programa zehatzak aurrera eramateko erabili behar 

du. 
 

c) Eskatzen dioten informazio guztia eman behar du, eta Justizia eta Herri 
Administrazioak diru-laguntza Hitzarmenean ezarritako xederako erabili dela eta 
Hitzarmenari lotutako programak benetan bete direla egiaztatzeko egoki irizten dituen 
tresnak erabil daitezen onartu. 

 
d) Sei hilean behin txostenak aurkeztu beharko dizkio Giza Eskubideen 

Zuzendaritzari programaren garapenari eta bilakaerari buruz. 
 



e) Hitzarmenari lotutako programa eta jardueren harira argitaratzen dituen 
programa, iragarki-kartel eta gainerako material grafiko eta idatzizko eta soinuzko 
materialen aleetan beren-beregi adierazi beharko du Justizia eta Herri Administrazio 
Sailaren laguntza jaso duela.  

 
f)Hitzarmena indarrean dagoen bitartean, ekitaldi bakoitzaren amaieran eta, 

betiere, dagokion ekitaldiaren hurrengoaren 1. hiruhilekoa amaitu aurretik, izandako 
diru-sarrera eta gastuei buruzko laburpena, aurrera eramandako jarduerei buruzko 
azalpen-txostena, fakturak eta jasotako diru-laguntzaren kargura egindako gastuen 
jatorrizko ziurtagiri guztiak aurkeztu beharko ditu.  
 
LAUGARRENA.- BALDINTZA EKONOMIKOAK 
 
Hitzarmen honen xede den diru-laguntza bateragarria da jaso daitekeen beste edozein 
laguntza edo diru-laguntzarekin. Hainbat finantzazio-iturritatik xede bererako lortu 
diren diru-laguntzen zenbatekoa, guztira, proiektuaren aurrekontu osoa baino handiagoa 
izanez gero, Hitzarmen honen harira emandako diru-laguntzaren zenbatekoa dagokion 
neurrian murriztuko da. 
 
BOSGARRENA.- JARRAIPEN BATZORDEA  
 
Lankidetza-hitzarmen honen babesean egindako jardueren jarraipena eta ebaluazioa 
egiteko, Batzorde Mistoa eratuko da, alderdi sinatzaile bakoitzak izendatutako ordezkari 
bana duela. 
 
Halaber, Jarraipen Batzorde horrek hitzarmena interpretatzean eta betetzean sor 
daitezkeen auziak ebatzi beharko ditu. 
 
SEIGARRENA.- INDARRALDIA  
 
Hitzarmen hau sinatzen den egunean bertan jarriko da indarrean, eta 2010eko 
abenduaren 31ra arte iraungo du. Dena den, hitzarmena modu tazituan berritu ahal 
izango da urtez urte, ez bada sinatzaileetako batek hitzarmena denuntziatu duela. 
Nolanahi ere, denuntziatzekotan, berariaz egin behar da, eta beste sinatzaileari 
jakinarazi hitzarmenaren indarraldia amaitu baino hiru hilabete lehenago.  
 
ZAZPIGARRENA.- HITZARMENA BERTAN BEHERA UZTEKO 
ARRAZOIAK  
 
Aurreko klausulan ezarritako indarraldia gorabehera, aldeetako batek hitzarmena 
betetzen ez badu hitzarmena iraungi egingo da. Iraungitzeak legezko ondoriok izango 
ditu, bete ez den alderdia eta ez-betetzea noiz gertatu den kontuan hartuta. 
 
Lankidetza-hitzarmena iraungi bada Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuak bere 
eginbeharrak zati batean edo oso-osorik bete ez dituelako, erakunde horrek Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari itzuli beharko dio hitzarmenaren 
ekarpen ekonomiko gisa jasotako diru-kopurua. Halaber, aipatutako institutuak 
finantzatu beharko ditu martxan diren jarduerak.  
 



Alde bien bat etortzea, hitzarmen honetan aurreikusitako jarduerak aurrera eramateko 
ezintasuna eta ezinbesteko kasua ere hitzarmena iraungitzeko arrazoi izango dira. 
 
ZORTZIGARRENA.- IZAERA JURIDIKOA  
 
Lankidetza-hitzarmen hau salbuetsita dago Esparru publikoko kontratuei buruzko 
30/2007 Legea betetzetik, Legeak 4.1.c) artikuluan xedatzen duenari jarraiki. Dena den, 
Lege horretako printzipioak aplikatu egingo dira sor daitezkeen zalantza eta hutsuneak 
ebazteko, lege bereko 4.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. 
 
BEDERATZIGARRENA.- AUZIEN JURISDIKZIOA  
 
Lankidetza-hitzarmen honen izaera administratiboa aintzat hartuta, hitzarmena 
gauzatzen den bitartean aldeen artean sor daitezkeen gorabeherak ebazteko eskumena 
administraziorekiko auzietako jurisdikzioari dagokio. 
 
 
Azaldutako guztiarekin adostasuna adieraziz, alderdiek hitzarmen honen hiru ale 
izenpetu dituzte adierazitako tokian eta egunean. 
 
 
 
 
 
Idoia Mendia Cueva 
Justizia eta Herri Administrazioko 
sailburua. Eusko Jaurlaritza.  

 
 
 
 
 
Jaime Oraá Oraá 
Deustuko Unibertsitateko errektorea 

  
 
 
Eduardo J. Ruiz Vieytez 
Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuko 
zuzendaria  

 
 


