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01
Haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurka erabat babesteari 
buruzko Lege Organikoa (LOPIVI) onestea aurrerakada handia 
izan da Espainiako haurrak eta nerabeak babesteko eremuan; izan 
ere, Espainia horri buruzko legedia sortu duen munduko lehen 
herrialdea da.

Hala ere, lege hori onestea gure herrialdean haurren aurkako indarkeria 
desagerrarazteko gizarte gisa egin behar dugun paradigma-
aldaketaren hasiera besterik ez da. Legeak indarkeria prebenitzeko 
sartu dituen mekanismo guztiak martxan jarri behar dira, bai eta 
administrazio-maila desberdinetan (estatukoa, autonomikoa eta 
tokikoa) garrantzia handiko gaiak garatu ere. Halaber, gizartearen 
pentsamoldea aldatu behar dugu, eta haurren eta nerabeen aurkako 
indarkeria gaitzesten dugula helarazi behar dugu.

Horretarako, ezinbestekoa da legea ezagutzea eta ulertzea, bereziki 
haurren eskubideen alde lan egiten dugun pertsonen, administrazioen, 
erakundeen eta organizazioen kasuan. Horretarako, Haurtzaroaren 
Plataformak, Comillas Eliz Unibertsitatearen Haurraren Eskubideen 
katedra/Holistic proiektuarekin lankidetzan, honako gida hau prestatu 
dugu, legea eta gure ordenamendu juridikoan sartu diren berrikuntza 
guztien berri eman eta eraginkortasunez aplikatzea lortzeko eman 
beharreko pausuak identifikatze aldera.

Aurkezpena
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02
1. Indarkeriaren aurkako babes osoa
Legean jarduera-maila desberdinetarako (sentsibilizazioa, 

prebentzioa edo detekzio goiztiarra) eta eremu desberdinetarako 

(familia, hezkuntza, esku-hartze soziala, babes-zentroak, osasun-

zentroak, kirol-zentroak eta aisialdikoak, digitalak eta polizialak) 

neurriak jasotzen dira.

Administrazioek martxan jarri beharreko jarduketak koordinatuko 

dituen estrategia sortzea aurreikusi da.

2. Prebentziozko ikuspuntua 
Indarkeria ez gauzatzea helburu duen prebentziozko legea da; 

hortaz, haurtzarorako ingurune seguruak sortu behar ditugu eremu 

guztietan. Halaber, aktore desberdinek betebehar zehatzak izango 

dituzte eta berariazko prestakuntza jasoko dute.

3. Tratu onaren printzipioa
Haurren eta nerabeen aurkako indarkeria desagerrarazteko esparrua 

gaitzeaz gain, legeak tratu onaren printzipioa ezartzen du garapen 

holistikoa bermatzeko, haur bakoitzaren interes gorena kontuan 

hartuta, ebaluazioan eta determinazioan parte hartzen dutela 

bermatuz, diskriminaziorik gabe.

4. Entzuna izateko eskubidea
Haurrak eta nerabeak indarkeriatik babesteko entzun egin 

behar ditugu; hortaz, legeak hobekuntzak gehitzen dizkio gure 

ordenamenduari, hala nola:

Haur batek tutorearen laguntzarik gabe salaketa jartzea 
ahalbidetzea. Hori oso garrantzitsua da indarkeria tutoreengandik 

jasotzen dutenean.

Haurren iritziari balio handiagoa ematea; hortaz, haurraren eta 

tutoreen iritzia ez badatoz bat,   interes-gatazka dagoela ulertzen 

da, eta, hortaz, beren interesak babestuko dituen Defendatzaile 
judiziala izendatzea beharrezkoa izan daiteke.

Babes-zentroetan salatzeko mekanismoak indartzea. 

LOPIVIren hamar 
ekarpen nagusi



5. Oinarrizko figurak: ongizateko koordinatzaileak eta 
babeserako ordezkaria
Legean aurreikusten da, oinarrizko bi eremutan, haurren eta nerabeen aurkako indarkeria 

prebenitzeko, detektatzeko eta haurrak eta nerabeak babesteko bi figura sortzea: 

Ongizateko koordinatzailea hezkuntzaren eremuan.

Babeserako ordezkaria kirolaren eta aisiaren eremuan.

Bi figura horien papera dagokion esparru autonomikoan garatu behar bada ere, bien eginkizun 

nagusia indarkeria prebenitzeko eta babesteko erreferentziazko pertsonak izatea da.

6. Haurren osotasunaren aurkako praktikak debekatzea
Arartekoaren gomendioekin bat, legeak puntu finkoko euste-neurriak debekatu ditu babes-

sistemaren eremuan eta erreforma-zentroen eremuan; halaber, erabat biluztea, genitalak miatzea 
edo antzeko proba mediko inbaditzaileak debekatu ditu adina zehazteko prozeduran.

7. Konferentzia Sektoriala sortzea
Haurren eta Nerabeen Konferentzia Sektoriala sortu da Estatuko Administrazio Orokorraren eta 
autonomia-erkidegoen arteko kooperazio organoa izateko haurrak eta nerabeak orokorrean 

garatzeko eta babesteko, ez soilik indarkeriarekin lotutako gaietan.

8. Erregistro bateratuak
Legean haurren aukako indarkeriari buruzko datu osoak lurralde osoan modu koordinatuan 

erregistratzeko beharra jasotzen da, politika publikoak eta haurren eta nerabeen aurkako indarkeria 

desagerrarazteko estrategia sortzeko; halaber estatu mailako bi erregistro sortzea aurreikusten da: 
RUSSVI eta Informazioaren Erregistro Nagusia.

9. Aldez aurretik eratutako froga
Epailetzako prozesuetan indarkeria pairatu duten haurrak berriro biktimizatzea ekiditeko, legeak 

aldez aurretik eratutako froga derrigorrez egin behar dela ezartzen du lekukoa hamalau urtetik 
beherako pertsona denean edo babes berezia behar duen desgaitua denean. Hortaz, ez ohikoa 

izango da epaiketan deklaratu beharra.

10. Preskripzio-epeak luzatzea
Adin txikikoen aurka egindako delitu larrienen preskripzio-epea luzatu egingo da. Epea zenbatzen 

hasteko eguna biktimak hogeita hamabost urte bete ondoren hasiko da.
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03 Zergatik
lege berri bat?

Espainiako arau-sistema ez zetorren guztiz 
bat giza eskubideen ikuspegiko babes 
integraleko ereduarekin
Indarkeriaren aurkako erantzuna erasotzaileari zuzendutako 

zigorretan (penala) eta biktimei arreta eta erreparazioa emateko 

gizarte-prestazioen bermean oinarritzen zen.

Haurren eta nerabeen aurkako indarkeria desagerrarazteko 

borroka giza eskubideen arloko agindua da. Arlo horri buruzko 

nazioarteko estandarretan, bereziki Haurraren Eskubideei buruzko 

Konbentzioan, honako kontu hauek zehazten dira:

Inolako indarkeria-motaren objektu ez izateko eskubideaz gain, 

bizitzeko eta garapen holistikorako eskubidea ere bermatzen 

dute.

Lehentasuna ematen diote haurren eta nerabeen aurkako 

indarkeria-mota oro prebenitzeari, haien bizitzako eremu 

guztietan, neurri eta jarduera integral eta koordinatuen bidez; 

eta horien ardura familiek, botere publikoek, gizarte zibilak eta 

enpresa-sektoreak izan behar dute. 

Indarkeriak haurrengan duen inpaktua
Haur guztiek ez dituzte sintoma berberak izaten, baina indarkeriak 

ondorio negatibo nabarmenak ditu beti haurrengan eta arlo 

desberdinetako etorkizuneko garapenean: fisikoa, emozionala, 

kognitiboa edo soziala.
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Haurren aurkako indarkeriari buruzko datuak kezkagarriak dira 
Barne Ministerioaren datuen arabera, 2020an biktima haur edo nerabea zuten 35.778 salaketa jarri 

ziren. Horietatik:

5.685 salaketa sexu-askatasunari buruzko delituak izan ziren, gehienak nesken kasuan 

(guztizkoaren % 50).

5.851 salaketa familiaren arloko indarkeriari buruzkoak izan ziren, nagusiki 14-17 bitarteko nerabeen 

aurka.

Bestalde, Haurren Tratu Txarren Erregistro Bateratuan (RUMI) 2019an tratu txarrei buruzko 15.365 

salaketa jaso ziren (1.412 sexu-abusuak, 5.952 tratu txar emozionalak, 3.654 tratu txar fisikoak eta 

8.755 axolagabekeriak).

Aipatutako zifrak benetako zifren zati bat besterik ez dira, eta horrek ondorio larriak eragiten ditu 

biktimengan eta gizarte osoarengan.

Haurren Eskubideen Batzordeak eta beste hainbat erakundek 
Espainiari 2010az geroztik egindako gomendioa da:
Haurren Eskubideen Espainiako Batzordeak haurren aurkako indarkeriari eraginkortasunez 

eta giza eskubideen eskakizunen arabera heltzeko esparru arauemaile eta instituzional egokia 

hartzeko beharra gomendatu zuen 2010ean. Gainera, 2014an ad hoc sortutako Diputatuen 

Kongresuko Azpibatzorde batean gomendatu zen, eta Diputatuen Kongresuak aho batez 

onartutako legez besteko proposamen batean islatu zen (2017). Proposamen horretan, 

Gobernuari eskatu zitzaion haurren aurkako indarkeria desagerrarazteko lege-proiektu bat 

aurkezteko.

Garapen Jasangarriko Helburuak betetzen ditu
LOPIVIk hori guztia betetzen du, eta, halaber, 16. GJH betetzen lagunduko digu (gizarte baketsu eta 

inklusiboak sustatzea), zehazki 16.2 helmuga: Haurren aurkako tratu txarrak, esplotazioa, salerosketa 

eta indarkeria eta tortura-mota guztiak desagerraraztea.
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04 Zergatik lege 
organikoa?

Haurrak eta nerabeak indarkeriatik erabat babesteak zuzenean 

eragiten die Espainiako Konstituzioaren 15. artikuluan onartutako 

oinarrizko eskubideei, izan ere, hauxe dio:

“Guztiek bizitza eta osotasun fisiko nahiz moralerako 

eskubidea dute, eta ezin da inoiz torturarik egin, 

ez eta zigor edo tratu jasanezin edo apalesgarririk 

ere”

Ildo horretan, LOPIVIk bere helburua zehazten du:

“Haurrek eta nerabeek edozein indarkeria-motaren 

aurrean duten osotasun fisiko, psikologiko eta 

moralerako oinarrizko eskubideak bermatzea, 

beren nortasunaren garapen askea ziurtatuz eta 

babes osorako neurriak ezarriz”

Hortaz, babes konstituzional indartua sustatu behar da, oinarrizko 

eskubideak zuzenbide-estatu demokratikoan oinarrizkoak dira, bi alderdi 

nagusiren inguruan eraikitzen baita:

Alde batetik, aipatutako eskubideak Lege Organiko baten bidez 
garatu behar dira; kasu horretan, gehiengo osoak onartu behar 

du, horrek bermatzen baitu adostasuna eta egonkortasuna ordena 

konstituzionalerako eta sozialerako oinarrizko gaietan. LOPIVI aldeko 

297 botorekin onartu zen (350 diputatu guztira).

LOPIVIn jasotzen diren arau guztiak ez dira organikoak, batzuk 

arruntak dira (azken xedapenetako hemeretzigarrenean bilduta daude) 

oinarrizko edukiaren garapena estatu mailakoa baita. Hala ere, aintzat 

hartu behar dira legearen zenbait alderdiren erregelamendu bidezko 
garapena eta haurren eta nerabeen aurkako indarkeriari erakundeek 

eman beharreko erantzuna arautzean autonomia-erkidegoek dituzten 

legegintza-eskumenak (ikus gidaren 21. kapitulua).

Bestalde, Espainiako Konstituzioaren 15. artikuluan jasotako 
eskubideak lehentasunezko errekurtso laburtu baten bidez edo 
konstituzioaren babesaren errekurtso baten bidez bermatu daitezke 

(Espainiako Konstituzioaren 53.2. artikulua).
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05 Zein dira LOPIVIk 
aldatzen dituen legeak?

1. Zigor Kodea: 10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa, Zigor Kodeari 

buruzkoa; honako artikulu hauetan: 22.4, 39 b, 45, 46, 49, 57.1, 83.1.6, 107, 

130.1. 5. paragrafoa, 132.1, 140 bis, 143 bis, 148.3, 156 ter, 156 quater,  156 

quinquies, 177 bis  1, 180.1.3 eta 4, 183.4, a) eta d), 183 quater, 188.3 a) eta 

b), 189. 2, b), c) y g), 189 bis, 189 ter, 192.5, 201, 215.3, 220, 225 bis, 267, 314, 

361 bis, 511, 512, 515.4).

2. Kode Zibila, 1889ko uztailaren 24ko Errege Dekretuaren bidez 

onartua; honako artikulu hauetan: 92, 154, 158, 172.5.

3. Doako Laguntza Juridikoaren Legea (1/1996 Legea, urtarrilaren 

10ekoa, doako laguntza juridikoaren eskubidea arautzen duena); 

honako artikulu honetan: 2 g.

4. 41/2002 Legea, pazientearen autonomiari eta informazio eta 
dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrei 
buruzkoa: honako artikulu honetan: 15.5.

5. 1/2000 Legea, urtarrilaren 7koa, Prozedura Zibilarena: honako 

artikulu hauetan: 779 eta 780.

6. Prozedura Kriminalaren Legea: 1882ko irailaren 14ko Errege 

Dekretuaren bidez onartua; honako artikulu hauetan: 109 bis.1, 110, 261, 

416, 449 bis, 449 ter, 544  6. eta 7. ap., 703 bis, 707, 730, 777.3, 788; eta 

bi artikulu hauek ezabatzen ditu: 433 eta 448.

7. Publizitateari buruzko Lege Orokorra (34/1988 Lege Orokorra, 

azaroaren 11koa, Publizitateari buruzkoa); honako artikulu honetan: 3 a.

8. Espetxeen Lege Orokorra (1/1979 Lege Organikoa, irailaren 26koa); 

honako artikulu hau gehitzen du: 66 bis.
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9. 15/2015 Legea, uztailaren 2koa, Borondatezko Jurisdikzioarena: 18.2.4. artikulua.

10. 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa 
emateko neurriei buruzkoa  (LOMPIVG): 1,4. artikulua.

11. Adingabearen Babes Juridikoari buruzko Lege Organikoa (1/1996 Lege Organikoa, urtarrilaren 

15ekoa, Adingabearen Babes Juridikoari buruzkoa, Kode Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea partzialki 

aldatzen dituena, LOPJM); honako artikulu hauek: 5.2.c), 15, 14 bis, 17.1 eta 2, 17 bis, 20.1, 20 ter, 20 

quater, 20 quinquies, 21 ter, 27, 28, 29, 30.

12. Botere Judizialari buruzko Lege Organikoa (BJLO): (6/1985 Lege Organikoa, uztailaren 1ekoa); 

honako artikulu hauetan: 307.2, 310, 443 bis.5, 434.2, 480.3 eta 4

13. 5/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 12koa, adingabeen erantzukizun penala arautu duena 

(AEPLO): 4. eta 59. artikuluak.

14. 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Lanbide Sanitarioen Antolamenduari buruzkoa: 17.1. artikulua 

eta zazpigarren xedapen iragankorra.

15. 7/2015 Lege Organikoa, uztailaren 21ekoa, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege 
Organikoa aldatzen duena: xedapen iragankorretako zazpigarrena.

16. 5/2000 Legegintzako Errege Dekretua, abuztuaren 4koa, lan arloko arau-hauste eta zigorrei 
buruzko legearen testu bategina onartzen duena: 8.19. artikulua.

17. Eta autonomia mailako legeak, LOPIVIren zati organikoan xedatutakora egokitu behar dira.
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06 Kontzeptu 
garrantzitsuak     

Eskubideen ikuspuntua:
Haurren eta nerabeen aurkako indarkeria desagerrarazteko 

borroka giza eskubideen arloko agindua da. Haurra Haurraren 

Eskubideei buruzko Hitzarmenean eskubideen titular gisa 

aitortzeak paradigma-aldaketa eragin zuen, eta laguntza-

eredu baten berezko premien ikuspegi tradizionala gainditzea 

ahalbidetu zuen.

Giza eskubideetan oinarritutako babes-eredu batean:

Botere publikoek:

Juridikoki galdagarriak diren betebeharrak dituzte, izaera 

unibertsaleko nazioarteko estandarren arabera arauz aitortutako 

eskubideak gauzatzen direla bermatzeko;

Indarkeriaren kasuak jorratzen dituzte, eta prebentzioari 

lehentasuna ematen diote arretaren eta erreparazioaren aurretik 

(azkeneko horiek aintzat hartzen badituzte ere);

Subjektu guztien eskubide eta erantzunkidetasunen 

bateraezintasuna eta interdependentzian oinarritutako 

ikuspuntu integrala jorratzen dute, horiek bermatu eta 

baliatzeko;

Jarduketaren kontu eman behar dute; izan ere, ekintzok eragina 

izango dute haurren bizitzan. Inpaktu hori aldez aurretik neurtu 

behar da, eta etorkizunerako ekintzak martxan jarri aurretik 

kontuan hartu behar da; 

  

Haurrek eta nerabeek eskubidea dute bizitza publikoan eta 

zuzenean edo zeharka eragiten dieten erabakietan parte hartzeko. 

Ez dira egoera politikoaren eta baliabideen eskuragarritasunaren 

arabera erabakitako laguntzen hartzaile hutsak.
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Babes osoa:
Haurren babes osoa oso lotuta dago eskubideen ikuspuntuaren kontzeptuarekin.

Estatuak babestu egin behar ditu, baina ezin da esku-hartze erreaktibora mugatu gurasoek haurren 

eskubideak babesten ez dituzten kasuan, aurretik hasi behar da: eskubideak urratzea prebenitu 

behar da, eta eskubideak urratzea ekidin, eta, ondoren, haurra bere familia-ingurutik aldendu behar 

da, arreta eta erreparazioa lantzen den bitartean. Hau da, babes osoa eskubideak “urratzeko ziklo” 

osoari buruzkoa da.

Halaber, ikuspegi integrala giza eskubideen unibertsaltasunean oinarrituta dago, eta, hortaz, 

diskriminaziorik gabe haur eta nerabe guztiei eskubide horiek bermatzea derrigorrezkoa da, eta ez 

soilik erasoa jaso dutenei edo arriskuan daudenei.

Osotasunak haurraren babeserako eskubidea bermatzeko hartu beharreko neurriei erreferentzia 

egiten die. Haurraren Eskubideei buruzko Konbentzioaren arabera, eskubide horiek bermatzeko 
beharrezkoak diren neurri guztiak ezarri behar dira; ez soilik neurri juridikoak (legeak, 

erregelamenduak, ebazpen administratiboak eta judizialak) edo ekonomikoak (laguntzak). Hortaz, 

gobernu-maila desberdinek planak eta politikak onartu behar dituzte, bai eta neurri estatistikoak, 

aurrekontu-neurriak, hezkuntza-neurriak edo nazioarteko kooperazioari buruzkoak ere.

Osotasunak haurraren babesa bermatzera behartuta dauden subjektuak ere barne hartzen ditu, 

guztiak baitira, ez soilik familiak eta Estatua oro har (legegilea, administrazioak eta epaileak), baita 

haurrekin eta haurrentzat lan egiten duten profesionalak, gizarte zibila eta enpresa-sektorea ere. 

Haurrak eta nerabeak babesteko sistema da subjektu publiko eta pribatu guztiek hartu beharreko 

maila desberdinetako neurri-sare hori, haur guztien eskubideak babesteko, bai eta eskubide horiek 

urratu aurretik ere.

LOPIVIn zehazten da edozein subjektu (familia, botere publikoa, gizarte zibila eta sektore pribatua) 

behartuta dagoela haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurka babesteko, Haurraren Eskubideei 

buruzko Konbentzioko aplikatu beharreko neurrien bidez (HEH, 4. artikulua; Batzordearen 5. behatze 

orokorra). Hortaz, indarkeria sortzen duten kausen prebentzioa eta horiek jorratzea lehenetsiko da, 

bereziki zaurgarritasun-egoeran dauden kolektiboen kasuan.



Haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurka erabat babesteari buruzko Lege Organikoari buruzko gida

Indarkeria:
LOPIVIn indarkeria definitzen da, eta HEHren 19. artikulua baino haratago doa (LOPIVI, 1.2. artikulua):

“Lege honen ondorioetarako, indarkeriatzat hartzen da adingabeei beren 

eskubideak eta ongizatea kentzen dizkien ekintza, ez-egite edo tratu 

arduragabe oro, baldin eta haien garapen fisiko, psikiko edo sozial antolatua 

mehatxatzen edo oztopatzen badu, edozein dela ere egiteko modua eta 

bitartekoa, informazioaren eta komunikazioaren teknologien bidez egindakoa 

barne, bereziki indarkeria digitala. 

Edonola ere, honako hauek hartuko dira

indarkeria gisa: tratu-txar fisikoak,

psikologikoa edo emozionala, zigor fisikoak,

apalgarriak edo iraingarriak, axolagabekeria

edo tratu arduragabea;

mehatxuak, irainak eta gezurrak;

esplotazioa, sexu-indarkeria barne, ustelkeria, haurren pornografia, 

prostituzioa;

eskola-jazarpena, sexu-jazarpena,

ziberjazarpena, genero indarkeria;

mutilazio genitala;

gizakien salerosketa, behartutako ezkontza,

haurren arteko ezkontza, eskatu gabeko

pornografiarako sarbidea;

sexu-estortsioa;

datu pribatuak publikoki jakitera ematea;

familiaren eremuan gertatzen den indarkeriazko jarrera oro”
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Tratu ona:
EHEko 19., 2., 3., 6., eta 12. artikuluak batera interpretatzen badira, LOPIVIn oinarrizko printzipio eta 

eskubide bat aurkitu dezakegu: tratu ona.

Haurren aurkako indarkeria desagerrarazteko esparrua gaitzeaz gain, legeak haur eta nerabeekiko 

tratu onaren printzipioa ezartzen du garapen holistikoa bermatzeko, haur bakoitzaren interes gorena 

kontuan hartuta, ebaluazioan eta determinazioan parte hartzen dutela bermatuz, diskriminaziorik 

gabe. Horregatik, hain zuzen ere, legearen xedea da haurren eta nerabeen eskubideak bermatzea 

edozein indarkeria-motaren aurrean, beren nortasuna libreki garatzen dutela bermatzeko (EKren 10. 

eta 15. artikuluak). Hau da, indarkeria desagerraraztetik haratago doa.

LOPIVIren hainbat apartatuetan tratu ona aipatzen da, eta LOPIVIren 1.3 artikuluan horrela 

definitzen da:

“Tratu on gisa ulertzen da, haurren eta nerabeen oinarrizko eskubideak 

defendatuta, aktiboki sustatzen dituena elkarren arteko errespetua, gizakiaren 

duintasuna, elkarbizitza demokratikoa, gatazkak modu baketsuan konpontzea, 

legearen aurrean babes berdina izateko eskubidea, aukera-berdintasuna eta 

haurren eta nerabeen diskriminazioaren debekua”.

Ingurune seguruak:
Indarkeria desagerraraztea eta tratu ona haurren eta nerabeen bizitzaren esparru guztietan 

bermatu behar dira. Eremu horiek LOPIVIn ingurune seguru izendatu dira eta horrela definitzen 

dira aipatutako legearen 3.m) artikuluan:

“Haurren eskubideak errespetatzen dituen eta babes-giro fisiko, 

psikologiko eta soziala sustatzen duen ingurunea ingurune segurutzat 

joko da, ingurune digitala barne.”

LOPIVIn honako eremu hauek jasotzen dira ingurune segurutzat:

Familia (LOPIVIren 26.1. artikulua)

Ikastetxeak (LOPIVIren 31.3. artikulua)

Kirolaren eta aisialdiaren eremua (LOPIVIren 47. artikulua)

Eremu digitala (LOPIVIren 46.2. artikulua)

Babes-zentroak (LOPIVIren 53.1. artikulua)

Gizarte- eta osasun-zerbitzuak ez dira berariaz aipatzen, baina barne daudela uler dezakegu 

LOPIVIren 12. artikuluari erreparatzen badiogu, arreta osoari dagokionez:

 

“Administrazio publikoek ahaleginak egingo dituzte indarkeriaren biktima 

diren adingabeei arreta haur edo nerabeei egokitutako ingurune lagunkoia 

duten guneetan emateko”
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07 Indarkeriaren aurrean 
haurrek eta nerabeek 
dituzten eskubide 
espezifikoak
Orokorrean, haur eta nerabe guztiei LOPIVIn jasotako eskubide guztiak 

bermatu nehar zaizkie, eta, hori horrela izan dadin, administrazio 

publikoek eskura jarri behar dituzte eskubide horiek gauzatzeko 

beharrezkoak diren baliabide guztiak (LOPIVIren 9.1. eta 2. artikulua).

Zein dira?
Sexu-orientazioa eta genero-identitatea, bizitzaren eremu 

guztietan errespetatzeko eskubidea, hala sentitu edo adierazi 

badute. Halaber, arrazoi horrengatik indarkeria edo diskriminazioa 

jaso badute, beharrezko laguntza jasotzeko eskubidea dute 

(LOPIVIren 9.3. artikulua).

LOPIVIn jasotako neurriei, eta informaziorako eta salaketarako 

dauden bideei buruzko informazioa eta laguntza jasotzeko 

eskubidea (LOPIVIren 10. artikulua).

Biktimek entzunak izateko eskubidea dute, berme guztiekin 
eta adin-mugarik gabe, indarkeria egiaztatzearekin eta biktimen 

erreparazioarekin lotutako prozedura administratibo, judizial eta 

orotariko prozeduretan (LOPIVIren 11. artikulua).

Arreta osoa jasotzeko eskubidea; bertan honako neurri hauek 

jasotzen dira:

a) biktimei informazioa eta laguntza psikosoziala, soziala eta 

hezitzailea ematea;

b) salaketen edo erreklamazioen jarraipena egitea;

c) biktimari, eta, hala badagokio, familiari arreta terapeutiko 

sanitarioa, psikiatrikoa eta psikologikoa ematea;

d) prestakuntzarako laguntza ematea, bereziki berdintasunaren, 

elkartasunaren eta dibertsitatearen arloan;

e) familiei informazioa eta laguntza ematea, eta, beharrezkoa 

izatekotan, eta beharra arrazoituta badago, familia-unitateari jarraipen 

piskosoziala eta soziala eta hezkuntza-jarraipena eskaintzea.

f) sare eta zerbitzu publikoetarako sarbidea ahalbidetzea;

g) hezkuntzan eta laneratzen laguntzea;

h) esku hartu beharreko prozedura judizialetan laguntza ematea, 

beharrezkoa izatekotan (LOPIVIren 12. artikulua).
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Prozedura judizialetan eskubideak eta interesak defendatzeko legitimazioa, haurren edo 

nerabeen aurkako indarkeria-egoera batetik abiatuta sortu badira. Orokorrean, aipatutako 

eskubide horien defentsa legezko ordezkariek edo, interes-gatazka badago, jurisdikzio-organoak 

izendatutako defendatzaile judizialak egingo du (13. artikulua).

Doako laguntza juridikoa izateko eskubidea (14. artikulua).

Biktimaren Arreta Bulegoak (BAB)
BABek zeregin berri eta garrantzitsua dute LOPIVIn; izan ere, honako gai hauetaz arduratuko dira:

Haurrei eta nerabeei beharrezko laguntza ematea LOPIVIn aurreikusitako eskubideak behar 

bezala gauzatzen direla bermatzeko.

Adingabekoak babesteko baliabideak eta zerbitzuak koordinatzeko mekanismoa izatea (LOPIVIren 

9.4. artikulua).
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08 Haurren eta nerabeen
partaidetza eta 
entzunak izateko 
eskubidea

LOPIVIren zeharkako alderdietako bat haurren eta nerabeen parte-

hartzea eta entzunak izateko eskubidea areagotzea eta hobetzea da, 

haurren eta nerabeen aurkako indarkeriaren aurkako borrokan funtsezko 

rola izango baitu.

Hortaz, hona hemen LOPIVIren helburuetako batzuk:

“Haurrek eta nerabeek entzunak izateko eta haien 

aurkako indarkeria islatzen duen testuinguruan 

haien iritzia kontuan hartzeko duten eskubidea 

indartzea; horri esker haurren eta nerabeen babesa 

bermatu eta bigarren biktimizazioa ekidingo da”
 

“Esparru zibila, penala eta prozesala indartzea, 

indarkeria pairatu duten haurren eta nerabeen 

tutoretza judiziala bermatzeko (LOPIVIren

3.f artikulua). 

Helburu horiek interpretazio- eta jarduketa-irizpide orokorren bidez 

indartzen dira:

“Adingabekoen autonomia eta gaikuntza 

indartzea, haien aurkako edo hirugarrenen 

aurkako indarkeria-egoerak goiz detektatzeko 

eta modu egokian tratatzeko” (4.1.g artikulua).

“Haurrek eta nerabeek eragiten dieten erabaki 

guztietan parte hartzeko duten eskubidea 

baliatzen dutela ziurtatzea” (LOPIVIren 4.1.n 

artikulua). 
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Honako legezko helburu eta printzipio hauek LOPIVI osoan zehar zehazten dira:

  

Informaziorako eta laguntzarako artikulua (LOPIVIren 10. artikulua): zuzenean aplikagarriak diren 

legean jasotako neurriei buruz eta informaziorako eta salatzeko kanal edo mekanismoei buruz.

Adingabeko biktimek entzunak izateko duten eskubidea (LOPIVIren 11. artikulua): Botere publikoek 

bermatuko dute haurrak eta nerabeak, berme guztiekin eta adin-mugarik gabe, entzunak izango 

direla, eta, betiere, ziurtatuko dute prozesu hori unibertsalki eskuragarri egongo dela indarkeria 

egiaztatzearekin eta biktimen erreparazioarekin zerikusia duten prozedura administratibo, judizial 

edo bestelakoetan. Haurrak eta nerabeak entzunak izateko eskubidea soilik goragoko interes baten 

aurkakoa denean murritz daiteke, horretarako arrazoiren bat badago.

Prozedura judizialetan eskubideak eta interesak defendatzeko legitimazioa, haurren edo nerabeen 
aurkako indarkeria-egoera batetik abiatuta sortu badira (LOPIVIren 13. artikulua): Indarkeria 

pairatzen duten harrek eta nerabeek indarkeria-egoera horretatik sortutako prozesu judizialetan 

beren eskubide eta interesak defendatzeko eskubidea dute.

Doako laguntza juridikoa izateko eskubidea (LOPIVIren 14. artikulua). Indarkeria pairatu duten 

adingabeek abokatu eta prokuradore baten defentsa eta ordezkaritza izateko eskubidea dute, Doako 

Laguntza Juridikoaren Legean xedatutakoaren arabera.

Haurrek eta nerabeek indarkeria-egoerak jakinaraztea (LOPIVIren 17. artikulua): Indarkeriaren 

biktima diren haurrek eta nerabeek edo beste adingabe baten aurkako indarkeria-egoeraren bat 

ikusten dutenek zuzenean edo haien legezko ordezkarien bidez jakinarazi ahal izango diete gizarte-

zerbitzuei, Segurtasun Indar eta Kidegoei, Fiskaltzari edo agintari judizialari eta, hala badagokio, 

Datuak Babesteko Espainiako Agentziari.

Ikastetxeen eta egoitza-zentroen informazio-betebeharrak (LOPIVIren 18. artikulua). Haurrei eta 

nerabeei kexak edo salaketak bideratzeko prozedura zein den eta arduraduna nor den jakinarazi 

beharko diete ikasturte hasieran edo sartzen diren unean.

Legez ezarritako nahitaezko parte-hartzea haurren eta nerabeen aurkako indarkeria desagerrarazteko 
estrategiaren lanketan  (LOPIVIren 21.1. artikulua): Estrategiaren sorreran haurrek eta nerabeek parte 

hartuko dute Haurren eta Nerabeen Parte-hartzerako Estatuko Kontseiluaren bidez.

Haurren eta Nerabeen Parte-hartzerako Estatuko Kontseilua sortzea (LOPIVIren azken xedapenetako 

zazpigarrena): Gobernuak, LOPIVI onartu eta sei hilabeteko epean, Haurren eta Nerabeen 

Partaidetzarako Estatuko Kontseilua sortuko du. Horri esker, haurrei eta nerabeei eragiten dieten 

plan, programa eta politikak formulatzeko, aplikatzeko eta ebaluatzeko eskubidea bermatuko da.

Irailaren 22ko DSA/1009/2021 Aginduak Haurren eta Nerabeen Partaidetzarako Estatuko Kontseilua 

sortu du haurren eta nerabeen kontsultarako, ordezkaritzarako eta parte-hartzeko organo iraunkor 

eta egonkor gisa. Bertan, 8 eta 17 urte bitarteko 34 haurrek hartuko dute parte; horretarako, udal- 

eta autonomia-mailako antolamendu-egiturek proposatuko dituzte, bai eta haurrek parte hartzeko 

kanalak dituzten estatu-mailako erakundeek ere.
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Prebentziorako jarduketa gisa hartuko dira honako hauek: haurrei eta nerabeei zuzendutako 

informazioa sustatzen dutenak, haurren eta nerabeen parte-hartzea eta sentsibilizazio eta prebentzio 

prozesuetan adingabekoak inplikatzen dituztenak (LOPIVIren 23.3.e artikulua).

Administrazio publiko eskudunek adingabekoen gaikuntza sustatuko dute indarkeria-egoerak 

detektatzeko tresnak izan ditzaten (LOPIVIren 25.3. artikulua).

Familiaren eremuan:

Prebentziorako neurri gisa honako hauek aurreikusten dira: hezkuntza sustatzea eta balioak 
eta gaitasun emozionalak bereganatzeko oinarrizko estrategiak garatzea, haurren heldutasun 

mailaren arabera (LOPIVIren 26.3. artikulua).

Familia hausten denean, epaitegietako kabinete psikosozialak eta bitartekaritza- eta adiskidetze-

zerbitzuak sustatuko dira, inplikatutako haurren eta nerabeen autonomia erabat errespetatuz 

(LOPIVIren 28.b artikulua).

Hezkuntzaren eremuan: 

Haurrek eta nerabeek, hezkuntza-etapa guztietan eta ikastetxearen titulartasuna gorabehera, 

haien parte-hartzea barne hartuko duen heziketa zeharka jasoko dute (30. artikulua, bigarren 

paragrafoa).

Ikastetxeetako jokabide-kodeak ikasleekin adostu beharko dira (LOPIVIren 31.2 artikulua).

Eskubide, segurtasun eta ardura digitalaren arloan prestakuntza jasotzea (LOPIVIren 33. 

artikulua).

Hezkuntzaren eremurako jarduketa-protokoloak arautzean, hezkuntza arloko administrazioek 

haurren eta nerabeen parte-hartzea izango dute (LOPIVIren 31.1. artikulua).

Osasunaren eremuan informaziorako, tratamendu-zerbitzuetarako eta lehengoratzeko sarbidea 
bermatzea (LOPIVIren 39.3 artikulua).

Administrazioek haurrei eta nerabeei zuzendutako interneten erabilera segururako kanpainak 

egingo dituzte eta haien esku jarriko dute laguntza eta aholkularitza eskainiko dizkien berariazko 
laguntza-zerbitzu espezifiko bat (LOPIVIren 45 artikulua).

Kirol-arloko babes-ordezkariaren ardura izango da haurrek eta nerabeek beren kezkak adieraztea 
(LOPIVIren 48.1 artikulua).

Hala eskatzen duten adingabeek haiek bakarrik jarri dezakete salaketa, heldu baten laguntzarik 
gabe (LOPIVIren 50.2 e artikulua).
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Babes-zentroetan kexa eta salaketa jartzeko mekanismoak jarriko dira, eta errazak, irisgarriak, 

seguruak eta konfidentzialak izango dira, haurrak eta nerabeak komunikatzeko aukera izan 

dezaten errepresaliarik jaso gabe. Kexa horiei emandako erantzunen aurka errekurtsoa jar 

daiteke. Edonola ere, modu konfidentzialean Fiskaltzari, agintari judizial eskudunari, Arartekoari 

edo autonomia mailako erakunde homologoei kexak helarazteko aukera izango dute (LOPIVIren 

53.1.b artikulua).

Haurraren interes gorena zehaztean interes-gatazka dagoela aurreikusiko da  adingabearen 

iritzia aplikatuko zaion neurriaren kontrakoa denean edo haren eskubideak murrizten direnean 

(ABJLOren 2.5 artikulua, LOPIVIREN azken xedapenetako zortzigarrenak aldatuta).

Haurren babesaren esparruan administrazio arloko ebazpenen aurka egoteko legitimatuta daude 

(PZLren 780. artikulua).

Borondatezko Jurisdikzioaren Legea aldatzea (BJLaren 18.2.4. Artikulua), haurraren eta nerabearen 

entzuna izateko eskubidea bermatzeko bere interesekoak diren espedienteetan, defentsarako 

eskubidea babesteko, libreki bere burua azaltzeko eta bere intimitatea babesteko (LOPIVIren azken 

xedapenetako hamabosgarrena).

Aldez aurretik eratutako frogaren inguruko erregulazioa (PKLren 449 bis artikulua). Aldez aurretik 

eratutako froga tresna egokia da haurren iritziak entzuten direla bermatzeko eta bigarren  biktimizazioa 

saihesteko, bereziki, biktimak adingabeak edo babes berezia behar duten desgaituak direnean.

Zaurgarritasun berezia dutela kontuan hartuta, derrigorrezkoa izango da baldin eta lekukoa hamalau 

urtetik beherakoa edo babes berezia behar duen desgaitua bada. Aipatutako egoeren kasuan, aldez 

aurretik eratutako forga egin ondoren, agintari judizialak ahozko epaiketan deklaratzea erabaki 

dezake, beharrezkotzat jotzen bada. Hortaz, salbuespenezkoa izango da hamalau urtetik beherakoek 

edo babes berezia behar duten desgaituek epaiketan deklaratzea. Arau orokor gisa ezartzen da 

instrukzio-fasean aldez aurretik eratutako froga egingo dela eta epaiketa ekitaldian errepikatuko 

dela. Hala, saihestu egingo da lehenengo deklarazioaren eta ahozko epaiketaren dataren arteko 

denbora-tarteak kontakizunaren kalitatean eragina izatea, eta bereziki kalteberak diren biktimen 

bigarren biktimizazioa.
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09 Indarkeria-egoerak 
jakinaraztea

Babes-sistemak indarkeria-egoerei erantzuteko ahalik eta kasu gehien 

hautemateko mekanismoak jarri behare dira indarrean da. Horretarako, 

balizko indarkeria-egoera baten berri duen pertsona orok agintari 
eskudunen aurrean salatu behar du.

Salaketa adingabe baten aurkako indarkeria eragin dezakeen egoera 

baten berri agintari eskudunaren aurrean salatzea da. Berez, ez du 
prozedurarik abian jartzen eta salaketa aurkezten duen pertsona ez du 

prozedura bateko alde bihurtzen. “Jakinarazpen” kontzeptua erabiltzen 

da lehentasuna haurra babestea dela indartzeko eta, bigarren mailan, 

erasotzailea harrapatu eta zigortzea dela adierazteko.

LOPIVIk ABJLOn ezarri zen jakinarazteko beharra arautzen du, eta 
jarduketa desberdinak aurreikusten ditu jakinarazten duen pertsonaren 
eta jarreraren larritasunaren arabera.

Jakinarazteko behar orokorra (LOPIVIren 15. artikulua):

Nor da titularra?

“Edonor”, gizarteko kide den pertsona oro, haurrarekin harremana 

badu edo ez badu.

Egoerak:

Adingabe baten aurka eragindako indarkeria-egoera baten berri 

izatekotan,  agintaritza eskudunari jakinarazi behar dio.

Gertatutakoa delitua izan bada,  Segurtasun Indar eta Kidegoei, 

Fiskaltzari edo agintari judizialari jakinarazteko betebeharra izango du.

Berehalako arreta:

Jakinarazpen hori egingo da biktimari behar duen berehalako arreta 

emateari kalterik eragin gabe.
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Jakinarazteko behar kualifikatua (LOPIVIren 16. artikulua)

Nor da titularra?

Beren kargua, lanbidea, ogibidea edo jarduera dela-eta, haurrei edo nerabeei laguntza, zaintza, 

irakaskuntza edo babesa emateko ardura duten pertsonak, eta, horiek egikaritzean, haien aurkako 

indarkeria-egoeraren baten berri izan dutenak.

Edonola ere, honako langile kualifikatu hauek hartzen ditu barne: osasun-zentroetakoak, 

ikastetxeetakoak, kirol- eta aisialdi-zentroetakoak, haurrak babesteko zentroetako eta adingabeen 

erantzukizun penaleko zentroetakoak, adingabeak normalean edo aldi baterako bizi diren egoitzetako 

asilo-harrerako eta arreta humanitarioko zentroetakoak eta gizarte-zerbitzuetako langile kualifikatuak.

Egoerak:

Aipatutako langile baten batek adingabe baten aurkako indarkeria-egoera baten berri izango badu, 

gizarte-zerbitzuei berehala jakinarazi beharko die;

Indarkeria hori adingabearen osasuna edo segurtasunerako mehatxua bada,   berehala jakinarazi 

beharko zaie Segurtasun Indar eta Kidegoei eta/edo Fiskaltzari.

Datu pertsonalen babesari buruzko araudia urratzen bada,  berehala jakinarazi beharko zaio 

Datuak Babesteko Espainiako Agentziari.

Beste betebehar batzuk:

Biktimari beharrezkoa den berehalako arreta ematea, eskura duten informazio guztia ematea eta 

agintari eskudunekin lankidetzan aritzea.

Interneten legez kontrako edukia dagoela jakinarazteko betebeharra 
(LOPIVIren 19 artikulua).

Nor da titularra?

Pertsona fisiko edo juridiko oro.

Egoerak:

Adingabe baten aurkako indarkeria eragiten duten edukia interneten dagoela antzeman bezain 

pronto  agintari eskudunei jakinarazi beharko diete.

Gertatutakoa delitua izan bada,  Segurtasun Indar eta Kidegoei, Fiskaltzari edo agintari judizialari 

jakinarazteko betebeharra izango du.

Salaketa jartzeko kanal irisgarri eta seguruak:

Administrazio publikoek salaketa jartzeko kanal irisgarri eta seguruak daudela bermatu behar dute. 

Kanal horiek nazioarteko sareek homologatutako salaketa-lerroen bidez kudeatu ahal izango dira, 

Segurtasun Indar eta Kidegoekin lankidetzan.
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Haurrek eta nerabeek indarkeria-egoeren berri ematea

Haurrek eta nerabeek jasan dituzten edo ezagutzen dituzten indarkeria-egoeren berri emateko 

eskubidea izan beharko dute (LOPIVIren 17 artikulua), entzunak izateko eskubidea betetzearren 

(HEHren 12. artikulua eta ABJLOren 9. artikulua).

Nola?

Haiek zuzenean salatu dezakete, edo legezko ordezkarien bidez.

Nori?

Gizarte-zerbitzuei, Segurtasun Indar eta Kidegoei, Fiskaltzari edo agintari judizialari eta, hala 

badagokio, Datuak Babesteko Espainiako Agentziari.

Jakinarazteko mekanismoak:

Administrazio publikoek jakinarazteko mekanismo seguru, konfidentzial, eraginkor, egokitu eta 

irisgarriak bermatuko dituzte, eta jakinarazteko baliabide elektronikoak daudela bermatuko dute, 

hala nola telefono-zenbakiak.

Haurrei eta nerabeei jakinarazteko betebeharra (LOPIVIren 18 artikulua):

Haurrek ikastetxeetan eta babes-zentroetan indarkeria-egoerak jakinarazteko ahalmen hori baliatu 

ahal izan dezaten, eskura dituzten mekanismoen berri eman behar zaie. 

Noiz? Ikasturtearen hasieran eta haurrak zentroan sartzean.

Zer? Honako gai hauei buruzko informazioa:

indarkeria-egoerak jakinarazteko prozedurak.

 

Arduradunak.

Jakinarazteko bide elektronikoak.

Nola? Informazioa formatu irisgarrietan egongo da, ondo ikus daitekeen toki batean kokatuta, eta 

etengabe eguneratuko da.

Indarkeria-egoerak jakinarazten dituzten haurren eta nerabeen babesa eta 
segurtasuna (LOPIVIren 20.2 artikulua):

Hezkuntza-zentroek, aisialdiko eta denbora libreko zentroek eta adingabeak bizi ohi diren egoitzek 

beharrezko neurri guztiak hartuko dituzte indarkeria-egoera baten berri ematen duten haurren eta 

nerabeen babesa eta segurtasuna bermatzeko.
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Jakinarazpena egiten duen pertsona babestea (LOPIVIren 20 artikulua):

Haur baten aurkako indarkeria-egoera jakinaraztera behartuta dauden pertsonak babestea 

ezinbestekoa da; izan ere, horri esker ez dira ahalketuko ondorioen beldur direlako.

Administrazio publikoek, beren gaitasunen esparruan, agintarien aurrean egoera agerian jarri duten 

pertsonen konfidentzialtasuna, babesa eta segurtasuna bermatzeko beharrezko mekanismoak 

ezarriko dituzte.

Halaber, agintari judizialek ildo horretatik neurriak har ditzakete, prozesu judizial baten barruan.
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10 Profesionalak
kontratatzea

Erregulazioa: LOPIVIren 57-60. artikuluak

Zehatzago arautzen da 26/2015 Legeak Sexu-delitugileen 
Erregistroaren ezezko ziurtagiriak eskatzeari buruzko neurria, 

haurrekin eta nerabeekin harremanetan egin behar diren lanen kasuan.

Aurreikuspen hori haurren aurkako sexu-indarkeria eragin dezaketen 

pertsonak hautemateko neurri eraginkorra da.

Kontratatzeko debeku orokorra:

Debekatuta dago enpresek eta erakundeek Sexu-delitugileen eta 
Gizakien Salerosketaren Erregistro Nagusian aurrekariak dituzten 
pertsonek adingabeekin egunerokoan harremana izatea eskatzen 

duen edozein lanbide, ofizio eta jardueratan jardutea (LOPIVIren 57.3. 

artikulua).

Zer egiaztatu behar da?

Ez dagoela Kode Penalaren VIII. Tituluan jasotako edo gizakien 
salerosketako arloko epai irmorik adingabeekin egunerokoan 

harremana izatea eskatzen duen edozein lanbide, ofizio eta jardueratan 

jarduteko.

Nola?

Sexu-delitugileen Erregistro Nagusiaren ezezko ziurtagiria aurkeztu 

behar da. Erregistroak LOPIVIn izen berria jaso du: Sexu-delitugileen 

eta Gizakien Salerosketaren Erregistro Nagusia.

Ezeztatuta dauden aurrekariak ez dira kontuan hartuko adingabeekin 

egunerokoan harremana izatea eskatzen duen edozein lanbide, ofizio 

eta jardueratan jarduteko (LOPIVIren 60.1 artikulua).
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Zein lanbidetan eskuratu behar da? (LOPIVIren 57. artikulua)

Haurrekin egunerokoan harremana izatea eskatzen duen edozein lanbide, ofizio eta jardueratan 
aritzen direnen kasuan:

Soldatapekoak edo ordainsaririk jasotzen ez dutenak.

Haurrekin eta nerabeekin duten tratua jarraia, zuzena eta ohikoa izango da, eta ez soilik aldi batekoa.

Adingabeak hartzaile dituen jarduera oro.

Barne hartzen dira besteren kontura lan egiten dutenak eta boluntariotza-jarduerak egiten dituztenak 

(LOPIVIren 59 artikulua).

Zer ondorio ditu?

Epaia badago,  legez ezin da kontratatu.

Kondena gerora sortu bada,   besteren konturako lan-harremana edo lanez kanpoko praktikak 

unean bertan eten egingo dira. Hala ere, inguruabarrak kontuan hartuta, enpresak langilea lanpostuz 

aldatu ahal izango du, baldin eta lanpostu berrian adingabeekin ohiko harremanik ez badu.

Zein da boluntarioaren edo langilearen ardura?

Besteren konturako langilearen ardura da enplegatzaileari jakinaraztea Sexu-delitugileen eta Gizakien 

Salerosketaren Erregistro Nagusian aurrekariei dagokienez egondako edozein aldaketa, lan-harremana 

hasi aurretik zeudenak barne.

Zein da enpresaren edo boluntariotza-erakundearen ardura?

Aurrekari sexualen ezezko ziurtagiria eskatzeko betebeharra betetzen ez duen enpresak dagokion 

autonomia-erkidegoak ezartzen duen legezko zehapen-erregimenaren menpe geldituko da (LOPIVIren 

59.3 artikulua).
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11 Prestakuntza  
eta gaikuntza

Erregulazioa: LOPIVIren 5. artikulua

Prestakuntza eta gaikuntza oinarrizko elementuak dira indarkeria-

egoerak hautemateko eta eremu guztietatik ematen zaien erantzuna 

hobetzeko.

LOPIVIn ezinbesteko garrantzia ematen zaio haurren eta nerabeen 
eskubideen arloko prestakuntzari:

Administrazio publikoak (estatukoak, autonomikoak eta tokikoak) 

dira prestakuntza hori sustatzeko eta bermatzeko arduradunak, 

dagozkien gaitasunen esparruan.

Berezia, jarraia eta hasierakoa izan beharko du, haurren eta 

nerabeen eskubideei dagokionez.

Adingabeekin egunerokoan adingabeekin harremanetan dauden 
profesionalei zuzenduta egongo da. Halaber, honako hau zehazten da:

Irakasleek eta hezitzaileek prestakuntza espezifikoa jaso 

beharko dute heziketa inklusiboaren arloan.

Abokatuen eta prokuradoreen elkargoek haurren eta 

nerabeen aurkako indarkeriari buruzko alderdi material eta 

prozesalei buruzko prestakuntza espezifikoa eta indarkeria 

desagerrarazteko borrokari buruzko etengabeko prestakuntza-

programak eskuratzeko aukera emango diete beren kideei. 

(5.3).

Haurrek eta nerabeek ere prestakuntza jarduera nagusiak 

jasoko dituzte, hala nola eskubideei, segurtasunari eta ardura 

digitalari dagozkionak (LOPIVIren 33 artikulua).
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Gutxieneko edukia (kontuan hartuko ditu genero- eta desgaitasun-ikuspuntua, eta zaurgarritasun-

egoera berezian dauden beste haur taldeak):

Legean aipatzen den indarkeria-modu oro prebenitzeko eta goiz detektatzeko 

prestakuntza.

Aurrera eraman beharreko jarduketak indarkeria zantzuak detektatu direnean.

Segurtasunari eta Internet segurtasunez eta arduraz erabiltzeari buruzko prestakuntza, 

erabilera intentsiboa eta jarrera nahasmenduen sorrera barne.

Haur eta nerabeenganako tratu ona.

Indarkeriaren arrisku-faktoreak eta zaurgarritasuna identifikatzea.

Bigarren biktimizazioa saihesteko mekanismoak.

Haurrek eta nerabeek jasaten duten indarkerian dauden rolen eta estereotipoen inpaktua.

Goi-mailako hezkuntzaren inplikazioa haurren eta nerabeen aurkako indarkeria desagerrarazteko 
(LOPIVIren 36. eta 37. artikulua):

Goi-mailako ikastetxeek (bereziki unibertsitateek) haurren eskubideak sartu beharko dituzte 

oinarrizko funtzioen barruan, bai akademikoetan zein ikerketari lotutakoetan:

Haurrekin eta nerabeekin egunerokoan harremana izatea dakarten lanbideetan (sanitarioak, 

sozialak, hezkuntzakoak, kazetaritzakoak, juridikoak, kirolekoak eta abar) aritzera bideratutako 

ikasketa-planetan, haurren eta nerabeen aurkako indarkeria-kasuen prebentzioari, detekzio 

goiztiarrari eta esku-hartzeari buruzko eduki espezifikoak sartu beharko dira, genero-ikuspegia 

ere kontuan hartuta;

Aipatutako arlo akademiko horietan haurren eskubideen inguruko ikerketa sustatu beharko da.
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12 Jarduketa-mailak eta 
-eremuak

Babesaren osotasunak haurraren osotasun fisiko eta psikologikoa 

bermatzeko beharrezko neurriak hartzen ditu barne

LOPIVIren aurreko legean neurri penalak eta prozesalak jasota zeuden; 

hortaz, legeak dakarren berrikuntza nagusia da haurrak edo nerabeak 

indarkeriarik ez jasateko eta ondo tratatuak izateko eskubidea bermatu 

behar duten jardun-maila eta -eremu batzuk identifikatzen dituela.

MAILAK:

Sentsibilizazioa 

Prebentzioa Goiz  

Detektatzea

EREMUAK:

Familia Hezkuntza

Esku-hartze soziala Babes-

zentroak Sanitarioa

Kirola eta aisialdia 

Digitala

Polizia

Biak batzean hartu beharreko neurriak eta arduradunak identifikatu 

ditzakegu.
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13 Jarduketa-mailak

A. Sentsibilizazioa
Erregulazioa: LOPIVIren 22. artikulua (artikuluetan 

zehar sentsibilizazio-neurri zehatzetara egindako aipamenen 

kalterik gabe).

Haurren aurkako indarkeria desagerraraztea eta adingabeekiko 

tratu onaren kultura ezin dira soilik legezko neurrien bidez lortu. 

Oinarrizkoa da gizartea sentsibilizatzea, errealitateari eta haurren 

eta nerabeen aurkako indarkeriaren ondorioei buruz LOPIVIren 

helburuak lortzeko.

Horregatik, LOPIVIren helburuetako bat honako hau da:

“Haurren eta nerabeen aurkako indarkeria-

mota oro baztertzeko eta desagerrarazteko 

sentsibilizazio-neurrien ezarpena bermatzea; 

horretarako, botere publikoei, haurrei, nerabeei 

eta familiei tresna eraginkorrak emango zaizkie 

eremu guztietan, sare sozialetan eta Interneten, 

bereziki familiaren, hezkuntzaren, osasunaren, 

gizarte-zerbitzuen, eremu judizialaren, 

teknologia berrien, kirolaren eta aisialdiaren, 

Justizia Administrazioaren eta Segurtasun 

Indar eta Kidegoen eremuan.” (LOPIVIren 3.a 

artikulua).

Sentsibilizazioa nagusiki administrazio publikoek sustatu beharreko 
informaziorako kanpaina eta jarduketa zehatzen bidez egingo da, 

haurrek eta nerabeek tratu ona jasotzeko eskubidearen inguruan 

gizartea kontzientziatzeko xedez (LOPIVIren 22.1. artikulua)

Ebaluagarriak izango dira, eta ebidentzian oinarritutakoak.

Haurren eta nerabeen aurkako indarkeria (diskriminazioa, 

kriminalizazioa eta gorrotoa barne) ahalbidetzen duten jarrera, 

diskurtso eta ekintzen aurkako neurriak barne hartuko dituzte.
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Sustatu behar diren beste sentsibilizazio-neurri batzuk:

Internet segurtasunez eta arduraz erabiltzeko kanpainak: irisgarriak izango dira, adinaren arabera 

banatuko dira eta desgaitasuna duten adingabeei arreta berezia emango zaie (LOPIVIren 22.2 

artikulua).

Sentsibilizaziorako aurreikusitako beste jarduketa batzuk:

Haurrak eta nerabeak erradikalizatzeari buruz (LOPIVIren 24 artikulua).

Familia barruan haurren ezkontza sustatzea, ikasketak uztea eta adinarekin bat ez datozen 

lan- eta familia-konpromisoak hartzea saihesteko (LOPIVIren 26.3.j artikulua).

 

B. Haurren aurkako indarkeria prebenitzea
Erregulazioa: 23. artikulua (artikuluetan zehar jarduketa-eremu desberdinetan prebentzio-

neurri zehatzetara egindako aipamenen kalterik gabe).

Haurren aurkako indarkeria oro prebenitu daiteke.

Haurren aurkako indarkeria prebenitzea bigarren jarduketa-maila da.

Eskubideen urraketa prebenitzea lehentasunezkoa da biktimen arreta eta indarkeriari erantzuna 

ematearen aurrean; hala ere, aipatutako jarduketa horiek ez dira alde batera utzi behar. LOPIVI, oro 

har, prebentziorako legea da, eta hala ezarrita dago legean bertan. Hortaz, prebentzioa da legearen 

oinarria (LOPIVIren 3.b artikulua).

Prebentziorako planak eta programak

Prebentzioa nagusiki Haurren eta nerabeen aurkako indarkeria desagerrarazteko Estrategia 
Nazionalaren esparruko plan eta programen bidez egingo da:

Eremu bakoitzeko neurriak hartuko dira: familia, hezkuntza, osasuna, gizarte-zerbitzuak, 

informazioaren, kirolaren eta aisiaren teknologiak eta Segurtasun Indar eta Kidegoak.

Administrazio eskudunek ezartzen dituzten baldintzen arabera ebaluatuko dira.

Arrisku-faktoreen arabera, zaurgarritasun-egoera berezian dauden haurrak eta nerabeak 

identifikatuko dira, bai eta arrisku handiko taldeak ere, aurreikusten diren neurriei eta baliabideei 

lehentasuna emateko.

Prebentzioaren arloko jarduketak 23.3 artikuluan jasota daude.
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C. Indarkeria goiz detektatzea
Erregulazioa: 25. artikulua

Legearen helburu nagusietako bat indarkeria goiz detektatzea da; izan ere, esku-hartzeko tartea 

dago, egoerak okerrera egin aurretik.

Detekziorako prestakuntza berezia beharrezkoa da, eta egunerokoan haurrak eta nerabeak artatzen 

duten pertsonek jaso behar dute.

Legean indarkeria-egoerak detektatzeko eta jakinarazteko neurri zehatzak jasotzen dira:

Profesionalak prestatzea:

Administrazio publikoek urtero hasierako eta etengabeko prestakuntza-programak prestatuko 
dituzte, eta egunerokoan haurrekin eta nerabeekin harremanetan dauden profesionalei zuzenduta 

egongo dira. Programa horien helburua da haurren aurkako indarkeria goiz detektatzea eta 

jakinaraztea.

Haurren eta nerabeen gaikuntza:

Halaber, haurrak prestatzea aurreikusten da, indarkeria-egoerak detektatzeko eta erantzun 

egokia emateko.
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14 Jarduketa-eremuak

FAMILIAREN EREMUA
Erregulazioa: LOPIVIren 26-29. artikuluak 

Haurraren Eskubideei buruzko Konbentzioan 
Konbentzioangurasoak dira haurren arduradun 

nagusiak (HEHren 18.1. artikulua). Ardura hori 

kontuan hartuta, botere publikoen ardura izango da 

gurasoek seme-alabak ahalik eta ondoen zaintzea 

eta heztea.

LOPIVIn familiaren lana eta Estatuaren alderdi subsidiarioa oinarrizko 

zeregintzat hartzen da, eta hori da jarduketa-eremuetako lehena.

Familia, ingurune segurua (LOPIVIren 26.1 eta 2. artikuluak)

Ingurune segurua sortzeko xedez, hona hemen administrazio publikoen 
zeregina:

Familiei eta haurrekin eta nerabeekin bizi diren pertsonei haurtzarotik 

arrisku-faktoreak ekiditeko eta babes-faktoreak indartzeko 

beharrezko laguntza ematea.

Gurasoen, edo babes-lanaren ardura duten pertsonen heziketa-lana 

laguntzea, beren guraso- edo tutore-rola modu egokian gauzatzeko.

Adierazpen orokor hori prebentziorako plan eta programetan 
zehaztu beharko da; bertan, gutxienez, familia-egoeraren analisi bat 

egingo da beharrak identifikatzeko eta aplikatu beharreko helburuak 

eta neurriak zehazteko.

Familiaren eremuan prebentziorako neurriak (26.3 
artikulua)

Familiaren eremuko prebentzio-neurriak gai hauetara zuzenduko dira:

a) Tratu ona, erantzunkidetasuna eta aitatasun/amatasun positiboa 

sustatzea.

b) Gaitasun eta balio emozionalak eskuratzeko oinarrizko estrategiak 

garatzeko prestakuntza sustatzea, gurasoen eta haurren eta nerabeen 

artean, heldutasun mailaren arabera.

c) Haurdunaldian zehar emakumeen arreta sustatzea eta jaio aurreko 

tratu ona ahalbidetzea.

d) Jaiotze inguruko ingurune eta ingurune obstetriko segurua 

eskaintzea amari eta jaioberriari.
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e) Haur, nerabe eta helduentzako prestakuntza-programak garatzea, familiaren barruko gatazkak 

ebazteko eta negoziaziorako gaitasunen inguruan.

f) Ikaskuntza-modu positiboak sustatzeko programak abiaraztea, eta familiaren eremuan indarkeria 

fisikoa edo psikologikoa erabiliz ezartzen diren zigorrak desagerraraztea.

g) Haurrei eta nerabeei informazioa eta laguntza profesionala emateko behar diren zerbitzuak sortzea, 

behar adinako gaitasuna izan dezaten edozein indarkeria-mota goiz detektatzeko eta baztertzeko.

h) Desgaitasuna duten haurren eta nerabeen familiei orientazioa, prestakuntza eta laguntza ematea.

i) Familia barruan haurren ezkontza sustatzea, ikasketak uztea eta adinarekin bat ez datozen lan- eta 

familia-konpromisoak hartzea saihesteko prestakuntza eta sentsibilizazio programak garatzea.

Gurasotasun positiboa familiaren eremuko oinarrizko prebentzio-
jarduketa gisa:

LOPIVIn gurasotasun positiboa definitzen da:

“Legearen ondoreetarako, gurasotasun positibotzat hartuko da gurasoen edo 

tutoretza, zaintza edo harrerako eginkizunak betetzen dituztenen portaera, 

haur edo nerabearen interes gorenean oinarritua eta adingabea ingurune 

afektibo eta indarkeriarik gabeko batean haztera bideratua egotea; bertan, 

bere iritzia emateko eskubidea izateaz gain, eragiten dioten gai guztietan parte 

hartzeko eta bere iritzia kontuan hartzeko eskubidea izango du, eskubide eta 

betebeharretan oinarritutako hezkuntza jasoko du bere gaitasunak garatzen 

laguntzeko, eta aintzatespena eta orientazioa eskainiko ditu, arlo guztietan 

erabat garatzeko aukera izan dezan (LOPIVIren 26.3.a artikulua)”

Laguntzeko jarduketak:

a) Familiaren politikaren neurriak (LOPIVIren 27.1. artikulua): 

Gurasotasun positiboa garatzeko, eta, hortaz, haurrek eta nerabeek familiarekin hazteko duten 

eskubidea bermatzeko, administrazio publikoek familiaren politikari lotutako neurriak hartu beharko 

dituzte, honako hauetara bideratuta:

Pobrezia eta bazterketa sozialaren kausak prebenitzera. 

Familiako eta laneko bizitza bateragarri egitera.

Haurrak heztean sortzen den ardura emakume eta gizonen artean orekatua izatera.

Familia-ingurunetik ez aldentzera.

b) Sentsibilizazioa eta prestakuntza (LOPIVIren 27.2. artikulua): 

Administrazio publikoek haurren eta gurasoen eskubideei eta betebeharrei buruz eta sexu- eta genero-

aniztasunari buruz prestakuntza-materialak prestatu eta hedatu beharko dituzte, zentzumenen ikuspegitik 

eta ikuspegi kognitibotik irisgarriak diren formatu eta hizkuntzan, neskak plano desberdin batean jartzen 

dituzten rol eta estereotipoei aurre egiteko.
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Familia-hausturako egoerak (LOPIVIren 28. artikulua):

Administrazio publikoek arreta berezia jarri beharko dut haurren eta nerabeen interes gorena babesteko 
familia-hausturako egoeretan.

Honako neurri hauek hartzea aurreikusten da:

a) Familiak laguntzeko zerbitzuen, familia-topaketarako puntuen eta titulartasun publikoko beste 

baliabide edo zerbitzu batzuk sustatzea, indarkeriaren aurka haurren eta nerabeen babes egokia 

ahalbidetzen badute.

b) Epaitegietako kabinete psikosozialak eta bitartekaritza- eta kontziliazio-zerbitzuak 
sustatzea.

Genero-indarkeriaren eta haurtzaroaren arloko ekarpenak eta aldaketak

Legearen xedea

Haurrek eta nerabeek pairatu dezaketen indarkeria-moduen artean genero-indarkeria gehitu da (1. 

artikulua):

“Nolanahi ere, indarkeriatzat hartuko dira... genero-indarkeria, mutilazio 

genitala, gizakien salerosketa edozein helbururekin, behartutako 

ezkontza...””

Guztiak genero-indarkeriatzat edo emakumeen aurkako indarkeriatzat hartzen dira.

Sustapen- eta laguntza-ikuspegial

LOPIVIn administrazioaren betebehar positiboak aurreikusten dira genero-indarkeriaren biktima 

izan diren haurren eta nerabeen esku prebentziorako mekanismoak jartzean.

LOPIVIren 29. artikuluan honako hau ezartzen da:

Administrazio publikoek arreta berezia jarri beharko diote genero-indarkeriak markatutako familia-

inguruneetan bizi diren haurren eta nerabeen interes gorena babesteari.

Gizarte-zerbitzuek eta haurrak eta nerabeak babesteko zerbitzuek honako hau bermatuko dute:

a) genero-indarkeriaren egoerak detektatzea eta horiei erantzun zehatza ematea “indarkeria 

bikarioa” genero-indarkeriaren barruan sartzeko.

b) Genero-indarkeriaren biktima diren adingabeen arretarako zerbitzuetara bideratzea eta 
horiekin koordinatzea.

Genero-indarkeriaren biktimatzat hartzen direnez, aurreikusten da administrazio publikoen 

jarduketetan batera egin behar dela adingabearen eta amaren osatzea  eta behar den laguntza 

bermatuko zaiela haurrei eta nerabeei, haiek babesteko, arreta espezializatua emateko eta osatzeko, 

hori haien interes gorenaren aurkakoa bada salbu.
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Ildo horretatik, legeak genero-indarkeriaren egoeretarako jarduketa-protokoloak eta esku-hartze 
jarduketak aurreikusten ditu, genero-indarkeria pairatzen duten haurren eta nerabeen arretan 

erakunde sanitario, polizial, hezkuntzako, judizial eta berdintasunekoetan dituzten jarduketa-

jarraibideak jarraituko direla bermatzeko. (34. eta 35. artikuluak). 

Indarkeria bikarioaren berariazko aintzatespena

Indarkeria bikarioa sartu da genero-indarkeriaren definizioan (1/2004 Lege Organikoaren, 

(abenduaren 28koa, genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa) 4.4. 

artikulua aldatu da, azken xedapenetako hamargarrenaren bidez).

Legean jasotzen den genero-indarkeriaren barruan emakumeei kalte 

egiteko egiten den indarkeria barne hartzen du, indarkeria senideen 

edo adingabeen aurka egiten badute lehenengo apartatuan jasotako 

pertsonek.

Genero-indarkeria kasuetan familia-harremanen araubidea aldatzea

A) KODE ZIBILAREN ERREFORMAK

Kode Zibilean KPak eta PKLn aurreikusten diren kautelazko neurriak babesten dituzten neurriak 

sartu dira.

Genero-indarkeria kasuetan familia-unitatean ez da baterako zaintzarik egongo.

KZren 92.7 artikuluak baterako zaintza deuseztatzen du familia hausten denean jarrian aipatzen diren 

kasuetan:

“Gurasoetako edozein zigor-arloko prozesu batean sartuta badago, beste 

ezkontidearen edo biekin bizi diren seme-alaben bizitzaren, osotasun 

fisikoaren, askatasunaren, osotasun moralaren edo sexu-askatasun eta 

-ukigabetasunaren aurka egiteagatik. Ez da baterako zaintzarik egongo 

epaileak aldeen alegazioetatik eta egindako probetatik ondorioztatzen 

duenean genero-indarkeria edo etxeko indarkeria dagoela”.

KZren 158. artikuluan indarkeria kasuetan adingabea babesteko beste neurri batzuk aurreikusten 
dira, eta genero-indarkeriaren kasuetan aplikatu ahal dira. Halaber, guraso-ahalari lotutako gurasoen 

gaitasunak aldatzen ditu.

Hortaz:

Urruntze neurria; hau da, guraso, tutore, beste senide edo hirugarrenentzat debekatuta dago 

adingabearengana eta haren etxera edo ikastetxera eta beste leku batzuetara hurbiltzea, 

proportzionaltasun-printzipioari dagokionez. (4. apartatua).
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Adingabearekin harremanetan jartzeko debekua; hau da, guraso, tutore, beste senide edo 

hirugarrenentzat debekatuta egongo da idatziz edo ahoz harremanetan jartzea, edota harreman 

bisuala izatea. Halaber, ezin izango dira harremanetan jarri baliabide informatiko edo telematikoen 

bidez, proportzionaltasun-printzipioari dagokionez” (5. apartatua).

Eta kautelazko neurri gisa “guraso-ahala eta/edo zaintza eta babespea kautelaz etetea, ebazpen 

judizialean edo judizialki onartutako hitzarmenean ezarritako bisita- eta komunikazio-araubidea 

kautelaz etetea, eta, oro har, egokitzat jotzen dituen gainerako xedapenak etetea, adingabea arrisku 

batetik aldentzeko edo haren familia-ingurunean edo hirugarrenen aurrean kalterik ez eragiteko”.

B) ZIGOR KODEAREN ERREFORMAK

Guraso-ahala desgaituko da derrigorrez honako kasu hauetan: hilketa gertatu bada, modua edozein 

dela ere (140 bis artikulua), kondenatuak adingabearen beste gurasoa edo anai-arrebak hil baditu.

Guraso-ahala desgaitzeko aukera dago sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako 

delituen kasuan (ZKren 192.3 artikulua).

Guraso-ahalaren desgaikuntza zigorra ezarri bada, LOPIVIn ezartzen da epaileak erabaki eta baloratu 
behar duela, adingabearen interes gorenaren arabera, zein eskubide mantenduko ditu guraso-ahal 

galdu duen gurasoak (46. artikulua), desgaikuntzak kalterik eragin ez dezan.

C) PROZEDURAREN KAUTELAZKO NEURRIEN ARLOKO ERREFORMAK

PKLren 544 ter artikuluan sartutako aldaketan zigor-prozeduran eta prozedura zibilean egin beharreko 

aldaketak aurreikusten dira.

Zigor-prozeduraren arabera (6. apartatua), kautelazko neurriak PKLn aurreikusitakoak izango 
dira, eta instrukzioko epaileak hartuko ditu biktimaren berehalako babes beharrari erreparatuz, eta, 

guraso-ahalaren, tutoretzaren, kuradoretzaren eta harreraren menpe dauden pertsonen kasuan. Hau 

da, zigor-arloko prozesuko edozein kautelazko neurri seme-alabak babestera bideratu daiteke.

Adingabeak babesteko izaera zibileko neurriei lotuta, prozedura zibil baten baitan hartu ez badira, 

zigor-arloko prozesu batean har daitezke, honako kasu hauetan:

Biktimak, legezko ordezkariak edo Fiskaltzak eskatzen baditu.

Aipatutako pertsonek eskatzen ez badituzte; izan ere, biktimarekin bizi diren eta horren 

beharra duten adingabeak edo babes berezia behar duten desgaituak badaude, epaileak beti 

erabaki beharko du, baita ofizioz ere, neurri horiek hartzea.

Neurriak honako gai hauen ingurukoak izan daitezke (PKL 544.7 ter artikulua):

Guraso-ahala, harrera, tutoretza, kuradoretza edo izatezko zaintza gauzatzeko modua. 

Familiaren etxebizitzaren erabilera eta luperketa.

Zaintza- eta jagoletza-araubidea.
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Elikagaiak emateko araubidea eta egokitzat jotzen den beste edozein jarduketa, arrisku batetik 

aldentzeko edo kalterik ez eragiteko.

Adingabeekiko edo babes berezia behar duten desgaituekiko bisita-, komunikazio- eta egonaldi-

araubidea bertan behera uztea edo mantentzea.

Honako kasu hauetan, erruztatuaren bisita-, egonaldi-, harreman- edo komunikazio-araubidea 
eten egingo dela zehazten da:

Babes-agindu bat ematen denean zigor-arloko neurriekin.

Seme-alaba adingabeek genero-indarkeria ikusi edo bizi izan dutela erakusten duten zantzuak 
daudenean.

Neurrien iraupena 30 egunekoa izango da; beste 30 egunez luzatu ahalko dira demanda aurkezten 

denetik, biktimak edo legezko ordezkariak familia-prozesu bat hasten badu jurisdikzio zibilaren 

aurrean. Kasu horretan, epaile zibilak mantendu edo kendu egingo ditu araubide zibileko kautelazko 

neurriak.

Hala ere, testuinguru horretan neurri horiek ez eteteko aukera dago, betiere adingabearen interes 

gorenean oinarritutako ebazpen arrazoitua badago eta gurasoen eta seme-alaben arteko 

harremanaren egoera ebaluatu ondoren.
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HEZKUNTZAREN EREMUA
Erregulazioa: 30-35. artikuluak

Ikastetxeak, ingurune seguruak

Ikastetxe guztiak (publikoak, itunduak eta pribatuak) eta etapa guztiak 

ingurune seguruak dira, eta printzipio hauen arabera arautzen dira:

Hezkuntza-komunitateko kide guztien arteko errespetua.

Hezkuntza irisgarria, berdintasunezkoa, inklusiboa eta kalitatezkoa sustatzea, haurren eta nerabeen 

garapen osoa ahalbidetzeko eta indarkeriarik gabeko ikastetxe seguru batean parte hartzeko.

Oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen errespetua, berdintasuna eta sustapena bermatzea; 

horretarako, komunikatzeko, negoziatzeko eta gatazkak ebazteko metodo baketsuak erabiliko dira.

Hezkuntza-etapa guztietan haur guztiek honako gai hauen inguruko heziketa jasotzen dutela 

bermatzea: parte-hartzea; gainerako pertsonekiko, haien duintasunarekiko eta eskubideekiko 

errespetua, bereziki kalteberatasun berezia duten adingabeena; genero-berdintasuna; familia-

aniztasuna; bizimodu osasungarriak hautatzeko trebetasunak eskuratzea; eta indarkeria eta 

diskriminazio mota oro prebenitzera eta saihestera bideratutako hezkuntza afektibo-sexuala.

Legeak hezkuntza-administrazioak behartzen ditu ikastetxe guztiak ingurune seguruak direla eta 

indarkeria kasuetan protokolo guztiak betetzen dituztela bermatzera, titulartasuna edozein dela ere.

Zer dakar ikastetxe batentzat ingurune segurua izateak?

1. Bizikidetza-plana onestea (Hezkuntzari buruzko Legearen 124. artikulua eta LOPIVIren 31. 
artikulua)

Eskola-bizikidetzaren plana ikastetxetako oinarrizko dokumentu bat da, eta urteko programazio 

orokorrean sartuta dago; bertan, ikastetxean giro ona sustatzeko programatzen diren jarduera 

guztiak, ikasleen eskubideak eta beharrak eta horiek ez betetzekotan aplikatu daitezkeen zuzenketa 

neurriak jasotzen dira.

Ikastetxeetako bizikidetza- eta portaera-arauak derrigorrez bete behar dira.

LOEren 124. artikuluan aipatutako bizikidetza-planaren eduki orokorraz gain, LOPIVIren 31 artikuluan 

xedatutakoa gehituko da:

Honako jarduera hauek sustatuko dira: gaitasunak lortzea, hezkuntza-komunitatea sentsibilizatzea 
eta prestatzea, ikastetxeko langileen, ikasleen eta hezkuntza-komunitatearen artean tratu ona 
eta gatazkak modu baketsuan konpontzea.

Tutore-lanak egiten dituzten irakasleen, irakasle-taldeen eta ikasleen artean adostutako jokabide-
kodeak jasoko ditu, eskola-jazarpeneko egoeretan edo ikastetxeko bizikidetzan eragina duen 

beste edozein egoeraren aurrean, aintzat hartu gabe ikastetxean bertan edo informazioaren eta 

komunikazioaren teknologien bidez gertatzen diren.
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Halaber, legeak irakasleen klaustroaren eta eskola-kontseiluaren gaitasuna indartu du edozein 

indarkeria motaren aurrean adingabeen eskubideak aitortzea eta babestea sustatzen duten 

hezkuntza-neurriak hartzea eta horien jarraipena egitea sustatzeko (LOPIVIren 31.2 artikulua, 

bigarren paragrafoa).

2. Kontratazioa gainbegiratzea (LOPIVIren 32. artikulua)

Hezkuntzaren eremuan Sexu-delitugileen eta Gizakien Salerosketaren Erregistro Nagusiaren ezezko 
ziurtagiria aurkezten ez duen pertsona ez kontratatzeko debeku orokorra bete behar da.

Hortaz, hezkuntza-administrazioek eta ikastetxeetako zuzendari eta titularrek honako betebehar 

hauek izango dituzte:

Segurtasuna gainbegiratzea langileak kontratatzean.

Sexu-aurrekarien derrigorrezko ziurtagiriak entregatzen direla kontrolatzea, irakasleen, 

laguntzaileen, zerbitzuko langileen edo ikastetxearekin lankidetzan aritzen diren bestelako 

langileen kasuan, soldatapekoak nahiz soldatarik kobratzen ez dutenak izan.

3. Profesionalei prestakuntza egokia ematea

Hezkuntza-eremuko profesionalak prestatzea oinarrizkoa da indarkeria-egoerak goiz detektatzeko, 
indarkeria ikastetxearen eremuan zein ikastetxetik kanpo gertatu bada ere.

Prestakuntzan eduki orokorrak eta 

Heziketa inklusiboari buruzkoak landuko dira (5. artikuluan ezarrita daude).

4. Haurrei eta nerabeei eskubideen, segurtasunaren eta erantzukizun digitalaren esparruan 
prestakuntza eskaintzea (LOPIVIren 33 artikulua).

Hezkuntza-ingurune eta ingurune digital seguruak bermatzeko, ikasleak gizarte digitalean 

erabat sartzen direla bermatu behar da, eta, halaber, baliabide digitalak segurtasunez eta 

gizakion duintasunarekiko errespetuz erabili behar dituzte, balio konstituzionalak eta oinarrizko 

eskubideak kontuan hartuta (bereziki, pertsonaren eta familiaren intimitaterako eskubidea eta 

datu pertsonalak babestea).

Hortaz, etapa guztietan Internet egoki erabiltzea sustatuko da.

5. Jarduketa-protokoloak aplikatzea (LOPIVIren 34 artikulua).

ikastetxe guztietan LOPIVIn jasotako indarkeria-mota ororen aurkako jarduketa-protokoloak aplikatu 

beharko dira.

Hezkuntza-administrazioek jarduketa-protokoloak erregulatu beharko dituzte, eta, halaber:

Protokoloak egiterakoan honako hauen parte-hartzea sustatuko da: haurrak eta nerabeak, 

bestelako administrazio publikoak, prebentzioak, detekzio goiztiarrean, haurren eta nerabeen 

aurkako indarkeriaren babesean eta erreparazioan parte hartzen duten sektore desberdinetako 

erakundeak eta profesionalak.

Derrigorrezkoak izango dira ikastetxe guztietan, titulartasuna edozein dela ere, eta hezkuntza-

komunitatearen edozein kidek indarkeria-zantzuak edo ikasleek indarkeria-egoeraren bat 

komunikatzen dutenean aplikatuko dira.
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Honako hauek zehaztuko dituzte: garatu beharreko jarduketa, jarduketa bakoitzaren arduradunen 

eta eremu sanitarioekiko, polizialekiko eta judizialekiko komunikazio-sistemak eta koordinazioa.

Jazarpen kasuetan jarduketa espezifikoak jasoko dituzte, eta arreta berezia jarriko da teknologia 

berrien edo gailu mugikorren bidez gertatzen badira.

Ikasturte bakoitzaren hasieran eguneratuta eta eskuragarri egongo dira (LOPIVIren 18 artikulua). 

Ikastetxeetako zuzendariak edo titularrak arduratuko dira hezkuntza-komunitateak dauden 

jarduketa-protokoloen berri izateaz, bai eta protokolo horiek gauzatzeaz eta haien jarraipena 

egiteaz ere.

Egoera horiek detektatzen esku hartzen duten profesionalak prestatuko dituzte. Eraginkortasuna 

bermatzeko aldizka 

ebaluatuko dira.

Hezkuntza-administrazioek ikuskatuko dituzte, eta egiaztatuko dute ikastetxe guztietan (publikoak, 

itunduak eta pribatuak) aplikatzen dela (LOPIVIren 31.3. artikulua).

6. Ongizate eta babeserako koordinatzailearen figura sortzea (LOPIVIren 35. artikulua)

Ikastetxe guztietan (publikoak, itunduak eta pribatuak) ongizate eta babeserako koordinatzailea 

egongo da.

Postu horren sorrerak oinarrian aldatuko du indarkeria-egoerei erantzuteko modua hezkuntzaren 

eremuan.

Ikastetxeko zuzendariak edo titularrak gainbegiratuko du.  Hezkuntza-administrazioek honako 
alderdi hauek 

zehaztuko dituzte:

Pertsona hori izendatzeko eskakizunak, bereziki prestakuntzari eta curriculumari lotutakoak.

Ikastetxeko langile bat izango den edo langile berri bat sartu behar den.

Langilearen funtzioak; gutxienez LOPIVIn jasotzen direnak izango dira (35.2. artikulua), horien 

artean:

Prebentzioari, detekzio goiztiarrari eta haurren eta nerabeen babesari buruzko planak 

sustatzea, ikastetxeko langile eta ikasleentzat.

Hezkuntza-administrazioek onesten dituzten protokoloen arabera, gizarte-zerbitzu eskudunen 

esku-hartzea behar duten kasuak koordinatzea.

Ikasleen eta hezkuntza-komunitatearen aurrean ikastetxean bertan edo inguruan gerta 

daitezkeen indarkeria-kasuekin lotutako komunikazioetarako erreferente nagusi gisa 

identifikatzea.

Ikastetxeko langileen eta ikasleen artean gatazkak modu baketsuan ebazteko metodoak sustatzea.

Ikastetxeko langileei edozein indarkeria-modu prebenitzeko eta horren aurkako babeserako 

dauden protokoloen berri ematea.

Ikastetxeko zuzendaritzarekin batera 31. artikuluan aipatzen den bizikidetza-plana 

koordinatzea.
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BABES-SISTEMA:
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA BABES-
ZENTROAK

LOPIVIk bete-betean eragiten dio haurrak eta nerabeak babesteko 

sistemari; izan ere, indarkeriarekin zerikusia duten lehen mailako eta 
bigarren mailako prebentzio-jarduketak lehentasunekotzat jotzen dira 
harrera-neurri alternatiboen aldean, aldez aurretik babesgabetasun-

adierazpena eginda. Halaber, eragin handia du gizarte-zerbitzuen 

diseinuan, antolaketan eta funtzionamenduan.

Hortaz, hori islatu egin beharko da haurrak eta nerabeak babesteari eta gizarte-zerbitzuei buruzko 

legeria autonomikoa egokitzean. Bi eskumen horiek dira autonomia-erkidegoen esklusiboak.

GIZARTE-ZERBITZUAK     

Erregulazioa: LOPIVIren 41-44. artikuluak

Gizarte-zerbitzuen zeregina funtsezkoa da haur eta nerabeenganako indarkeriaren aurkako 

borrokan; izan ere, gizarte-zerbitzuak dira haurren eta nerabeen aurkako indarkeria kasuetan 

sarrerako atea eta funtsezkoa zeregina dute familiekiko eta beste zerbitzu batzuekiko (hezkuntza 

eta osasun arloko eta arlo polizial eta judizialeko zerbitzuak) koordinazioan. 

Agintaritzaren agente izatea:

LOPIVIren berrikuntza nagusietako bat da gizarte-zerbitzuetan jarduten duten funtzionarioei 

agintaritzaren agente izateko betekizuna ematea, haurren eta nerabeen babesari lotutako zereginak 

gauzatzean. 

Agintaritzaren agente izateak nagusitasun-posizioa ematen die beren zereginak gauzatzean, eta, batez 

ere, hiru alderditan zehatz daiteke:

Ikuskaritza-aktek eta egiten dituzten salaketek egiazkotasun-presuntzioa dute.

Jasan ditzaketen erasoek arau-hauste penala eragiten dute.

Agintaritza judizialaren edo gobernukoaren babesa eska dezakete, baldin eta ikusten badute 

ezinezkoa zaiela beren babes-zeregina betetzea.

Esku-hartze taldeak (LOPIVIren 42. artikulua):

Lehen mailako arretako zein arreta espezializatuko gizarte-zerbitzuen protagonismo handiarekin bat 

etorriz, LOPIVIk xedatzen du administrazio eskudunak (hau da, autonomikoak eta udalekoak) familiekin 
eta haur eta nerabeekin esku hartzeko profesional eta taldeez hornituko dituztela, batik bat adingabeen 

aurkako indarkeria goiz detektatzeko, baloratzeko eta esku hartzeko prestakuntza duten profesionalez.

Adingabeen aurkako indarkeriaren eremuan lan egiten dute gizarte-zerbitzuetako esku-hartze taldeak 

gizarte-hezkuntzako, psikologiako eta gizarte-laneko profesionalek osatuko dituzte ahal dela, eta, 

beharrezkoa denean, haurren eta nerabeen aurkako indarkerian espezializatutako abokatutzako 

profesionalek.



Haurren eta nerabeen aurkako indarkeriaren arriskua edo susmoa dagoenean 
esku hartzea (LOPIVIren 43. artikulua):

Seme-alaben hazkuntzan eta zaintzan gurasoek duten erantzukizunari zor zaion errespetuaren eta 

babesaren logikarekin bat, LOPIVIk honako hau xedatzen du:

”Haurren eta nerabeen aurkako indarkeriaren arriskua edo susmoa dagoen 

kasu guztietan, lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuek, haurrak babesteko 

erakunde publikoarekin koordinatuta, gurasoei babes-funtzioak betetzen 

laguntzeko bideak ezarriko dituzte”

Kasu bakoitza lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuek baloratuko dute eta “ahal den guztietan” 

diziplinartekotasunean eta haurrak babesteko erakunde publikoarekin eta hainbat arlotako talde eta 

profesionalekin koordinatuta.

Balorazio horretatik ondorioztatzen bada beharrezkoa dela esku hartze familiarreko plan indibidualizatu 

bat egitea, inplikatutako gainerako arloekin koordinatuta egingo da.

Haurren tratu txarren arrisku- edo susmo-kasuei buruzko esku-hartze planaren esparruan lehen mailako 

arretako gizarte-zerbitzuek gauzatzen dituzten jarduketak adingabeen babesean espezializatutako 

gizarte zerbitzuei jakinaraziko zaizkie.

Puntu horretan, LOPIVIk bat etorri behar du ABJLOren 17. artikuluarekin (LOPIVIren azken 
xedapenetako zortzigarrenak aldarazia), arrisku-egoeretan esku-hartzeari buruzkoarekin 

eta autonomia erkidegoko arloko legeriarekin.

LOPIVIk bi aldaketa egin ditu ABJLOren 17. artikuluan.

Lehena, ABJLOren 17.1 artikuluko arriskuaren definiziotik kentzeko honako hau: 
“Inguruabar edo gabezia materialak egotea arrisku-adierazletzat hartuko dira, baina 

sekula ez dute ekarriko adingabea familia-ingurunetik bereiztea”.

Bigarrenak lehenengo aldiz sartzen ditu zenbait arrisku-adierazle, zeinak aintzat hartu 

beharko diren haurren kontrako indarkeria-kasuak identifikatzeko eta, hala behar izanez 

gero, jarduteko.

Adierazle horiek sartzeak murriztu egiten du administrazioaren diskrezionalitatea, 

areagotu egiten du eragileen eta balizko arrisku-egoeran egon daitezkeen familien 

segurtasun juridikoa eta autonomia-erkidego guztietan aintzat hartu beharreko 

izendatzaile komunetako txikiena ematen du.

Lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuei dagokie kasu bakoitzari buruzko informazioa 

biltzea; dagozkion profesionalek ere hartuko dute parte. Horrez gain, kasua 

diziplinartekotasunez aztertzea eta beharrezkoa den guztietan haurrak babesteko erakunde 

publikoaren edo bestelako zerbitzuen laguntza (besteak beste, genero-indarkeriaren 

biktima diren emakumeak artatzeko dagokion autonomia-erkidegoko zerbitzuena) izatea 

edo haiek esku hartzea.

49



Haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurka erabat babesteari buruzko Lege Organikoari buruzko gida

Larrialdi-egoerak (LOPIVI 41.2 artikulua):

Larrialdi-egoeretan haurren eta nerabeen babesa bermatzeko ebaldin eta kasua ezin bada erakunde 

publikora bideratu:

Autonomia-erkidego bakoitzak zehatuko du prozedura, lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuek 

beharrezkotzat jotzen dituzten koordinazio-neurriak har ditzaten.

Adingabea, gainera, babesgabetasun-egoeran badago, erakunde publikoari jakinarazi beharko diote 

berehala.

Kasu larrietan, gizarte-zerbitzuetako edo Segurtasun Indar eta Kidegoetako profesionalek haurrari 

lagundu ahal izango diote osasun-zentro batera, beharrezkoa duen arreta jaso dezan, kasuaren 

larritasunak ahal eskatzen duenean. Oro har, haurraren legezko arduradunei jakinarazi beharko zaie, 

baldin eta arduradunek indarkeria pairarazi diotelako susmorik ez bada (kasu horretan Fiskaltzari 

jakinaraziko zaio).

Aurreikuspen hori ABJLOren beste aldaketa batekin (azken xedapenetako zortzigarrenaren 
arabera aldatua) lotu behar da. Aldaketa horrek larrialdi-egoeretan jarduteari buruzko 14 

bis artikulua sartu du (baina ez dio soilik indarkeriari egiten erreferentzia, babesgabetasun-

egoera guztiei baizik). Artikulu berri horrek bi aurreikuspen jasotzen ditu:

L’actuació dels serveis socials serà immediata en casos d’urgència.

L’atenció en casos d’urgència no estarà subjecta a requisits procedimentals ni de forma.

Kasuen erregistroa, lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuek bete beharrekoa 
(LOPIVIren 43.3 eta 44.1 artikuluak):

LOPIVIk sartu duen beste berrikuntza garrantzitsu bat da lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuei 

esleitzen diela nerabeen eta haurren aurkako indarkeria-kasuen jarraipena egitea eta hauei buruzko 
informazioa biltzea, autonomia-erkidego bakoitzean arautzen den prozeduraren arabera. Jarraipen- 

eta bilketa-sistema horretan, honako hauek jasoko dira:

Jasotako jakinarazpenak eta komunikazioak. 

Baieztatutako kasuak

Gizarte-zerbitzuen esku-hartzearekin lotuta abian jarritako neurriak.

Erregistro hori garrantzitsua da oso; izan ere, haurren eta nerabeen aurkako indarkeria-kasuei buruzko 

informazioa estatistikoa egiteko oinarria izango da.
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BABES-ZENTROAK    

Erregulazioa: LOPIVIren IV. titulua: “babes-zentroetako jarduketak”, 53. 
artikulutik 55.era, eta LOPIVIren azken xedapenetako zortzigarrenak ABJLOn 
gai horretan egindako lege-aldaketa garrantzitsuarekin osatzen da:

Legez ezarritako arrazoiengatik adingabe baten administrazio-tutoretza onartu ondoren, harrera-neurri 

alternatiboa erabaki behar da, haren interes gorenaren eskakizunen arabera. Premia- eta egokitasun-

printzipioen arabera, babes-zentro batean sartzea erabakitzen bada, bermatu egin behar da, halaber, 

osotasun fisiko eta psikologikorako oinarrizko eskubidea, bai eta tratu ona jasotzeko eskubidea ere.

Horrek, familia-bizitzarekin alderatuta (norberarena edo besterena), dakarren konplexutasuna dela 

eta, eta gurasoen zaintzaz gabetutako haurren eta nerabeen (bereziki, desgaitasuna duten haurren 

edo bakarrik migratzen diren atzerriko haurren) kalteberatasun berezia dela eta, LOPIVIk erregulazio 
espezifiko bat jasotzen du, bertan bizi diren adingabeek jasan ditzaketen indarkeria-egoeren aurrean 

lortu beharreko erantzun egokiari buruz.

Babes-zentroak, ingurune seguruak:

Adingabeak babesteko zentro guztiek, haien titulartasuna gorabehera, ingurune seguruak izan beharko 

dute. Horretarako, babes-zentroetan bizi diren haurren eta nerabeen babes osoa bermatzeko neurriak 
hartu behar dira:

1. Jarduketa-protokoloak aplikatzeko betebeharra (LOPIVIren 53. artikulua).

Babes-zentro guztietan aplikatu beharreko jarduketa-protokoloak/ek Haurrak 

babesteko erakunde publikoak ezarriko ditu.

 Gerta daitezkeen indarkeria-egoerak prebenitzeko, goiz detektatzeko eta esku-hartzeko jarraitu 
beharreko jarduketak bilduko dituzte.

Protokoloaren eraginkortasuna erakunde publiko eskudunak onetsitako estandarren eta 

adierazleen arabera ebaluatuko da. Ulertzen da erakunde publikoak formalki onesteak 

behartzeko indarra ematen diela protokoloei, eta, ondorioz, ezinbestean bete beharko direla 

Erakunde publikoek, halaber, protokolo horien estandarrak eta adierazleak onetsiko dituzte.

Zehaztu egingo dute nola eman hasiera prozedurari, eta zein izango diren jarduketen 

profesionalek jarraitu beharreko komunikazio-sistema eta koordinazioa.

Aintzat hartuko dute zein egoeratan den komenigarria, adingabeak beste zentro batera 
lekualdatzea haien interes gorena eta segurtasuna bermatzeko.

 Protokoloek jarduketa espezifikoak jasoko dituzte honako kasu hauetan:

Jazarpenaren helburua desgaitasunagatiko, arrazagatiko, sexu-orientazioagatiko, 

identitateagatiko edo genero-adierazpenagatiko diskriminazioa denean.

 Adingabeen jazarpena teknologia berrien edo gailu mugikorren bidez gauzatzen denean 

eta intimitateari eta ospeari kalte egiten zaienean.

Babes-neurrien mende dauden adingabeen sexu-esplotazio eta salerosketa kasuak direnean, 

protokoloek prebentzioko, detekzio goiztiarreko eta esku hartzeko jarduerak jasoko dituzte, 

bereziki aintzat hartuta genero-ikuspegia eta Fiskaltzarekin, Segurtasun Indar eta Kidegoekin 

eta inplikatutako gainerako gizarte-eragileekin koordinatzeko neurriak (LOPIVIren 55. artikulua).
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2. Komunikatzeko eta kexak aurkezteko mekanismoak daudela bermatzea.

Jarduketa-protokoloek kexak eta salaketak aurkezteko mekanismo errazak, eskuragarriak, 
seguruak eta konfidentzialak ezarriko dituzte edozein indarkeria-egoeraren berri emateko, haurrak 

eta nerabeak errepresaliak jasateko arriskurik gabe tratatuak izan daitezen. Gainera, kexei ematen 

zaien erantzunari errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio, nahiz eta LOPIVIk ez duen esaten nahitaez 

erantzun behar denik, ez eta noren aurrean aurkez daitezen errekurtsoa (LOPIVIren 53.1 artikulua).

Hemen, LOPIVIren 13.1 artikuluan xedatutakoa mahaigaineratu behar da:

“Babes-erakunde publiko baten zaintzapean/tutoretzapean dauden eta erakunde 

hori edo haren zerbitzuko langileak beren kontra indarkeria erabiltzeagatik 

salatzen dituzten haurren eta nerabeen kasuan, ulertuko da, nolanahi ere, interes-

gatazka dagoela haurraren eta haren tutorearen edo zaintzailearen artean”
 

Uste izango da interes-gatazka dagoela adingabearen iritzia hari buruz hartzen den neurriaren 

kontrakoa denean edo haren eskubideak murrizten dituenean (ABJLOren 2.5 artikulu berria). Kasu 

horietan, beharrezkoa izango da haurrari lagunduko dion defendatzaile judizial bat izendatzea.

3. Babes-zentroetako langileentzat hasierako etengabeko prestakuntza espezializatua bermatzeko 
betebeharra indarkeria-kasuak goiz detektatzeko (LOPIVIren 5. artikulua).

4. Sexu-delitugileen eta gizakien salerosketaren Erregistro Nagusiaren ezezko ziurtagiria izateko 
betebeharra (LOPIVIren 57. artikulutik 60.enera).

5. Haurrei eta nerabeei indarkeria-egoeren komunikazio-prozedurei eta ikastetxeko arduradunei 

buruzko informazioa emateko betebeharra, eta informazio hori eguneratuta edukitzeko eta 

eskuragarri jartzeko betebeharra. (LOPIVIren 18. artikulua).

En referir-se als protocols d’actuació en els centres de protecció, la LOPIVI disposa que hauran de 

“garantir que, en el moment de l’ingrés, el centre de protecció faciliti a la persona menor d’edat, per 

escrit i en l’idioma i format que li resulti comprensible i accessible, les normes de convivència i el 

règim disciplinari que regeix el centre, així com la informació sobre els mecanismes de queixa i de 

comunicació existents (article 53.1.c LOPIVI), i també que apliqui el deure, més ampli, de mantenir 

accessible i actualitzada aquesta informació.

Fiskaltzak gainbegiratzea (55. artikulua)

LOPIVIren 55.1 artikuluak xedatzen du Fiskaltzak aldian-aldian bisitatuko duela zentroa, haren barne-

araudian ezarritakoaren arabera, honako hauek egiteko:

Jarduketa-protokoloak betetzen direla gainbegiratzea. 

Indarkeria-egoeren komunikazio-mekanismoen jarraipena egitea. 

Hala eskatzen duten haurrei eta nerabeei entzutea.

2. apartatuak honako hau xedatzen du: haurren eta nerabeen babes-erakundeek etengabe komunikatuko 
dira Fiskaltzarekin eta, hala badagokio (jokabide-arazoak dituzten adingabeentzako babes-zentro 

berezietan) zentroan sartzea erabaki zuen agintari judizialarekin, zentroan gerta daitezkeen eta adingabeari 

eragin diezaioketen inguruabar garrantzitsuei buruz eta bertan mantentzeko beharrari buruz.
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Haurren eta nerabeen babes-zentroetan bizikidetza eta segurtasuna bermatzeko 
neurriak

Babes-zentro guztietarako erregulazioa (ABJLOren 21 ter artikulu berria, 
azken xedapenetako zortzigarrenak sartua (hamaika)):

Nahiz eta babes-zentroek ingurune seguruak izan behar duten, eta, beraz, tratu ona sustatzeko eta 

aplikatzeko neurriak eta jarduerak txertatu behar dituzten, LOPIVIk aldaketa bat egin du ABJLOn, haurrak 

eta nerabeak babesteko zentroetan (ohikoak zein bereziak) bizikidetza eta segurtasuna bermatzeko 

har daitezkeen prebentzio-, arintze- eta euste fisikoko neurriak xehetasunez arautzeko.

Orokorrean, neurri horiek guztiak/ek:

Printzipio hauen arabera arautuko dira: legezkotasuna, premia, indibidualizazioa, proportzionaltasuna, 

egokitasuna, mailaketa, gardentasuna eta gobernu ona.

Haurren eta nerabeen eskubideei, gatazkak konpontzeari eta pertsonal eusteko teknikei buruzko 

prestakuntza dute langile espezializatuek aplikatuko dituzte. 

Zehazki debekatzen da puntu finkoko euste mekanikoa, hau da, adingabe bat ohe batera, objektu 

finko batera, instalazioetan ainguratuta dagoen objektu batera edo objektu higigarrietara lotzea.

Prebentzio-neurriak: LOPIVIk ez du zehazten zein diren neurri horiek, baina lehentasunezkoak dira, 

aritzearekin batera, bizikidetza eta segurtasuna bermatzeko.

Arintze-neurriak honako hauek izango dira: emozioak kudeatzeko hitzezko teknika guztiak, adingabearen 

tentsioa edo etsaitasuna murriztera bideratutakoak, baldin eta aztoramendu- eta/edo asaldura-egoeran 

badago eta bere edo beste pertsona batzuen bizitza eta osotasuna arrisku larrian badago.

Euste-neurriak:

Honako printzipio hauek arautuko dituzte: salbuespenaren, ahalik eta intentsitateko 

txikienaren eta behar-beharrezkoa den denboraren printzipioak, eta haurren eta nerabeen 

duintasuna, pribatutasuna eta eskubideak errespetatuta gauzatuko dira

Modalitateak:

Adingabearen eta arriskuan dagoen pertsonaren edo objektuaren erdian jartzea, espazioak edo 

mugimenduak fisikoki murriztea

 Salbuespen gisa, langile espezializatuek adingabea fisikoki geldiaraztea.

Jokabide-nahasmendua duten adingabeen babes-zentroen kasuan soilik, baimenduta dago 

eskumuturrak ekipo homologatuekin lotzea.

Kasu horiek berehala jakinarazi beharko zaizkie erakunde publikoari eta Fiskaltzari, eta Gorabeheren 

Erregistro Liburuan eta adingabearen espediente indibidualean erregistratuko dira.

Mediku batek adingabearen azterketa fisikoa egin beharko du, gehienez ere 48 orduko epean, 

baldin eta indarrez jokatu behar bada.
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Ezin izango zaizkie haur eta nerabe talde jakin batzuei aplikatu (salbu eta haien jardunak haien edo 

hirugarren baten bizitza eta osotasunerako berehalako arrisku larria ekar badezake):

14 urtetik beherakoak.

 Haurdun dauden neskak haurdunaldia amaitu eta 6 hilabetera arte. 

Bularra ematen duten amak.

Beraiekin seme-alabak dituztenak. 

Gaixotasun larriagatik susperraldian daudenak.

Euste fisikoko neurriak hartzeari buruzko erabakia zentroko zuzendariak hartu beharko du, 
espazioen eta mugimenduen murrizketa edo adingabearen immobilizazioa direnean, arrazoitua izan 

beharko du eta berehala jakinarazi beharko zaie erakunde publikoari eta Fiskaltzari.

Jokabide-arazoak dituzten adingabeen babes-zentroen berariazko erregulazioa 
(ABJLOren 27. artikulutik 30.era bitartekoen erreforma, LOPIVIren azken 
xedapenetako zortzigarrenak (hamabitik hamabostera) sartua) 

Aldaketak egin dira jokabide-arazoak dituzten adingabeen babes-zentroetan har daitezkeen 

segurtasun-neurriei dagokienez (euste fisikoa, isolamendua eta erregistro pertsonalak eta materialak).

Orokorrean, segurtasun-neurri guztiak (ABJLOren 27. artikulua):

Prebentzio- eta arintze-neurriek porrot egin dutenean baino ezingo dira aplikatu.

Zabaldu egiten da horiek aplikatzen dituzten langileek izan behar duten prestakuntza: haurren eta 

nerabeen eskubideei, gatazkak ebazteari eta eusteko teknikei eta abarrei buruzko prestakuntza.

Aldatu egiten dira neurri horiek erabil daitezkeen kasuak: Ihes 

egiteko saiakerak.

Bizikidetzaren alterazio larria edo beste adingabe batzuen eskubideen urraketa larria eragiten 

duen erresistentzia aktiboa.

Nork bere burua zauritzeko, beste batzuei lesioak eragiteko edo instalazioetan kalte larriak 

egiteko zuzeneko arriskua.

Euste-neurriak (ABJLOren 28. artikulua):
 
Salbuespen gisa, baimenduta dago adingabearen eskumuturrak ekipo homologatuekin lotzea
  

Protokolo zorrotz batean oinarrituta.

Baldin eta ezin bada beste bitarteko batzuen bidez ekidin adingabearen edo hirugarrenen bizitza 

edo osotasun fisikoa arrisku larrian jartzea.

Soilik behar-beharrezkoa den gutxieneko denboran aplikatu ahalko da, eta ezin izango da ordubetetik 

gorakoa izan.

Beti aplikatuko da beste norbaitek lagunduta eta etengabe, edo zentroko hezitzaile batek edo 

hezkuntza-taldeko beste profesional edo teknikari batek etengabe gainbegiratuta.

Berehala jakinaraziko zaie erakunde publikoari, Fiskaltzari eta zentroan sartzeaz arduratzen den organo judizialari.
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Isolamendua (ABJLOren 29. artikulua):

 Behin-behinekoa izango dela gehitu da.

 Ezabatu egiten da ahal dela adingabearen gelan bertan egin behar dela dioen zehaztapena.

 Gehieneko denbora 6 ordutik 3ra murrizten da.

 Honako hau gaineratu da: hezitzaile batek aurrez aurre eta modu jarraituan laguntzea edo, hala 

badagokio, gainbegiratzea iraunkorra izatea.

 Hezitzaile batek ez ezik, zentroko hezkuntza-taldeko beste profesional edo teknikari batek ere 

laguntzea baimentzen da

Erregistro materialak eta pertsonalak (ABJLOren 30. artikulua):

Horien helburua zehazten da: berez edo erabilera desegokiagatik arriskutsuak edo kaltegarriak izan 

daitezkeen objektuak, tresnak edo substantziak zentroan sartzeak edo zentrotik ateratzeak sortzen 

dituen arrisku-egoerak saihestea.

 Gorputza erakutsi behar izanez gero, partzialki erakutsi behar dela zehazten da.

Erreforma-zentroetako zaintza- eta segurtasun-neurriak (AEPLOren 59. artikulua):

Debekatuta dago puntu finkoko euste mekanikoa, hau da, pertsona bat ohe artikulatu 

batera, objektu finko batera, instalazioetan ainguratuta dagoen objektu batera edo 

objektu higigarrietara lotzea.

Adingabeen “indarkeria-ekintzei edo lesioak” ekiditea gaitzen duen kasuari gehitu 

behar zaio indarkeria-ekintza horiek beste pertsona batzuen kontra egin daitezkeela.

Salbuespen gisa, baimenduta dago barnealdi-neurria betetzen duen pertsonaren 
eskumuturrak homologatutako ekipoekin lotzea, betiere protokolo zorrotz baten 

oinarrituta eta neurri ez hain kaltegarriak aplikatu ezin direnean.

Indarrez jokatu behar denean, mediku batek adingabearen azterketa fisikoa egin 

beharko du, gehienez ere 48 orduko epean, eta parte medikoa egin beharko du.

Euste-neurriak berehala jakinarazi beharko zaizkie Adingabeen Epaitegiari eta Fiskaltzari, 

eta Gorabeheren Erregistro Liburuan eta adingabearen espediente indibidualizatuan 

jasoko dira. Liburua zentroko zuzendaritzak gainbegiratuko du eta espedientea eguneratuta 

mantendu behar da.

Debekatuta dago adina zehazteko probetan biluztea (ABJLOren 12. artikulua):

Debekatuta dago adina zehazteko prozeduran biluzte integralak, sexu-organoen 

miaketak edo bestelako mediku-proba bereziki inbaditzaileak egitea 
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OSASUN-EREMUA
Erregulazioa: 38-40. artikuluak

Osasun-arloan aurreikusten diren neurriak Estatuko Osasun Sistemaren 

Lurralde arteko Kontseiluaren barruan osasun-administrazioen arteko 

beharrezko lankidetzaren arabera bideratzen dira, alde batera utzi 

gabe bakoitzak bere eskumenak erabiliz gauzatu behar dituen jarduera 

espezifikoak.

Beste arlo batzuetan gertatzen den bezala, osasun-arloan LOPIVIren aurreikuspen orokorrak ezarri behar 
dira, haurren eta nerabeen eskubideen eremuan osasun-profesionalen gaitasunei eta prestakuntzari 

dagokienez, bai eta aurrekari sexualen ziurtagiri negatiboa izateko eskakizunari dagokionez, nahiz eta 

kapitulu honetan ez den berariaz aipatzen.

LOPIVIk ez du hartzen osasun-arloa ingurune segurutzat, baina arlo horretan bermatu behar dira 

haurrek eta nerabeek indarkeriaren aurrean dituzten eskubide guztiak.

Osasun-administrazioen jarduerak: 

Tratu ona eta haurren eta nerabeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta detekzio goiztiarra 
sustatzea (38. artikulua).

Biktimak artatzeko eta suspertzeko protokoloak egitea eta neurriak hartzea. Arreta berezia jarriko 

zaie desgaitasuna, neurogarapen-arazoak eta osasun mentaleko arazoak dituzten haurrei (38. eta 

40. artikuluak).

Haurrei eta nerabeei informazio, tratamendu eta susperraldirako aukera jasotzea ahalbidetzea, 

eta horretarako, arreta unibertsala eta eskuragarria bermatzea, bai eta osasun mental integraleko 

arreta ere (adinaren araberakoa eta zuzentzailea). (38. artikulua)

Historia klinikoetan sartzea indarkeriaren biktimak diren haurren arretari buruzko erregistroak (40. 

artikulua)

Haurren eta nerabeenganako indarkeriaren aurkako Batzordea (LOPIVIren 39. 
artikulua):

Estatuko Osasun Sistemako Lurralde arteko Kontseiluak, Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko 

osasun-arloko lankidetza-organoak, arloko batzarra izanik, legea indarrean sartu eta urtebeteko epean 
Haurren eta nerabeenganako indarkeriaren aurkako Batzordea sortuko du.

Osaera: 

Auzitegi-medikuntzako eta Auzitegi-zientzietako Institutuetako adituak, Justizia Ministerioak 

izendatuak.

Haurren eta nerabeen aurkako indarkeriaren biktimen prebentzioan, balorazioan eta tratamenduan 

inplikatutako osasun-profesional adituak.
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Eginkizunak:

LOPIVIn aurreikusi diren eta osasun-eragina duten neurrien plangintza egiten laguntzea eta bideratzea.

Osasun-jarduerako protokolo komun bat egitea, edozein indarkeria-motaren ondorioz adingabe bati 

osasun-laguntza ematen zaion osasun-zentro eta -zerbitzu guztietan aplikatzeko. (39.2 artikulua). 

Protokolo horrek:

Legea behar bezala aplikatzeko beharrezkoak diren neurriak eta osasun-sektoreak haurren 

eta nerabeen aurkako indarkeria desagerrarazten laguntzeko beharrezkotzat jotzen den beste 

edozein neurri ebaluatu eta proposatu beharko ditu.

 Haurren eta nerabeen aurkako indarkeria-kasuen susmoak edo ebidentziak dagozkien gizarte-

zerbitzuei jakinarazteko prozedurak ezarri beharko ditu.

 Lankidetza zehaztu beharko du Guardiako Epaitegiarekin, Segurtasun Indar eta Kidegoekin, 

haurrak babesteko erakunde publikoarekin eta Fiskaltzarekin.

Urteko txostena egin beharko du, eta bertan jasoko ditu indarkeriaren biktima diren adingabeen 

arretari buruzko datu eskuragarriak eta Legean aurreikusten diren eta osasun-eragina duten neurriak 

ezartzeari buruzko informazioa.
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INGURUNE DIGITALA:
IKTak ETA DATU PERTSONALEN 
BABESA

INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN 

TEKNOLOGIAK

Erregulazioa: 45. eta 46. artikuluak

Ingurune digitalean haurren eta nerabeen aurkako indarkeriari arreta berezia eskaintzen zaio LOPIVIn:

Indarkeria gerta daitekeen espazio gisa. Izan ere, berariaz aipatzen da LOPIVIren 1.2 artikuluaren 

definizioan.

Beste ingurune batzuetan (besteak beste, hezkuntza) transmisio-bide gisa.

Administrazio publikoek ingurune digitalaren inguruan gauzatu beharreko 
jarduketak

1. Sentsibilizazio-, hezkuntza- eta hedapen-kanpainak (LOPIVIren 45.1 artikulua):

Haur eta nerabeei, familiei, hezitzaileei eta adingabeekin lan egin ohi duten bestelako profesionalei 

zuzenduta.

Edukia:

Internet eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak modu seguruan eta arduratsuan 

erabiltzeari buruzkoa.

Haurren eta nerabeen aurkako sexu-indarkeriako fenomenoak (hala nola ziberbullying-a, grooming-a, 

genero-indarkeria edo sexting-a) eragin ditzakeen erabilera desegokiaren ondoriozko arriskuei buruzkoa

 Adingabeek pornografiara duten sarbideari eta kontsumoari buruzkoa.

Halaber, prebentzio- eta informazio-kanpaina instituzionalek beren helburuen artean sartu behar 

dute eduki digital sexualei eta/edo bortitzei buruzko prebentzioa; izan ere, eragina izan dezakete 

haurrengan eta nerabeengan (45.4 artikulua).

2. Familiei laguntzeko eta haiek trebatzeko neurriak: 

Familiek seme-alaben hazkuntzan eta hezkuntzan, esparru digitala barne, duten oinarrizko erantzukizunetik 

abiatuta, LOPIVIren arabera, administrazio publikoek honako hauek sustatuko dituzte:

Beren legezko betebeharrak betetzen laguntzeko neurriak, bereziki gailu digitalen eta informazioaren 

gizarteko zerbitzuen erabilera orekatua eta arduratsua egiten dutela bermatzekoak, haien nortasuna 

behar bezala garatzen dela berma dadin eta haien duintasuna eta oinarrizko eskubideak zaindu 

daitezen (45.1 artikulua).

Gurasoen kontrolerako eta salaketa eta blokeorako mekanismoak ezartzea eta erabiltzea (46.2 

artikulua).
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3. Interneten erabilera seguruari eta arduratsuari buruzko laguntza-zerbitzua (LOPIVIren 45.2 
artikulua):

Administrazio publikoek Interneten erabilera seguruari eta arduratsuari buruzko laguntza-zerbitzu 

espezifiko bat jarri behar dute haurren eta nerabeen, familien, hezitzaileen eta beste profesional batzuen 

eskura, erabiltzaileei Interneten adingabeek izan ditzaketen arrisku- eta larrialdi-egoeretan laguntza eta 
aholkularitza emateko.

4. Sektore pribatuarekiko lankidetza:

Informazioaren eta komunikazioen teknologien ingurune digitala funtsezko eremua da haurrak indarkeriatik 

babesteko LOPIVIk enpresa-sektorearekiko lankidetza bilatzen du, legearen helburuak lortzen lagun 
dezan, LOPIVIren 8. artikuluan aurreikusitako lankidetza publiko-pribatua indartzeko esparruan.

Bereziki, administrazio publikoek, haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurrean babesteko betebeharraren 

titular diren aldetik:

Internet modu seguruan erabiltzeari, horri lotutako arrisku-arazoei eta joera berriei buruzko 
diagnostikoak egin beharko dituzte aldian behin (46.1 artikulua).

Neurriak hartu beharko dituzte haurrek eta nerabeek Internet modu seguruan eta arduratsuan 

erabiltzearen arloan enpresek duten erantzukizun soziala sustatzeko (LOPIVIren 45.3 artikulua, 

lehen paragrafoa).

Sektore pribatuarekin lankidetzan, aplikazio eta zerbitzu digitalen hasierak eta garapenak haurrak 
eta nerabeak babestea kontuan hartzea sustatuko dute (LOPIVI, 45.3 artikulua, bigarren paragrafoa).

Sektore pribatuarekiko lankidetza sustatuko dute, ingurune digital seguruak sortzeko, eduki 

digitalak adinaren arabera sailkatzean eta etiketatze adimenduna erabiltzean estandarizazio 

handiagoa lortzeko, haurrek eta nerabeek ezagutzeko eta gurasoei edo tutoretza, zaintza edo 

harrerako eginkizunak betetzen dituztenei laguntzeko zerbitzu eta gailu motak ebaluatzean eta 

hautatzean (LOPIVIren 46.2 artikulua).

Lineako eduki positiboak eta adin-taldeen beharretara egokitutako edukien garapena sustatuko 

dituzte, eta, horretarako, industriaren artean autoerregulazio- eta korregulazio-kodeak bultzatuko 

dituzte, haurren eta nerabeentzako produktuen eta zerbitzuen garapenean modu seguru eta 

arduratsuan erabiltzeko (LOPIVIren 46.3 artikulua).

Industriak eskaintzen diren edukiak gurasoen kontroleko mekanismoetan sartzea sustatu eta 

indartuko dute, edo adina egiaztatzeko protokoloak abian jarriz Interneten eskuragarri dauden 

aplikazio eta zerbitzuetan, helduentzako erreserbatutako guneetara sartzea eragozteko (LOPIVIren 

46.3 artikulua)

Lan egingo dute teknologia berrien tresnen ontzietan abisu bat ager dadin, adikzio-jokabide 
espezifikoak prebenitzeko teknologia horiek arduraz erabili behar direla ohartarazteko (LOPIVIren 

46.4 artikulua).

5. Hezkuntza-neurriak: hezkuntza digitalerako eskubidea (LOPIVIren 33. artikulua):

LOPIVIren abiapuntua da haurrek hezkuntza digitalerako duten eskubidea (DBLOren 83. artikulua), baita 

hezkuntzaren esparruan ere. Horretarako, administrazio publikoei honako betebehar hauek ezartzen 

dizkie:

Ikasleak gizarte digitalean erabat txertatzen direla eta bitarteko digitalak modu seguruan eta 

egokian erabiltzen ikasten dutela bermatzea.

Prestakuntza-etapa guztien barruan, Interneten erabilera egokia sustatzea.
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ADINGABEEN DATU PERTSONALEN BABESA

Erregulazioa: LOPIVIren 52. artikulua

LOPIVIk zeregin nagusia ematen dio Datuak Babesteko Espainiako Agentziari (DBEA) adingabeen datu 

pertsonalen babesean; izan ere, datuen babesari buruzko araudia gainbegiratzeko eta kontrolatzeko 

eginkizunak bete behar ditu (LOPIVIren 52.1 artikulua), bereziki informazioaren eta komunikazioaren 

teknologien bidez egiten denean.

Salaketak jartzeko kanal irisgarria eta segurua (LOPIVIren 52.2 artikulua):

Agentziak bermatu egingo du kanal irisgarri eta seguru bat eskuragarri dagoela Interneten datu 
pertsonalak babesteko eskubidea larriki kaltetzen duten legez kontrako edukiak daudela salatzeko.

Nork jar dezake salaketa DBEAn?

Beren izaeragatik, karguagatik edo lanbideagatik haurrak eta nerabeak zaintzeaz, laguntzeaz eta 

babesteaz arduratzen diren pertsonak.

Ikastetxeak, Ongizate eta Babeserako koordinatzaileak eskatuta, haurren eta nerabeen datu 

pertsonalak legez kontra tratatzea eragin dezaketen egoeretan (LOPIVIren 35.2.j artikulua).

Haurrak eta nerabeak, beren legezko ordezkarien bitartez edo zuzenean, azken kasu horretan, 

“baldin eta funtzionario arduradunak uste badu heldutasun nahikoa duela” (LOPIVIren 17.1 eta 52.3).
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KIROLAREN ETA AISIAREN ETA DENBORA 
LIBREAREN EREMUA

Erregulazioa: LOPIVIren 47. eta 48. artikuluak

Kirolaren, aisialdiaren eta denbora librearen arloko 
ingurune seguruak (LOPIVIren 47. artikulua):

Haurrak eta nerabeak ingurune seguru gisa indarkeriaren aurrean osorik 

babesten direla bermatzeko LOPIVIn araututako beste eremuetako bat 

kirolaren eta aisialdiaren eta denbora librearen eremua da.

Zer esan nahi du ingurune segurua izateak?

1. Administrazioek jarduteko protokoloak erregulatzea:

Administrazio publikoek, beren eskumenen esparruan, jarduketa-protokoloak arautuko dituzte, 
eta adingabeekin kirol- edo aisialdi-jarduerak egiten dituzten erakunde guztiek aplikatu beharko 
dituzte.

Protokolo horiek:

Haurren eta nerabeen aurkako indarkeria-egoerak prebenitzeko, goiz detektatzeko eta esku hartzeko 

gauzatu beharreko jarduerak ezarriko dituzte.

Protokolo horiek kirol- eta aisialdi-jarduerak egiten dituzten zentro guztietan aplikatu beharko dira, 

haien titulartasuna edozein dela ere, eta, betiere, Errendimendu Handiko eta Kirol Teknifikazioko 

Zentroen Sarean, Kirol Federazioetan eta Udal Eskoletan.

2. Normalean adingabeekin kirol- edo aisialdi-jarduerak egiten dituzten erakundeen betebeharrak:

a. Jarduketa-protokoloak aplikatzea eta monitorizazio-sistema bat ezartzea, protokoloak betetzen 

direla ziurtatzeko.

b. Babes-ordezkariaren figura izendatzea.

LOPIVIk ez du xehetasun gehiagorik ematen figura horren erregulazioari buruz. Kirol-jarduerei buruzko 

autonomia mailako araudiak garatu beharko du, baina honako hau zehazten du:

Haurrek eta nerabeek hari adieraziko dizkiote beren kezkak.

Ezarritako protokoloak zabaltzeaz eta betetzeaz arduratuko da.

Haurren edo nerabeen aurkako indarkeria-egoeraren bat detektatzen bada, dagozkion 

jakinarazpenak egiten hasiko da.

c. Kirolean diskriminazioaren eta indarkeriaren aurkako neurriak hartzea, haurren eta nerabeen, 

familien eta profesionalen parte-hartzearekin;

d. Haurren eta nerabeen parte-hartze aktiboa sustatzea, haien prestakuntzaren eta garapen 

integralaren alderdi guztietan.

e. Kirol erakundeen eta gurasoen edo tutoretza, zaintza edo harrera eginkizunak betetzen dituztenen 

arteko harremanak eta komunikazioa sustatzea eta indartzea.
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f.  Profesionalak prestatzea:

Haurrekiko eta nerabeekiko ohiko harremana eta jarduera profesionala kontuan hartuta, eremu 
horietan jarduten duten profesionalek honako hauek egin beharko dituzte:

LOPIVIren 5. artikuluak aipatzen duen prestakuntza espezializatua jasotzea (desgaitasunen bat 

duten haurrei arreta berezia ematea eta kirol inklusiboa garatzea, LOPIVIren 48.2 artikulua).

Sexu-delitugileen erregistroaren ezezko ziurtagiria izateko eskakizuna betetzea. Kiroleko 

indarkeriari buruzko sentsibilizazio- eta kontzientziazio-kanpainak ere baliagarriak izan dira.
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SEGURTASUN INDAR ETA KIDEGOAK

Erregulazioa: LOPIVIren 49. eta 50. artikuluak

Hala, LOPIVIk honako hau xedatzen du:

Haurren eta nerabeen aurkako indarkeria 

kasuetan, haien eskubideak errespetatzeak eta 

haien interes gorena aintzat hartzeak arautuko 

dute Segurtasun Indar eta Kidegoetako kideen 

jarduna (LOPIVIren 50.1 artikulua).

 

Prestakuntza espezializatua

Funtsezkoa da kideen hasierako eta etengabeko prestakuntza espezializatua, LOPIVIren 5. artikuluaren 

arabera.

Hala, legeak xedatzen du administrazioek beharrezko neurriak hartuko dituztela bermatzeko Segurtasun 
Indar eta Kidegoetako langileen sarrera-, prestakuntza- eta eguneratze-prozesuetan haurren eta 

nerabeen aurkako indarkeria-egoerak poliziaren ikuspegitik tratatzeari buruzko berariazko edukiak 
sartuko direla (LOPIVIren 49.1 artikulua, bigarren paragrafoa).

Unitate espezializatuak (49. artikulua):

Haurren eta nerabeen aurkako indarkeria-egoeren ikerketan, prebentzioan, detekzioan eta jarduketan 

unitate espezializatuak egotea aurreikusten da, kasu horietan behar bezala esku hartzeko prestatuak.

Jarduketa-protokoloak:

Segurtasun Indar eta Kidegoak:

Adingabeekin jarduteko polizia protokoloen eta aplika daitekeen beste edozein protokoloren 

arabera jardungo dute.

Haurren eta nerabeen aurkako indarkeria-egoeretan prebentziorako, sentsibilizaziorako, detekzio 
goiztiarrerako, ikerketarako eta esku hartzeko beharrezkoak diren protokoloak izango dituzte.

Lege-irizpideak (50.2 artikulua):

Protokolo horiek alde batera utzi gabe, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoen honako lege-irizpide 
hauek ezartzen dira, eta adingabeekin egin beharreko jarduera guztietan jarraitu beharko dira:

a) Berehala hartuko dira adingabearen egoerarentzat egokiak diren behin-behineko babes-neurri 
guztiak.

b) Adingabeek esku-hartzen duten eginbideak behar-beharrezko kasuetan baino ez dira egingo. 

Oro har, adingabeak behin baino ez du deklaratuko eta, betiere, berariazko prestakuntza duten 

profesionalen bidez.
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c) Adingabearen esku-hartzea dakarten ezinbesteko eginbide guztiak atzerapenik gabe egingo 

dira, esku-hartze horiek egiteko prest dagoela egiaztatu ondoren.

d) Polizia-bulegoetan eragotzi egingo da harreman zuzena edo zeharkakoa egotea ikertutako 

pertsonaren eta haurraren edo nerabearen artean.

e) Adingabeei, hala eskatzen badute, baimendu egingo zaie beren kabuz eta pertsona heldu 
batekin egon beharrik gabe salaketa aurkeztu ahal izatea.

f) Haurrari edo nerabeari berehala jakinaraziko zaio doako laguntza juridikoa jasotzeko 
eskubidea duela, eta, hala nahi badu, Abokatuen Elkargo eskudunari eskatuko zaio berehala izenda 

dezala ofiziozko txandako abokatua, polizia-bulegoetara joan dadin.

g) Haurrari edo nerabeari tratu ona emango zaio, hizkuntza eta formak haren adinera, heldutasun 

mailara eta gainerako inguruabar pertsonaletara egokituta

h) Ahalegina egingo da haurra edo nerabea une oro ingurune seguru batean eta berak libreki 
izendatutako konfiantzako pertsona batekin egon dadin, salbu eta ikusten bada pertsona horrek 

haur edo nerabearen interes gorenaren aurka egiteko arriskua dagoela. Egoera hori adierazpen 

ofizial bidez adierazi beharko da.
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Sentsibilizazioa

Prestakuntza

FAMILIA-
EREMUA

Prestakuntza- eta 
sentsibilizazio-
programak honako 
hauek ekiditeko: 
haurren ezkontza 
sustatzea, ikasketak 
uztea eta beren 
adinarekin bat ez 
datozen lan- eta 
familia-konpromisoak 
hartzea

Guraso-erantzukizuna 
modu positiboan 
gauzatzeko 
prestakuntza-
materialak egitea eta 
zabaltzea

Balioak eta gaitasun 
emozionalak 
eskuratzeko oinarrizko 
eta funtsezko 
estrategien hezkuntza 
eta garapena 
sustatzea

Heldu eta haur 
eta nerabeentzat 
negoziaziorako 
trebetasunei eta 
familia barruko 
gatazkak konpontzeari 
buruzko prestakuntza 
programak garatzea

Prestakuntza- eta 
sentsibilizazio-
programak honako 
hauek ekiditeko: 
haurren ezkontza 
sustatzea, ikasketak 
uztea eta beren 
adinarekin bat ez 
datozen lan- eta 
familia-konpromisoak 
hartzea

HEZKUNTZA-
EREMUA

Hezkuntza-arloan 
aplika daitezkeen 
protokoloak hedatzea

Haurren eta nerabeen 
oinarrizko eskubideei 
buruzko hasierako 
eta etengabeko 
prestakuntza 
espezializatua

Goi-mailako, graduko 
eta graduondoko 
heziketa-zikloko 
ikasketa-planetan 
berariazko edukiak 
sartzea haurren 
aurkako indarkeria-
kasuak prebenitzeko, 
goiz detektatzeko eta 
esku hartzeko

Haurren eta nerabeen 
prestakuntza 
eskubideei, 
segurtasunari 
eta erantzukizun 
digitalari buruz, 
eta, horretarako, 
prestakuntza-etapa 
guztietan Interneten 
erabilera egokia 
sustatzea

OSASUN-
EREMUA

Haurren eta nerabeen 
oinarrizko eskubideei 
buruzko hasierako 
eta etengabeko 
prestakuntza 
espezializatua

Goi-mailako, graduko 
eta graduondoko 
heziketa-zikloko 
ikasketa-planetan 
berariazko edukiak 
sartzea haurren 
aurkako indarkeria-
kasuak prebenitzeko, 
goiz detektatzeko eta 
esku hartzeko

GIZARTE- 
ZERBITZUAK

Haurren eta nerabeen 
oinarrizko eskubideei 
buruzko hasierako 
eta etengabeko 
prestakuntza 
espezializatua
Goi-mailako, graduko 
eta graduondoko 
heziketa-zikloko 
ikasketa-planetan 
berariazko edukiak 
sartzea haurren 
aurkako indarkeria-
kasuak prebenitzeko, 
goiz detektatzeko eta 
esku hartzeko
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BABES-
ZENTROAK

Haurren eta nerabeen 
oinarrizko eskubideei 
buruzko hasierako eta 
etengabeko prestakuntza 
espezializatua hezkuntza-
komunitateko kideentzat

Goi-mailako, graduko eta 
graduondoko heziketa-
zikloko ikasketa-planetan 
berariazko edukiak sartzea 
haurren aurkako indarkeria-
kasuak prebenitzeko, goiz 
detektatzeko eta esku 
hartzeko, beren adinekin 
bat

KIROLA ETA 
AISIALDIA

Haurren eta nerabeen 
oinarrizko eskubideei 
eta kirol inklusiboari 
buruzko hasierako eta 
etengabeko prestakuntza 
espezializatua, bereziki 
desgaitasunen bat 
duten haur eta nerabeak 
artatzeko

Goi-mailako, graduko eta 
graduondoko heziketa-
zikloko ikasketa-planetan 
berariazko edukiak 
sartzea haurren aurkako 
indarkeria-kasuak 
prebenitzeko, goiz 
detektatzeko eta esku 
hartzeko

KIROLA ETA
AISIALDIA

Haurren eta nerabeen 
oinarrizko eskubideei eta 
kirol inklusiboari buruzko 
hasierako eta etengabeko 
prestakuntza espezializatua, 
bereziki desgaitasunen bat 
duten haur eta nerabeak 
artatzeko

Goi-mailako, graduko eta 
graduondoko heziketa-
zikloko ikasketa-planetan 
berariazko edukiak sartzea 
haurren aurkako indarkeria-
kasuak prebenitzeko, goiz 
detektatzeko eta esku 
hartzeko

IKT

Interneten erabilera segurua 
sustatzeko kanpaina 
irisgarriak eta adin-tarteen 
araberakoak, aukerak 
baliatzeko eta erabilera 
positiboa gauzatzeko 
ikuspegiaren arabera

Interneten eta IKTen 
erabilera seguruari eta 
erabilera desegokiaren 
arriskuei buruzko 
hezkuntza-, sentsibilizazio- 
eta zabalkunde kanpainak 
haur eta nerabeentzat, 
familientzat, hezitzaileentzat 
eta beste profesional 
batzuentzat

Erakundeen prebentzio- 
eta informazio kanpainek 
barne hartuko dute haur eta 
nerabeentzat kaltegarriak 
diren eduki digital sexualei 
eta/edo bortitz kaltegarriei 
buruzko prebentzioa

Haurren eta nerabeen 
prestakuntza eskubideei, 
segurtasunari eta 
erantzukizun digitalari 
buruz, eta, horretarako, 
prestakuntza-etapa 
guztietan Interneten 
erabilera egokia sustatzea

Normalean haur eta 
nerabeekin lan egiten 
duten profesionalen 
prestakuntza Interneten 
erabilera seguruari buruz 
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Prebentzioa

FAMILIA-
EREMUA

Gurasotasun positiboa 
sustatzeko jarduerak

Familia-politikako 
neurriak, gurasotasun 
positiboaren 
alderdi kualitatiboei 
laguntzeko

Familia-politikarako 
neurriak, familia-
ingurunetik bereiztea 
prebenitzeko

Haurdunaldian 
emakumeei arreta 
ematea sustatzea eta 
jaiotza inguruko tratu 
ona ahalbidetzea. 
Ingurune obstetriko 
eta jaiotza inguruko 
ingurune segurua 
eskaintzea amarentzat 
eta jaioberriarentzat

Ikasteko modu 
positiboak sustatzeko 
eta familian indarkeria 
fisikoa edo psikologiko 
duen zigorra 
desagerrarazteko 
programak

Haur eta nerabeei 
informazioa eta 
laguntza profesionala 
emateko zerbitzuak, 
indarkeria-mota oro 
garaiz detektatzeko 
eta arbuiatzeko 
beharrezko gaitasuna 
izan dezaten

Desgaitasuna duten 
haurren eta nerabeen 
familiei prestakuntza, 
orientazioa eta 
laguntzak ematea

Familiei laguntzeko 
zerbitzuak bultzatzea

Bitartekaritza- eta 
adiskidetze-zerbitzuak 
bultzatzea familia-
hausturako egoeretan

HEZKUNTZA-
EREMUA

Komunikatzeko 
betebehar kualifikatua

Ikasturte bakoitzaren 
hasieran, indarkeria-
egoeren komunikazio-
prozedurei eta horien 
arduradunei buruzko 
informazio guztia 
ematea

Indarkeria-egoeren 
kexa- eta salaketa-
mekanismoei 
buruzko informazioa 
eguneratuta eta 
eskuragarri izateko 
betebeharra

Trebetasunak 
eskuratzeko, 
sentsibilizatzeko 
eta prestatzeko, 
tratu ona sustatzeko 
eta gatazkak 
modu baketsuan 
konpontzeko 
jarduerak sartzea 
bizikidetza-planean

Eskola-jazarpeneko 
egoerei edo eskolako 
bizikidetzan eragina 
duen beste edozein 
egoerari buruzko 
jokabide-kode 
adostua sartzea 
bizikidetza-planean

Irakasleen Klaustroak, 
edozein indarkeria 
motaren aurrean, 
haurren eta nerabeen 
eskubideak  aitortzen 
eta babesten dituzten 
hezkuntza-neurriak 
hartzea eta horien 
jarraipena egitea. 

Sexu-delitugileen 
eta gizakien 
salerosketaren 
Erregistro Nagusian 
ziurtagiri negatiboa 
izatea, ikastetxeko 
zuzendariak 
edo titularrak 
gainbegiratuta.

Ikastetxe guztietan 
arautzea eta 
aplikatzea, 
titulartasuna edozein 
dela ere.
LOPIVIn sartzen 
diren indarkeria-mota 
guztien aurkako 
jarduketa-protokoloak

OSASUN-
EREMUA

Espainiako Osasun 
Sistemako Lurralde 
arteko Kontseiluak 
osasun-jarduketarako 
protokolo komun bat 
onartzea, osasun-
zentro eta  zerbitzu 
guztietan aplikatzeko

Tratu ona, 
arrisku-faktoreen 
identifikazioa, 
haurren eta nerabeen 
aurkako indarkeriaren 
prebentzioa eta 
detekzio goiztiarra, 
eta biktimak, bereziki 
zaurgarrienei, 
laguntzeko eta 
berreskuratzeko 
neurriak ahalbidetuko 
dituzten protokolo 
espezifikoak onartzea

Sexu-delitugileen 
eta gizakien 
salerosketaren 
Erregistro Nagusiaren 
ziurtagiri negatiboa 
aurkeztea

Haur eta nerabeek 
informazioa, 
tratamendu- eta 
berreskuratze-
zerbitzuak eskura 
ditzaten ahalbidetzea

Osasun mentalaren 
arreta integrala 
bermatuko da, 
konpontzailea eta 
biktimaren adinera 
egokitua

GIZARTE- 
ZERBITZUAK

Babesteko 
erakunde publikoari 
komunikazio 
kualifikatua emateko 
betebeharra, lehen 
mailako arretako 
gizarte-zerbitzuek 
haur eta nerabeek 
aurkako indarkeria- 
eta babesgabetasun 
kasu baten berri 
dutenean

Sexu-delitugileen 
eta Gizakien 
salerosketaren 
erregistro Nagusiaren 
ziurtagiri negatiboa 
aurkeztea

Lehen mailako 
arretako eta arreta 
espezializatuko 
gizarte-zerbitzuak 
familiekin eta haur 
eta nerabeekin esku 
hartzeko profesionalez 
eta taldeez 
(indarkeria-egoeretan 
detekzio goiztiarrean, 
balorazioan eta esku-
hartzean trebatuak) 
hornitzea

Familiei laguntzea 
haurren eta nerabeen 
aurkako indarkeria-
arriskua edo  susmoa 
dagoenean.
lehen mailako arretako 
gizarte-zerbitzuen 
eta zerbitzu 
espezializatuen artean 
koordinatuta

Beharrezkoa 
denean, esku-hartze 
familiarreko plan 
indibidualizatua 
egitea, modu 
koordinatuan 
eta inplikatutako 
gainerako arloen parte 
hartuta

Arreta integrala 
bermatzea indarkeria-
delituen biktima diren 
haur eta nerabeak 
berreskuratzeko, 
gizarte-zerbitzu 
espezializatuen bidez
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BABES-
ZENTROAK

Zentroan sartzeko unean, 
haur eta nerabeei kexak 
edo salaketak jakinarazteko 
mekanismoei, prozedurei 
eta erreferentziazko 
pertsonei buruzko 
informazioa emateko 
betebeharra

Mekanismo horiei buruzko 
informazioa eskuragarri 
eta eguneratuta izateko 
betebeharra

Sexu-delitugileen eta 
gizakien salerosketaren 
Erregistro Nagusiaren 
ziurtagiri negatiboa 
aurkeztea

Haurrak eta nerabeak 
babesteko erakunde 
publikoak ezartzen dituen 
jarduketa-protokoloak 
aplikatzea, haurren 
eta nerabeen aurkako 
indarkeria-egoerak 
prebenitzeko, garaiz 
detektatzeko eta haietan 
esku hartzeko

Protokoloen 
eraginkortasuna ebaluatzea 
ahalbidetuko duten 
estandarrak eta adierazleak 
onestea

Fiskaltzak aldizka 
gainbegiratzea ea 
protokoloak betetzen 
diren eta haur eta nerabeei 
komunikatzeko eta 
entzuteko mekanismoen 
jarraipena egiten den

Prebentzio- eta arintze-
neurriak hartzea babes-
zentroetan bizikidetza eta 
segurtasuna bermatzeko

SIK

Sexu-delitugileen eta 
gizakien salerosketaren 
Erregistro Nagusiaren 
ziurtagiri negatiboa

Haurren eta nerabeen 
aurkako indarkeria-
egoeren ikerketan, 
prebentzioan, detekzioan 
eta jarduketan 
espezializatutako 
unitateak sortzea

Tresna teknologiko 
elkarreragileak garatzea, 
delituen ikerketa 
ahalbidetzeko eta SIKen 
lana sustatzeko

Haurren eta nerabeen 
aurkako indarkeria-
egoeren prebentzioa, 
sentsibilizazioa, detekzio 
goiztiarra, ikerketa eta 
esku-hartzea egiteko 
nahitaez bete beharreko 
protokoloak egitea

Polizia-jarduna haur eta 
nerabeei arreta eta tratu 
ona emateari buruz legez 
ezarritako irizpideetara 
egokitzea

KIROLA ETA
AISIALDIA

Sexu-delitugileen eta 
gizakien salerosketaren 
Erregistro Nagusiaren 
ziurtagiri negatiboa 
aurkeztea

Prebentzioko, detekzio 
goiztiarreko eta esku 
hartzeko protokoloak 
arautzea, eta kirol- eta 
aisialdi-jarduerak egiten 
dituzten zentro guztietan 
aplikatzea

 Monitorizazio-sistema 
bat ezartzea protokoloak 
betetzen direla ziurtatzeko

Kirolean edozein 
arrazoirengatiko 
diskriminazioaren aurka 
borrokatzeko neurriak 
hartzea

Haurren eta nerabeen parte-
hartze aktiboa sustatzea 
haien prestakuntzaren eta 
garapen integralaren alderdi 
guztietan

Kirol- eta aisialdi-
erakundeen eta gurasoen 
arteko harremanak sustatzea 
eta indartzea

IKT

Interneteko legez 
kontrako edukiak 
jakinarazteko betebeharra

Interneten legez kontrako 
edukiak daudela 
salatzeko kanal irisgarriak 
eta seguruak izatea

Familiei laguntzeko 
neurriak, gurasoen 
rola indartuz, haien 
legezko betebeharrak 
betetzea ahalbidetuko 
duten gaitasunak eta 
trebetasunak garatuta

Interneten erabilera 
seguru eta arduratsuari 
buruzko laguntza-
zerbitzu bat jartzea 
haurren eta nerabeen 
eta profesionalen eskura, 
laguntza eta aholkularitza 
eskaintzeko

Enpresen gizarte-
erantzukizun 
korporatiboa sustatzeko 
neurriak hartzea, haur eta 
nerabeek Internet modu 
seguruan eta arduratsuan 
erabil dezaten

Lineako eduki positiboak 
eta adin-taldeen 
beharretara egokitutako 
edukien garapena 
sustatzea
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Detekzioa

Beste batzuk

FAMILIA-
EREMUA

HEZKUNTZA-
EREMUA

Ongizate eta 
babes eremuko 
koordinatzailea 
ikastetxe guztietan

OSASUN-
EREMUA

Detekzio goiztiarrean 
espezializatutako 
langileak hornitzea

Espainiako Osasun 
Sistemako Lurralde 
arteko Kontseiluan 
haurren eta nerabeen 
aurkako indarkeriari 
aurre egiteko batzorde 
bat sortzea

GIZARTE- 
ZERBITZUAK

Detekzioan 
espezializatutako 
langileak hornitzea 
lehen mailako arretako 
gizarte-zerbitzuetan 
eta zerbitzu 
espezializatuetan 

Larrialdi-egoeretan, 
gizarte-zerbitzuetako 
funtzionarioek 
koordinazio-neurri 
egokiak hartu ahal 
izango dituzte 
indarkeriaren biktima 
diren haurren eta 
nerabeen babes 
onena bermatzeko, 
autonomia-erkidego 
bakoitzean onesten 
diren protokoloen 
arabera.- RUSSVI 
(RUMIren ordez)
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BABES-
ZENTROAK

KIROLA ETA 
AISIALDIA

KIROLA ETA
AISIALDIA

Babes eremuko 
koordinatzailea 
haur eta nerabeekin 
normalean kirol- eta aisialdi-
jarduerak egiten dituzten 
erakundeetan

IKT

Administrazio publikoek 
diagnostikoak egitea haur 
eta nerabeen Interneten 
erabilera seguruari eta 
horri lotutako arrisku-
arazoei buruz, bai eta 
joera berriei buruz ere.

DBEAk Interneten 
legez kanpoko edukiak 
daudela salatzeko kanal 
eskuragarria eta segurua 
duela bermatzea 
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15 Haurren eta 
nerabeen aurkako 
indarkeria 
desagerrarazteko 
Estrategia Nazionala 

Erregulazioa: LOPIVIren 21. artikulua

(*) Erreferentziazko nazioarteko esparrua:  Europako Kontseiluaren 

CM/Rec(2009)10 Gomendioa, zeinaren bidez onesten diren haurrak 
indarkeriatik babesteko estrategia nazional integralei buruzko 
jarraibideak.

LOPIVIk babes integralaren ideia jasotzen du, eta adierazten du haurren 

aurkako indarkeriari dagokionez hura zehazteko tresna Haurren eta 

nerabeen aurkako indarkeria desagerrarazteko Estrategia izango dela:

Urte anitzekoa.

Bereziki eremu hauek azpimarratuta: familia, hezkuntza, osasuna, 

gizarte-zerbitzuak, teknologia berriak, kirola eta aisialdia, eta 

Segurtasun Indar eta Kidegoak.

Txosten ekonomiko batekin batera; bertan, zentro eskudunek 

identifikatuko dute zein aurrekontu-aplikazioren kontura finantzatuko den.

 Haurren politiketan eskumenak dituen ministerio-sailak bultzatua.

Estatuko Administrazio Orokorrak egina, autonomia-erkidegoekin eta 

toki-erakundeekin lankidetzan, eta Haurren Behatokiak, hirugarren 

sektoreko erakundeek, gizarte zibilak eta haurrek eta nerabeek parte 

hartu dute, LOPIVIk sortutako Haurren eta Nerabeen Partaidetzarako 

Estatuko Kontseiluaren bidez.

Gobernuak onartua, Haurren eta Nerabeen Konferentzia Sektorialak 

proposatuta.
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Ebaluazioa (21.2 artikulua): 

Urtekoa

Ebaluazio-txosten baten bidez:

Haurren eta nerabeen aurkako indarkeria desagerrarazteko Estrategiaren betetze-mailari eta 

eraginkortasunari buruz.

Estrategia bultzatzea dagokion organoak egina, Justizia, Barne, Osasun, Hezkuntza eta Lanbide 

Heziketako ministerioekin eta Haur Pobreziaren aurkako Goi Komisarioarekin lankidetzan.

Ministroen Kontseiluari helarazi beharko zaio.

Haurren eta nerabeen aurkako indarkeriari buruz eskuragarri dauden datu estatistikoak jasoko 

ditu.

Emaitzak jendaurrean jarriko dira, orok horren berri izan dezan, eta kontuan hartu beharko dira 

dagozkion politika publikoak egiteko. 
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16 Haurren eta 
nerabeen aurkako 
indarkeriari buruzko 
datu eta informazio 
estatistikoak biltzea

Erregulazioa: 44. eta 52. artikuluak

Haur eta nerabeei buruzko datu nahikoak, fidagarriak eta banakatuak 

biltzea Haurraren Eskubideei buruzko Konbentzioa aplikatzeko 

funtsezko neurria da, haien eskubideak gauzatzen direla bermatzeko 

eta justifikatu gabeko diskriminaziorik edo desberdintasunik dagoen 

erabakitzeko. Bereziki indarkeriari buruzko datuak biltzea funtsezkoa da 

politika publikoak egiteko eta ebidentzian oinarritutako babes-neurriak 

hartzeko.

LOPIVI onartu arte, Haurren Tratu Txarren Erregistro Bateratua (RUMI) 

baino ez zegoen, eta haren informazioa ez zen nahikoa. LOPIVIk ezartzen 

du beharrezkoa dela haurren eta nerabeen aurkako indarkeriari buruzko 

datu osoak biltzea, lurralde osoan koordinatuta, politika publikoak eta 

Haurren aurkako indarkeria desagerrarazteko Estrategia egiteko.

Zehazki, honako bide eta datu-erregistro hauek aurreikusten dira haurren 

eta nerabeen aurkako indarkeriari buruz:

RUSSVI (LOPIVIren 44.2 artikulua):

ABJLOren 22 ter artikuluan aurreikusitako egungo RUMIren ordez 

(Haurren Tratu Txarren Erregistro Bateratua).

Estatuko erregistro horrek honako hauek jasoko ditu:

1. Haurren eta nerabeen aurkako indarkeria-kasuei buruz lehen mailako 

arretako gizarte-zerbitzuetan dagoen informazio estatistikoa.

2. Haurrak babesteko erakunde publikoetan dauden informazioa eta 

datuak, behar bezala bereizita. 
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Informazioaren Erregistro Nagusia (LOPIVIren 56. artikulua)

Xedea: haurren eta nerabeen aurkako indarkeriaren egoerari buruzko ezagutza bateratua.

Estatu-mailako erregistroa da, haurren politiketan eskumena duen ministerioari atxikia, eta RUSSVIk, 
BJKNk,  SIKek eta administrazio publikoek bidalitako datuak bilduko ditu.

Gobernuaren errege-dekretu baten bidez arautuko da, eta honako hauek ezarriko ditu:

 Erregistroak jasoko duen informazio zehatza.

 Datuak zein prozeduraren bidez emango diren.

Gutxienez, honako informazio anonimo hau jasoko da:

a) Biktimei dagokienez: adina, sexua, indarkeria-mota, larritasuna, nazionalitatea, eta, hala badagokio, 

desgaitasuna, 

b) Erasotzaileari dagokionez: adina, sexua eta biktimarekiko harremana.

c) Polizia-informazioa (salaketak, biktimizazioak, etab.) eta informazio judiziala.

d) haur eta nerabeen indarkeriaren dagokionez, abian jarritako neurriak.

Haurren eta nerabeen aurkako indarkeriaren egoerari buruzko urteko txostena argitaratuko da.

Beste datu sektorial batzuk

Osasun-eremuan, Espainiako Osasun Sistemako Lurralde arteko Kontseiluan sortzen den Haur 

eta nerabeenganako indarkeriaren aurkako Batzordeak urtero txosten bat egingo du, eta, bertan, 

indarkeriaren biktima diren adingabeen osasun-arretari buruz eskuragarri dauden datuak jasoko ditu, 

sexuaren eta adinaren arabera bereizita, bai eta legean bertan aurreikusitako osasun-eragina duten 

neurrien ezarpenari buruzko informazioa ere.

Txosten hori Espainiako Osasun Sistemako Lurralde arteko Kontseiluari eta Haurren Behatokiari 

bidaliko zaie, eta emaitzak Haurren eta nerabeen aurkako indarkeria desagerrarazteko Estrategiaren 

urteko ebaluazio-txostenean sartuko dira (LOPIVIren 39.3 artikulua).

Ingurune digitalean, administrazio publikoek diagnostikoak egin beharko dituzte Interneten erabilera 

seguruari, hari lotutako arriskuei eta hauteman daitezkeen joera berriei buruz, betiere adinaren eta 

generoaren irizpideak kontuan hartuta (LOPIVIren 46.1 artikulua).
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17 Lankidetza eta 
kooperazioa

Babes-sistema eraginkorra izan dadin, eskumenak eta eginkizunak 
zehatz-mehatz banatu behar dira sistema osatzen duten botere, organo 

eta pertsonen guztien artean, bai eta elementu horien arteko konexio 
mekanismo egokiak ere.

Babes-sistemaren zatirik handiena botere publikoei dagokie (legegilea, 

judiziala eta, Espainian, bereziki betearazlea, administrazio publiko 

guztien bitartez). Hala ere, ezinbestekoa da gizarte zibila eta enpresa-
sektorea kontuan hartzea, benetan lortu nahi bada haur eta nerabeek 

indarkeriaren aurrean dituzten eskubideak oso-osorik babestea.

ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ARTEAN LANKIDETZAN 
ARITZEKO BETEKIZUNA (LOPIVIren 6. artikulua)

LOPIVIk berariaz jasotzen du administrazio publiko guztien artean 
lankidetzan aritzeko betebeharra, haurren aurkako indarkeriari erantzun 

integrala emateko.

Lankidetza, beraz, betebeharra da, ez hautazko aukera hutsa, eta haren 

irismena SPAJLren 141. artikuluan dago legez ezarrita. Nagusiki honako 

honetan datza:

Informazioa emateko betebeharra: beste administrazioei beren 

eskumenak gauzatzean garatzen duten jarduerari buruz behar duten 

informazioa ematea, edo beharrezkoa dena herritarrek gai bati 

buruzko informazioa modu integralean eskuratu ahal izateko.

 Laguntzeko betebeharra: norberaren esparruan, beste administrazioek 

beren eskumenak eraginkortasunez gauzatzeko eska dezaketen 

laguntza ematea.

LOPIVIk zehazten du administrazioek lankidetzan aritu behar dutela, 

informazioa, ezagutzak, esperientziak eta jardunbide egokiak trukatzeko 

ekintzen bidez, nazio-mailan zein nazioartean (LOPIVIren 6.2 artikulua).
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ADMINISTRAZIOEN ARTEKO LANKIDETZA: HAURREN ETA NERABEEN 
KONFERENTZIA SEKTORIALA

Erregulazioa: SPAJLren 147-152. artikuluak, eta LOPIVIren 7.

artikulua Konferentzia sektorialak:

Administrazioen arteko lankidetzak berekin dakar konpromiso espezifikoak hartzea ekintza komun 

baten mesedetan. Lankidetza, halaber, bi administrazioetako ordezkariek osatutako organo “misto” 

baten bidez ere eman daiteke, helburu komun baten alde lan egiteko (kasu honetan, haurren eta 

nerabeen babesa).

Konferentzia sektorial bat:

Organo misto bat da, eta ez da ez Estatuarena, ez autonomia-erkidegoena. Gutxienez urtean  

behin deitu behar du organo horren buru den ministroak.

Eginkizunak aholku-emaileak, erabakitzaileak edo koordinaziozkoak izan daitezke, eta horien xede 

da gai komunei buruzko akordioak lortzea (lege- eta erregelamendu-proiektuei buruzko informazioa 

ematea, autonomia-erkidegoen arteko lankidetza-plan espezifikoak ezartzea, informazioa trukatzea 

eta aurrekontu-kredituak lurralde-mailan banatzeko irizpideak finkatzea);

Hartzen diren ebazpenak nahitaez bete beharreko erabakietan jaso daitezke, eta judizialki eska 

daitezke.

Gomendioek organoaren iritzia baino ez dute adierazten, eta jarduketa bideratzea dute xede.

Bi erabaki-mota horiek bozketa bidez hartzen dira.

Haurren eta Nerabeen Konferentzia Sektoriala (LOPIVIren 7. artikulua):

LOPIVIk Haurren eta Nerabeen Konferentzia Sektoriala sortzen du, haurrak eta nerabeak babestu 

eta garatzearen eremuan, Estatuko Administrazio Orokorraren eta autonomia-erkidegoen arteko 

lankidetzarako organo gisa. Beraz, bere jarduna ez da soilik mugatzen indarkeriaren aurka babestera; 
aitzitik, kogobernantza-eredu bat ezarri nahi du, babes-sistema eraginkorragoa izan dadin.

Osaera: autonomia-erkidegoen, toki-erakundeen eta Haur Pobreziaren aurkako Goi Komisarioaren 

presentzia eta esku-hartzea bermatu beharko da.

LOPIVIk ez ditu funtzio zehatzak aipatzen (horiek Konferentzia Sektoriala eratu ondoren bere antolaketa 

eta eginkizunak ezartzen dituen Erregelamenduan jaso beharko dira); bai, ordea, zein helburu lortu nahi 

diren:

a) Administrazio publikoek haurren eta nerabeen eskubideak babesteko eta garatzeko eta, bereziki, 

kolektibo horienganako indarkeriaren aurkako borrokan egiten dituzten jardueren koherentzia eta 
osagarritasuna.

b) Eraginkortasun- eta efizientzia-maila handiena izatea administrazio publikoek lege honetan 

aurreikusitakoa aplikatuta sustatzen dituzten politikak, programak eta proiektuak identifikatzean, 

formulatzean eta gauzatzean.

c) Administrazio publikoek Haurren eta nerabeen aurkako indarkeria desagerrarazteko Estrategiaren 

prestakuntzan eta ebaluazioan parte hartzea.
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LANKIDETZA PUBLIKO-PRIBATUA

Enpresa-sektorearekin:

Estatuaren betebeharra da zerbitzuen hornitzaile pribatuek Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioan 

xedatutakoaren arabera jardun dezatela zaintzea; betebehar hori hainbat bitartekoren bidez bete 

daiteke, eta LOPIVIk lankidetza publiko-pribatuaren alde egin du.

Oro har, haurren eta nerabeen aurkako indarkeria-egoeretan prebentzioa, detekzio goiztiarra eta esku 

hartzea ahalbidetzeko, administrazio publikoek hitzarmenak sinatzea sustatuko da, komunikabideekin, 

gizarte-eragileekin, lanbide-elkargoekin, erlijio-konfesioekin eta beren jarduera haurrekin eta nerabeekin 

edo haiekiko harremanen eremuan gauzatzen duten gainerako erakunde pribatuekin (LOPIVIren 8.1 

artikulua).

Informazioaren eta komunikazioaren teknologien eremua bereziki sentikorra da, eta LOPIVIn berariaz 

garatzen da. Ildo horretan:

Lankidetza sustatuko da informazioaren eta komunikazioaren teknologien enpresen, administrazio 

publikoetako datuak babesteko agentzien, Segurtasun Indar eta Kidegoen eta Justizia 

Administrazioaren artean, sareetan haurren eta nerabeen aurkako indarkeria dakarten legez kanpoko 

edukiak ahalik eta lasterren detektatu eta kentzeko.

 Era berean, azpimarratzen da beharrezkoa dela neurriak hartzea LOPIVIren III. tituluko VIII. kapituluan 

(LOPIVIren 8.2 artikulua) jasotako teknologia berrien sektorearekiko lankidetza-ekintzak behar bezala 

garatzen direla ziurtatzeko.

Halaber, administrazio publikoen eta komunikabide en arteko lankidetza ere lortu nahi da, biktimaren 

eta haren senideen ohorerako, intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidea errespetatzen dela 

bermatzeko.

Gizarte zibilarekin:

LOPIVIk haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurrean babesteko gizarte zibilak duen zeregina aitortzen 

du; hortaz,

Administrazio publikoei eskatzen die, adingabeak Interneten babestearekin lotuta, gizarte zibilarekin 

informazioa, ezagutzak, esperientziak eta jardunbide egokiak truka ditzatela, diziplina anitzeko 

ikuspegi inklusibo batetik abiatuta (LOPIVIren 8.3 artikulua).

Administrazioei ezarri egiten die komunikabide elektronikoak badaudela eta horiei laguntza ematen 
dietela bermatzeko betebeharra, hala nola haurrei eta nerabeei laguntzeko doako telefono-lineak, 
bai eta gizarte zibilak horiek ezagutzea ere, haurren eta nerabeen aurkako indarkeria-egoerak 

prebenitzeko eta garaiz detektatzeko pertsona guztien eskura dagoen funtsezko tresna den aldetik 

(LOPIVIren 17.3 artikulua).

Legez aurreikusten da Haurren Behatokiak, hirugarren sektoreko erakundeek eta gizarte zibilak 

nahitaez parte hartu behar dutela Haurren eta nerabeen aurkako indarkeria desagerrarazteko 

Estrategia egiten (LOPIVIren 21.1. artikulua, bigarren paragrafoa).
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18 Aldaketak eremu 
zibilean

Honako hauek dira LOPIVIk Kode Zibilean (KZ) egindako aldaketak:

KZren 92. artikulua:

Indartu egiten da haurraren interes gorena banantze-, deuseztasun- eta 

dibortzio-prozesuetan, eta neurriak hartzen dira zaintza- eta jagoletza 

araubideak betetzen direla ziurtatzeko.

KZren 154. artikulua:

Seme-alaba adingabeen bizilekua erabakitzeko ahalmena, oro har, bi 

gurasoei dagokien ahalaren edukiaren parte dela ezartzen da. Beraz, 

bien adostasuna behar da, edo, bestela, baimen judiziala adingabea 

lekuz aldatzeko.

KZren 158. artikulua:

Epaileak erabaki ahal izango du kautelaz etetea  guraso-ahala 
gauzatzea eta/edo zaintza eta jagoletza gauzatzea, bai eta ebazpen 

judizialean edo judizialki onartutako hitzarmenean ezarritako bisita- 

eta komunikazio araubidea ere; eta, oro har, egokitzat jotzen dituen 

gainerako xedapenak, adingabea arrisku batetik kentzeko edo bere 

familia-ingurunean edo hirugarrenen aurrean kalteak saihesteko. Halaber, 

bermatuko du adingabeari entzun egingo zaiola.

KZren 172.5. artikulua:

Administrazioaren tutoretza bertan behera uzteko epea luzatu egiten da 

adingabeak zentroa utzi eta sei hilabetetik hamabi hilabetera.
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19 Aldaketak Zigor 
Kodean

LOPIVIren azken xedapenetako seigarrenak erreforma garrantzitsuak 

egiten ditu Zigor Kodean (10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa):

Gorroto-delituen erregulazio berria sartzen du (ZKren 22.4, 511, 512 eta 

515.4 artikuluak), eta bertan adina bereizkeria-arrazoi gisa sartzen du.

Aldatu egiten dira zigorra etetea (83.6 artikulua) eta gizartearen 

alde lan egiteko zigorra (49. artikulua), prestakuntza-programen 
artean sartzeko gatazkak modu baketsuan ebazteari eta gurasotasun 

positiboari buruzko edukia.

ZKren 57.1 artikuluaren edukia zati batean aldatzen da, eta 48. 

artikuluan jasotako debekuak ezar daitezkeen delituen zerrendan 

familia-harremanen aurkako delituak sartzen dira.

Luzatu egiten da adingabeen aurka egindako delitu larrienen 

preskripzio-denbora: epea zenbatzen hasteko eguna aldatzen da, hau 

da, biktimak hogeita hamabost urte betetzen dituenetik aurrera.

Ezabatu egiten da mindutako pertsonaren barkamena erantzukizun 

kriminala azkentzeko arrazoi gisa, baldien eta delituaren biktima 

hemezortzi urtetik beherakoa bada.

Nahitaezkotzat ezartzen da guraso-ahala kentzea giza hilketagatik 
edo hilketagatik zigortutakoei, honako bi egoera hauetan: egileak eta 

biktimak elkarrekin seme-alabaren bat dutenean eta biktima egilearen 

semea edo alaba denean (140 bis artikulua).

 Handitu egiten da 148.3 artikuluko lesio-delituaren azpimota astundua 

aplikatuko den adina:  hamabi urtetik hamalau urtera.

Aldatu egiten da honako mota astundu hauen idazketa: sexu erasoa, 
hamasei urtetik beherakoen aurkako sexu abusu eta  erasoak, 
prostituzio eta sexu-esplotazio motak eta adingabeen ustelkeria (180., 

183., 188. eta 189. artikuluak). 
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Aldatu egiten da 183 quater artikulua: hamasei urtetik beherakoaren adostasun askearen ondoriozko 
erantzukizun kriminala iraungitzearen eragina mugatu egiten da soilik 183. artikuluko 1. apartatuan 

eta 183 bis artikuluko lehenengo paragrafoaren bigarren esaldian aurreikusitako delituetara, baldin eta 

egilea adingabearengandik hurbil dagoen pertsona bat bada, adinagatik eta garapen-mailagatik edo 

heldutasun fisiko eta psikologikoagatik, betiere egintzek ez badute adingabearen sexu-askatasuna 

urratzen.

Zati batean aldatzen dira lanbidearen edo ofizioaren desgaikuntza bereziko zigorrak (ZKren 45. 

artikulua), honako hauek barne hartzeko: ordaindutako jarduerak zein ordaindu gabekoak, jarduerak 

partzialak izateko aukera, eta guraso-ahala desgaitzeko zigorra (46. artikulua), zehazteko ez direla 

indarrean egongo bere titulartasuneko eskubide guztiak, baizik eta epaileak adingabearen interes 

gorena kontuan hartuta zehazten dituen eskubideak baino ez.

Zigor Kodearen II. liburuko delitu zehatz batzuk aldatzen dira, adingabeen aurkako indarkeriarekin 

lotutako kasuetan eskubideez gabetzeko zigorrak ezartzeko edo aldatzeko (140 bis 2 artikulua – 

guraso-ahalaz gabetzeko zigorra gehitzen du –, 156 quinquies, 177 bis azken paragrafoa eta 192.3 

artikulua – desgaikuntza bereziko zigorrak gehitu edo aldatzen ditu).

Aldatu egiten da edozein lanbidetarako, ofiziotarako edo adingabeekin harreman zuzena izatea 

eskatzen duten bestelako jardueretarako desgaikuntza bereziko zigorra (192.3 artikulua, 2. esaldia): 

lanbide edo ofizioari “ordaindutako edo ordaindu gabeko jarduerak” berariazko adierazpena gehitzen 

zaio. Gainera, horiek ezarri beharreko bi kasu ezartzen ditu: lesio-delituak (156 quinquies artikulua) 

eta gizakien salerosketa (177 bis artikulua), baldin eta biktimak adingabekoak badira.

 Aldatu egiten da 225 bis artikuluko adingabeak ostea tipo penala: subjektu aktiboa izan ahalko da 

bai adingabearekin bizi ohi den gurasoa, bai harekin egonaldi-araubidean dagoen gurasoa.

Delitu-tipo berriak sortzen dira baliabide teknologikoen eta komunikazio-baliabideen bidez 

egindako jokabideen zigorgabetasuna saihesteko; izan ere, jokabide horiek arrisku larriak eragiten 

dituzte adingabeen bizitzarako eta osotasunerako, bai eta alarma sozial handia ere. Zigortu egiten 

dira bitarteko horien bidez adingabeen artean nork bere buruaz beste egitea edo lesioak egitea, edo 

elikadura-nahasmenduak sustatzen dituzten pertsonak, bai eta adingabeen aurkako sexu-delituak 

egiten dituztenak ere.  Gainera, berariaz aurreikusten da agintari judizialek kendu egingo dituztela 

eduki horiek saretik, delituak egiten jarraitu ahal izatea saihesteko (ZKren 143 bis, 156 ter, 189 bis eta 

361 bis artikuluak).
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20 Aldaketak eremu 
prozesalean

PKL (Prozedura Kriminalaren Legea, 1882ko irailaren 
14ko Errege Dekretuak onetsia eta LOPIVIren azken 
xedapenetako lehenak aldatua)

Aldatu egiten dira Prozedura Kriminalaren Legearen 109 bis eta 110. 

artikuluak: delitu baten biktimak eta kaltetuak pertsonatzeko aukera 

ematen duen egungo jurisprudentzia jasotzen da, behin akusazio-

idazkia aurkezteko epea amaitu ondoren, betiere Fiskaltzak edo 

pertsonatutako gainerako akusazioek egindako akusazio-idazkiari 

atxikitzen bazaizkio.

261. artikulua aldatzen da eta salbuespen bat ezartzen zaio salatzeko 
betebeharraren lekapenaren araubide orokorrari: delitu-egitate 

bat egin duen pertsonaren ezkontideak eta hurbileko senitartekoek 

salatzeko betebeharra izango dute, betiere adingabeko baten edo 

babes berezia behar duten desgaituen aurka egindako delitu larria 

bada (Lanzaroteko Hitzarmenera egokitzea).

146. artikulua aldatzen da: zenbait salbuespen ezartzen zaizkio 

salatzeko betebeharraren lekapenari, adingabeak edo babes berezia 

behar duten desgaituak zigor-arloko prozesuan babesteko.

Aldez aurretik eratutako froga (PKLren 449 ter artikulua, 

berria): haurren zaurgarritasun berezia aintzat hartuta, proba hori 

derrigorrezkoa izango da lekukoa hamalau urtetik beherako pertsona 

edo babes berezi behar duen desgaitua bada.

Kasu horietan, agintaritza judizialak, aldez aurretik eratutako froga 

egin ondoren, ahozko epaiketan deklaratzea erabaki ahal izango du, 

arrazoituta, baldin eta, alderdietako batek eskatuta, beharrezkotzat 

jotzen bada. Hortaz, salbuespenezkoa izango da hamalau urtetik 

beherakoek edo babes berezia behar duten desgaituek epaiketan 

deklaratzea. Arau orokor gisa ezartzen da instrukzio-fasean aldez 

aurretik eratutako froga egingo dela eta epaiketa ekitaldian 

errepikatuko dela. Hala, saihestu egingo da lehenengo deklarazioaren 

eta ahozko epaiketaren dataren arteko denbora-tarteak kontakizunaren 

kalitatean eragina izatea, eta bereziki kalteberak diren biktimen 

bigarren biktimizazioa
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BJLO (6/1985 Lege Organikoa, uztailaren 1ekoa, Botere Judizialari buruzkoa, 
LOPIVIren azken xedapenetako laugarrenak aldatua)

Karrera judizialean eta fiskalean, letraduen kidegoan eta Justizia Administrazioaren zerbitzura 

dauden gainerako langileen artean, prestakuntza espezializatuaren beharra arautzen da. Prestakuntza 

hori nazioarteko araudi osoan eskatzen da, haurrei eta desgaitasuna duten pertsonei buruzko gaiak 

kolektibo kalteberei buruzkoak diren heinean (BJLOren 307.2, 310., 433.bis.5  eta 434.2 artikuluak).

Administrazio-unitateetako (besteak beste, Auzitegi-medikuntzako eta Auzitegi zientzietako 

institutuak eta biktimei laguntzeko bulegoak- Justizia Ministerioaren mendekoak-) jardun-eremuetan, 

beste profesional espezializatu batzuk funtzionario gisa sartzeko aukera ezartzen da, Hala, indartu 

egingo da biktimei emango zaien laguntzaren diziplina anitzeko izaera (BJLOren 480.3 eta 4. 

artikuluak).

PZL (1/2000 Legea, urtarrilaren 7koa, Prozedura Zibilari buruzkoa, LOPIVIren 
azken xedapenetako bederatzigarrenak aldatua)

Adingabeak babestearen eremuko administrazio-ebazpenen aurka egiteko prozedurei dagokienez, 
aldatu egiten dira PZLren 779. eta 780. artikuluak:

Adingabeen babesaren eremuko administrazio-ebazpenen aurka egiteko prozeduretan, prozedura 

hasi eta gehienez ere hiru hilabeteko epea ezartzen da.

 Aurreikusten da adingabeek beren defendatzaileak aukeratu ahal izango dituztela. 

Prozeduraren epeak murrizten dira.

 

Kautela-neurriak hartzeko aukera hartzen da aintzat.

BJL (15/2015 Legea, uztailaren 2koa, Borondatezko Jurisdikzioari buruzkoa, 
LOPIVIren azken xedapenetako hamabosgarrenak aldatua)

Aldatu egiten da BJLren 18. artikuluaren 2. paragrafoaren 4. espezialitatea, ziurtatzeko haurrak eta 
nerabeak eskubidea dutela beren intereseko espedienteetan entzunak izateko, baldintza egokietan, 

irisgarriak eta irisgarriak zaizkien eta beren adin, heldutasun eta inguruabarretara egokitutako 

terminoetan.
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21 LOPIVIren arau 
garapena

LOPIVI haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurka babestearen arloko 

arau-mugarria da, baina arau-esparruak aurreragoko garapen osagarria 

eskatzen du, bai estatuan, bai autonomia-erkidegoan.

Autonomia-erkidegoen eremuan, haurrak eta nerabeak babesteari eta 

gizarte-zerbitzuei buruzko legeek egokitzapen egokiak egin beharko 

dituzte LOPIVIn xedatutakoaren arabera, benetan aplikatzen direla 

bermatzeko. Nagusiki, honako hauek:

Profesionalen sentsibilizazioari, prestakuntzari eta trebakuntzari 

buruzko legeria.

Lehen mailako eta bigarren mailako prebentzioa (arrisku-egoerak 

barne) LOPIVIk zehaztutako arlo guztietan.

Lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuei buruzko aurreikuspenak 

sartzea.

Detekziorako eta esku hartzeko protokoloak onestea.

Estatuaren eremuan, berriz, zenbait gai legez garatuko dira eta beste 

batzuek araugintza-garapena edo Gobernuaren akordioa behar dute, 

benetan ezarri ahal izateko.

Estatutako araudi osagarria:

Azken xedapenetako hogeigarrenak Gobernuari eskatzen dio, LOPIVI 

indarrean sartu eta urtebeteko epean, igor ditzala Gorte Nagusietara 

honako lege-proiektu hauek:

a) Botere Judizialari buruzko uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa 
aldatzeko lege-proiektu bat, organo judizialen espezializazioa 
ezartzeko,  adingabeen aurkako delituengatiko auzi penalak bideratu 

eta epaitzeko.

Horretarako, haurren eta nerabeen aurkako indarkeriaren arloko 

epaitegiak sartzea eta zigor-arloko epaitegiak eta probintzia-

auzitegiak espezializatzea planteatuko da. Halaber, ildo beretik 

egokituko dira organo espezializatuen titulartasuna eskuratzeko 

aukera ematen duten hautaketa-probak. Era berean, aipatutako 

lege-proiektu organikoak beharrezkoak diren aldaketak izango 

ditu, haurren, familiaren eta gaitasunaren arloko jurisdikzio zibilaren 

barruan espezializazioa bermatzeko.
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b) Fiskaltzaren Estatutu Organikoa arautzen duen abenduaren 30eko 50/1981 Legea aldatzeko 
lege-proiektua, haurren eta nerabeen aurkako indarkeriaren eremuan fiskalen espezializazioa 

ezartzeko, haien estatutu-araubidearen arabera.

Horrez gain, xedatzen du haurren eta nerabeen arloan espezializatutako organo judizialei arreta 

espezializatua ematen dieten administrazio eskudunek talde teknikoen osaera eta funtzionamendua 
arautuko dutela epe berean, bai eta horietara iristeko modua ere, LOPIVIn jasotako espezializazio- 

eta prestakuntza-irizpideen arabera.

Azken xedapenetatik hogeita laugarrenak Gobernuari eskatzen dio, indarrean jartzen denetik urtebeteko 

epean, adingabeen adina zehazteko prozedura arau bidez gara dezala, bermatzeko, batetik, Espainiak 

bere gain hartutako nazioarteko betebeharrak beteko direla, eta, bestetik, adingabearen interes gorena, 

eskubideak eta duintasuna gailenduko direla.

Erregelamendu bidezko garapena:

LOPIVIk erregelamendu bidezko garapen zorrotza eskatzen du arautzen dituen alderdi askotan. Hala 

ere, aintzat hartzen ditu Gobernuari edo ministro eskudunei, bere eskumenak gauzatzean, dagokiena. 

Honako hauek dira erregelamendu bidez garatu beharreko alderdi nagusiak:

Haurren eta Nerabeen Konferentzia Sektorialaren barne-antolamendu eta -funtzionamendurako 
Erregelamendua, LOPIVIk berak onartua (LOPIVIren 7.3 artikulua).

Espainiako Osasun Sistemako Lurralde arteko Kontseiluan Haur eta nerabeenganako indarkeriaren 
aurkako Batzordea sortzea, LOPIVI indarrean sartu eta urtebeteko epean (LOPIVIren 39.1 artikulua).

Informazioaren Erregistro Nagusia: Gobernuak,  errege-dekretu bidez, Haurren eta Nerabeen aurkako 

Indarkeriari buruzko Informazioaren Erregistro Nagusia sortzea ezarriko du, bai eta informazio zehatza, 

behartutako subjektuek informazioa eta edukia bidaltzeko prozedura, eta informazio anonimizatua 

bidaltzeko modua ere (LOPIVIren 56.1 artikulua).

Haurren aurkako indarkeria desagerrarazteko Estrategia onartzea: Gobernuari dagokio Estrategia 

onartzea, baina ez da erregelamenduzko arauaren bidez onartuko, baizik eta, ziurrenik,  Ministroen 

Kontseiluaren erabaki bidez (LOPIVIren 21.1 artikulua).

Espetxe-administrazioak haurren eta nerabeen aurkako indarkeriarekin lotutako delituengatik 

kondenatuak izan diren presoentzako programa espezifikoak zein terminotan egingo dituen zehaztea. 

Horren xedea da presoek haurren eta nerabeen eskubideak errespetatzeko jarrera izatea (Espetxeen 

Lege Orokorraren 66.bis artikulua, LOPIVIren azken xedapenetako hirugarrenak aldatua).
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Haurren eta Nerabeen Partaidetzarako Estatuko Kontseilua sortzea: Gobernuak, LOPIVI onartu 

eta sei hilabeteko epean, Haurren eta Nerabeen Partaidetzarako Estatuko Kontseilua sortuko du, 

haurrei eta nerabeei eragiten dieten plan, programa eta politika nazionalak formulatzen, aplikatzen 

eta ebaluatzen parte hartzeko eskubidea benetan baliatzen dela bermatzeko (azken xedapenetako 

hamazazpigarrena).

Irailaren 22ko DSA/1009/2021 Aginduak Haurren eta Nerabeen Partaidetzarako Kontseilua sortu du, 

haurren eta nerabeen kontsulta, ordezkaritza eta partaidetzarako organo iraunkor eta egonkor gisa.  

8 eta 17 urte bitarteko 34 haur eta nerabek hartuko dute parte kontseilu horretan. Haur eta nerabe 

horiek udaletako eta autonomia-erkidegoetako partaidetzako egiturek proposatuko dituzte, bai eta 

Estatuan ezarrita dauden eta haurrek parte hartzeko kanalak dituzten erakundeek ere.

LOPIVIren Jarraipen Batzordea: Justiziako, Barne eta Gizarte Eskubideetako eta 2030 Agendako 

ministroen aginduz, Haurren eta Nerabeen Eskubideen Zuzendaritza Nagusiak proposatuta, 

Jarraipen Batzorde bat sortuko da lege hau onartu eta gehienez ere urtebeteko epean, legea abian 

jartzea, ondorio juridiko eta ekonomikoak, eta haren eraginaren ebaluazioa aztertzeko (LOPIVIren 

zazpigarren xedapen gehigarria).

Arduraldi esklusiboko harrerako pertsona espezializatuen Gizarte Segurantza: Gobernuak, lege 

organiko hau indarrean jarri eta urtebeteko epean, erregelamendu bidez zehaztuko ditu Adingabearen 

Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren (Kode Zibilaren eta Prozedura 

Zibilaren Legearen zati batzuk aldatzen dituena) 20.1 artikuluan aurreikusitako arduraldi esklusiboko 

harrerako pertsona espezializatuak Gizarte Segurantzan, dagokien araubidean, sartzeko irismena eta 

baldintzak, bai eta afiliazio-, alta- eta kotizazio-betekizunak eta -prozedurak ere (bederatzigarren 

xedapen gehigarria).
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22 LOPIVI gidako 
laburduren zerrenda
ABJLO 

AEPLO 

BJKN 

BJL 

BJLO 

CM/Rec 

DBEA 

EK 

GJH 

HEH 

KZ 

LOMPIVG 

LOPIVI 

PKL 

PZL 

RUMI 

RUSSVI 

SIK 

SPAJL 

ZK 
 

1/1996 Lege Organikoa, urtarrilaren 15ekoa, 

Adingabearen Babes Juridikoari buruzkoa, Kode 

Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea partzialki 

aldatzen dituena

5/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 12koa, 

adingabeen erantzukizun penala arautu duena

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia

Borondatezko Jurisdikzioaren Legea

6/1985 Lege Organikoa, uztailaren 1ekoa, Botere 

Judizialari buruzkoa

Ministro Batzordearen (CM/Rec) gomendioa

Datuak Babesteko Espainiako Agentzia

Espainiako Konstituzioa

Garapen Jasangarriko Helburuak

Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena

Kode Zibila

1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero-

indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko 

neurriei buruzkoa

8/2021 Lege Organikoa, ekainaren 4koa, haurrak 

eta nerabeak indarkeriaren aurka erabat babesteari 

buruzko

 

Prozedura Kriminalaren Legea

Prozedura Zibilaren Legea

Haurren Tratu Txarren Erregistro Bateratua

Haurren kontrako Indarkeriaren arloko Gizarte 

Zerbitzuen Erregistro Bateratua

Segurtasun Indar eta Kidegoak

40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren 

Araubide Juridikoarena

Zigor Kodea
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