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Arartekoaren  2015S-677-14 ebazpena, 2015eko urtarrilaren 22ekoa. Horren 
bidez, adin eta egoera guztietako haurren arretan aurrera egin dezala iradoki 
zaio Gipuzkoako Foru Aldundiari, maizago eta berme handiagoarekin; 
babesik ez duten haurrentzako gizarte-zerbitzuetan artatutako haur eta 
nerabeek entzun diezaieten eta euren iritziak kontuan har daitezen duten 
eskubidea erabilita. 

Aurrekariak

Erakunde honek Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean ofiziozko jarduera bat 
abiaraztea erabaki zuen, gizarte-zerbitzuetan artatzen dituzten haurren eta nerabeen 
eskubideak bermatzen ari diren ala ez jakiteko asmoz. Entzun diezaieten eta eragiten 
dieten gaiei buruzko iritzia adierazteko eskubideak dira horiek, eta beraien iritzia 
kontuan hartzeko modua ezagutu nahi genuen. Izan ere, Haurren Zerbitzua esku-
hartzen ari zen haur batzuen entzutean hutsuneak zeudela zirudien; erakundearen 
bestelako jarduera batzuetan ere hauteman daitezkeen hutsuneak izan ere (bisitetan, 
kontsultetan, beste kexa-espediente batzuetan...). 

Hortaz, Gipuzkoako Foru Aldundira jo genuen, haurrek entzun diezaieten duten 
eskubidea bermatzeko ezarritako jarduerei eta prozedurei buruzko informazioa 
eskatzeko:

 Ezarritako uneak eta langile arduradunak. 

 Erabilitako metodologia: esku-hartzearen edo balorazioaren esparruan, 
adinaren arabera egokitutako ereduzko pertsona bakar bat bermatzen al 
duten, haurrei zer galdetzen zaien, ea bakarrik adierazteko aukera al 
duten, edo gurasoak/harrera-familia aurrean egonda egiten duten, eta 
abar. 

 Haurren iritzia kontuan hartuko den ala ez erabakitzeko unean, aintzat 
hartzen diren aldagaiak. 

 Haurren eta nerabeen iritzia babes-espedientean plasmatzeko modua. 

Gure eskariari erantzunez, Babeserako Foru Zerbitzuaren Jardunbideen 
Eskuliburuaren “Haurrek eta nerabeek entzun diezaieten duten eskubidea erabiltzeko 
jarraitu beharreko jardunbideak” bidali zigun Gipuzkoako Foru Aldundiak. 

Gogoetak

1. Urtarrilaren 15eko 1/1996 Legeak, adingabeen babes juridikoari buruzkoak, eta 
otsailaren 18ko 3/2005 Legeak, haurrak eta nerabeak babestu eta artatzeari 
buruzkoak, ezarritakoa zehatz-mehatz jasotzen eta zabaltzen du “Haurrek eta 
nerabeek entzun diezaieten duten eskubidea erabiltzeko jarraitu beharreko 
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jardunbideak” eskuliburuaren atalak. Entzuna izateko eskubideari buruz zerbait 
dioten paragrafo guztiak jaso ditu aipatu atalak lege horietatik, eranskin gisa. 
Bestalde, Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenaren 12. artikuluan daukate 
oinarria paragrafo horiek.

2. Babeserako neurriak hartzeko unean, haurrei entzutean jartzen du arreta 
protokoloaren mamiak, eta oinarrizko galderei erantzuten die bertan. Honako 
hauek dira erantzun horiek:  

 Hamabi urte beteta dituzten haur eta nerabe guztiei entzun behar zaie. Adin 
horretatik behera, neurriaren inguruko iritzia eraiki dezaketenei ere entzun 
beharko zaie; hau da, neurria zer den eta horren ondorioak zeintzuk diren 
ulertzeko gaitasuna dutenei. 

 Noiz utz daitekeen izapidea alde batera: 1) haurrak edo nerabeak bere iritzia 
eman nahi ez duenean (eskubidea da, ez betebeharra); 2) iritzia emateak 
arriskuan jar dezakeela aurreikusten denean. Kasu horietan, ez entzuteko 
erabakia arrazoitu behar da. 

 Neurria proposatuko duten langileak dira entzuteko ardura dutenak. 
Adingabearen esku utziko duten gaiari buruzko informazio nahikoa eduki 
behar dute.

 Haur edo nerabea errespetatuta eta seguru sentituko den leku batean egin 
behar da entzutea; baita diskrezio, intimitate, segurtasun, presiorik gabeko 
eta dauden egoerarekiko egokitzapen egoeran ere. 

 Ulertuko duen hizkuntza eta, adin eta heldutasunaren arabera, bere ulermen 
gaitasunari egokitutako hizkera erabili behar dira. Jakinarazi zaiona ulertu 
duela egiaztatzea iradokitzen da, berak azal dezala eskatuz. 

 Haurren eta nerabeen iritzia non eta nola gordeko den. 

3. Haurrek eta nerabeek euren iritzia emateko eta iritzi hori kontuan behar bezala 
hartua izan dadin dauzkaten oztopoekin kezkatuta, eta “egiten ari diren 
jarduera askoren kalitatea dela-eta”, 12. Ohar Orokorra onartu eta argitaratu 
zuen Haurren Eskubideen Komiteak, 2009ko ekainean. Aipatu oharra haurrek 
entzun diezaieten daukaten eskubideari buruzkoa da, eta “12. artikuluak 
dakarrena eta haur guztiei osoki aplikatzeko modua hobeto ulertzea” da bere 
helburua. Horrela, berme gehiagodun interpretazioa proposatu du aipatu 
komiteak; haurrak eta nerabeak entzun diezaieten eskubidearen erabilera 
eraginkorrera gehiago hurbilduko dituen interpretazioa, alegia.

Ohar Orokor horretatik, ondorengoa nabarmendu dugu, ereduzko arauetan 
aztertutakoaren eta protokoloan jasotakoaren gehigarri gisa: 
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 “Iritzia eraikitzeko egoeran egotea” esapidea ez da mugatzat hartu behar, 
baizik eta, ahal den neurrian, haurrek iritzi autonomoa eraikitzeko duten 
gaitasuna ebaluatzeko administrazioek duten betebehartzat. Horrek ez du 
esan nahi bere iritziak adierazteko ezgaia delako premisatik abiatu behar 
denik; ez dagokio haurrari gaitasun hori duela frogatzea lehenengo.  

 Komiteak azpimarratu egin du 12. artikuluak ez duela inolako adin-mugarik 
ezartzen haurrek beraien iritzia emateko duten eskubidea erabiltzeko orduan, 
eta Estatuei aholkatu die ez ditzatela adin mugak ezarri, ez legez ez 
praktikan, eragiten dieten gai guztietan entzun diezaieten eskubidea 
murriztuko lukeelako horrek. Hortaz, artikulu hori osoki aplikatzeak 
komunikaziorako adierazpen ez berbala aitortzea eta errespetatzea dakarrela 
uste du komiteak; hala nola, jolasa, gorputz-adierazpena, aurpegi-
adierazpena, marrazkiak, irudiak... Izan ere, haur oso txikiek ulertzeko, 
aukeratzeko eta lehentasunak edukitzeko gaitasuna erakusten dute horien 
bitartez.  

 Beste alde batetik, haurrak edo nerabeak ez ditu sakon-sakonean ezagutu 
behar eragiten dion gaiaren alderdi guztiak; gaiari buruzko iritzia egoki 
eraikitzeko ulermen nahikoa baizik. 

 Entzuteko arduradunek gaiei, aukerei, hartu daitezkeen erabaki posibleei eta 
horien ondorioei buruz informatzea eskatzen du bere iritzia adierazteko 
eskubidea erabiltzeak. Era berean, bere iritzia adierazteko eskatuko zaizkion 
baldintzen berri ere eman beharko diote. 

 Haurren Eskubideen Hitzarmenaren 12. artikuluak haurrari entzutea nahikoa 
ez dela erabaki du; hau da, bere iritziak oso kontuan hartu behar direla, 
iritzia eraikitzeko gaitasuna baldin badu. 

 Adinak berak ezin dezake haurraren iritzien garrantzia maila zehaztu. 
Haurren ulermen maila ez dago bere adin biologikoarekin beti berdin lotuta. 
Horregatik, haurraren iritziak kasuz kasuko azterketa baten bitartez ebaluatu 
beharko dira. 

 Haur bati ezin zaio eraginkorki entzun, ingurua larderiazkoa, aurkakoa, 
sorgorra edo bere adinerako ezegokia bada. 

 12. artikuluaren bi paragrafoen ezarpenak bost neurri hartzeko eskatzen du, 
haurrek entzun diezaieten duten eskubidea benetakoa izan dadin; bai gai 
batek eragiten dionean, bai bere iritzia emateko prozedura ofizial batera 
gonbidatzen dutenean, bai beste egoera batzuetan: 

a) Prestaketa. Haurrari edo nerabeari entzuteko ardura dutenek ziurtatu 
behar dute haurra edo nerabea bere iritzia emateko eskubidearen 
inguruan informatuta egotea, bai eta adierazten dituen iritziek emaitzetan 
edukiko dituzten eraginak ezagutzen dituela bermatzea ere. Gainera, bere 
iritzia zuzenean edo ordezkari baten bidez emateko aukerari buruzko 
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informazioa jaso behar du haurrak edo nerabeak. Hautu horren ondorio 
posibleen jakitun izan behar du. Erabakiak hartzeko ardura duenak haurra 
edo nerabea prestatu behar du, entzun baino lehen, nola, noiz eta non 
entzungo dioten, eta nortzuek hartuko duten parte azalduz. Haurraren 
edo nerabearen iritziak kontuan hartu beharko ditu, gai horri dagokionean.

b) Entzutea. Haurra edo nerabea entzungo duten testuinguruak egokia izan 
behar du, eta konfiantza eman, entzuteaz arduratuko den pertsona heldua 
berari entzuteko eta adieraztea erabaki duena kontuan hartzeko prest 
dagoela sentitu behar baitu adingabeak.

Esperientziari kasu eginez, egoerak elkarrizketa forma har dezake, alde 
bakarreko azterketa izan beharrean. 

c) Haurraren gaitasunaren ebaluazioa.

d) Haurrari bere iritziei buruzko gogoeten berri ematea (emaitzen berri 
ematea). Haurraren eskubidea izanik bere iritziak behar bezala kontuan 
har ditzatela, erabakiak hartzeko ardura duen pertsonak prozeduraren 
emaitzaren berri eman beharko dio haurrari edo nerabeari, eta bere iritziak 
kontuan hartzeko moduak azaldu. Emaitzen berri emateak bere iritziak ez 
direla formalitate hutsez entzun bermatzeko balio du, hots, benetan 
hartzen direla adierazteko. Bai zerbaitekin tematzera, bai bere adostasuna 
adieraztera bai bestelako proposamen bat egitera bultza dezake haurra 
informazio horrek; edo, epai zein administrazio prozedura balitz, apelazio 
edo salaketa bat aurkeztera.

e) Kexak, errekurtsorako bideak eta kalte-ordainak. Haurrek eta nerabeek 
salaketa prozeduren eta errekurtsorako bideen berri eduki behar dute, 
euren eskubidea aintzakotzat hartu ez denean. Bide horiek zeintzuk diren 
eta haietara nola jo jakin behar dute. 

 Haurren iritzien adierazpena mugatuko duten ikuspegi sinboliko soilak 
saihestu nahi ditu komiteak, edo haurrei entzun bai, baina euren iritziak 
behar bezala kontuan ez hartzea ahalbidetu dezaketenak. 

 Parte-hartzea eraginkorra eta egiazkoa izan dadin, beharrezkoa da 
prozesutzat hartzea, eta ez gertaera bitxi eta isolatutzat jotzea. 

 Azkenik, eskubide horren betetzerako oinarrizko baldintzei dagokienean, 
honakoa balioetsi du komiteak

a) Transparentes e informativos. Se debe dar a los niños información 
completa, accesible, atenta a la diversidad y apropiada a la edad acerca 
de su derecho a expresar su opinión libremente y a que su opinión se 
tenga debidamente en cuenta y acerca del modo en que tendrá lugar esa 
participación y su alcance, propósito y posible repercusión.
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b) Voluntarios. Jamás se debe obligar a los niños a expresar opiniones en 
contra de su voluntad y se les debe informar de que pueden cesar en su 
participación en cualquier momento.

c) Respetuosos. Se deben tratar las opiniones de los niños con respeto y 
siempre se debe dar a los niños oportunidades de iniciar ideas y 
actividades (…).

d) Pertinentes. Las cuestiones respecto de las cuales los niños tienen 
derecho a expresar sus opiniones deben tener pertinencia auténtica en 
sus vidas y permitirles recurrir a sus conocimientos, aptitudes y 
capacidades. Además, es necesario crear espacios para permitir a los 
niños destacar y abordar las cuestiones que ellos mismos consideren 
pertinentes e importantes.

e) Adaptados a los niños. Los ambientes y los métodos de trabajo deben 
adaptarse a la capacidad de los niños. Se debe poner el tiempo y los 
recursos necesarios a disposición de los niños para que se preparen en 
forma apropiada y tengan confianza y oportunidad para aportar sus 
opiniones. Es necesario considerar el hecho de que los niños necesitarán 
diferentes niveles de apoyo y formas de participación acordes con su 
edad y la evolución de sus facultades.

f) Incluyentes. (…) Los niños no constituyen un grupo homogéneo y es 
necesario que la participación prevea la igualdad de oportunidades para 
todos (…).

g) Apoyados en la formación. Los adultos necesitan preparación, 
conocimientos prácticos y apoyo para facilitar efectivamente la 
participación de los niños (…) con arreglo a la evolución de sus 
facultades.

h) Seguros y atentos al riesgo. En algunas situaciones, la expresión de 
opiniones puede implicar riesgos. Los adultos tienen la responsabilidad 
respecto de los niños con los que trabajan y deben tomar todas las 
precauciones para reducir a un mínimo el riesgo de que los niños sufran 
violencia, explotación u otra consecuencia negativa de su participación 
(…).

i) Responsables. Es esencial el compromiso respecto del seguimiento y la 
evaluación. Por ejemplo, en toda investigación o proceso consultivo 
debe informarse a los niños acerca de la forma en que se han 
interpretado y utilizado sus opiniones y, en caso necesario, darles la 
oportunidad de rechazar el análisis de las conclusiones e influir en él. 
Los niños tienen derecho también a recibir una respuesta clara acerca 
de la forma en que su participación ha influido en un resultado. Cada 
vez que corresponda debe darse a los niños la oportunidad de participar 
en los procesos o actividades de seguimiento. (…)”
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4. Testu honen argitara, eta laburtuz, esango genuke erakunde honen ustez bi 
une ezberdin dakartzala haurren iritzia kontuan hartzeko eskubideak: alde 
batetik, iritzia entzutea, eta, bestetik, halaxe egin behar den kasuetan, iritzi 
hori kontuan hartzea. Haur guztiek -adina, heldutasuna eta egoerak 
gorabehera- daukate eragiten dieten gaiei eta erabakiei buruz iritzia emateko 
eskubidea. Beraz, helduei eta langileei dagokie hori posible egiteko tresna eta 
estrategiak bilatzea. 

Alabaina, ezingo dira iritzi guztiak berdin-berdin hartu gogoan; izan ere, haurren 
heldutasun irizpideei eta adimen nahikoa edukitzeari heldu beharko zaie. 

Erakunde honen iritziz, haurren iritzia aintzat hartzeko orduan, adina bera ezin 
daiteke erabakigarria izan; izan ere, haurren ulermen eta heldutasun maila ez 
dago adin biologikoari beti berdin lotuta. Hortaz, beharrezkoa da kasuz kasuko 
azterketa egitea eta jokoan dauden aldagaiak neurtzea. 

Edonola ere, haurren iritziak gogoan hartzeko ala ez hartzeko erabakia arrazoitu 
egin beharko dela uste dugu, eta bidaliko diren balorazio-txostenetan jaso 
beharko dela aipatu gogoeta. 

Amaitzeko, funtsezkoa da haurrari erabakiaren emaitzaren berri ematea; baita 
bere iritzia gogoan nola hartu den azaltzea ere. 

Azken ohar gisa, eta testuinguru kulturanitza daukagunez, 3/2005 Legeak, 
administrazio publikoek “adingabeekin zerikusi zuzena duten prozeduretan haiek 
ulertzeko moduko hizkuntza eta haien adimen-gaitasunaren arabera egokitutako 
hizkera erabil dadin zainduko dute”. ezarri duenak, 16.3. artikuluan ezarritakoa 
beteko dela bermatzeko, beharrezkoa da Gomendio Orokorra gogoraraztea, 
erakunde honek 2009an igorri zuena. Aipatu oharrak honakoa jasotzen du: 
“Zerbitzu publikoetarako hizkuntz-sarbidea bermatzeko administrazioek duten 
ardura, herritar etorkinek euren eskubideak osoki erabiltzea errazteko”. Bertan 
aztertutakoak eta jasotakoak oraingo interesa gainditzen badu ere, bertako ideia 
nagusia berreskuratu nahi dugu; hau da, administrazioak interpreteak eduki behar 
dituela, babeserako gure gizarte-zerbitzuek artatutako haurrek euren eskubideak 
modu eraginkorrean erabiltzea ahalbidetzeko; eta, gure kasuari gagozkiola, entzun 
diezaieten eta euren iritziak kontuan har daitezen duten eskubidea osoki erabili ahal 
izateko, gomendioan jasotako gizarte-interpretazioaren irizpideekin bat etorriz. 

Ondorioak

Horregatik guztiagatik, amaitutzat joko dugu gure esku-hartzea; haurrek eta 
nerabeek entzun diezaieten duten eskubideari dagokionez, honakoa balioetsiz: 
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1. Egoki balioztatu dugu haurren eta nerabeen entzutea bermatuko duen 
berariazko prozedura egotea, eragiten dieten babeserako neurriei buruzko 
erabakiak hartzen direnean. 

2. Eragiten dieten babeserako neurriei buruzko erabakiak hartzean haurrei eta 
nerabeei egiten zaizkien entzuteetan, aintzat hartzen dira aplikatu beharreko 
araudian ezarritako oinarrizko gaiak. 

3. Hala eta guztiz ere, Haurren Eskubideen Komiteak bere 12. Ohar Orokorrean 
egindako interpretazioari helduz, haurrek entzun diezaieten duten eskubideak 
orain arte legez ezarritakotik haratago jotzen duela uste du erakunde honek, eta 
adin eta egoera guztietako haur ororen gogoetak eskatzen dituela, gehiagotan 
eta berme gehiagorekin. 

4. Era berean, aipatu komiteak adierazitako ildoan aurrera egiteko baldintzak jada 
badaudela iritzi du erakunde honek. Prozeduraren ikusketa prozesua, laster 
egitea aurreikusi dena, aukera egokia izan daiteke azaldutako gogoetak 
txertatzearen inguruko azterketa eta hausnarketa egiteko. 


