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ESPARRU TEORIKOA, ESPARRU JURIDIKOA ETA
ESKUDUNTZA BANAKETA

1. Egindako kaltearen ordainbide-justiziako printzipioen
aplikazioa

Bitartekaritza, adiskidetzea eta kalte-ordainbidea adin txikiko lege-hausleen ardura
hartzeari egokitzea eta, beraz, eskuhartzearen xede hezitzailea lortzeari, hala nola
biktimaren eta komunitatearen partehartze aktiboari, indarrean dagoen lege
ordenamenduan aurreikusten diren egindako kaltearen ordainbide-justiziaren
hastapenetan oinarrituriko jarduera tresnen erabilera indartzea aholkatzen du,
eta baita ezartzeak eskatzen duituen bitarteko pertsonal eta materialak antolatzea
ere. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak 1997an egindako Justiziaren Liburu
Zuriak gai honen inguruan adierazten duen bezala, adin penal txikiko lege-
hausleenganako eskuhartzea arautzeko lege-testu berriak, «jurisdikziora heldu
baino lehen nahitaezko bitartekaritza mekanismoak ezartzea» kontuan hartzea
komenigarri izango litzateke.

2. Adin txikiko lege-hausleenganako eskuhartzeak
erregulatzeko araudiaren onarpena

Estatu mailan Adin txikiko lege-hausleenganako eskuhartzeak erregulatzeko
araudia onartzea premiazkoa da, indarrean dagoen ekainaren 5eko 4/1992 Adin
Txikikoen Epaitegien Prozedura eta Eskuduntzaren Erreformari buruzko Lege
Organikoaren hutsuneak beteko ditzan. Kode penalaren azken 7. xedapenean
ezarritakoarekin bat, araudi hau onartzen denean bakarrik sartuko da indarrean
bere 19. artikulua eta ezarri ahal izango da bere 69. artikulua, non, hurrenez
hurren, erantzukizun penalerako adin nagusitasuna 18 urtera igotzen baita eta
adin txikiko lege-hausleekiko eskuhartze-araudi erregulatzailea 18 urte baino
gehiagoko eta 21 baino gutxiagoko pertsonei zabaltzea baimentzen baita.
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3. Neurriak betearazteko bitartekoen araudi
erregulatzailearen onarpena

Nahitaezkoa da, era berean, Eusko Jaurlaritzak, duen eskuduntza araugilearen
barnean, Adin Txikikoen Epaileek onartutako neurriak betearazteko zentro eta
zerbitzuek bete behar dituzten baldintza material, pertsonal eta funtzionalak
erregulatzeko Lege bat egin eta onartzea. Bestalde, araudi honek Organo
Judizialen eta neurriak betearazteko Administrazio erantzuleen arteko
koordinazio tresnak zehaztea gomendatzen da, hala nola betearaztean parte
hartzen duten zentro eta zerbitzuen gain bi aldeetatik ezarri beharreko kontrol
tresnak jartzea.

4. Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Foru Aldundiaren arteko
eskuduntza arazoen ebazpena

Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak, Gasteizko Epaitegiak onartutako
ingurune irekiko neurriak gauzatzeari buruzko eskuduntza arazoa epe laburrean
ebaztea komeni da, Lurralde honetako adin penal txikiko lege-hausleen interesak
bermatzeaz gain, Kode Penalaren 19. eta 69. artikuluetan aurrikusten diren
eskuduntzak zabaltzearen ondorioz sortuko diren beharretara egokituko den
konponbidea bilatzeko.

ZERBITZU-SAREA

5. Poliziaren prestakuntza eta txanda espezializatua

Adin txikiko pertsonen ezaugarrietara eskuhartzeen egokitzapena bermatzearren,
Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren prestakuntza hobetzea gomendatzen da eta
goardia txanda bat ezartzea, non ezaugarri hauetako atxilotze bat izatekotan,
adin txikiko pertsonekin eskuhartzean espezializaturiko agente talde bat aurkitzeko
moduan egon beharko bailuke.

6. Polizia Judiziala

Polizia Judizialak, Auzitegi edo Fiskaltzek eskatuta garatzen dituen eskuhartzeak
eraginkorragoak izan daitezen, komeni da eginkizun hauek betetzen dituzten
eta adin txikikoen jurisdikzioaren zerbitzuan dauden agenteak beti berdinak izatea
edo postuan epealdi nahiko luzean irautea, helburu hori betetzen dela
bermatzeko.
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7. Poliziaren egoitzak egokitzea

Gaur egun poliziaren egoitzek atxilotutako adin penal txikikoen egonaldirako
leku egokirik ez dute. Egiturak nerabeen eta gazteen behar berezietara egokitzea
komeni da, indarrean dagoen araudiari eta nazioarteko testuen iradokizunei kasu
eginez.

8. Erakunde Judizialen espezializazioa

Komeni da, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak bere Justiziaren Liburu Zurian
gomendatutakoarekin eta Adin Txikikoentzako Justizia erregulatzeko Lege
Organikoaren Aurreproiektuan aurreikusitakoarekin bat, adin txikikoen
jurisdikzioan parte hartzen duten Epaile, Fiskal eta Abokatuek espezializatzeari
ekitea. Alde honetatik, Abokatuen Elkargoetatik txanda espezializatu bat antolatzea
baliagarria izan daiteke.

9. Fiskaltzen bitartekoen egokitzea

Fiskaltzek ez dute 4/1992 Legeak esleitzen dizkien izapide eginkizunetan aritzeko
beharrezko bitartekorik, eta, beraz, ez daude Kode Penalaren 19. artikulua
indarrean sartzeak ekarriko duen eskuduntzen zabalkuntzarako prest. Estatuko
Fiskaltza Nagusiaren 1/1993 Izapideak eta Adin Txikikoentzako Justizia
Erregulatzeko Lege Organikoaren Aurreproiektuak azaltzen duten bezala, karrera
fiskalaren plantila egokitzea eta dagozkien eginbideak burutzeko behar dituzten
bitarteko materialez hornitzea gomendatzen da.

10. Talde Teknikoak bitartekaritza lanak egiteko indartzea

Bitartekaritza alternatibak zabalkiago aplikatzeko, beharrezkoa da Talde Teknikoak
baliabide pertsonalez hobeki hornitzea eta horien prestakuntza indartzea, edo,
egokiago jotzen bada, bitartekaritza alorrean espezializatutako Taldeak sortzea.

11. Profesionalen prestakuntza iraunkorra

Prestakuntza iraunkorreko planak ezartzea gomendatzen dugu, adin penal txikiko
lege-hausleenganako eskuhartze sisteman parte hartzen duten profesional guztien
ezagupenak etangabe berritu eta gaurkotu ahal izateko.
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12. Bulego Judizialak Talde Teknikoei laguntzea

Talde Teknikoak Adin Txikikoen Epaitegietako bulegoetan kokatuta dauden
bitartean, gastu publikoaren razionalizazioa dela eta, gomendagarria da Bulego
Judizialek administrazio funtzioetan laguntza ematea, prozedurak arintzeko xedez.

13. Talde Teknikoentzako bulegoak

Talde Teknikoen kokapena edozein dela ere, komeni da erabilitako bulegoetan
zenbait areto, beharren arabera bat edo bi izatea, elkarrizketak eta ados jartzea
eta bitartekaritza egintzak burutzeko egokiak izango direnak.

14. Itxarongelak

Gazteentzako justizia prozeduraren eremuan adin txikiko pertsonak jasotzeko
bulego guztiek itxaroteko gelak izan behar dituzte, pribatutasun eskubideari zor
zaion begirunez, diskreziorik handiena bermatzeko.

15. Agerraldiak eta entzunaldiak burutzeko aretoak

Nazioarte mailan gomendatutakoaren arabera, agerraldiak eta entzunaldiak
burutzeko aretoak bista aretoen ohiko diseinukoak ez izatea komeni da, izan ere
nerabeen beharrentzako egokiagoak baitira Estatuko Fiskaltza Nagusiaren
1/1993 Izapideak adierazten duen moduan, eta baita oholtzarik ez egotea eta
bistak mahaiaren inguruan burutzea ere, Donostiako Epaitegian egiten den bezala.

ATENDITUTAKO POPULAZIOA

16. Hiru Lurralde Historikoetan era bereko estatistika egitea

Gaur egun, ez da biltzen adin penal txikiko lege-hausleen gaineko estatistika
zehatzik, ezta neurri batzuren edo besteren eraginkortasun handiagoa edo txikiagoa
zehazteko beharrezko daturik ere. Justizian eta administrazioan informazioa
biltzeko era bereko sistema jartzea komeni da; horrek, Botere Judizialaren
Kontseilu Nagusiak bere Justiziaren Liburu Zurian egindako gomendioa haintzat
hartuta, ikerketa soziologikoak eta estatistikoak egiteko bidea emango luke, eta
horien bidez xedapen arau-emaileak ezartzeak gazte-delinkuentzia tasetan duen
eragina ezagutu ahalko litzateke.
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PROZEDURAK

17. Adin penal txikiko pertsonen identifikatze, atxilotze,
aitortza, eta poliziaren egoitzetan egin behar duten
egonaldirako baliozkoak diren jarraibideak

Adin penal txikiko pertsonen identifikatze, atxilotze, aitortza, eta poliziaren
egoitzetan egin behar duten egonaldirako araudian ikusten diren berezitasunen
aplikazio zorrotza beharrezkoa da. Alde horretatik, gaur egun erabilitako irizpidea
ezartzea sustatu behar da, hau da, adin penal txikiko pertsonak poliziaren
egoitzetan atxilotu eta lekualdatzea, ahal bada, saihestea, eta, edozein modutan,
kalabozoko egonaldia saihestea.

18. Atestatuak, haietan adin penal txikikoak diren edo bide
diren pertsonak sartuta daudenean, Adin Txikikoen
Fiskaltzetara sistematikoki igortzea

Polizia-atestatua igorri eta Instrukzio Auzitegi eta Goardia Auzitegien bidez
izapidatzearen ondorioz Adin Txikikoen Fiskaltzan sartzeko erregistroan sartu
arte egun atzematen diren atzerapenak saihesteko, atxiloketa Fiskaltzen
lanorduetatik kanpo gertatzen denean, partehartzaileren bat adin txikikoa dela
susmatu edo ezagutzen bada polizia agenteek Fiskaltza horietara hurrengo egunean
edo hurrengo lanegunean zuzenean igortzea gomendatzen da.

19. Beharraren araberako txosten teknikoen aniztasuna

Fiskaltzek eskatuta Talde Teknikoek burututako txostenak adin txikiko ustezko
lege-hausleen beharretara egokitzea gomendatzen da, eta arrazoi pertsonal edo
soziofamiliarrek, eta gertaeren izaerak eskuhartze behar berezirik erakusten ez
duten kasuan edukia mugatuaz. Bide hau Gasteizko eta Donostiako Epaitegietan
ezartzen hasia da, prozedurak azkartzeko eta familien intimitatean sudurra ez
sartzeko.

20. Talde Teknikoaren barruan koordinatzailearen
txandakako figura orokortzea

Gasteizen txandakako izaeraz dagoen koordinatzailearen figura Bilboko eta
Donostiako Epaitegietara esleitutako Talde Teknikoetara zabaltzea gomendatzen
da. Figura hau kasuak banatzeaz eta Fiskaltza eta Auzitegiekiko harremanez
arduratuko litzateke, eta Taldeko kideen artean desadostasunak izanez gero, egin
beharreko txosten mota erabakitzeko pertsona egokia izan daiteke.
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21. Informazio-liburuskak egitea

Nerabeen eta beren legezko ordezkarien aldetik dauzkaten eskubideen eta
dagokien prozeduraren ezagupen hobea bermatzeko, informazio-liburuska batzuk
egitea gomendatzen da, argi idatziak eta erabiltzaileen ulermen mailara egokitutako
hizkuntzan idatziak, une bakoitzean dituzten eskubideak eta epai jardueraren aldi
ezberdinak azalduko dituztenak. Liburuska horiek Komisaldegi guztietan, Adin
Txikikoen Fiskaltzetan, Adin Txikikoen Epaitegietan, Talde Teknikoak lekutzen
diren egoitzetan eta erabakitako neurriak betearazteko Administrazio eskudunen
egoitzetan eskuragai izatea komenigarri da.

22. Ahozko informazioa

Era berean, prozeduran parte hartzen duten profesionalek, aldi bakoitzean, horren
jarraipenari eta nerabeak dauzkan eskubideei buruzko azalpen argiak ematea
komeni da. Ikuspuntu horretatik Abokatuen partehartze aktiboagoa, nerabeen
beharretara egokituagoa eta adin txikikoen jurisdikzioan ezarri daitekeen
prozeduraren berezitasunei egokiagoa gomendatzen da. Aldi berean, agerraldietan
eta entzunaldietan erabiltzen den hizkuntza, ahal den neurrian nerabeen eta beraien
familien ulermen gaiatsunera egokitzea gomendatzen da.

23. Prozeduraren pausoetan erabilitako denbora gutxitzea

Gaur egun prozedura ezartzeko behar diren epeak gehiegizkoak dira. Haren
esparruan ezarritako neurriei egozten zaien xede hezitzailea kontuan izanik,
jarduerek berehalakotasun handia eskatzen dute, beraz, prozedura bizkortzeko
lan-modu berriak sartzea nahitaezkoa da.

NEURRIAK EZARTZEKO BIDEAK

24. Ingurune irekiko neurriak betetzeko beharrezko baliabide
pertsonal eta materialak eskura izatea

Beharrezkoa da ingurune irekian neurriak betearazteaz arduratzen diren
Administrazioek neurri horiek betetzeko beharrezko baliabideak egokitzea edo
sortzea. Behar hau Bizkaian eta Gipuzkoan atzematen da bereziki zaintzapeko
askatasun neurriak betearaztean, Lurralde horiek ez baitaude zuzeneko eskuhartzea
bermatzeko pertsonaz hornituta. Komunitatearen onurarako zerbitzuak egitera
behartzen dituen neurrien eraginkortasuna nerabearen beharretara egokitzearen
eta arau-haustearen jatorriak prestazioaren edukiarekin duen harremanaren baitan
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dago. Horrela, hiru Lurraldeetan alternatiba bideragarriak gehitzea komeni da,
baina Araban batik bat, bertan gaur egun esparru horretarako erakunde bakar
bat baitago hitzartua.

25. Asteburuan barrualdi neurriak betetzeko bitartekoen
egokitzea

Asteburuko barrualdi neurria betetzeak, gaur egun gutxi erabiltzen denak, espreski
diseinaturiko jarraibidea behar du. Egungo sistema ez da egokia nerabeak barrualdi
zentro baten bizitzan duen partehartze soilean oinarritzen delako, eta zentroaren
eginkizunak iraupen luzeagoko neurrietara bideratuta dagoelako. Dena den, zentro
horietan ezartzea egokia izan arren, beharrezkoa da neurriaren iraupen laburrera
egokituko diren eskuhartze motak proposatzea.

26. Izaera terapeutikoko zentroan barrualdi neurriak
betetzeko baliabideak izatea

Gaur egun zentro terapeutikoek ez diete adin txikiko pertsonen behar bereziei
erantzun egokirik eskaintzen. Dauden baliabideak nerabeen behar berezietara
egokitzea beharrezkoa da, neurria ordenamendu juridikoan aurreikusita dagoela
jakinda.

27. Mutikoek barrualdi itxi-neurriak betetzeko beharrezkoak
diren baliabideak izatea

Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago mutikoek erregimen itxian
barrualdi neurriak betetzeko prestaturiko zentrorik. Horrelako ezaugarriak izango
dituen zentro bat eraikitzen ari dira Zumarragan, eta pentsatzen da 1999an zabaldu
ahalko dela. Bere diseinu eta antolakuntzan zerbitzuaren kalitatea bermatuko
duten irizpide material, pertsonal eta funtzionalak izatea eta bertan izango diren
adin txikiko pertsonen eskubideen errespetura egokitzea gomendatzen da.

28. Nerabeei eta horien familiei zuzenduriko barrualdi
ikas-zentroei buruzko informazio-liburuska egitea

Nahiz eta zentro guztiek beren helburu eta eginkizunak zehazten dituen hezkuntza-
proiektua eduki, eta sartu eta berehala nerabe guztiei zentroaren funtzionamendu-
araudiaren kopia eman, ona litzateke argitasunez eta nerabeen ulermen mailara
egokitutako hizkuntzan zentroaren helburu eta funtzioak azalduko lituzkeen
informazio-liburuska bat eskaintzea. Adin txikiko pertsona bakoitzari eta horien
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ordezkari legalei ale bana ematea gomendatzen da, Epaitegian, barrualdi neurria
ezarri eta gero, erreklamazio edo iradokizunen bat aurkeztea beharrezkoa edo
egokia ikusten badute zein instantzia administratibo edo judizialetara jo dezaketen
zehazki azaldu behar zaielarik.

29. Ingurune irekiko neurria betetzeko egun erabiltzen diren
epeak laburtzea

Prozeduraren beste aldietan bezala, neurriaren zenbait zati edo zenbait neurriren
betetze eraginkorrari ekiteko egun erabiltzen diren epeak, gehienbat zaintzapeko
askatasuna eta tratamendu anbulatorioaren kasuetan, egozten zaien helburu
hezitzailea betetzeko luzeegiak dira, helburu hau eskuhartzeen berehalakotasunera
oso baldintzatuta baitago. Erakunde eskuhartzaileei beraien jardunak bizkortzea
gomendatzen zaie, bereziki ebazpen batek irmotasuna hartzen duen egunetik
betearazteko Administrazio eskudunari haren edukiaren berri eman arteko epeak
laburtzea alegia.

30. Ingurune irekiko neurriei buruzko informazio-liburuska
bat egitea

Ingurune irekiko neurriak betearazteaz arduratzen diren Administrazio eskudunei
neurri bakoitzaren edukia, helburuak eta funtzioak nerabeen ulermen mailara
egokitutako hizkuntzan eta argitasunez azalduko dituzten informazio-liburuskak
egitea gomendatzen zaie. Liburuska horien ale bana adin penal txikiko pertsona
bakoitzari ematea gomendatzen da, hala nola bere legezko ordezkariei, Epaitegian,
barrualdi neurria ezarri eta gero, erreklamazio edo iradokizunen bat aurkeztea
beharrezkoa edo egokia ikusten badute zein instantzia administratibo edo
judizialetara jo dezaketen zehazki azaldu behar zaielarik.

31. Barrualdi zentroetan hobekuntza estruktural batzuk sartzea

Barrualdi zentroetan ingurune fisikoa hobetzeko zenbait aldaketa egitea
gomendatzen da. Aramaio eta Ortuellako zentroetan leihoen burdinesien ordez,
ixteko sistema berriak jartzea egokia izango litzateke; bai erabiltzaileentzat bai
inguruan bizi direnentzat segurtasun berme berberak izango lituzkete eta ez lirateke
hain nabarmenak izango. Ortuellako zentroak, bestalde, beste berrikuntza lan
batzuk beharko lituzke, gaur egungo egoeran baldintza egokietan 8 neraberen
barrualdia bermatzeko leku txikiegia eskaintzen baitu. Zentroak, era berean,
tenperatura baldintza egokia bermatuko lukeen berokuntza sistema bat jarri
beharko luke. Azkenik, gerta daitezkeen arrisku egoerak saihesteko, zentro
guztietan hustuketa simulazio sistematikoak egitea gomendatzen da.
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32. Barrualdi zentroetan ezargarri diren zehapenak
egokitzea, Adin Txikikoen Justizia Erregulatzeko Lege
Organikoaren Aurreproiektuko aurreikuspenen araudia
betetzen ez den kasuetarako

Gaur egun zentroen funtzionamendua zuzentzen duen araudian aurreikusitako
zenbait zehapen ez dira egokiak Adin Txikikoen Justizia Erregulatzeko Lege
Organikoaren Aurreproiektuaren arabera, eskubideak mugatzen dituelako. Eta
hori, nagusiki, Mendixola Hezkuntza Zentroaren haritik dator, bertan nerabe
zigortuak indarrez egotera behartzeko zona bat baitago. Nahiz eta oraindik
indarrean ez egon, europar ikerkuntzarik berrienek gomendatutakoarekin bat
datozen xedapen batzuetara egokitzea komeniko litzateke.

33. Barrualdi hezkuntza-zentroetan pribatutasun
eskubidearen bermea

Segurtasun arazoek jartzen dituzten mugak aintzat hartuta, egituren diseinuan,
funtzionamenduan, zerbitzuaren antolaketan eta harreman jarraibideetan,
barneratutako nerabeen pribatutasun eskubidea bermatzeko beharra kontuan
hartzea nahitaezkoa da.

34. Barrualdi hezkuntza-zentroetan baimenik gabe ez itzultze
kasuetarako jarraibideak arautzea

Agintari eskudunek, barrualdi epai-neurri bati helduta dagoen nerabea baimenik
gabe zentrora itzultzen ez den kasuan ezartzeko jarraibideak idatziz jartzea
gomendatzen da.

35. Barrualdi hezkuntza-zentroetan tutoretza bikoitzaren
sistema

Langilegoa erabiltzaileen beharretara hobeki egokitzea bermatzeko, tutoretza sis-
tema bikoitza ezartzea gomendatzen da, gizonezko eta emakumezko bana, ahal
izanez gero.

36. Transizio programa baten diseinua eta aplikazioa

Barrualdi neurriei buruz gaur egun agertzen den arazo nagusietariko bat nerabea
zentrotik irten eta bere inguru soziofamiliarrean berriro sartzeko unea da. Prozesua
azkartuko duen programa ahal den epe laburrenean diseinatzea eta abian jartzea
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gomendatzen da. Programak kontuan hartu beharko du nerabeak familiara
itzultzeko edo bere aldetik bizitzen hasteko daukan prestakuntza, eta baita
familiaren prestakuntza ere. Azken aspektuari dagokionez, programa honen eta
gizarte zerbitzuen esparruan garatzen diren eskuhartze eta hezkuntza familiarren
programen artean lankidetza eta koordinazio bideak ezartzea komeniko litzateke.

37. Parte hartzeko tresnen hobekuntza

Nerabeari eta horren ordezkari legalei haren garapen pertsonalean, harremanetan
hezkuntza mailan eta osasunean eragin zuzena izan dezaketen erabakietan parte hartze
maila handiagorako bideak emango dizkieten mekanismoak bultzatu behar dira.

38. Ereklamatzeko bide formalak

Beharrezkoa da neurriak betearaztea erregulatzen duen araudiak, barrura nahiz
kanpora begira dauden erreklamazio bideak argi eta garbi zehaztea, eta informazio
hori argi eta nerabeen ulermen mailara egokitutako hizkuntzan idatzitako
liburusketan agertzea. Liburuska horiek Epaitegietan, Fiskaltzetan eta betearaz-
penaz zuzenean arduratzen diren zerbitzuetan eskura egotea komeni da.

39. Lanbide beharretara egokitzen den prestakuntza iraunkorra

Neurriak gauzatzen parte hartzen duten profesionalen prestakuntza iraunkorra
bermatzea beharrezkoa da, ezagupenen gaurkotzea, bestelako testuinguruetan
emaitza positiboak ematen ari diren egiteko moduak zerbitzu-bideetan sartzea
eta zerbitzuaren kalitatearen gutxitzea ekar dezaketen egunerokotasuna saihestea
ahalbidetzeko.

ERAKUNDEEN ARTEKO KOORDINAZIOA ETA ELKARLANA

40. Hezkuntza zerbitzuen elkarlana

Sarritan, ohiko hezkuntza-curriculumera moldatzeko zailtasun handiak agertzen
dituzte Adin Txikikoen Epaitegietan izapidatutako espedienteetan sartutako
gazteek, batzuetan horien liskar mailak larriagotuta. Gaurkoz, itxuraz erantzun
egokia ematen duten bitarteko bakarrak, lehengo heziketa konpentsatzaileko
ikastetxeak dira prozedura hauetan zuzenean parte hartzen duten profesional
guztiek adierazten dutenaren arabera, eta zentro horiek, egun, hezkuntza araututik
kanpo daude. Beharrezkoa da hezkuntza alorretik egoera horiei irtenbideak
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emateko bitartekoak egokitzea, LOGSE legeak iradokitzen duen aukera
berdintasunerako filosofiaren arabera.

Beste alde batetik, premiazkoa da Eusko Jaurlaritzan hezkuntza alorreko Sail
eskudunak berehalako irtenbidea diseinatzea, Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte
Segurantza Saileko Justiziarekiko Lankidetza eta Giza Eskubideetarako
Zuzendaritzarekin elkarlanean; horrela, barrualdi neurri judizialak betetzen ari
direla, beren komunitate-inguruneko ikastetxeetara joaterik ez duten gazteen
hezkuntza eskubideakbermatu ahalko dira.

41. Osasun zerbitzuekin elkarlana

Gazteentzako justizia eremutik, batzuetan, osasun zerbitzuen partehartzea eskatzen
da, osasun mental zerbitzuena batik bat. Gomendatzen da, jardueren egokiera
eta eraginkortasuna hobetzearren, beharrezkotzat jotzen denean eta burutu
aurreko faseetan haien aholkularitza eskatzea.

Beste aldetik, nerabeen ezaugarri bereziek tratamendua, egokitzat jotzen denean,
ahalik eta lasterren hastea eskatzen dute. Beraz, beharrezkoa izango litzateke,
kasu horietan, osasun zerbitzuek gaur egun dauzkaten itxarote zerrendak laburtzea.

Azkenik, nahitaezkotzat jotzen dugu, drogomenpekotasun arazoak dituzten
nerabeen behar bereziei erantzuna eman diezaiekeen baliabideak eskura izatea.

42. Gizarte zerbitzuen elkarlana

Adin txikiko lege-hausleenganako eskuhartzearen eremuan gizarte zerbitzuen
partehartzea funtsezkoa da, bai ingurune irekiko hainbat neurriren aplikazio fasean,
bai barrualdi neurri bat bukatutakoan, nerabea bere inguru soziofamiliarrera
itzultzeko prestaketan. Gomendatzen dugu, hortaz, zerbitzu hauek, eta
haurrentzako zerbitzu espezializatuek bereziki, gazteentzako justizia alorretik eskatu
ohi zaien laguntza ematen segi dezatela, eta eskuhartze epeak, batzuetan luzeegiak,
ahal den heinean, laburtzea.

ZERBITZUEN KONTROLA ETA EBALUAKETA

43. Neurriak betearazteko zerbitzu eta zentroen aldizkako
kontrola

Egun, neurriak betearazteko administrazio eskudunek ezarritako kontrol sistemak
ez daude eskuhartzeen kalitatea bermatzeko egoki garatuta. Txostenak igortzean
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eta, barrualdi neurrien kasuan, zentroetara bisita ez sistematikoetan oinarritzen
da funtsean. Bisita horiek, baina, ez dute zentroaren funtzionamendua,
aplikatutako jokabidea ezta erabiltzaileen artean eta erabiltzaile eta hezitzaileen
artean sortzen den harreman mota ere behatzeko beharrezko ezaugarririk
agertzen. Honen ondorioz, ikuskapenerako honelako mekanismoak erabiltzea
gomendatzen dugu: erabiltzaileen eskubideak betetzea eta zerbitzuaren kalitatea
berma ditzaketen irizpide material, pertsonal eta funtzionalen aplikapenaren
kontrolari eta ikuskapen iraunkorrari lagunduko dietenak.

44. Zerbitzuen ebaluaketa kualitatiboa

Ebaluaketari dagokionez, nerabeen beharrak hobekien betetzeko eta berauen
eskubideak errespetatzeko eskuhartzeko jarraibide egokiak ezartzen lagunduko
duten eredu kualitatiboak sistematikoki erabiltzea gomendatzen dugu, beti ere
bizitza autonomorako eta harreman gaitasun egokiak garatzeko trebatzearren.

45. Neurriak Fiskaltzetatik jarraitzea

Adin Txikikoen Fiskaltzek Adin Txikikoaren Babes Juridikoaren 1/96 Legeak
zentroetan diren adin txikiko pertsonei buruz xedatzen dituen zainketa funtzioei
sistematikoki ekitea gomendatzen dugu. Horretarako, beren esku dituzten funtzioak
betetzeko baliabide pertsonal eta materialak adierazirikoaren arabera aurreikustea
komeni da.

46. Neurriak betetzearen kontrol judiziala

Egokia izango litzateke, administrazio eskudunek sistematikoki eta aldizka igortzen
dituzten txostenei esker neurriak betetzeari buruz egiten den kontrol judizialarekin
batera, Adin Txikikoen Epaileek eskuhartzeen zuzeneko kontrola sarriago egiteko
aukera izatea.


