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Arartekoaren 2014R-12-14 Ebazpena, 2014ko abenduaren 18koa. Horren bidez, 
hauxe gomendatzen zaio Arabako Foru Aldundiari: baldin eta, adin txikikoak 
babesteko espedienteetan dauden agiriak ikusteko eskubidea baliatu ahal izateko, 
edozein murrizketa berri proposatzen bada, murrizketa hori behar bezala arrazoitu 
dadila eta babes handiagoa merezi duten beste eskubide edo interes batzuekin lotu 
dadila. Horretarako, Adingabeen eta Familiaren Arloan esku hartzen duten 
arduradunen eginkizun hertsiki neutral eta profesionalak ezin du izan indar nahikorik 
eskatutako informazioa emateari uko egin izana justifikatzeko.

Aurrekariak

1. Erakunde honetan aita baten kexa jaso genuen, Arabako Foru Aldundiaren 
Haurtzaro Zerbitzuak babes-espediente bat abiatu zuelako bere alaben inguruan.

Erakunde honen esku hartzea eskatzera eraman zuena, espediente horretan 
eragiten zuen dokumentazio ezberdinerako sarbidea errazteari Adingabeen eta 
Familiaren Arloko zuzendariordeak emandako ezetza izan zen.

2. Kexaren izapidetzea onartu ondoren, erakunde honetatik eskera bat zuzendu 
zitzaion Gizarte Zerbitzuetako foru diputatuari jarraian errepikatuko ditugun 
terminoetan:

Dakigunaren arabera arduradunak , (kexaren sustatzaileak egindako sarbide-
eskaeraren ukoa jakinarazten zuen Adingabeen eta Familiaren Alorreko 
zuzendariorde teknikoak igorritako idazkiari buruz ari ) bere idazkian hauxe 
baieztatu ostean “dicha información no puede ser entregada en las condiciones 
solicitadas”, zera ohartarazi zuen “se  trata  de  información  sobre  terceras 
personas que contiene datos de carácter personal, así como de un contenido 
altamente sensible especialmente protegido, y sometido a las mayores 
restricciones de comunicación prescritos en la Ley Orgánica de Protección de 
Datos y en la Ley O 1/96 de 15 de enero”. Horrez gain, interesdunari 
prozeduraren kopia eskuratze aldera bide judizialera jotzeko esan zion eta 
jakinarazi zion Zerga Ministerioak prozesu aurreko eginbideak irekiak dituela.

Ez dakigu zehazki zein unetan edo egoeratan dagoen espedientea, beraz, ez 
dakigu idazki horretan aipatzen den bide judizialak administrazioaren erabaki 
zehatz batekin zerikusia daukan.

Edonola ere eta erakunde honetan izapidetu diren antzerako beste kexa batzuek 
emandako esperientzia abiapuntutzat hartuta, oraingoan arrazoiak  emateko  
ahalegin  handiagoa  faltan bota izan dugu, kasuaren inguruabarrak modu 
zehatzagoan azaltze eta justifikatze aldera, hau da,  eskatutako  dokumentazioa  
emateari  uko egin  izana,  datuen  babesari  eta  adingabeen babes juridikoari 
buruzko araudiaren gaineko aipamen generikoa gorabehera
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3. Gure eskakizunari erantzunez, Gizarte Zerbitzuetako foru-diputatuak babes-
espedienteak eragindako adingabeen arriskua dela eta Fiskaltzarentzat egindako 
txostenaren edukia ezagutarazi zigun, eta kexaren sustatzaileak eskatutako 
dokumentazioa ezagutarazteko ukoa justifikatzen saiatu zen, hurrengo 
irizpenetan aipatuko ditugun zenbait argudio gehigarrirekin.

4. Izapide hauen ostean, kexaren sustatzaile interesdunak erakunde honi jakinarazi 
dio, azkenean, instantzia judizial bidez, eskatutako dokumentazioa ezagutu ahal 
izan duela. 

Gogoetak

1. Arabako Gizarte Zerbitzuetako foru-diputatuaren aurrean burututako esku 
hartzean agerian utzi nahi izan dugu antzeko jardueretan pilatutako esperientziak 
honakoa mantentzera garamatzala: egiaz, LARJAP-PAC Legearen 35. eta 37. 
artikuluek aitortzen duten administrazio-dokumentuetarako sarbidea izateko 
eskubidea inola ere ez dela eskubide absolutua eta bere gauzatzea babesgarri 
diren bestelako eskubide edo interesek mugatua egon daitekeela, Adingabeen 
eta Familiaren Arloko zuzendariorde teknikoaren idazkiak aipatutakoak kasu.

Jarduera hauetan gure esku hartzea, batez ere, LRJAP-PAC Legearen 54.1 a) 
artikuluak, legezko interesak edo eskubide subjektiboak mugatzen dituzten 
egintzak arrazoituak izango direla xedatzen duenean, preseski jasotzen duen 
arrazoitze-eskakizuna azpimarratzera bideratuta dago.

Horretarako arrazoitze-eskakizun honek "… 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)...” azpimarratu duen jurisprudentziaz 
lagundu gara. (2005eko martxoaren 23ko AGE - RJ 2005, 5677).

Zehatzago, zenbait erabaki judizial ere aipatu ditugu, honakoa diotenak - eta 
horietan erabilitako terminoak errepikatzen ari gara-: LRJAP-PAC 54.1 artikuluak 
erabilitako adierazpenak egiaz formalismo garbiak galdagarriak ez izatea eragiten 
duen arren, adierazpen horrek, ordea, ezin du Administrazioa ordezkatu bere 
arrazoitzeari adierazkortasun nahikoa emateko lanean, eta lege-arauen 
edukietarako igorpen orokorra ez da aski, baldintza horrek ez baitu 
eskatzailearen babesgabetasuna ekiditen, azken honek ukoaren zentzuzko 
arrazoia ezagutu ere ezin duelarik eta, ondorioz, ezta ukoaren inpugnazioa modu 
eraginkorrean argudiatu ere. (1999ko maiatzaren 5eko AGE - RJ 1999, 3973).
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2. Erakunde honen esku hartzearen aurrean Gizarte Zerbitzuetako diputatuak 
erraztutako erantzunean, egiaz, foru-arduradunak planteamendu berarekin bat 
eginez hasi du bere azalpena. Hala, honakoa baieztatu du “el progenitor tiene un 
derecho de acceso al expediente que viene regulado en la LRJAP y PAC 
–conocida como Ley de Procedimiento Administrativo- con las excepciones y 
peculiaridades que esa misma ley prevé, interpretadas en consonancia con la 
Ley de Protección de Datos y la Ley de Protección del Menor, tanto la española 
como la autonómica.”

Alabaina, Haurtzaro Zerbitzua, familia-elkarbizitzan antzemandako patologiak 
direla eta, tratu txarrak dauden kasu bat dela pentsatzera eraman duten oharrak 
laburbildu eta gero, ukoa justifikatzeko erabili dituen argudioak, Adingabeen 
Arloari, defendatu duenaren arabera, eskatu behar zaizkion paper hertsiki neutral 
eta profesionalaren ingurukoak izan dira. 

Zentzu honetan adierazi du, kasuaren arduradunek “han optado por evitar la 
facilitación de todo el material existente al interesado, al igual que han hecho 
con respecto de la madre, para evitar, y así se lo han explicado 
presencialmente, en lo posible, la utilización parcial de la información técnica, 
informes y documentos, que, en aras del mayor equilibrio posible, pueden 
obtener fácilmente de los órganos judiciales donde rige el principio de igualdad 
de partes”

Gehitu du gainera “evitar el acceso a posibles pruebas periciales o técnicas que 
pusieran en desventaja a la otra parte ya que contienen o pueden contener 
información altamente delicada y sensible respecto de comportamientos 
anteriores, sin perjuicio de que, en las diversas entrevistas llevadas a cabo, 
mayormente con presencia de sus letrados (dado lo conflictivo del caso) se les 
ha explicado verbalmente los trabajos realizados como las medidas a seguir y el 
comportamiento de colaboración que se pide a cada uno de los progenitores…” 
izan dela

3. Aditzera eman behar dugu, erakunde honen ustez, argudio horiek ez dira 
onargarriak kexagileak kexan eskatutako sarbidea izateko eskubidearen ukoa 
justifikatzeko. 

Jadanik adierazi dugun bezala, ohartzen gara sarbide-eskubidea ez dela eskubide 
absolutua eta bere gauzatzea babesgarriak diren bestelako eskubideak edo 
interesak gordetzeko premiak mugatuta egon daitekeela, betiere premia hori 
behar bezala arrazoitzen bada, babesgarriagoak diren bestelako eskubide edo 
interesen aurrean sarbide-eskubidea lagatzea beharrezko egiten duten arrazoi 
zehatzen azalpen osoa ematen badu.

Horregatik, erakunde honen iritziz, arrazoitutako azalpenik egon ez denez, 
adigabearen babesari eta datuen babesari buruzko legedien aipamenetik 
harago,esku hartzen duten Adingabeen eta Familiaren Alorreko arduradunen 
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paper hertsiki neutral eta profesionalak ezin du eduki, berez, eskatutako 
informazioa erraztearen uko justifikatzeko esleitu nahi zaion birtualitatea.

Geure aburuz, paper hau sarbide-eskubidearen balizko irismena modulatzeko 
aitzakia ere ezin da izan, LRJAP eta PAC Legeen 35 a) artikuluetan oinarrituta, 
balizko interesdunei bideratutako espedienteen edukia ezagutzea baimenduz, 
eskatutako dokumentuen kopiarik erraztu gabe.

Bestalde, auzibide bitartez ezagutzeko erraza den dokumentazioa izateak, 
gertatu den bezala, alegia, ez dauka zer ikusirik informazioa teknikoa, txostenak 
eta espedientean eragiten duten gainerako dokumentuak partzialki erabiltzea 
ekiditea bultzatu duen argudio gisa defendatu den paper hertsiki neutral eta 
profesionalarekin.

Azken honi dagokionean, nabarmentzen da asmoa kontrako aldea desabantaila 
egoeran jar lezaketen froga perizial edo teknikoetarako sarbidea ekiditea zela, 
orokorrean baieztatzen baita, horiek oso informazio delikatu edo sensiblea eduki 
dezaketela, baina egoitza judizialean jarrai daitezkeen jarduerak dira hain zuzen 
ere, berariaz onartzen den bezala, informazioaren edozein erabilera partzial eta 
interesatu bideratu dezaketenak.

4. Ebazpen honen aurrekarien laugarren puntuan adierazi dugun bezala, kexaren 
sustatzaile interesdunak jakinarazi digu, azkenean, instantzia judizialen bitartez, 
eskatutako dokumentazioa erabili ahal izan duela. Beraz, erakunde honek 
gomendio hau igortzean daukan helburua da, berau etorkizunean eman 
daitezkeen adingabeen babeserako espedienteetan eragiten duen dokumentazioa 
erabiltzeko eskaeretan kontuan hartua izan dadin, baita, kexaren sustatzaile 
interesdunaren kasuan, foru-administrazio horrek egoitza judizialean eskuratu 
ahal izan duenaz bestelako dokumentazioa balu ere.

Horregatik guztiagatik, erakunde hau sortu eta arautzen duen otsailaren 27ko 
3/1985 Legearen 11 b) artikuluak ezarritakoarekin bat etorriz, hurrengo gomendioa 
aurkezten da: 

GOMENDIOA

Adin txikikoak babesteko espedienteetan dauden agiriak ikusteko eskubidea baliatu 
ahal izateko, edozein murrizketa berri proposatzen bada, murrizketa hori behar 
bezala arrazoitu dadila eta babes handiagoa merezi duten beste eskubide edo 
interes batzuekin lotu dadila. Horretarako, Adingabeen eta Familiaren Arloan esku 
hartzen duten arduradunen eginkizun hertsiki neutral eta profesionalak ezin du izan 
indar nahikorik eskatutako informazioa emateari uko egin izana justifikatzeko.


