
Amaitzeko, ordenamendu juridikoko xedapen desberdinak jarraituz,
zentzu honetan Auzitegi Gorenak egiten duen etengabeko jurisprudentziaz
gain, zerbit-zu publikoen funtzionamenduaren ondorioz jasandako
kalteengatik hirugarrenek duten indemnizazioak jasotzeko eskubideari
erantzuteko eta administrazioaren jarduera oker hauek betiko galarazteko
nahikoa baliabide badagoela esan behar da.

7.8. IKASLEEN ZIGOR ERREJIMENA

Arartekoaren aurrean zenbait kexa aurkeztu dituzte ikasle zigortu
batzuen gurasoek, zigor errejimenaren aplikazioan bermerik ez dagoela eta;
guraso ho-rien ustez ikastetxeak bidegabekeriaz jokatu du eta ez dio jarraitu
zigor errejime-nak agintzen duen bideari.

Arazo honetan zerikusia izan duten irakasleek, bestalde, zigor
espedienteen biderapenak kasu batzuetan beren eskumena mugatzen duela
diote; beren ustez berme sistema arautu bat egoteak zigor neurriaren
eraginkortasuna murrizten du askotan, izan ere, zigorra jartzen denetik
zigorra aplikatzen den arte -zigorra aplikatzekotan- denbora asko igarotzen
baita eta horrenbestez, zigorrak zentzua galtzen baitu behinola egindako
hutsegitearen erantzun gisa.

Irakasleen ustez, onartezina litzateke irakaskuntza alorreko eguneroko
ha-rreman behar lukeena epaiketa penalaren gisako egoera bihurtzea arau
gehiegi-tasunaren ondorioz eta ikasle-irakasle arteko harreman normalak
distortsiona-tzea, irakasleen autoritate printzipioa mugatzea eta gainerako
ikasleek eskolak normaltasunez jasotzeko duten eskubidea urratzea.

Eskolako harremanak egokiak izango badira, egia da ezinbestekoa
izango dela irakasleen eta ikasleen borondate ona, eta egia da, halaber,
ikasgelan sor-tzen diren istilu txiki gehienak esperientziak ematen dituen
irakaspenen bidez konpondu ahal izaten direla. Dena dela, gerta daiteke
eskolako harremanari era-so larriagoa egiten dioten ikasleen hutsegiteei
erantzuteko neurri bereziak hartu beharra ere.

Zigor horien aplikazioa bermatuko duen prozedura bat finkatzea ez da
ge-hiegikeria formalista hutsa, aitzitik, hezkuntza eskubidearen babesarekin
eta es-kubide hori bidegabeki urra ez dadin behar den bermearekin du lotura,
hartzen diren neurriak proportziozkoak eta bidezkoak direla ziurtatzeko bidea
da.

Hezkuntza eskubidearen alderdietako bat gurasoek beren seme-
alabentzat nahi duteri ikastetxea hautatzeko eskubidea da.

Hautatutako ikastetxean ikasi ahal izateko eskubideak hezkuntza
eskubi-dearekin lotura duten gainerako alderdi guztiak ere behar bezala bete
daitezen eskatzen elu, eta horrela, alderdi horietakoren bat ez betetzea, egoera
jakinetan, hezkuntza eskubidea baliatzeko eragozpena izan daiteke.

Hezkuntza eskubideak alderdi asko hartzen ditu bere baitan, eta alderdi
horiek zedarritu egin daitezke beste eskubide edo ondasun batzuen
mesedetan. Horrela gertatzen da, esaterako, ikasleen eskubideekin, izan ere
eskubide horiek arautzean  kontuan  hartzen  da  ikasteko duten oinarrizko
betebeharrek, eta oro-
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bat, ikasketak egiten ari diren ikastetxeko elkabizitzarako arauak betetzeak
beren eskubideei jar diezaieketen mugak.

Ezinbestekoa da ikasleen eskubideen araudi bat eratzea, beren eskubide
eta betebeharrekin, egindako hutsak zuzentzeko hartu beharreko neurriak edo,
es-kubideren bat urratu denean, eskubide urratze horren ordaina bilatzeko
bideak (errekurtsoen bidez) bilatzeko. Autonomia Erkidego honi dagokionez,
ikasleen eskubide eta betebeharren arau esparrua apirilaren 19ko 160/1994
Ebazpena   da.

Elkarbizitzako unitate diren aldetik, azpimarratu da komenigarria dela
ikas-tetxeetako jarrera okerrak zuzentzeko irakasleek harturiko neurriez
baliatzea, eta ez zigorrez. Hala ere, arazoa irakasleek konpondu ezin dutenean
eta ikastetxeak onarturiko elkabizitzarako arauei eraso egin izanagatik zigor
neurriak erabili be-har direnean, bermeak eskaini behar dira, eskubideak
muga ditzakeen beste edo-zein prozeduretan eskaini ohi diren bezala.

Gogoeta hauekin, eta hemen jasotako kexei jarraituz, zigor errejimena
aplika-tzean hezkuntza eskubidea muga dezaketen okerrak gerta daitezkeela
adierazi nahi dugu. Hala ere, eta gogoeten helburua akats horiei dagokien
arren, garran-tzizkoa iruditzen zaigu azpimarratzea ebazpenak berak ere
eragina izan zezake-ela kexa hauetan aipatzen diren gorabeherekin, zigorrak
aplikatzeko prozeduran argibide gehiago eman behar baitlituzke
(espedientearen argibideak eta ebazpe-na emateko epeak, auzitegiko tramitea,
zigorra aldi batez bertan behera geldit-zea edo berehala aplikatzea, etab.).

Ikasleei ezarritako zigorrak direla eta Arartekoari aurkeztu zaizkion
kexetan hainbat arazo aurkitu dira. Arazo horietako bat orokorra da, zigor
prozeduren oinarrei dagokiona; oinarri horiek ere 160/1994 Ebazpenean
agertzen dira. Ebazpen horri buruz irakaskuntza ez unibertsitarioko ikastetxe
guztiek izan behar luketen mendekotasunari dagokio beste arazoa; ebazpen hori
ez litzateke ikastetxe publikoetan bakarrik ezarri beharko.

Zigor prozeduraren bermeak

Eskubideak mugatzen dituen neurri bat zilegi izango da baldin eta
mugatu nahi den eskubide hori bezain garrantzitsuak diren beste eskubide
batzuk babes-tea badu helburu. Hala ere, eskubideak mugatze hori bidegabea
izango da horre-tarako neurriak hartzean, zigor neurriak oro har, zigortuari
behar adinako bermerik eskaintzen ez bazaio.

Prozedura jakin bat betetzea ezinbestekoa da, ikasleak prozedura arautu
baten bidez izango baitu aukera leporatzen zaion legehausteari buruzko
alegazio-ak aurkezteko, ikastetxeak azter ditzan. Bestalde, berme prozedura
jakin bat be-tetzeak ez du esan nahi tramite guztiak bete behar direnik, izan
ere tramite guz-tiek ez dute izaera bera eta tramite jakin batzuk bete ez arren
tramite horien antzeko balioa duten beste jarduera batzuk eraman daitezke
aurrera.

Zigor prozeduraren akatsak, hemen jasotako kexetan deigarrien iruditu
zai-zkigunak, hauek izan dira:
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- zigorrak inolako zigor prozedura bermatzailerik gabe ezartzea
(160/1994 Ebazpeneko 27. artikuluak jasotzen duen arren bermea
eskaintzeko agindu hori);

- eskdetara joateko eskubidea kentzea espedientea tramitatu bitartean,
salbu eta egoera oso larria izanik eta arrazoi egokiak emanik neurri hori
zilegi litzatekeen kasuetan;

- zigor neurriak berehala betearaztea, kaltetuek aurkezturiko
erreklamazioak edo errekurtsoak ebatzi aurretik, salbu eta egoera oso
larria izanik eta arrazoi egokiak emanik neurri hori zilegi litzatekeen
kasuetan;

Goian aipatu diren kasuek babesgabetasun egoerara eramaten du
zigortua, bi arrazoigatik: batetik, ez zaio gora jotzeko aukerarik ematen, kasu
batzuetan, eta besteetan berriz, zigorra behar baino lehenago betearazten zaio,
errekurt-soen eta apelazioen eraginkortasunari uko eginez, eta gertatu izan da
zigorra beteta zegoelarik jakitera emandako ebazpenek zigorra indar gabe
uzteko agin-dua ematea.

Ondorio horiek, bistan da ondorio larriak direla, zigor neurriak
hartzerakoan egiten diren akatsak zeintzuk diren erakusten dute, eta zigorrak
aplikatzeko ardu-ra duten organoek ikastetxeetako zigor errejimena
bermatzeko neurriak hartze-ko beharra uzte dute ageria.

Lehen esan dugun bezala, arazo hauekin apirilaren 19ko 160/1994 De-
kretuan zenbait aldaketa egiteko beharra ere sortu da; izan ere, dekretu
horretan agertzen diren esaldi batzuk ez dira behar luketen bezain argiak.
Hori dela eta, komenigarria litzateke zigor prozeduretan behar diren bermeak
eskaintzearekin batera zigor neurriak hartzeko irizpideak finkatzfea, era
horretako neurriak har-tzea ezinbestekoa den kasuetarako, bai 160/1994
Dekretua bera egokituz, edo bai ikastetxeetako antolaketa eta funtzionamendu
araudietan argibideak sartuz, protokolo edo jarraibide gisa, hemen aipatu
diren kalteak ekiditeko.

160/1994 Ebazpenaren esparrua

Ikusi dugunez, ikastetxe hitzartuek ezarritako zigorrei buruzko jarduera
sa-latzen zen kexetako batzuetan, lehendik egindako akats berberak berriz
egiteaz gainera, zalantzan jarri da apirilaren 19ko 160/1994 Ebazpenaren
esparruari buruzko lotura, ikastetxe pribatuetan zigor espedientea ezarri zaien
ikasleekin erabili diren prozedura bermeei dagokienez.

Hezkuntza administrazioaren ikuspegiaren arabera behintzat, ikastetxe
hi-tzartu horiek ebazpenaren aplikazio esparruan sartu beharko lirateke,
inolako zalantzarik gabe, gainera. Eta ildo horretan, ikastetxe pribatu eta
hitzartu bateko ikasle batek, ezarri zaion zigorra dela eta, gora jotzea erabaki
duen bakoitzean, Autonomia Erkidego honetako Hezkuntza Sailak aintzat
hartu du helegitea, eta aztertu. Eta, gainera, 160/1994 Ebazpena ikastetxe
hitzartuei buruzkoa da; ho-rretan behintzat, ez da inolako zalantzarik.
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Nolanahi ere, ikastetxe hitzartuetan, 160/1994 Ebazpenarekiko
atxikimendu hori, batzuek ez dute begi onez ikusten.

Nahi den ikastetxea aukeratzeko eskubidea dela-eta ikastetxe hitzartuek
ikas-leen onarpenari buruzko errejimenari men egin behar dioten bezala,
orobat dute ikasle horiek ikastetxe horretan segitzeko eskubidea, halako
moduan, ezen ikas-tetxe baten barne errejimenaren araudian jartzen diren
mugek ezin baitute ikas-learen ikasteko eskubidea inola ere eragotzi.

Konstituzio Auzitegiaren 5/81 epaia adibide egokia izan daiteke
ikasteko eskubidearen eta ikastetxe bateko barne araudiaren artean -hura
hausteagatik ezartzen den zigor errejimena eta guzti- dagoen korrelazio hori
azaltzeko. Ikaste-ko oinarrizko eskubideari dagokionez, honela dio, beraz,
epaiak: “Alferrik izan-go litzateke Konstituzioan eskubide hori onartzea,
baldin eta, aldi berean, dizplina hausten dutela eta, ikasleak ikastetxean
zigortzeko aukera inoren apetaren mende utziko balitz, bere ondorio
guztiekin (ikasleak ikastetxetik kanpora bota ahal izatea, etab.). Izan ere, hori
hala onartuko balitz, ez zen, inola ere, edo nekez behintzat, eskubide hori bete
ahal izango.”

Ikastetxe bateko diziplina errejimenaren eta ikastetxe horrek berak,.

hezkuntza administrazioarekin hitzarturikoaren arabera, ikasleak onartzeko
men egin beha-rra duen errejimenaren artean dagoen lotura horrek azaltzen
duenez, hezkuntza administrazioak kontuan hartu beharra ditu zigor
errejimena urratzeagatik egiten diren lege hausteak.

Ikastetxe pribatu baina hitzartuak izanik, ez da alferrik etorriko
gogoraztea, auzi hau partikularren (ikastetxe pribatuaren eta ikaslearen)
arteko gorabehera izanik ere, oinarrizko eskubideak betetzeko beharra guztiz
indarrean dagoela ikas-tetxe horietan ere, eta ez dela horregatik, hots,
ikasteko aukeratu den ikastetxea ikastetxe publikoa ez delako, oinarrizko
hezkuntza eskubidea urratzea inondik ere onartuko.

Ikastetxe pribatuei dagokienez, eta oinarrizko eskubideak indarrean
daude-la argi eta garbi utzi ondoren, ez litzateke ahaztu behar, ikastetxe
pribatu horie-tako batzuk men egin diotela beren borondatez hitzarmenen
errejimenari, eta horrek alde banatan jartzen dituela, batetik ikastetxe
hitzartuak eta bestetik hi-tzarmena egin ez duten ikastetxe pribatuak. Eta
ikasleak onartzeko prozedura jakin bat izateagatik, ikastetxe hitzartuek
hitzartu gabekoek baino autonomia gutxiago duten bezala -ez alferrik,
hezkuntza hitzarmena onartzeak betebehar jakin batzuk baitakar-, ikasleen
eskubideen eta betebeharren errejimenarrekiko atxikimenduak ere ondorio
desberdinak dakartza batzuentzat eta besteentzat.

Behin hona ezkero, eta gorago aipatu diren arrazoiak medio,
hitzarturiko ikastetxeek apirilaren 19ko 160/1994 Ebazpenaren aplikazio
esparruari men egin beharra diotela argi utzi eta gero, Arartekoaren aurrean
aurkeztu diren kexen gainean zer nolako zalantzak sortu diren ikusirik, auzi
honi, handik edo hemen-dik, baina lehenbailehen heldu behar zaio. Eta ildo
horretan, ezinbestekoa dirudi, behin berriro, aginpide publikoek duten
betebehar nagusietako bat -hots, susta-tzeko betebeharra- bideratzea,
oinarrizko eskubideak benetan eta eraginkorta-sunez beteko badira behintzat.

— 516 —



Nolanahi ere, eta sustatze betebehar hori gorabehera, ez da ahaztu behar,
ikasteko eskubide oinarrizkoa urratzen dela ikusten denean -alegia, ikastetxe
pribatu hitzartuek 160/1994 Ebazpenean babesten diren eskubideak betetzen
ez dituztela ikusten denean-, bada, halako kasuetan, badagoela ere beste
meka-nismo batzuetara -are mekanismo hertsatzaileetara ere-jotzeko aukera.
Eta hala, hitzarmenen errejimenean, hitzarturikoa ez betetzeari dagozkion
xedapenak go-rabehera, ikasleen eskubideak eta betebeharrak auratzen
dituzten legeak urra-tzeari buruzko agindu bereziak eranstea, oso kontuan
hartu beharko litzatekeela deritzogu.

Bukatzeko, aitortu beharra dago, ez dela hain erraza ikastetxeetako
zigor errejimen hori erabiltzea; are gehiago, aitortu beharra dago, oso zaila
izan daite-keela, ustez hutsegite bat egin duten ikasleek, hala dagokienean,
berme prozedu-ra baten araberako zigorra ezar dakien duten eskubidearen,
gainerako ikasleek eskolak eragozpenik gabe jasotzeko duten eskubidearen,
eta, azkenik, irakas-leek, indarrean dagoen legea babesturik, eskolak arazorik
eta istilurik gabe eman ahal izateko duten eskubidearen artean oreka
gordetzea.

Izan ere, gaur egun indarrean dagoen legea -160/1994 Ebazpena,
apirila-ren 19koa- erabiltzea zaila gertatu baita behin baino gehiagotan.

Hori dela eta, eta hezkuntza administrazioak azkeneko urteotan pilatu
duen esperientzia kontuan harturik, hau gomendatzen da:

1 .  160/1994 Ebazpena, apirilaren 19koa, aldatzea, eta azkeneko
urteotan sortu diren arazoei konponbidea ematen saiatzea, edota, bestela,
horren ordez, arazo gehienak eta handienak sortzen dituzten agindu
eztabaidagarrienei buruzko argibideak ematea, ikastetxeetan indarrean
dauden barne araudietan sartzeko moduko eredu edo jarraibideak ezartzeko
helburuz.

2. Ikastetxeetan ikasleen eskubideak sustatzeko eta eskubide horien
berme
prozedurak betearazteko ekintzak bideratzea.

3. Orobat proposatzen da, sustatze funtzio horri dagokionez, ikastetxe
pribatu hitzartuek berme araudiak betegabe utz ez ditzaten -ikastetxe pribatu
hitzartuek, bide batez esanda, 160/1994 Ebazpenaren aplikazio esparruari
men egitea beharturik daude-, hitzarmenen errejimena bete gabe uztearen
arrazoien artean kontuan hartzea ikastetxe horiek ikasleen eskubideak eta
betebeharrak arautzeko legedia urratzean egiten diztuen hutsegiteak.
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