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Arartekoaren 2017R1768-16 Ebazpena, 2017ko irailaren 14koa. Horren bidez, 
Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari gomendatzen zaio berriz azter dezala 
gaixotasun larri bat duen alaba adingabea zaintzeko baimenaren eskaera bat 
ebazteko modua.

Aurrekariak

1. Hezkuntza Sailaren zerbitzura diharduen irakasle funtzionario baten kexa-idazkia 
jaso zen erakunde honetan. Idazkiaren bidez, interesdunak azaldu zion erakunde 
honi prozedura luze eta eztabaidagarri batean murgilduta zegoela, Enplegatu 
Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen 
urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 49. artikuluko e) idatz-
zatian arautua dagoen baimena, minbizia edo beste gaixotasun larri bat duen 
seme-alaba adingabeak zaintzeko, lortu nahi zuelako. Prozeduraren azken 
urratsa 2016ko ekainaren 27ko Ebazpena da, Administrazio eta Zerbitzuen 
Sailburuordearena, interesdunaren gora jotzeko errekurtsoa gaitzetsi egin duena. 
Errekurtsoa aurreko ebazpenaren aurka aurkeztu zuen, Langileak Kudeatzeko 
Zuzendariaren ebazpenaren aurka, alegia, horren bidez, gaixotasun larri bat duen 
alaba adingabea zaintzeko ordaindutako lanaldi-murrizpena ukatu zitzaiolako.

Ebazpenean, planteatutako eskaera gaitzesteko, bi arrazoi erabili ziren. Alde 
batetik, aurkeztutako dokumentazioan ez zen aipatzen iraupen luzeko 
ospitaleratzearen kasua zenik. Bestetik, aurkeztutako dokumentaziotik ezin zen 
ondorioztatu interesduna bera arduratzen zela alabaren zaintza zuzen, jarraitu 
eta etengabeaz, 2013. urteaz geroztik ez baitzuen lanaldi-murriztapen edo 
baimenik eskatu. Nolanahi ere, ebazpen horrek ez zuen argi uzten eskaera atzera 
botatzeko arrazoi erabakigarritzat jotzen zuen argudioa adingabea ospitalean ez 
egotea zen ala, hori alde batera utzita, amak modu zuzen, jarraitu eta 
etengabean ez zaintzea.

Kexa aurkeztu zuen interesdunak, aldiz, kexaren arrazoiari eutsi zion, ekimen 
parlamentario bat (84/2016 Legez besteko Proposamena), Hezkuntza 
Batzordeak 2016ko ekainaren 29an onetsia, oinarri hartuta. Horren bidez, Eusko 
Legebiltzarrak honako hau proposatu zion Eusko Jaurlaritzari: “eskatzen dio aitor 
dakiola euskal Administrazio publikoaren arloan bere lanaldia murriztea, 
gutxienez % 50 murriztu ere, minbizia edo beste gaixotasun larriren bat duten 
seme-alaba adingabeen aitari edo amari, iraupen luzeko ospitalizaziotzat 
hartzeko aukera onartuz adingabearen tratamendu edo zaintzaren jarraipena, 
egin beharreko diagnostikoa egin ondoren ere, baina halere sistematikoki exijitu 
gabe ospitalizazio luzea eta zaintza zuzeneko, etengabeko eta iraunkorraren 
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beharra aldi berean gertatu beharreko inguruabarrak izatea; hori guztia, betiere, 
Espainiako Herriaren Defendatzaileak egindako gomendioei jarraituz izaera 
humanitarioko eta juridikoko kontsiderazioak oinarri harturik". 

2. Kexaren atariko azterketaren ondorioz, erakunde honek egiaztatu zuen, izan ere, 
Herriaren Defendatzaileak, 2012an Gorte Nagusietan aurkeztutako txostenean, 
agerian utzi zuela arazoa: funtzio publikoaren estatutuetako arauen bidez 
arautzen diren langileen kasuetan administrazio askok aplikatzen duten irizpidea 
murriztailea izatea, lan-zuzenbidearen bidez araututako langileentzat 
aurreikusitako prozedurarekin konparatuta, uztailaren 29ko 1148/2011 Errege 
Dekretuak iraupen luzeko ospitaleratzea eta gaixotasun larria diagnostikatu eta 
ospitaleratu ondoren adingabea etxean zaintzen jarraitzeko beharra espresuki 
berdindu dituen heinean. Kexa moduan planteatutako kasuen azterketaren 
ondorioz, Herriaren Defendatzailearen erakundeak gomendio bat argitaratu zuen, 
irizpide berdina zabaltzeko, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 49. e) 
artikulua arauen bidez garatu gabe egon arren. Gomendioak harrera ona izan 
zuen Enplegu Publikoa Koordinatzeko Batzordean; izan ere, bildutako autonomia-
erkidego guztiek, beren ordezkarien bitartez, konpromisoa adierazi zuten 
gomendioa betetzeko, bertan adierazitako moduan.

Bestalde, azterketa horretan, erakunde honek ondorioztatu zuen Funtzio 
Publikoaren sailburuordearen abenduaren 5eko 3/2014 Instrukzioan, Enplegatu 
Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 49. e) artikuluan eta Langileen Estatutuko 
37.5. artikuluan araututako baimena emateko baldintza eta eskakizunei buruz, 
egindako Legez besteko Proposamena aintzat hartzea ahalbidetzen zuela, 
instrukzioen 3. artikuluak, hitzez hitz, esanbidez onartzen baitzuen baimena 
ematea, adingabeak, ospitaleratzea (diagnostikoa) amaitu ondoren, gurasoetako 
batek modu zuzen, jarraitu eta etengabean zaintzea behar zuela egiaztatuz gero.

Hori guztia dela eta, Arartekoak ondorioztatu zuen, laburbilduz, kexa aurkeztu 
zuen interesdunaren kasuan ere, zaintza zuzen, jarraitu eta etengabearen 
beharra egiaztatzea zela eztabaidaren gakoa. Egoera hori, erakunde honen iritziz, 
medikuek egindako txostenen bitartez ziurtatu beharko litzateke, ezinbesteko 
objektibotasuna bermatzeko. Alabaina, ez zegoen batere ados zaintza hori egiten 
duen aitak edo amak aurretik horretarako aurreikusita dagoen baimena hartu 
izana baldintza moduan erabiltzearekin, are gehiago, baimena hori hartu ezin 
izatea administrazioak hartutako erabakiaren ondorioa, hau da, inposatutako 
egoera bat zenean.

Gauzak horrela, atariko azterketa horren ondoren, eta kexa izapidetzeko formalki 
onartuta, Arartekoak erabaki zuen laguntza eskatuko ziela Hezkuntza Sailari eta 
Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari, aurkeztutako kexan biak aipatu 
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zirelako: lehenengoa, zuzenean eragindako administrazio gisa, eta bigarrena, 
lehenengoarekin kolaboratzen duen administrazio gisa.

3. Hezkuntza Saileko arduradunek, erakunde honek bidalitako eskaerari erantzunez, 
Langileak Kudeatzeko Sailaren zuzendariaren txosten bat bidali zuten, honako 
hau azaltzen duena:

“Hortaz, indarrean diren arauetan jartzen du bi baldintzak behar direla bete 
baimena eman ahal izateko; alegia, adingabea luzerako ospitaleratu behar 
izatea; eta egiaztatzea ezen ospitaletik ateratzen denean gurasoak 
zuzenean, jarraian eta denbora guztian zaindu behar duela tratamenduari 
etxean jarraitu ahal izateko.

(…)k, ordea, ez du baldintza horietako bat ere betetzen; ez delako 
ospitaleratze luzerik gertatu eta ez delako egiaztatu berak eskaini beharra 
daukala zaintza zuzeneko, jarraitu eta denbora guztiko hori.

Ospitaleratze luzea dela-eta -baldintzaz ari gara-, aipa dezagun EAEko 
Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salaren (…) zk.dun epaia. 
(…)k ezarritako prozedurari buruzkoa da, eta arrazoia adm inistrazioari 
ematen dio, ez dagoelako ospitaleratze luzerik.

Are gehiago, sail honek dituen datuen arabera, adingabea ikastetxe publiko 
batean eskolaraturik dago, eta, han, arauetan halakoetarako agindurik 
dauden bal espezialistak bai baliabideak ditu, laguntza modura.

Eta, bigarren baldintza dela-eta, berriz -alegia, eskarigilea bera izatea zaintza 
zuzeneko, jarraitu eta denbora guztikoa eskaini behar duena-, ziurtagiriak ez 
du hala dela behar bezain ondo egiaztatzen. Adibidez, 2015eko ekainaren 
18an aurkeztu zuen eskabidean, (…) andreak Osasun Zerbitzu Publikoaren 
ziurtagiri bat ekarri zuen, baina han ez zuen jartzen berak eskaini behar 
zuenik zaintza hori. Beste ziurtagiri bat ekartzeko esan zitzaion. Epea amaitu 
zen, ondo amaitu ere, eta (…)k ez zuen beste ziurtagiri hori ekarri. 
Horregatik, Administrazio-prozedura erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legea aplikatuz, haren eskaria ezestea ebatzi genuen.

Azken batean, kasu honetan, sailak zuzen-zuzen aplikatu du indarrean 
dagoen araudia”.

4. Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren kasuan, sailburuak berak, Funtzio 
Publikoko Zuzendaritzaren eskumena dela adierazita, abenduaren 5eko 
3/2014 Instrukzioan jasota dagoen erregulazioa praktikan aplikatzeko modua 
xehetasunez azaldu ondoren, honako hau azpimarratu zuen:
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“Hortaz, 3/2014 Jarraibidean aurreikusitako baimena aplikatzeko, 
lehenagoko eta hasierako ospitaleratze bat behar da edonola ere, ondoren 
ospitaleratze hori beharrezkoa izango ez bada ere:

a) ospitaleratzearen ondoren adingabearen zaintza etengabeak behar direla 
frogatzen bada, edo

b) minbiziaz edo gaixotasun larriaz berriz gaixotzeko kasuetan, lehenago 
ospitaleratua izan bazen.

Edonola ere, adingabeak gurasoaren zaintza zuzen, etengabe eta iraunkorrak 
behar dituela erabakitzeko, erabakigarria da dagokion prebentzio-
zerbitzuaren medikuaren txostena.

Azkenik, adingabearen zaintza zuzen, etengabe eta iraunkorren ardura 
hartuko duena gurasoa edo abegi-aita/ama izango dela ulertzeko gurasoaren 
eta seme-alabaren arteko harremana edo abegia frogatzea nahikotzat jotzen 
du 3/2014 Jarraibideak. Presuntzio hori indargabetuta gera daiteke eta, 
beraz, baimena uka daiteke, hura baimendu behar duen administrazioak 
adingabea benetan zainduko duena gurasoa edo abegi-aita/ama izango ez 
dela frogatu ahal badu”.

5. Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren erantzuna (Funtzio 
Publikoko Zuzendaritzaren eskumena zela) dela eta, erakunde honek erabaki 
zuen hasitako izapidea azken sail horrekin bakarrik jarraituko zuela. Gauzak 
horrela, laguntza-eskaera bidali zion, bere iritzia Hezkuntza Sailetik jasotako 
informazioaren azterketatik ateratako ondorioekin konparatzeko.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuari helarazi genizkion ondorioak 
honako hauek ziren:

“Argi dago kexa aurkeztu duen interesdunak eskatutako baimena ukatzeak bi arrazoi 
desberdin ditu: 1) iraupen luzeko ospitaleratzea egiaztatu ez izana; izan ere, 
ospitaleratze hori aurrekaria izan daiteke adingabeak gurasoen zaintza zuzenean eta 
modu jarraituan eta iraunkorrean behar duela esateko; eta 2) alaba zainduko duena 
interesdunak berak izan behar duela egiaztatu ez izana. Hortaz, halabeharrez, arrazoi 
horietako bakoitza aztertuko dugu jarraian.

Lehenengoari dagokionez, hau da, adingabeak gurasoen zaintza zuzenean eta modu 
jarraituan eta iraunkorrean behar duela esateko arrazoi erabil daitekeen iraupen luzeko 
ospitaleratzea egiaztatu ez izanari dagokionez, Hezkuntza Sailak, bere jarrera 
justifikatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren 
Administrazioarekiko Auzien Salaren (…) Epaia aipatu du, (…)koa: hain zuzen, epai 
horretan administrazioari eman zaio arrazoia, iraupen luzeko ospitaleratzerik egon ez 
delako.
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Erakunde honen iritziz, hala ere, epaia arretaz irakurtzeak (horren kopia ere erantsi 
dugu), zehaztasun batzuk egitera behartzen gaitu. Ildo horretan, kontuan hartu beharra 
dago epaian, interesdunari hasieran emandako baimena amaitzea aipatzen denean, argi 
geratzen dela alaba adingabeak (…) jarraitu behar zuen tratamendu espezializatua izan 
zela baimena emateko arrazoia. Izan ere, tratamendua eta iraupen luzeko ospitaleratzea 
parekagarritzat jo ziren.

Baimena amaitzea onartzeko arrazoia beste bat zen. Hau da: ‘En el supuesto que nos 
ocupa, la decisión de otorgar el permiso retribuido al amparo del art. 49 e) del EBEP, 
se sustenta en considerar «ingreso hospitalario de larga duración» la situación de la 
menor mientras recibía tratamiento especializado en (…), aunque no era «ingreso 
hospitalario». Y habiendo cambiado aquellas circunstancias, el apartado tercero de la 
resolución que concedía el permiso retribuido, llevaba a la cesación del mismo’. Hau 
da, baldintza suntsiarazlea betetzea izan zen aurkeztutako errekurtsoa onestea 
ondorioz ekarri zuen arrazoia; izan ere, horrek baldintzatzen zuen baimena emateko 
erabakia (‘mientras permanezcan las circunstancias que han dado origen al mismo’). 
Gauzak horrela, tratamendua amaituta, adingabearen egoera ez zen parekagarria 
ospitaleratzearekin.

Hain zuzen ere, arrazoia horixe baldin bada, erakunde honen iritziz, guztiz zentzuzkoa 
da kexa jarri duen interesduna bere uzia 84/2016 Legez besteko Proposamenean 
oinarritzen saiatzea. Izan ere, proposamen horren bidez, Herriaren Defendatzailearen 
gomendioak bere eginda, Eusko Jaurlaritzari eskatu zaio onar dezan euskal 
administrazio publikoan adingabearen tratamendu edo zaintzaren jarraipena iraupen 
luzeko ospitaleratzetzat hartzeko aukera.

Hori dela eta, bidezkoa dirudi indarrean dagoen abenduaren 5eko 3/2014 Instrukzioari 
aitortu behar zaion eragina. Izan ere, zure erantzunean adierazi bezala, 84/2016 Legez 
besteko Proposamenaren ildoarekin bat datorrela esan beharra dago. Gainera, ezin da 
ahaztu hasierako baimen hori adingabearen egoera iraupen luzeko ospitaleratzearekin 
parekatu zelako eman zela. Gauzak horrela, erakunde honen iritziz, esku artean dugun 
kasuan, egokiena da baimena luzatzea eragin dezakeen erabakia (adingabeak gurasoen 
zaintza zuzenean eta modu jarraituan eta iraunkorrean behar duen ala ez) mediku-
txostena egotearen baldintzapean jartzea. Hain zuzen ere, egoera egiaztatuko duen 
mediku-txostena aurkeztu behar da, are gehiago, zure erantzunari jarraikiz, txostena 
erabakigarritzat jotzen denean.

Horretaz gain, gure iritziz, aurrekoa onartuz gero, horrek ez luke eraginik izan behar 
adingabea hezkuntza-beharrizan bereziak dituen ikasle gisa zentro publiko batean 
eskolaratzeko aukeran. Esan bezala, medikuek igorritako txostena izango litzateke 
erabakigarria.

Bigarren arrazoiari dagokionez (alaba zainduko duena interesdunak berak izan behar 
duela egiaztatu ez izana), Hezkuntza Sailak erabili duen argudioa behar hori egiaztatuko 
duen mediku-ziurtagirik eza izan da. Arartekoaren iritziz, jarrera hori ez da egokia, zure 
erantzunaren bidez helarazitako informazio osagarria kontuan hartuta.

Izan ere, bidalitako informazioaren arabera, gaur egun, guraso eta seme-alaben arteko 
harremana egiaztatzea nahikoa izaten da zaintzaren ardura gurasoetako batek bere 
gain hartuko duela esateko. Bestela, administrazioaren ardura da ez dela hórrela 
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frogatzea. Kexa eragin duen kasuan, behintzat, administrazioak ez du halakorik egin, 
adingabearen eskolaratzeari buruzko oharra nahikotzat jotzen ez bada.

Edonola ere, eta azken horren harira, erakunde honen iritziz, adingabe horren kasua 
behar bezala bideratzeko erabakigarria izango litzateke mediku-txostena eskatzea, 
adingabeak gurasoen zaintza zuzenean eta modu jarraituan eta iraunkorrean behar 
duela egiaztatuko duena; premia horrek justifikatuko luke eskatutako baimena ematea, 
eskola-esparruan eman dakiokeen arreta aintzat hartuta”.
.

6. Azken esku-hartze horri erantzunez, sailburuak, azaldu zaizkion ondorioak alde 
batera utzita, honako hau adierazi zuen bakarrik:

“…Hezkuntza Sailak egokitzat jo zuela ospitaleratze-kasuari berdintzea 
kexagilearen alaba adingabea jasotzen ari zen tratamendu espezifikoa, 
inguruabar oso berezietan gertatzen ari baitzen (etxetik 600 kilometrora 
dagoen zentro batean). Alabaina, inguruabar berezi horrek bere horretan 
irautearen mende zegoen parekatze hori.

Bere egoitza-udalerrira lekualdatu zen adingabea, eta, beraz, desagertu egin 
zen ezarpen analogikoa ahalbidetzen zuen inguruabarra. Hortaz, emandako 
baimena amaitu zen. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi 
Goreneko Administrazioarekiko Auzien Salak erabaki hori babestu zuen 
(…)an”.

Eta azken horri dagokionez, hauxe esan zuen gainera:

“Gidatzen dudan sailari atxikitako Funtzio Publikoko Zuzendaritzaren ustez, 
3/2014 lnstrukzioan xedatutakoan oinarrituta, eskaera guztiekin batera 
aurkeztu behar da eskatutako dokumentazioa, eta organo izapidegileak 
dokumentazio horri erreparatuta egingo du lehen balorazioa. Bada, 
ospitaleratzeko aurretiko betekizuna egon ezean, aurreko paragrafoetan 
azaldutakoaren arabera kasu honetan gertatzen den bezalaxe, zuzendaritza 
horren ustean ez da beharrezkoa prebentzio zerbitzuak txostena igorri 
osteko izapidearekin jarraitzea”.

Gogoetak

1. Egindako esku-hartzean zehar bildutako informazioaren arabera baieztatu denez, 
une hauetan, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 49. e) artikuluan 
eta Langileen Estatutuko 37.5 artikuluan araututako baimena emateko baldintza 
eta eskakizunei dagokienez, Funtzio Publikoaren sailburuordeak abenduaren 
5ean eman duen 3/2014 Instrukzioaren edukia bat dator 2016ko ekainaren 
29ko 84/2016 Legez besteko Proposamenarekin. Izan ere, instrukzioen 3. 
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artikuluak, hitzez hitz, esanbidez onartzen du baimena ematea, adingabeak, 
ospitaleratzea (diagnostikoa) amaitu ondoren, gurasoetako batek modu zuzen, 
jarraitu eta etengabean zaintzea behar zuela egiaztatzen bada.

2. Interesdunaren kasuari dagokionez, eragindako sailetan hainbat izapide burututa, 
egiaztatu dugu Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuak azkenean 
onartu egin duela Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariak 
defendatutako planteamendua. Hortaz, baimena emateko, kasuaren inguruabar 
bereziak (familia-egoitzatik urrun dagoen zentro berezi batean egotea, eguneroko 
tratamendua jasotzeko) kontuan hartuta, adingabearen egoera garai batean 
ospitaleratzearekin berdindu izana onartu arren, ez da onartu aurretik 
ospitaleratzea egon denik, ustez, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi 
Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salak (…)an emandako (…) Epaia 
oinarri hartuta.

3. "Ustez oinarri hartuta" diogu, erakunde honen iritziz, aztertzen ari garen kexa 
behar bezala izapidetzeko, kontuan hartu behar baita interesdunak berriz eskatu 
duen baimena ukatzeko erabakia justifikatzeko erabilitako epaia hartu zen unean 
eztabaidagarria zela, orain ez bezala. Izan ere, funtzionarioen kasuan, baimena 
emateko, ospitalean egon ondoren zaintza zuzeneko, etengabeko eta 
iraunkorraren beharra egon behar zen; ez zen gauza bera gertatzen langile lan-
kontratudunen kasuetan. Gogoan izan behar da horixe zela, hain zuzen ere, 
aurrekarietan aipatutako Herriaren Defendatzailearen esku-hartzearen 
testuingurua.

Edonola ere, epaiak berak argi uzten du gauza bera, hirugarren zuzenbide-
oinarriaren amaieran honako hau dioenean:

“La parte recurrente invocaba en su demanda el RD 1148/2011, de 29 de 
julio, pese a reconocer que no es de aplicación al personal funcionario 
incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, como es el caso. (…) 
Conviene precisar que el artículo 49.e) de la Ley 7/2007 se redacta por la 
Ley 27/2011 de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social, sin introducir la 
equiparación que contempla el art. 2 del RD 1148/2011…”

Hortaz, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak, interesdunaren 
alegatua aintzat hartu gabe, baimena emateko arrazoi bihurtu diren 
inguruabarrak aldatu zirela azpimarratuz arrazoitu zuen erabakia:

“En el supuesto que nos ocupa, la decisión de otorgar el permiso retribuido 
al amparo del art´. 49 e) del EBEP, se sustenta en considerar “ingreso 
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hospitalario de larga duración” la situación de la menor mientras recibía 
tratamiento especializado en (…), aunque no era “ingreso hospitalario”. Y 
habiendo cambiado aquellas circunstancias, el apartado tercero de la 
resolución que concedía el permiso retribuido, llevaba a la cesación del 
mismo”. 

Horri dagokionez, ez da soberakoa gogoraraztea baimena baldintza batekin eman 
zela: baimenaren arrazoi diren inguruabar bereziek iraun bitartean.

4. Hortaz, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak hartutako 
erabakiaren esanahia argitzen duen testuingurua azalduta, erakunde honen 
iritziz, kasuaren aurrekariak eta (…)ko Administrazioarekiko Auzien (…) 
zenbakiko Epaitegiaren (…)eko (…) Epaian dagoeneko esandakoa kontuan 
hartuta, une hauetan "egintza propioen doktrina" deritzona aipatu behar da, 
horrela ulertuko baita Administrazio horrek ezin duela baimenaren emakida berria 
baloratzea saihestu, aurretik ospitalean egon izanari buruzko baldintza bete ez 
delako aitzakia erabiliz.

Kontuan izan behar da, behin baino gehiagotan aipatutako Auzitegi Gorenaren 
jurisprudentziak ondo azaltzen duenez (era orotara, 761/2017 Epaia, maiatzaren 
4koa, RJ\2017\2683, doktrina horretara bidaliz, bere eragina eta esanahia 
laburbiltzen duena), administrazio orok bere jarduketan bete behar dituen fede 
onaren eta konfiantza legitimoaren printzipioak alde batera utziko liratekeela, 
bestela eginez gero. 

Hori dela eta, esan nahi dugu, berriro, atariko ondorioetan aipatu dugunez, une 
hauetan, Administrazioak berriz azter beharko lituzkeela interesdunak 
aurkeztutako eskaerak, eta, alaba adingabea zaintzeko baimena emateko, 
dagozkion mediku-txostenen bidez egiazta daitekeen zaintza zuzena, jarraitua 
eta etengabea izateko beharra dagoen aztertu, aurretik ospitalean egon izanaren 
eskakizuna zalantzan jarri gabe.

Horregatik guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu 
eta arautzekoak– 11.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Arartekoak honako 
gomendio hau eman dio Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailari:

GOMENDIOA

Berriz azter ditzan kexa aurkeztu duen interesdunaren eskaerak, gaixotasun larri 
bat duen alaba adingabea zaintzeko baimena izateko, eta onar dezan aurretik 
ospitalean egon izanari buruzko baldintza bete dela.
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