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AURKIBIDE ORIENTAGARRIA 
«HAURREN ETA NERABEEN ESKUBIDEEI ETA HORIEN BERME, PREBENTZIO ETA BABESARI 
BURUZKO LEGEAREN AURREPROIEKTUAN» JORRATU BEHARREKO GAIAK ETA JARDUN-

ESPARRU MATERIALAK 
 

OHAR OROKORRA: Aurkibide hau atarikoa da, eta legearen aurreproiektuan erregulatu eta 
garatuko diren oinarrizko egiturari eta edukiei buruzko orientazioa ematea du xede. 
 
XEDAPEN OROKORRAK. 
 

 Xedea.  
 Aplikazio-eremua. 
 Oinarrizko irizpidea: Adingabearen interes nagusia. 
 Administrazio-jardunaren printzipioak: duten izaeraren arabera, printzipio gidari gisa, 

plangintza-printzipio gisa edota printzipio operatibo gisa bilduko dira, eta aurreko araudian 
ez zeuden alderdiak gehituko dira (esate baterako, genero-ikuspegia). 

 Erakundeen arteko koordinazioa. 
 Laguntza emateko betebeharra. 
 Araudiaren eraginaren ebaluazioa. 
 Haurren eta nerabeen inguruan egindako gastuaren aurrekontu-kuantifikazioa eta -

neurketa, eta horren inguruko lehentasuna. 
 Erantzunkidetasuna. 

 
HAURREN ETA NERABEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK1. 

 
I. kapitulua.– Xedapen orokorrak. 
 

 Deklarazio orokorra (nazioarteko tresnak). 
 Eskubideen bermea. 
 Zabalkundea, informazioa eta prestakuntza. 
 Eskubideen defentsa. 
 Entzuna eta kasu egina izateko eskubidea. 
 

II. kapitulua.– Eskubideak. 
 
 Bizitzeko eta osotasun fisikorako eskubidea. 
 Herritartasun-eskubideak (tartean, ohorerako, duintasunerako, intimitaterako eta 

norberaren irudirako eskubidea; ideologia, kontzientzia eta erlijio askatasunerako 
eskubidea; parte hartzeko, elkartzeko eta biltzeko eskubidea; adierazpen-askatasunerako 
eskubidea; baztertua ez izateko eskubidea; datu pertsonalen babeserako eskubidea). 

 Identitaterako eskubidea (aipamen berezia eginez jatorri biologikoak ezagutzeko 
eskubideari). 

 Familiaren esparruko eskubideak. 
 Bizimodu duinerako eta gizarteratzeko eskubidea. 
 Osasunerako eskubidea. 
 Hezkuntzarako eskubidea. 
 Kulturarako eskubidea. 
 Aisialdirako eta denbora libre aktiborako eskubidea. 
 Jarduera fisikorako eta kirolerako eskubidea. 

                                                           
1 Atal honetan, eskubideak zeintzuk diren azaltzeaz gain, garatu egiten dira, eskubide horiek bermatzera 

bideratutako administrazio-jardunak jorratu gabe; izan ere, jardun horiek hurrengo apartatuetan erregulatuko dira, 

eta, eskubideak sustatzeko, bermatzeko eta defendatzeko orduan, administrazioak inplikatuko dira, sektore-esparru 

guztietan erantzunkidetasun-maila jakin batzuk bultzatzeko asmoz.   
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 Informazioarekin, publizitatearekin eta komunikabideekin lotutako eskubideak (aipamen 
berezia eginez teknologia berriei). 

 Kontsumoarekin lotutako eskubideak. 
 Ingurumenarekin, hiri-ingurunearekin eta mugikortasunarekin lotutako eskubideak. 
 

III. kapitulua.– Betebeharrak. 
 

 Familiaren esparruko betebeharrak. 
 Eskola-eremuko betebeharrak. 
 Gizarte-eremuko betebeharrak. 

 
HAURREN ETA NERABEEN ESKUBIDEEN SUSTAPENA, ETA PREBENTZIO OROKORRA (LEHEN 
MAILAKOA) ETA ZEHATZA (BIGARREN MAILAKOA). 
 
I. kapitulua.– Eskubideen sustapena. 
 

 Herritarren sentsibilizazioa. 
 Haurrekin eta nerabeekin harremanetan egon ohi diren profesionalei zuzendutako 

informazio eta prestakuntza zehatza. 
 

II. kapitulua.– Prebentzio orokorra. 
 

 Kontzeptua, esparrua, xedea. 
 Prebentzioa osasunaren arloan. 
 Prebentzioa hezkuntzaren esparruan. 
 Prebentzioa familiaren esparruan: gurasotasun positiboa. 
 Prebentzioa gizarte-eremuan. 
 Prebentzioa edozein indarkeria-motaren aurrean. 

 
II. kapitulua.– Prebentzio zehatza. 
 

 Kontzeptua, esparrua, xedea. 
 Arrisku sozialaren prebentzioa.  
 Babesgabezia-egoeren prebentzioa. 
 Legearekin gatazkan egotearen prebentzioa. 

 
INDARKERIAREN AURKAKO BABESA 
 

 Indarkeriaren kontzeptua. 
 Erakundeen artean lankidetzan eta koordinazioan aritzeko betebeharra eta 

erantzunkidetasuna. 
 Indarkeria-egoerak antzeman eta horren berri ematea (osasuna, hezkuntza, gizarte-

zerbitzuak, justizia, polizia). 
 Arreta ematea indarkeriaren biktima izan diren haur eta nerabeei (hainbat sistema: 

osasuna, hezkuntza, gizarte-zerbitzuak, justizia eta polizia).  
 Bigarren mailako biktimizazioaren aurkako babesa. 
 Arreta espezializatua ematea sexu-askatasunaren aurkako delituen biktima izan diren haur 

eta nerabeei (sexu-abusua, sexu-esplotazioa, adingabeen salerosketa). 
 Arreta espezializatua ematea genero-indarkeriaren biktima izan diren haur eta nerabeei. 
 Lehentasunez, haurra edo nerabea indarkeriarik gabeko familia-giro batean egotea. 
 Haur eta nerabeei eragindako indarkeriari buruzko informazioaren tratamendua.  
 Haurren Tratu Txarren Erregistro Bateratua. 

 
ARRISKU ETA BABESGABEZIA EGOEREN AURREKO BABESA. 
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I. kapitulua.– Xedapen orokorrak. 
 

 Administrazio-jardunaren printzipio eta irizpide zehatzak. 
 Jakinarazteko eta salatzeko betebeharra. 
 Informazioa isilean edukitzeko betebeharra. 
 Erakundeen artean lankidetzan eta koordinazioan aritzeko betebeharra eta 

erantzunkidetasuna. 
 Prozeduretan interesa duten pertsonen eskubideak eta bermeak. 
 Espedientea. 
 Babes-plana. 
 Neba-arreben taldeak. 
 Lehentasunezko jardunak, babes-neurria duten haur eta nerabeentzat:  

– Osasunaren arloan. 
– Hezkuntza-eremuan. 

 
II. kapitulua.– Arrisku-egoeraren aurreko babesa.  
 

 Arrisku-egoeraren kontzeptua. 
 Egoera zehatzak:  

– Jaio aurreko arriskua. 
– Emantzipatutako adingabeak. 

 Gizarte-zerbitzuen esku-hartzea. 
 Arrisku-egoeraren balorazioa. 
 Gizarte eta hezkuntza arloko arretarako neurriak, arrisku-egoeretan. 
 Guraso, tutore edota zaintzaileen lankidetza. 
 Arrisku-deklarazioa, lankidetzarik ez dagoen kasuetan. 

 
III. kapitulua.– Babesgabezia-egoeraren aurreko babesa. 
 
Babesgabeziaren kontzeptua eta egoera-motak. 
 

 Kontzeptua. 
 Babesgabezia-egoerak. 
 Egoera zehatzak:  

– Haurdun dauden edo beren kargura seme-alabak dituzten adingabeak. 
– Inoren kargura ez dauden adingabe atzerritarrak. 

 
Prozedura. 
 

 Prozedura arrunta. 
 Presazko prozedura. 
 Babesgabezia-deklarazioa eta tutoretza hartzea. 

 
Tutoretzan jardutea eta tutoretza amaitzea. 
 

 Tutoretzan jardutea. 
 Zaintza eskuordetzea egonaldietarako, irteeretarako eta oporretarako. 
 Tutoretza amaitzeko arrazoiak. 
 Bizikidetza-ingurunearen mailaz mailako trantsizioak. 
 Familia bateratzea. 
 Bizimodu independenterako prestaketa. 

 
Familia-harrera. 
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Egoitza-harrera. 
 
IV. kapitulua.– Zaintza. 
 

 Zaintza-kasuak. 
 Izatezko zaintza. 
 Borondatezko zaintza. 
 Zaintza, ebazpen judizialagatik. 
 Behin-behineko zaintza, berehalako arretaren betebeharrean aritzeagatik. 
 Zaintza-neurrien iraupena. 
 Zaintza amaitzeko arrazoiak. 
 Erakunde publiko batek bere gain hartutako zaintzak eragindako gastuak ordaintzea. 

 
ADOPZIOA. 
 

 Adopzio-proposamena. 
 Adopzio-proposamena formulatzeko irizpideak. 
 Zaintza eskuordetzea, adopzioaren helburuarekin. 
 Adopzio-motak: nazio barrukoa eta nazioartekoa. 
 Beren buruak adopziorako eskaintzen dituzten pertsonen egokitasun-deklarazioa. 
 Adopzioaren osteko babes-neurriak. 
 Adopzio irekia. 

 
GIZARTE ETA HEZKUNTZA ARLOKO ARRETA EMATEA LEGEAREKIN GATAZKAN DAUDEN 
ADINGABEEI. 
 
I. kapitulua.– Xedapen orokorrak. 
 

 Arau-hausle adingabeak. 
 Administrazio-jardunaren printzipio gidariak. 
 Babes-jardunarekiko bateragarritasuna. 
 Koordinazioa babes-jardunarekin. 
 Justiziaz kanpoko bitartekaritza, kontziliazioa eta konponketa. 
 Neurriak hartzea adingabearen inguruan. 
 Askatasunaz gabetzen duten neurriak betetzeko eta heziketa-taldeko bizikidetzarako 

heziketa-zentroetako neurriak. 
 

II. Kapitulua.– Askatasunaz gabetzen duten neurriak betetzeko eta heziketa-taldeko 
bizikidetzarako heziketa-zentroak. 
 

 Araudi erregulatzailea. 
 Ikuskaritza. 
 Adingabeen eskubideak eta betebeharrak. 
 Jagoletzarako eta segurtasunerako neurriak. 
 Diziplina-araubidea. 

 
ESKUMENEN BANAKETA. 
 
ERAKUNDE ANTOLAMENDUA: KONTSULTA ETA PARTE-HARTZE ARLOKO ORGANOAK, 
ESKUBIDEAK BERMATZEKO.  
 
GIZARTE EKIMENA SUSTATZEA. 
 
ARAU-HAUSTEEN ETA ZEHAPENEN ARAUBIDEA.   


