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Arartekoaren 2014R-37-14 ebazpena, 2014ko abuztuaren1ekoa. Horren bidez, 

Gipuzkoako Foru Aldundiari gomendatu zaio babesgabezia-egoera adierazten duten 

eta babesgabetasun edo babesgabezia larriko egoeran dauden adingabeei buruzko 

legeari jarraiki tutoretza gain hartzeko neurriak ezartzen dituzten ebazpenak era 

egoki eta nahikoan arrazoitu ditzala. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. 14 urteko nerabe baten familiak idazki bat bidali zion Arartekoari 2014ko 

urtarrilean. Izan ere, zuela gutxi Gipuzkoako Foru Aldundiak nerabearen 

tutoretza gain hartu zuen, eta familia ez zegoen ados hartutako erabakiarekin 

eta hori egin zen moduarekin. 

 

Haien kontakizunaren arabera, alabarekiko harremana konplikatua izan da 

2008an adoptatu zutenetik (orduan, haurrak 9 urte zituen) eta egoera larritu 

egin zen neska bigarren hezkuntza ikasteko ikastetxez aldatu eta beste lagun 

batzuekin ibiltzen hasi zenean. Azaldu dute zenbaitetan institutura joaten ez 

zela eta egun batez edo biz familiaren egoitzan azaltzen ez zela; Ertzaintzan 

salatu zuten eta Gipuzkoako Foru Aldundiko haurren zerbitzuari jakinarazi 

zioten. 

 

Alabaz kezkatuta zeudenez eta bere harreman-ingurunetik urruntzeko asmoz, 

2012/2013 ikasturtean (…)ko barnetegi batera ikastera bidaltzea erabaki 

zuten. Hasieran alabak joan nahi ez zuen arren, era positiboan baloratu dituzte 

haren moldaera eta ikasturte osoan ikastetxean izandako egonaldia. Kontatu 

dute 2013ko udan, adingabea eskolako oporretan (…)tik itzuli zenean, 15 

egunez familiaren etxetik desagertu zela. Familiak berriro desagerpena salatu 

zuen, bai Ertzaintzan bai haurren zerbitzuan. Neska familiaren etxera itzuli 

zenean, beregain bihurtzeko eta foru-aldundiko egoitza batera bizitzera joateko 

nahia adierazi zien gurasoei. Hala ere, familiak pentsatu zuen egokiena zela 

alabak 2013/2014 ikasturtea (…)n hastea. 

 

Esan dute 2013ko urrian, udan hasi zen ustezko babesgabetasuna baloratzeko 

prozesua amaitu ostean, Gipuzkoako Foru Aldundiak alaba babesgabezia-

egoeran zegoela adierazi zuela, haren tutoretza gain hartu zuela eta 

Gipuzkoako egoitza batean zaintzeari ekin ziola. 

 

Gurasoek babesgabezia-egoeraren adierazpenak ezinegona sortu diela eta 

horrekin ados ez daudela azaldu dute. Izan ere, alde batetik, erabakia alabaren 

iritzia eta nahiak soilik kontuan izanda hartu zela uste dute, eta, beste aldetik, 

beste aukera batzuk era nahikoan balioetsi ez zirela deritzote. Era berean, 

adierazi dute ez daudela ados beste alderdi batzuekin, hala nola eskolatzeko 

atzerapenarekin, egoitzarako lekualdaketaren inguruabarrekin, tratamendu 

psikologikoaren etendurarekin eta haurren zerbitzuko profesional 

batzuengandik jasotako arretarekin. 
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Azkenik, kontatu dute alaba babesgabezia-egoeran zegoela adierazten zuen 

foru-agindua eman zietenean ez zietela helarazi erabaki horrek oinarri hartu 

zuen txostena. Bi hilabete geroago eman zieten txostena, haien abokatuak 

eskatu ostean, eta horrek judizialki neurriaren aurka egitea zaildu zien. 

 

2. Kexa izapidetzeko onartu eta aztertu ostean, Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Gizarte Politikako Departamentura jo genuen, familia kexagileak mahai gainean 

jarri zizkigun kontuez galdetzeko. 

 

Gure informazio-eskaerari erantzunez, 2014ko otsailaren 26an Gipuzkoako 

Foru Aldundiaren idazki bat jaso zen; adierazitako kontuen inguruko informazio 

zabal eta zehaztua zekarren. 

 

Administrazioaren erantzunak baieztatu du gurasoen eta alabaren arteko 

harremanak zailtasun larriak dituela (ihesaldiak, distantzia afektiboa, portaera-

arazoak). Era berean, laguntzako profesionalek —funtsean, Donostiako udaleko 

gizarte zerbitzuetakoak— zailtasunoi heltzeko izandako hainbat esku-hartze 

zehaztu ditu. Halaber, adierazi du harreman-arazoa larritu eta kroniko bihurtu 

dela, eta horrek eragin duela foru-aldundiko haurren zerbitzuak 2013ko 

abuztuan babesgabetasun-mailaren balorazioa hastea. Balorazioan zenbait 

elkarrizketa egin ziren, eta neskak adierazi zuen ez zuela bere gurasoekin 

bizitzen jarraitu nahi —ezta bidali zuten (…)ko ikastetxean geratu ere—. Era 

berean, haiekin ohiko harremana izaten jarraitu nahi zuela esan zuen eta 

babesgabetasun-egoeran dauden adingabeentzako aldundiko egoitza batean 

sartzeko eskatu zuen. 

 

Foru-aldundiak bidalitako idazkian orobat honako alderdiei buruzko informazioa 

eman da: kasuaren orientazioa —esku-hartzea gurasoen eta alabaren arteko 

lotura gordetzera eta indartzera zuzendu da—, ezarritako komunikazio-

erregimena, neskaren eskolatzea eta tratamendu psikologikoa, egoitzarako 

moldaera eta (…)ko ikastetxetik egoitzarako lekualdaketaren inguruabarrak. 

 

Azkenik, babesgabezia adierazi zuen foru-aginduaren jakinarazpena dela-eta, 

esan da 2013ko urriaren 16an gurasoei zuzenean eman zietela eta horren 

arrazoiak azaldu zizkietela, gurasoek 2013ko urriaren 24an erabakiak oinarri 

hartu zuen txostena eskatu zutela eta 2013ko abenduaren 4an eman zietela. 

Kontu horri dagokionez, honakoa adierazi da: “babes espedienteen idatzizko 

informazioa eskatzen den bakoitzean, txosten horiek aztertu egiten dira 

hirugarren batzuen informazioa kentzeko, baldin badago, eta, beraz, txostena 

ez da berehala ematen (kontuan hartu behar da babes espedienteak ez direla 

persona bakarreko agiriak izaten). Hala ere, babes neurria oinarritzen zuen 

informazio guztia eman zitzaien ahoz gurasoei”. 

 

3. Jasotako informazioa aztertu ostean, erakunde honi iruditu zitzaion Gipuzkoako 

Foru Aldundiak babes-neurria hartzeko jarraitu zion prozedurari lotuta izandako 

esku-hartzea zuzena zela. Ez genuen baloratu hartutako neurria, familia 
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banatzea, egokia zen edo adingabearen premietara egokitzen den; izan ere, 

kontu hori haurren zerbitzuko lantalde teknikoen edo dagokion familia-

epaitegiaren ardura da, familiak babes-neurriaren aurka egitea erabaki badu 

(haien asmoa horixe zela iragarri zuten). 

 

Hala ere, erakunde honek pentsatu zuen beharrezkoa zela adingabea 

babesgabezia-egoeran zegoela adierazi zuen administrazio-ebazpenaren edukiari 

eta jakinarazpenari buruzko informazioa eta familiak erabakiak oinarri hartu 

zuen txostenera izan zuen sarbideari buruzko informazioa zabaltzea. 

 

4. Arrazoi horrengatik, 2014ko apirilaren 4an, beste informazio-eskaera bat bidali 

genion Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuari. Horren 

bidez, kontu horretaz galdetu genuen eta 2013ko urriaren 16an babesgabezia 

adierazi zuen foru-aginduarekin batera familiari eman zizkioten agiri guztiak 

eskatu genituen. 

 

2014ko maiatzean jaso genuen erantzunean, eskatutako foru-aginduaren 

kopia, eman zen uneko gorabeherei buruzko txostena (bertan, une horretan bizi 

izan zen tentsio-egoera azaltzen da) eta amak foru-agindua jaso zuela 

egiaztatzen duen agiriaren kopia (aitak ez zuen hartu-agiria sinatu nahi izan) 

erantsi dira, baita honen kopia bat ere: “Haur eta nerabeen babes gabezia 

aitortzeari buruzko informazio gida”. Azken agiri hori amari eman zioten eta 

familia guztiei ematen diete babes-neurri bat hartu dela komunikatzen 

dietenean. 

 

2013ko urriaren 15eko administrazio-ebazpenak, adingabea babesgabezia-

egoeran dagoela adierazten duenak, honakoa dio: 

 

“Foru diputatuak ondoko agindua eman du: 

Eusko Legebiltzarraren 2005ko otsailaren 18ko 3/05 Legeak, haurrak eta 

nerabeak zaintzeko eta babestekoak, 104.2.a) artikuluan ezartzen du foru 

aldundiei dagokiela “babesgabetasun larrian edo babesgabezian dauden haur 

eta nerabeak babesteko eginkizunetan III. Tituluan aurreikusita dauden 

jarduerak gauzatzea”. 

 

Gai horretan departamento honek dauzkan ahalmenak (2012ko apirilaren 2ko 

13/2012 Foru Dekretuek zehaztutakoak) gauzatuz, Haurren Babeseko Sarrera 

Atalak egindako txostenean oinarrituta Balorazioko Batzorde Teknikoak 2013-

10-03an egindako proposamena ikusita eta horrekin bat etorriz1,, Gizarte 

Politikako foru diputatu honek, 

 

ERABAKI DU 

 

Lehenengo.- Aipatuko den/diren adingabearen inguruan ondoko neurria 

hartzea: 

                                        
1 Guk azpimarratu dugu. 



 
 

   

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Babesgabezia-egoera deklaratzea eta legeak aginduta tutoretza ezartzea, 

guraso-ahala iraungiz eta zaintza gauzatuz XXX zentroan bisitaldi erregimen 

honekin: (…)” 

 

Ondoren, foru-aginduan adingabea identifikatzeko datuak jaso dira, pertsona 

adin-nagusitasunera heltzen denean tutoretza- eta zaintza-neurriak 

automatikoki ondoriorik gabe geratuko direla adierazi da eta fiskaltzari, harrera-

zentroari eta gurasoei jakinarazteko agindu da. Halaber, esan da gurasoei 

jakinarazi behar zaiela probintzia-auzitegiko fiskaltzara jo dezaketela, hartutako 

neurria begiratzea berari baitagokio, eta neurriaren kontra egin dezaketela, 

Donostiako 1. Auzialdiko Epaitegiaren aurrean (Familia) errekurtsoa jarriz, hiru 

hilabeteko epean jakinarazpena jasotakoan zenbatzen hasirik. 

 

Foru-agindua komunikatzean eta ematean gertatutakoa dela-eta egindako 

gertakari-txostenak dioenez, bilera —haurren zerbitzuko bi teknikari eta 

gurasoak egon ziren bertan— tentsio handiko giroan garatu zen eta aitak 

aurkako jarrera adierazi zuen balorazioaz arduratu zen teknikariarenganako, 

babes-neurria hartzea eragin zuten arrazoiak azaldu zituenean eta esku-

hartzerako xedatutako lan-plana eta hezkuntza-baliabideak aurkeztu zituenean. 

Amak arretaz entzun zuen eta foru-aginduaren kopia bat jaso zuen. Aitak, 

ordea, ez zuen hartu-agiria sinatu nahi izan, bi agiriak apurtu zituen eta bileratik 

joan zen. 

 

Amari eman zioten eta antzeko egoeran dauden familia guztiei ematen dieten 

informazio-gidak sinpleki azaltzen du zer esan nahi duen babesgabezia-egoera 

adierazteak eta zer egin dezakeen familiak neurriarekin edo hortik eratorritako 

beste erabakiekin ados ez badago. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Beste edozein gogoeta egin baino lehen, jakin behar da zeintzuk diren 

Arartekoaren esku-hartzearen mugak gure iritziaren menpe jartzen diren eta 

familiak seme-alaba adingabeen babesgabetasun-mailaren balorazioarekin ados 

ez daudela aipatzen duten kasuetan. Erakunde honek ez du baloratuko gizarte 

zerbitzuetako profesionalek emandako irizpenak, kontu horrek gure eskumena 

eta gure esku-hartzeko aukerak gainditzen baititu. Hori administrazio-

erabakiaren zati bat da eta zenbait alderdi teknikori eragiten die; zeregin hori 

administrazioari bakarrik dagokio, eta eginkizun hori betetzeko nahikoak diren 

ezagutza eta trebetasuna dituzten profesionalez osatutako taldeak dauzka. Gai 

horren harira, nabarmendu behar da badaudela bideak familiak erabakien 

edukiarekin ados ez dagoela adieraz dezan, bai administrazio-bidean, bai, 

funtsean, dagokion jurisdikzio-auzialdian aurka eginez. 

 

Beraz, Arartekoak ez du esango haren iritziz aipatutako adingabeari 

dagokionez hartu den babes-neurria egokia den ezta neurriak familian 

igarritako premiei modu egokian erantzuten dien ere. 
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Lantzen ari garen kasuan, familia kexagilearen uzi nagusia alabaren tutoretza 

berreskuratzea da eta, esan dugunez, uzi hori Gipuzkoako Foru Aldundian 

judizialki neurriaren aurka eginez bakarrik bete daiteke. Haurren zerbitzuak 

aukera horren berri eman zion familiari, eta familiak neurriaren aurka egiteko 

demanda aurkeztea erabaki zuen. Horregatik, ebazpenak erabakiak oinarri hartu 

zituen arrazoiak jaso ez zituela ikusita, ebazpenean aipatu zen txostena eskatu 

zuen. Kontu horren inguruan aurrerago hitz egingo dugu. 

 

2. Beraz, gure esku-hartzeak alderdi hauek baloratzean jarri du arreta: 

1) adingabearen babesgabetasunaren balorazioa bermeekin eman ahal izateko 

bitarteko guztiak erabili diren eta hori prozedura administratiboa eta haurrak 

babesteko araudia errespetatuz egin den; 2) prozesu osoan familiari nahiz 

adingabeari entzun dieten eta informazio nahikoa helarazi dieten; 3) familiari 

egoera leheneratu ahal izateko beharrezko laguntzak eskaini dizkieten; eta 4) 

babes-neurria hartzeko administrazio-ebazpenaren edukia Zuzenbidearekin bat 

datorren. 

 

3. Erakunde honek baloratu du administrazioaren esku-hartzea lehen hiru alderdiei 

dagokienez egokia izan dela: udaleko eta foru-aldundiko gizarte zerbitzuen 

arteko koordinazioa zuzena izan da babesgabetasun-mailaren balorazioaren 

hasierari begira; baloratze aldera zenbait elkarrizketa egin dira bai gurasoekin 

bai alabarekin; beste profesional batzuen (neskaren terapeuta, (…)ko 

barnetegia, udaleko gizarte zerbitzuak) irizpide teknikoa aintzat hartu da; 

pronostikoa negatiboa zen arren, esku-hartzea gurasoen eta alabaren arteko 

harremana gordetzera eta indartzera zuzendu da eta gurasoen eta alabaren 

arteko lotura konpontzeko baliabideak eskaini dira; familiaren lankidetza eskatu 

da adingabea (…)ko barnetegitik Gipuzkoako egoitzara lekualdatzeko, baina 

familiak uko egin dio gonbidapen horri; adingabea dagokion ikastetxera joaten 

hasi zen egoitzan sartu eta bi aste geroago, eta banakako terapiara joaten ari 

da; eta egoitzarako moldaera eta bilakaera egokiak izan dira. 

 

4. Dena den, ezin dugu gauza bera esan azken alderdiaz, hau da, adingabea 

babesgabezia-egoeran dagoela adierazten duen foru-aginduaren edukiaz (ikusi 

ebazpen honen laugarren aurrekaria). 

 

Foru-aginduak soilik aipatu du erabakia txosten tekniko batean oinarrituta eta 

horrekin bat etorriz hartu dela. Erakunde honen aburuz, hori ez da nahikoa 

ebazpena behar bezala arrazoituta dagoela pentsatzeko, erabakiak oinarri hartu 

duen txosten hori eransten ez bada. 

 

Administrazioaren egintzen eta ebazpenen arrazoitzea lehen mailako 

eskakizuntzat jotzen da gure ordenamendu juridikoan. 

 

Mota horretako ebazpenak arrazoitzeko betebeharra, oro har, Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 

30/1992 Legearen 54.1 a) artikuluan xedatuta dago: “Arrazoitu egin behar 
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dira, egitateen eta zuzenbideko oinarrien aipamen laburra ere eginez: Eskubide 

subjektiboak edo bidezko interesak mugatzen dituzten egintzak…” 

 

Era berean, hainbat jurisprudentziek ebazpenak arrazoitu beharra nabarmendu 

dute; arrazoitzea laburra izan daiteke, baina nolanahi ere nahikoa izan behar 

du. Horrela, 2005eko martxoaren 23ko AGEk honakoa dio arrazoitzearen 

inguruan: “la exigencia de motivación de los actos administrativos constituye 

una constante de nuestro ordenamiento jurídico (…) teniendo por finalidad la 

de que el interesado conozca los motivos que conducen a la resolución de la 

Administración, con el fin, en su caso, de poder rebatirlos en la forma 

procedimental regulada al efecto. Motivación que, a su vez, es consecuencia 

de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad 

enunciados por el apartado 3 del artículo 9 la Constitución (CE) y que también, 

desde otra perspectiva, puede considerarse como una exigencia constitucional 

impuesta no sólo por el artículo 24.2 CE sino también por el artículo 103 

(principio de legalidad en la actuación administrativa) (…) 

 

Horrenbestez, arrazoitzearen xedea hauxe baino ez da: interesdunek ebazpena 

hartzea eragin zuten arrazoiak ezagutzea, defentsarako eskubidea erabili eta 

neurriaren aurka egiteko aukera eduki dezaten, horixe bada haien nahia. 

 

Erakunde honen iritziz, aipatutako foru-arauak ez ditu era nahikoan arrazoituta 

dagoela uste izateko eska daitezkeen gutxieneko betekizunak bete. Alde 

batetik, ez ditu egitate zehatzak aipatu eta ebazpenean erantsi ez den eta 

familiari foru-araua jakinaraztean eman ez dioten txosten bati lotu zaio. 

Bestetik, zuzenbideko oinarriei dagokienez, ez da ebazpenaren oinarri juridikoa 

inola ere aipatu eta eskumenei lotutako alderdi bat baino ez da aipatu. 

 

Gauzak horrela, aipatutako ebazpenaren testua ikusita, zaila zatekeen familiak 

Gipuzkoako Foru Aldundiak hartutako neurriaren aurka egitea ebazpenak aipatu 

duen txostenerako sarbidea eskatu ez balu. 

 

5. Egiazki, foru-araua gurasoei zuzenean eman zietenean, haurren zerbitzuak 

zehatz-mehatz azaldu zituen Gipuzkoako Foru Aldundiari erabakia harrarazi 

zioten arrazoiak, baita lanaren helburuak eta esku-hartzerako xedatutako 

hezkuntza- eta terapia-baliabideak ere. 

 

Hala eta guztiz ere, bilera hori dela-eta egindako txostenak argi eta garbi islatu 

du topaketa tentsio handiko giroan gertatu zela; beraz, pentsa liteke baldintza 

horietan familiak ez zituela profesionalen azalpenak entzun edo ulertu, eta 

horrek nabarmen mugatuko zituen judizialki neurriaren aurka egiteko zeuzkaten 

aukerak. 

 

Erakunde honen iritziz, bilera inguruabar horietan gertatu ez balitz ere, 

erabakiak eragiten dituzten arrazoiak aurrez aurre azaltzea ez da nahikoa 

defentsarako eskubidea bermatzeko, arrazoiok ebazpenetan ere berariaz 

islatuta ez badaude. 
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Hortaz, administrazioak ezin du inola ere ulertu familiei ahoz eskainitako 

azalpenek adingabeen babesaren inguruan emandako ebazpenak modu egokian 

eta idatziz arrazoitzeko legezko betebeharretik salbuesten dutela. 

 

6. Laburbilduz, erakunde honen ustez, foru-arauaren testuak ez badu era nahikoan 

erabakiak oinarri hartu dituen egitateak jasotzen eta horren ordez txosten 

batera bidaltzen badu, txosten hori ebazpena jakinarazteko egintzan bertan 

eman beharko litzateke berariaz eskatu behar izan gabe, interesdunei judizialki 

babes-neurriaren aurka egiteko eskubidea bermatze aldera. 

 

Beraz, Gipuzkoako Foru Aldundiak aurreikusi beharko du zenbat denbora behar 

izango duen aipatutako txostenean hirugarrenei lotutako informazioa berrikusi 

eta ateratzeko, norberaren datuen babesa bermatze aldera. 

 

7. Nolanahi ere, oso modu positiboan baloratu dugu haurren zerbitzuak bideratu 

duen jarduna familiaren banaketa dakarten babes-neurriak hartzeko arrazoiak 

aurrez aurre eman eta azaltzeko, neurri horiek oso mingarriak eta onartzeko 

zailak baitira familientzat. Hori oso abagune ona izan daiteke familiei estualdi 

mingarri horretan (seme-alabengandik urruntzea) entzuteko eta laguntzeko. 

 

Era berean, oso egokia iruditzen zaigu haurren zerbitzuak familia guztiei hizkera 

sinple batez hartutako neurriari buruz ezagutu behar dituzten kontu nagusiak 

(nola egin horren aurka, norengana jo, etab.) jasotzen duen informazio-gida bat 

ematea. 

 

Horregatik guztiagatik, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak —erakunde hau sortu eta 

arautzekoak— 11 b) artikuluan xedatutakoari jarraiki, Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Gizarte Politikako Departamentuari honako gomendio hau egiten zaio: 

 

 

GOMENDIOA 

 

1. Babesgabezia-egoera adieraztea eta, ondorioz, legeari jarraiki Gipuzkoako 

Foru Aldundiak babesgabetasun larriko edo babesgabeziako egoeran dauden 

haurren eta nerabeen tutoretza gain hartzea ebazten duten ebazpen guztiak 

era egoki eta nahikoan arrazoitzeko legezko betebeharra bete dezan, bai 

egitateei bai zuzenbideko oinarriei dagokienez. 

 

2. Halaber, gurasoei eta familiei babes-neurria hartzeko oinarri izan diren 

arrazoiak aurrez aurre azaltzen eta babesgabezia-egoeraren adierazpenari 

buruzko informazio-gida ematen jarrai dezan, orain arte egin duen bezala, 

horiek jardun onak dira-eta. 

 


