
 

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

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

 

 

Arartekoaren 2016R-628-15 ebazpena, 2016ko otsailaren 26koa. Haren bidez, 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari gomendatzen zaio, beren-beregi 

eta modu arrazoituan ebatz dezan elkarbizitzari larriki eragiten dion jokabide 

bategatiko neurri zuzentzailea aplikatzeko jarraitutako prozeduraren 

baliogabetasuna adierazteko egindako eskaeraren inguruan (628/2015/QC). 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Erakunde honetan XXXXXen kexa idatzi bat jaso zen; pertsona horrek YYYYY 

ZZZZZko ZZZZZ HLBHIPko ikaslea den semearen izenean jardun du. 

 

Kexaren arrazoiak bat zetozen aldez aurretik XXX Hezkuntzako Lurralde 

Ordezkaritzara jotzeko izandako berberekin; izan ere, ordezkaritzara jo zuen 

semearen kontra jarraitutako prozedura zuzentzailearen baliogabetasuna adieraz 

zezan eta espedientearen kopia eman ziezaioten. 

 

2.- Kexa izapidetzea onartu eta gero, erakunde honek Hezkuntza, Hizkuntza 

Politika eta Kultura Saileko arduradunen lankidetza eskatu zuen, interesdun honen 

eskaerari eman nahi zioten tratamendu arrazoituaren gainean informatzeko eta, aldi 

berean, adin txikiko honen inguruan jarraitutako jarduketa guztiak jasotzen zituen 

dokumentazioaren kopia bidaltzeko. 

 

3.- Lehendabiziko jarduketa honen ondoren, hezkuntza ikuskaritzak bere 

erantzunari erantsi zion ZZZZZko ZZZZZ HLBHIPn izandako elkarbizitza gatazkaren 

inguruko dokumentazioaren kopia bat. 

 

Dokumentazio horrek jasotzen zituen ikastetxean, ikuskaritzak hala adierazita, 

jarraitutako protokoloaren barruan ikaslearen inguruan hartutako neurri 

zuzentzaileak, betiere eskolako balizko jazarpen kasu baten salaketa izan ondoren.  

 

Hala ere, hezkuntza ikuskaritzaren erantzunean alde batera utzi ziren kexaren 

egilearen eskaeran eskatutako tratamendu arrazoituari buruzko erreferentziak, 

betiere semearen kasuan jarraitutako prozedura zuzentzailearen baliogabetasuna 

adierazteko helburuz. Horrek bultzatu gintuen lankidetza eskaera berrestera.  

 

4.- Bigarren jarduketa horri erantzunez, hezkuntza ikuskaritzak erakunde honi 

txosten bat igorri dio. Txosten horretan onartzen du egiaztatu zuela aitak behar 

bezala erregistratu eta hezkuntza ikuskaritzari zuzendutako eskaera bat aurkeztu 

zuela; hala ere, honako hau ere ohartarazten du:  “Eskaera hori XXXko ikuskaritzari 

zuzendua izan ordez, Hezkuntza Ikuskaritza Nagusira iritsi zen; bertan aldi batez 

artxibatu zen XXXn egin beharreko jarduketen zain, pentsatzen baitzen eskaera 

hori XXXko ordezkaritzan ere aurkeztua izan zela”.  

 Ikuskaritzak esan zuenez: “horrek azaltzen du zergatik atzeratu zen XXXXX jaunak 

bere semearen izenean egindako eskaerari eman beharreko erantzuna”. 
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Hala ere, txosten horretan zalantzan jartzen da ea interesdunak erreklamazioa 

epean eta eraz aurkeztu ote zuen ikastetxeko zuzendariak semeari ezarritako neurri 

zuzentzailearen aurka egiteko; halaber, baieztatzen du XXXko Hezkuntzako 

Lurralde Ordezkaritzari zuzendutako idatziak ez duela biderik ematen, ez baita 

sartzen EAEn unibertsitatekoak ez diren ikastetxeetako ikasleen eskubide eta 

betebeharrei buruzko abenduaren 2ko 201/2008 Dekretuak ezarritako prozeduraren 

barnean.  

 

Azkenik, ondorio gisa, honakoa argudiatzen da: “alde formalek Hezkuntzako 

Lurralde Ordezkaritzari aurkeztutako erreklamazioan argudiatzen diren sakoneko 

aldeak baliogabetzen dituzte; hori dela eta, Hezkuntza Ikuskaritzak Hezkuntzako 

lurralde ordezkariari jakinarazi dio aurkeztutako errekurtsoa ezetsi behar dela”.  

 

5.- Nahiz eta Hezkuntza Ikuskaritzak aurkeztutako errekurtsoa ezesteko iradokizuna 

egin, kexaren interesdunak adierazi digu ez duela beren-beregiko ebazpenik jaso 

XXXko Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzari egindako eskaerari erantzuna ematen 

dionik.  

 

 

Gogoetak 

 

1.- Aurreratu dugun bezala, kexa eragin duen jokabide zuzenketarako prozedura 

sortu da ZZZZZko ZZZZZ HLBHIPn, hezkuntza ikuskaritzak hala adierazita, aurrera 

eramandako jarduketa baten testuinguruan, betiere eskola jazarpeneko balizko 

kasuetarako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak ezarritako prozedurari 

jarraituz.  

 

Jarduketa horren inguruan bildu dugun dokumentazioaren barnean “A txostena” 

agertzen da. Txosten horren xedea da kasuari buruzko informazio guztia biltzea eta 

zehaztea eta ondorioztatzea ea eskola jazarpeneko ebidentziarik dagoen ala ez. 

 

A txosten horretan jasotako informazioa aztertzeko eta baloratzeko orduan, 

gorabehera puntual bat azaltzen da. Gorabehera horren egilea kexagilearen semea 

da eta zuzeneko eraso fisiko gisa kalifikatzen da. Horrek eragin du elkarbizitzari 

larriki eragiten dion jokabide bat zuzentzeko ohiko prozedura zabaldu izana.  

 

2.- Prozedura zuzentzaileari dagokionez, hezkuntza ikuskaritzak emandako 

dokumentazioak bide eman digu izapidetzean zehar jarraitutako tramiteen berri 

izateko, bereziki: 

 

 Prozedura zuzentzaileari hasiera emateko jakinarazpena. 

 

Horretan nabarmentzekoa da honakoa:  

 

Eraso fisiko modura egotzitako gertaeren deskripzioa (paparrean egindako 

atximurra eta zaplaztekoa) ikastetxean izandako saskibaloiko entrenamendu 

batean. 
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Gertaera hauek kalifikatzea elkarbizitzari larriki eragiten dioten gertaera gisa (32. 

1 d artikulua). 

Etenaldirako aukerari buruzko ohartarazpena, neurri alternatiboak aplikatzearen 

ondorioz (43, 44, 45 eta 46. artikuluak). 

Entrenamenduetara bertaratzeko eta partida bat jokatzeko eskubidea aldi batez 

eteteko behin-behineko neurria hartzea, harik eta entzunaldia izan arte (61. 

artikulua). 

 

 Entzunaldia. 

 

Gurasoek egindako alegazioek azpimarratzen zuten semeak barkamena eskatu 

ziola eraso egindako ikaskideari, saskibaloiko arduradunaren aurrean, eta aldez 

aurretik ez zela inolako zigorrik izan antzeko gertaerengatik. 

 

 Ezarritako neurri zuzentzailearen jakinarazpena. 

 

Azken horretan nabarmentzekoa da honakoa: 

 

Egotzitako datuak frogatutzat ematen dira. 

Horiei buruzko kalifikazioari eusten zaio. 

Entzunaldian azaldu ziren alegazioak jasotzen dira eta, era berean, aipatzen da 

zirkunstantzia aringarriak kontuan hartu direla, ezarritako neurriaren 

proportzionaltasuna bermatze aldera. 

Ezarritako neurri zuzentzailea: saskibaloiko partida batean parte hartzeko 

eskubidea eten izana. 

- 3 eguneko erreklamazio epeari buruzko ohartarazpena, OOGri berrikuspena 

eskatzeko idatzi arrazoitu bidez. 

 

 

3.- Aipatu berri ditugun izapideak behar bezala dokumentaturik dauden tramiteak 

dira eta ez dute zalantzarik edo gorabeherarik sorrarazi prozedurari dagokionez. Ez 

da gauza bera gertatzen horren ondoren jarraitutako jarduketekin.  

 

Interesdunak aipatzen du legezko epe barruan eta eraz aurkeztu duela erreklamazio 

idatzia, ikastetxeko zuzendariak semeari aplikatu beharreko neurri zuzentzailea 

jakinarazten zion ebazpenaren kontra. 

 

Dena dela, interesdunak adierazitakoari kontrajarrita, hezkuntza ikuskaritzak 

honako hau zehaztu du: 

 

“zentroak bideratutako prozeduran eskatzaileak ikastetxeko zuzendaritzari 

zuzendutako idatzia eransten da; idatzian honakoa adierazten du: “ezinegon handia 

egoerari aurre egiteko moduagatik eta emaitzagatik”. Halaber, “instruktorearen 

inpartzialtasuna” ere aipatzen du, bai eta errugabetasun printzipioa kontuan hartu 

ez izana ere; gainera, haren esanetan “jazarpen egoera bat nahasten da borroka 

puntualekin”, eta bestelako gogoetak ere egiten dira. Azkenik, idatziaren agurrean 

honakoa eskatzen du: “Ez dut agurrik esan nahi aldez aurretik honakoa eskatu 

gabe: zeintzuk argudio erabili behar ditudan semeari azaltzeko zergatik nagusitzen 

diren zenbait gezurra eta indarkeriaren erabilera bidegabea, hori ikasgelan azaltzen 
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ez badiote; azken hori egitea izugarri eskertuko nuke, eta, nahiz eta nire konfiantza 

zeharo urraturik egon, egunen batean berreskuratu nahi nuke”. 

Eskatzailearen izenean horixe da epearen barruan eta eraz aurkeztutako 

erreklamazioa. Hori egiazkotzat hartuz eta idatzia aztertuz, egiaztatzen da idatzia ez 

zaiola Eskola Kontseiluari igorri, ikastetxeko zuzendaritzari baizik, eta idatzia, 

jokabideak zuzentzeko prozedurari men egin arren, ezin har daitekeela Eskola 

Kontseiluari ikastetxeko zuzendariaren ebazpenagatik egindako erreklamaziotzat. 

Beste alde batetik, ikuskaritzak ikastetxeari egiaztagiri bat eskatu dio. Ziurtagiri 

horretan honakoa adierazten da:  “Egiaztatzen dut ikastetxearen sarrera erregistroan 

ez dagoela inolako erreklamaziorik Eskola Kontseiluari zuzenduta ikasleari ezarritako 

ohiko prozeduragatik (…)”.  

 

Egia da interesdunak aurkeztutako idatzia ez zaiola ikastetxeko Eskola Kontseiluari 

zuzendu. Idazketan ere ez da zehazten, zuzendariak igorritako jakinarazpenaren 

ondoren, ea ikastetxeko zuzendariak haren semearen kontra jarritako neurri 

zuzentzailearen kontrako erreklamazio bat den ala ez. 

 

Hala ere, prozedura zuzentzailea eskola jazarpeneko kasuetarako jarduketa 

protokolo baten barnean sartzen da. Hori dela eta, ez da harritzekoa ezarritako 

neurri zuzentzailearen kontrako aurkarapena lausoturik geratu izana, betiere 

ikastetxeak aplikatutako protokoloaren markoan jarraitutako jarduketei buruz 

adierazitako aurkarapen orokorraren barnean.  

 

Gure ustetan, horrek berekin dakar administrazio prozedura informatzen duen 

espiritu antiformalista, azken horrek eragiten baitu Administrazioari aurkeztutako 

idatzien moldeak garrantzirik ez izatea horietatik benetako asmoa eta xedea 

ondorioztatzen denean. (Administrazio errekurtsoei dagokienez, halaxe adierazten 

du Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari 

buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 110.2. artikuluak; aurrerantzean HAAJ 

eta APEL). 

 

Beste alde batetik, interesdunaren idatziaren asmo edo xedeari buruzko zalantzarik 

egotekotan, aintzat hartu beharra dago bera izan dela horren ondoren ezarritako 

neurriaren kontra erreklamatzeko asmoa berretsi duena, betiere Hezkuntzako 

Lurralde Ordezkaritzari beste idatzi bat zuzentzean kexu denean ezarritako neurri 

zuzentzailearen jakinarazpenean emandako epearen barruan aurkeztutako 

erreklamazioari buruzko ebazpen falta dela eta. 

 

Aldi berean, konturatu gara gure bigarren esku-hartzeari ihardesteko igorritako 

erantzunean honako hau adierazi dela: “ikuskaritzak hezkuntzako lurralde 

ordezkariari jakinarazi dio aurkeztutako errekurtsoa ezetsi behar dela”; hala, modu 

inplizituan onartzen bide du aldez aurretiko erreklamazio baten lehendabiziko 

ezespena.  

 

 4.- Azken honen haritik, hots, hezkuntza ikuskaritzak emandako informazioaren 

haritik, badirudi Hezkuntzako lurralde ordezkariari jakinarazi bide zitzaiola 

aurkeztutako errekurtsoa ezetsi behar zela; gauzak horrela, horren inguruan adierazi 

behar dugu informazio horrek pentsarazi zigula beren-beregiko ebazpena 
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berehalakoa izango zela, baina, interesdunak berak emandako informazioaren 

arabera, ez da hala izan.  

 

Horrek berekin dakar isiltasun jardun bati aurre egin beharra, jakina denez, gaitzetsi 

beharreko jardun bati, hain zuzen.  

 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila jakitun dago erakunde honek jardun 

horiek geldiarazi nahi dituela, herri administrazio guztiek beren-beregi ebazteko 

duten betebeharrari buruzko legezko oroigarriak eginez, betiere HAAJ eta APELen 

42. artikuluak ezarritakoaren arabera.  

 

Horregatik, jarduketa ildo horri jarraikiz, berriro ere oroigarri hori berretsi beharra 

daukagu eta hezkuntza administrazioari ohartarazi behar diogu kexa egin duen 

interesdunak aurkeztutako idatziaren inguruan ebazteko eta horri erantzuteko 

betebeharra duela.  

 

5.- Gainera, eta gure gogoetei jarraitu aurretik, uste dugu une egokia dela Eusko 

Legebiltzarraren urteko txostenean sartzea pentsatu dugun gogoeta baten berri 

emateko. 

 

Izan ere, gure hurrengo memorian men egiten diogu 2015ean familien aldetik jaso 

ditugun kexa kopuru handiari; familia horiek beren kexak helarazi dizkigute zenbait 

arrazoirengatik eta horiek, gure iritziz, erakusten dute sentsibilizazio handia dagoela 

ikasleen eskubideen eta betebeharren inguruan. Horrela, hurrengo memorian azaldu 

nahi dugu zein izan den kexa horiek guztiak izapidetzetik ateratako ondorioa. 

Ondorio hori, azken batean, honako hauxe da: kasu horietan guztietan hezkuntza 

ikuskaritzaren esku-hartzeak duen garrantzia, zenbaitetan giltzarria baita familiak 

behar bezala artaturik sentitzeko eta hezkuntza administrazioan konfiantza izateko. 

 

Izapidetutako kasuetako esperientzia da zenbaitetan ikuskaritzak eta, ondorioz, 

hezkuntza administrazio osoak, ez dutela lortu familiei helaraztea artapen egoki 

horren sentsazioa. Gure aburuz, kasu hau horietariko bat dateke. Hori dela eta, 

erakunde honek nabarmendu behar du hori hezkuntza arloko arduradunek ezin 

bazter dezaketen xedea dela eta animatu nahi ditugu familiekiko komunikazio 

zeregin horri eusteko seme-alabek ikasle gisa onarturik dituzten eskubideak 

kaltetuak izan daitezkeen gai labainetan. 

 

6.- Gogoeta hori aintzat hartuz eta aurreko lerroaldeetan egindako legezko 

oroigarriarekin gomendu dugun beren-beregiko ebazpenaren gaiari berriro helduz, 

arreta jarri nahi dugu, erakunde honen iritziz, ebazpen horrek ekar dezakeen 

aukeran, hezkuntza arloko administrazio horrek modu egokian berrazter dezan adin 

txikiko honen kasuan aurrera eraman duen jarduketa. 

 

Horri buruz, egia esan, hezkuntza ikuskaritzak txostenari amaiera eman dio 

interesdunaren idatziak "ez duela biderik" ondorioztatuz; horrek ez du ahalbidetu 

interesdunak bere eskaera babesteko azaldu dituen arrazoiei buruzko bertsio 

egiaztatua izatea, betiere semearen kontra hasitako ohiko prozedura 
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zuzentzailearen baliogabetasuna adierazi behar den ala ez jakiteko; hori gertatzeko, 

laburki, honako arrazoiak izan dira:  

 

Frogak lortzeko instrukzio edo jarduerarik eza, betiere egotzitako gertaeren 

testuingurua, denbora edo erantzukizuna zehazteko. 

 

Hartutako behin-behineko neurriaren gehiegikeria, alde batetik, ikasleen eskubideei 

eta betebeharrei buruzko abenduaren 2ko 201/2008 Dekretuaren 36.2. artikuluan 

eta, beste aldetik, dekretu horren 61.2. artikuluaren ohartarazpenean ezarritakoa 

kontuan hartuz.  

 

Prozedura eteteko beharra, betiere 201/2008 Dekretuaren 44. artikuluak ezarritako 

zirkunstantzietan oinarri hartuz. 

 

Erreakzio horrek berekin ekarri ditu gaiari buruz iritzirik eman ezina eta interesdunak 

emandako arrazoien gaineko balizko eztabaida geroratu beharra. 

 

Baina, aurreko guztia gorabehera, argi dago erabaki gabeko ebazpena eman behar 

dela interesdunak ikastetxeko zuzendaritzari aurkeztutako idatziari eman beharreko 

izaeraren inguruan, ikuskaritzak bere erantzunean egin duen bezala. 

 

Hirugarren gogoetan zehaztu dugun bezala, erakunde honen ustez (eta horrekin ez 

gatoz bat ikuskaritzarekin), idatzi hori erreklamaziotzat hartu beharra dago. Orain 

arte esandakoa berretsi behar dugu, errepikakorrak ez izateko. 

 

Kontuan hartu behar da, hala kalifikatua izanez gero –erreklamazio gisa–, horrek 

sail horri ahalbidetuko liokeela ikastetxeari erantzuteko beharra azaltzea; erantzun 

horrek, era berean, hezkuntza administrazioaren aurreko bestelako errekurtso 

bideak berrirekiko lituzke, jarraitutako prozedura osoa berraztertzeko eta 

berrikusteko.  

 

Gainera, gure iritziz, aukera horri men egin ezean, sailak ere ez luke baztertu 

beharko administrazio guztiek ofizioz berrikusteko ahalmenak kontuan hartzea eta 

baloratzea. 

 

Egia da ofiziozko berrikuspen ahalmenek muga garrantzitsuak dituztela, berrikusi 

nahi diren egintzak eskubideen deklarazio egintzak direnean. Kasu horietan, 

berrikuspen aukerak oso zehatz ezarriak daude eta HAAJ eta APELren 102, 103 

eta 106. artikuluek ezarritakoari zorrotz jarraitu behar zaio. 

 

Dena dela, zama egintzei aurre egin behar diegunean, hala nola interesdunaren 

semeari ezarritako neurri zuzentzaileen gisakoei, berrikuspen aukerak irekiago 

daude.  Zentzu horretan, HAAJ eta APELren 105.1. artikuluak ezartzen du herri 

administrazioek zama edo kontrako egintzak indargabetu ditzaketela edozein 

unetan, baldin eta indargabetze horrek legeek ahalbidetzen ez duten salbuespenik 

ez badakar edo berdintasun printzipioaren, interes publikoaren edo antolamendu 

juridikoaren kontrakoa ez bada.  
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Baina azkenean har daitekeen erabakia gorabehera, azpimarratu nahi dugu sailak ez 

duela aukera hau galdu behar beharrezko ebazpena emateko, betiere adin txikiko 

honen kasuan jarraitutako prozedura zuzentzailean jardunikoa berraztertze eta, hala 

badagokio, berrikuste aldera, modu horretan familiarekiko konfiantza ez bada ere, 

familiarekiko komunikazioa berreskuratuz.  

 

 

Hori dela eta, erakunde hau sortzen eta arautzen duen otsailaren 27ko 3/1985 

Legearen 11 b) artikuluak ezarritakoarekin bat etorriz, honako gomendio hau egin 

nahi diogu Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari 

 

 

GOMENDIOA 

 

Interesdunak bere semearen kasuan jarraitutako prozedura zuzentzailearen 

baliogabetasuna adierazteko egindako eskaerari buruz beren-beregi eta 

modu arrazoituan ebaztea, arartekoaren ebazpen honetan egindako 

ohartarazpenak aintzat hartuz. 


