
 
 
 
 
 

1 

 

18/2006 GOMENDIOA, EKAINAREN 26KOA, BIZKAIKO FORU 
ALDUNDIARI EGINA, (…) TUTORETZAPEKO ADINGABEA 
BABESTEAN JARRERA ERAGINKORRA IZAN DEZAN. 
 
 

Aurrekariak 
 

1. Bilbo Etxezabal elkarteak, hau da, Bizkaian atzerritarrak hartzen dituen 
elkarteak, erakunde honetara jo zuen, kezkatuta baitzegoen Gobernuaren 
Bizkaiko Azpiordezkaritzak bakarrik dauden adingabe atzerritarrei egoitza-
baimena ukatzen dielako eta, zehazki, Bizkaiko Foru Aldundiari dagokion 
zereginagatik, (...) adingabe atzerritarraren legezko tutore denez. Elkarteak 
adierazi zigunez, Bizkaiko Foru Aldundiak ez zuen egoitza-baimena 
ukatzearen kontra egingo, eta, horrela, adingabearen interesei kalte egiten 
zien. 

 
2. Espedientea bideratzerakoan, Bizkaiko Foru Aldundiari galdetu genion ea 

zein irizpide erabiltzen dituen, legezko tutore gisa, Gobernuaren Bizkaiko 
Azpiordezkaritzak tutoretzapeko adingabeei aldi baterako egoitza-baimena 
lortzeko eskabideak onartzen ez dizkienean.  

 
Erantzunean adierazi zigunez, 2005eko irailaren 29an jakin zuten (...)ri ez 
ziotela onartu hasierako egoitza-eskabidea. Horren arrazoia, ukapen-
ebazpenean ezarritakoaren arabera, adingabe hori hamaika aldiz atxilotu 
dutela dioen polizia-txostena da. Ebazpenean honako araudia aipatzen da 
ukapena arrazoitzeko: abenduaren 30eko 2393/2004 Errege Dekretuaren 
53.1j)1 artikulua, 35.5 artikuluarekin lotuta (horren bidez onartu zen 
urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoaren araudia, atzerritarrek Espainian 
dituzten eskubide eta askatasunei eta horiek gizarteratzeari buruzkoa). 

 
Zabaloetxe zentroa (Gizartekintza Sailarekin elkarlanean aritzen da zentro 
hori, eta aldundiak zentroko zuzendariaren gain uzten du adingabea zaintzeko 
ardura), baimenaren ukapenaren berri izan eta gero, Bilbo Etxezabal 
elkartearekin harremanetan jarri zen, administrazioarekiko auzi-errekurtso bat 
jartzeko, beste zenbaitetan bezalaxe. Elkarte horrek jakinarazi zion jada ez 

                                                 
1 Aldundiaren erantzunean aipatutako j) atalak akatsa dirudi, izan ere, i) atalean adierazten da egoitza-
baimenak eta besteren konturako lan-baimenak ukatzeko arrazoi dela aurretiaz Gobernuaren kontrako 
txosten bat egotea. 
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dutela zerbitzu hori kudeatzen; horregatik, zentroak doako laguntza juridikoa 
eskatu zuen. 

 
Aldundiak, errekurtsorik ez jartzea justifikatzen duten arrazoitzat, hauexek 
aipatzen ditu bere idazkian: adingabeak babesteak horien ordezkari izatea 
dakarrela berekin, baina ez, ordea, adingabeak prozesu judizialetan babestea, 
horretarako abokatuak esku hartu behar baitu. Honela dio: “Ello no quiere 
decir que en el ejercicio de su cargo de tutor, la Diputación foral no realice 
todos aquellos trámites necesarios para procurar el adecuado ejercicio de 
todos los derechos de las personas tuteladas, como en este caso, a través del 
centro colaborador, gestionar la asistencia jurídica gratuita para iniciar el 
proceso contencioso-administrativo”. Foru Aldundiaren Lehendakaritza 
Saileko Aholkularitza Juridikoko Zerbitzuak aldundia defendatzen omen du, 
ez tutoretzapeko adingabeak, eta interes-gatazkak sor omen daitezke 
adingabeak aldundiaren ebazpen baten kontra errekurtsoa jartzen duen 
kasuetan. 

 
Haurren babes-sistemaren osotasun printzipioa ere aipatzen du, alegia, 
erkidegoko baliabide, zerbitzu eta administrazio guztiak, beren eginkizun eta 
eskumenen eremuan, sistema bat osatzen duten zatitzat hartu behar direla, eta 
sistema horren helburua haurrak babesik gabe daudenean beharrezko zerbitzu 
guztiez hornitzea dela. Beraz, baliabide bakar batek ezin ditu, bereiz, 
adingabeen behar guztiak estali. Sarean eta era koordinatuan lan egin behar 
da; horregatik jo zuen zentroak kexa egin duen elkartera, eta gero doako 
laguntza juridikorako zerbitzura. 

 
Halaber, aldundiak alegatzen du Gobernuaren Azpiordezkaritzek eta 
Ordezkaritzek dutela egoitza-baimena emateko eskumena, eta aldundiak 
kudeatzen dituela, tutore eta ordezkari moduan, beharrezkoak diren agiri 
guztiak; hortaz, aldundiak aurkezten du egoitza-baimenaren eskabidea. 
Aldundiak gaineratzen duenez, lankidetza eta koordinazio printzipioen 
arabera [azaroaren 26ko 30/1992 Legearen −Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa− 4 eta 18. 
artikuluak, eta otsailaren 18ko 3/2005 Legearen −Haurrak eta Nerabeak 
Zaindu eta Babestekoa− 5.ñ) eta 7 artikuluak)], administrazioaren jardueraren 
printzipio nagusietako bat zera da: “promover la colaboración y 
coordinación entre las diferentes administraciones al objeto de garantizar 
todos los derechos que asisten a los niños, niñas y adolescentes, y en este 
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sentido se han iniciado reuniones técnicas de coordinación entre la 
Subdelegación de Gobierno en Bizkaia, y ese Servicio de Infancia”. 

 
Azkenik, administrazioak administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarriko balu, 
errekurritu daitekeen ebazpenean ezarritakoa legezkotasunari egokitzen zaion 
eta, ororen gainetik, adingabearen interes gorena betetzen duen hartuko omen 
da oinarritzat errekurtsoa jarri ala ez erabakitzerakoan. 

 
3.  Jasotako erantzuna ikusirik, beste informazio-eskaera bat bidali genuen, 

errekurtsoa egin ala ez egin erabakitzeko alegatzen duen azken arrazoia 
zehaztu zezan. Hain zuzen ere, zein araudi hartzen den erreferentziatzat 
ebazpen bat legezkotasunera egokitzen den ala ez ulertzeko, eta, bere ustez, 
zein den adingabearen interes gorena egoitza-baimenik gabe dauden adingabe 
atzerritarren kasuan. 

 
Hauxe erantzun digu: “en el hipotético caso que se dictara una resolución 
administrativa sobre un niño, niña, adolescente por alguna administración y 
fuera posible recurrirla directamente por la Diputación foral, se tendría en 
cuenta la sujeción a la legalidad y el interés superior de la persona menor de 
edad afectada”. Baita beste hau ere: “el Servicio de Infancia pone en marcha 
todos los mecanismos necesarios para que se respeten los derechos de las 
personas menores de edad, siendo uno de ellos, que se resalta en este 
informe por afectar al tema que lo motiva, el derecho de toda persona 
extranjera menor de edad a que la administración competente para ello le 
documente debidamente”. 

 
4. Bilbo Etxezabal elkarteak, bere aldetik, adierazi du Bizkaiko Abokatuen 

Elkargoan atzerritartasunari buruzko txanda berezia abiarazi zenetik, gutxi 
gorabehera 1999. urtetik, ez dutela administrazioarekiko auzi-errekurtsorik 
aurkezten, baizik eta berariazko ofiziozko txandara bidaltzen dituztela. 

 
 

Gogoetak 
 

1. Zaintza-lanak berekin dakar adingabea zaindu eta jagon beharra, hari janaria, 
heziketa eta prestakuntza osoa eman beharra (Kode Zibilaren 154. artikulua). 
Beraz, adingabeak beharrezko laguntza moral eta materiala izan behar ditu. 
Babesteko lan hori egin behar duten pertsonak faltatuz gero, edo lan hori 
egiten ez badute edo modu desegokian egiten badute, administrazioak 
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gauzatu behar du, eta administrazioari exijitu behar zaio zeregin hori egoki 
bete dezan. 

 
Espainiako Defensor del Pueblo-k 2004. urteko txostenean adierazi duenez, 
bakarrik dauden adingabe atzerritarren arazo nagusiak honako hauek dira: 
aberriratzeari ematen zaion automatismoa eta egoitza-agiriak izapidetzen 
gertatzen diren atzerapenak, aberriratzea nekez gertatuko dela egiaztatzen 
denean. 

 
Erakunde honek ere, Bakarrik dauden adin txikiko atzerritarren egoera 
EAEn txosten berezia prestatzean, adingabeen agiriei dagozkien espedienteen 
tramitazioa atzeratu egiten dela egiaztatu zuen. Zehazki, espediente-lagin bat 
aztertu zen, izapideen datak begiratu ziren eta aldundien eskumeneko 
jarduerak atzeratu egiten direla egiaztatu zen. 

 
Aipaturiko txostenean ikusi zen atzerapen horrek garrantzi handia duela 
hezkuntza-prozesurako eta gizartean eta lan munduan sartzeko, eta hainbat 
gomendio egin ziren adingabeen erregularizazio administratiboa bizkortu 
beharrari buruz: 

 
- Egoitza- eta lan-baimenak bideratzean arduraz jokatzea (18. gomendioa). 
- Baimenen tramitazioen jarraipena egitea eta emaitzak ebaluazio-adierazle 
gisa erabiltzea (19.a). 
- Beharrezkoa den babes juridikoa eskaintzea (20.a). 
- Jaioterrira itzultzekotan, adin txikikoaren interesaren arabera egiten dela 
bermatzea (21.a). 

 
Bakarrik dauden adingabe atzerritarren egoera aztertzean zera egiaztatu 
genuen: adingabeen arloan, badagoela aldea herri-erakundeen jarduera 
eraentzen duten araudi, printzipio eta irizpideen (beraien jarduera azaltzen 
duten planetan eta beste agiri batzuetan agertzen dira horiek) eta adingabe 
horiei egiaz ematen zaien arretaren artean. Ziur asko, babes-zentroak 
kolapsatzeko beldurraren ondorioz, adingabe horien itxaropenak ez betetzen 
saiatzen dira, eta horrek, zenbaitetan, kalte egiten die haien hezkuntza-
prozesuari, baita gizartean eta lan munduan sartzeko prozesuari ere. 

 
2. Adingabeei egoitza- eta lan-baimena ematea arautzen duen araudia ez da 

helduentzako xedatutakoa bezalakoa. Beraz, abenduaren 30eko 2.393/2004 
Errege Dekretuaren 53. artikuluan ezarritako araudia (horretan oinarrituta 
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ukatu du Gobernuaren Azpiordezkaritzak egoitza-baimena, foru aldundiak 
adierazi duenez) atzerritar helduei aplikatu beharko litzaieke, ez bakarrik 
dauden adingabe atzerritarrei. 

 
Ez dator zuzenbidearekin bat babes-erakunde baten tutoretzapeko adingabe 
bati egoitza-baimena ukatzea, adingabea bere familiarekin edo jaioterrira 
itzultzea ezinezkoa dela egiaztatu eta gero. Atzerritarrek Espainian dituzten 
eskubide eta askatasunei eta haiek gizarteratzeari buruzko Lege Organikoaren 
35.4 artikuluak ezartzen du babesik gabe dauden adingabe atzerritarren arloan 
erabili beharreko araudia: “se considerará regular a todos los efectos la 
residencia de los menores que sean tutelados por una Administración 
pública. A instancia del organismo que ejerza la tutela y una vez que haya 
quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de 
origen, se le otorgará una autorización de residencia, cuyos efectos se 
retrotraerán al momento en que el menor hubiera sido puesto a disposición 
de los servicios de protección de menores”. Araudi horren arabera, 
adingabearen eskubideari ezin dio katerik egin poliziaren txosten batek edo 
ordena publikoari eragiten dioten egintzek, baizik eta hura bere familiarekin 
edo jaioterrira ezin itzuliaren mende dago. Jurisprudentzia ugarik adierazten 
du administrazio baten tutoretzapeko adingabeak egoitza-baimena lortzeko 
eskubidea duela, eta adingabearen portaerak ez duela zerikusirik hori lortzeko 
(besteak beste, Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren 2005eko irailaren 23ko 
Epaia, Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren 2003ko otsailaren 28ko Epaia). 
Araudiak xedatu duenez, babesik gabe dauden adingabeei egoitza-baimena 
eman behar zaie, baldin eta, hura bere familiarekin edo jaioterrira aberriratzen 
ahalegindu ondoren, hori ezinezkoa bada. Araudi horrek zehaztu beharra 
dauka berorrek eragindako administrazioen jarduera (hau da, Gobernuaren 
Azpiordezkaritza eta Ordezkaritzena eta foru aldundiena), alde batera utzita 
babes-zentroak beteta dauden ala ez edo adingabeen portaera.  

 
Aldundiaren jokaera −alegia, adingabea Bizkaiko Abokatuen Elkargoko 
laguntza juridikorako zerbitzura bidaltzea− ez da nahikoa, erakunde honen 
iritziz, adingabearen tutore gisa aldundiak duen babesteko betebeharraren 
edukia eta atzerritartasun arloan ezarri beharreko araudia kontuan hartzen 
badira. Bizkaiko Foru Aldundiak modu eraginkorragoan jardun behar zuen 
adingabearen interesak babesten, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
jarriz. 
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3.  Bere erantzunean, aldundiak bi administrazioen arteko (hau da, Gobernuaren 
Azpiordezkaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko) lankidetzarako 
eta koordinaziorako bilerak aipatu ditu. Ontzat jotzen ditugu bilera horiek, 
baldin eta aldundiaren tutoretzapeko adingabeei egoitza-baimena emateko 
epea laburtzea errazten badute, edo adingabearen egoera pertsonala, 
gizartekoa edo familiakoa hobeto ezagutzen laguntzen badute. Horrela, 
garrantzitsua da gogoraraztea berdintasun printzipioa bermatu behar dela. 
Horretarako, “bereizkeria oro eragotzi eta ezabatuko da, jaiotza, adin, 
arraza, sexu, egoera zibil, sexu-joera, gaitasun fisiko edo psikiko, osasun-
egoera, hizkuntza, kultura erlijio, sineskera eta ideologiagatik edo haurren 
(…) egoera edo ezaugarri pertsonal, ekonomiko edo sozialengatik gerta 
daitekeen bereizkeria oro, hain zuzen ere” (Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko 
eta Babesteko euskal Legearen 5. artikulua eta Haurraren Babes Juridikorako 
Lege Organikoaren 3. artikulua). Bilera horietan komenigarria izango 
litzateke adingabearen zaintza bere gain duen erakundearen ordezkari batek, 
Ministerio Fiskalak eta, beharrezkoa izanez gero, adingabearen legezko 
ordezkariak parte hartu ahal izatea. Bestalde, espedienteak ebaluatzean, 
adingabeari esateko duena entzun beharko litzaioke, eta bere iritzia aintzat 
hartu beharko litzateke, bere adinaren eta heldutasunaren arabera, erabakiak 
hartzeko orduan. Entzuna izateko eskubidea haurraren eskubideei buruzko 
Hitzarmenaren 12. artikuluan agertzen da, baita ere Adingabearen Babes 
Juridikorako Lege Organikoaren 9. artikuluan eta Haurrak eta Nerabeak 
Zaintzeko eta Babesteko euskal Legearen 16. artikuluan, 2. atalean: 
“Bermatu egingo da haurrek eta nerabeek, nahikoa ezagumen dutenean, 
iritzia beren kabuz edo berek ordezkari izendatutakoen bitartez adierazi ahal 
izatea; hala ere, ezin denean edo adingabearen intereserako komeni ez 
denean, haren legezko ordezkarien bitartez jakin ahal izango da haren iritzia 
−baldin eta legezko ordezkari horiek ez badira alderdi interesatu, eta 
adingabearen interesen aurka doan interesik ez badute−, edo lanbideagatik 
edo adingabearekin duten konfiantza bereziarengatik haren iritzia era 
objektiboan eman dezaketen pertsonen bitartez”. 

 
4.  Bizkaiko Foru Aldundiak, adingabearen tutore denez, funtsezko eginkizuna 

du adingabea zaintzean. Adingabeari laguntza moral eta materiala emateak 
esan nahi du haren ordezkari izan behar dela eta, erakunde honen iritzian, 
hura defendatu behar dela, baldin eta, adingabearen interesen kontrako 
jarduera edo erabaki baten ondorioz, hark kalteak jasan baditzake. Azaroaren 
26ko 30/1992 Legeak −Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoak−, 4. artikuluan eta 
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hurrengoetan, erakunde arteko leialtasunaren printzipioa eta laguntzeko 
betebeharra ezartzen ditu Estatuko administrazio orokorraren eta autonomia 
erkidegoetako administrazioaren arteko harremanetan, eta lankidetzarako 
tresnak eta prozedurak xedatzen ditu. Printzipio eta tresna horiek ezin dituzte 
indarrik gabe utzi erakundeek −adingabe horien tutore gisa− dituzten 
betebeharrak. Babes-erakundeek beharrezkoak diren neurri guztiak abiarazi 
behar dituzte (Kode Zibilaren 172. artikulua eta Haurrak eta Nerabeak 
Zaintzeko eta Babesteko euskal Legearen 57. artikulua). Administrazioak 
tutoretza-lanak hartzen ditu bere gain, tutoretza hori eragin zuten arrazoiek 
bere hartan dirauten bitartean. Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko 
euskal Legearen 62. artikuluan adierazten dira tutoretza amaitzeko arrazoiak: 

 
“c) Tutoretza ezartzea eragin zuten arrazoiek indarra galdu dutela eta, 
administrazio-ebazpena ematea tutoretza bertan behera uzteko. 

 
d) Administrazio-ebazpena tarteko, adingabea beste babes-erakunde baten 
esku uztea. Horrelakoetan, entzun egin behar zaio aldez aurretik adingabeari 
eta, ahal dela, joango den leku horretan arreta eta babes neurriak egokiak 
direla egiaztatuko da. 

 
e) Epailearen ebazpen irmoaren bidez, adopzioa edo tutoretza arrunta 
ezartzea, edo babesgabezia-egoera amaitu dela adieraztea.” 
 
Bizkaiko Foru Aldundiak, beraz, adingabea babestu behar du tutoretza eragin 
zuten arrazoiak mantentzen diren eta haren tutoretza duen bitartean. 
Adingabearen zirkunstantziak zehazki ebaluatu eta gero, neurri hura eragin 
zuten arrazoiak jada desagertu direla egiaztatzen denean eta adingabeari 
esateko duena entzun ondoren soilik amaitu liteke tutoretza.  

 
Adingabearen Babes Juridikorako Legeak, 11.b) artikuluan, administrazio-
ekintzaren printzipio gidaritzat jotzen du adingabea bere jatorrizko familia-
inguruan mantentzea, beraren intereserako komenigarria ez denean izan ezik. 
Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko euskal Legearen 48.d) 
artikuluak, administrazioen babes-lanari dagokionez, hauxe agintzen du: 
“Beharrezkoa bada, haur eta nerabeei beren familiez besteko baliabideak 
eskainiko zaizkie, beren garapen integrala lortzeko behar duten inguru 
egokia eta beren nortasunaren bilakaera taxuzkoa bermatuko dutenak,…”. 
Haurraren eskubideei buruzko Hitzarmenaren 20. artikuluak, berriz, zera dio: 
“Estatuaren babes eta laguntza bereziak izango dituzte aldi baterako edo 
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betiko beren familia ingurutik aparte bizi behar duten haurrek, edo beren 
interesagatik inguru hartan ez egotea ezinbestekoa dutenek”. Orduan, 
babesik gabe dauden adingabeen kasuan, babesteko betebeharrak lehentasuna 
du familiarekin berriz elkartzeko printzipioaren aurretik. Bizkaiko Foru 
Aldundiaren erantzunaren azterketatik ez da ondorioztatzen adingabe horren 
egoera ebaluatu denik, aldundiak babesteko duen betebeharra saihestu ahal 
izateko. 

 
5.  Administrazioak adingabea babestu eta haren eskubideak bermatu behar ditu. 

Eskubide horien artean daude adingabeek esateko dutena entzun dakien, baita 
babeserako eskubidea ere. Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko 
euskal Legearen 17. artikuluak hauxe ezartzen du: “Haur eta nerabe guztiek 
izango dute, beti, beren eskubideak defendatzeko eskubidea, beren kabuz, 
legeak uzten badie, edo beren legezko ordezkariaren bitartez, non eta legezko 
ordezkariak ez diren alderdi interesatu edo ez duten adingabearen 
interesekin bat ez datorren interesik; beste pertsona batzuen bitartez ere 
defenda ditzakete, baldin eta pertsona horiek, lanbidea dela-eta edo 
konfiantzazko harreman berezia dutela-eta, iritzia objektiboki eman 
badezakete. Bestalde, guraso-ahala, tutoretza edo zaintza bere gain duten 
pertsonek babestu eta zaindu egin beharko dituzte eskubide horiek, eta 
eskumena duten herri-administrazioek behar bezala erabiltzen direla 
begiratu behar dute eta helburu horiek betetzeko beharrezkoak diren 
mekanismoak abiarazi.” 

 
Espainiako Defensor del Pueblo-ren Asistencia Jurídica a personas 
extranjeras izenburuko 2005eko txostenean, “Buenas prácticas en la 
asistencia jurídica a menores extranjeros” deritzan atalean, abokatuek 
adingabe atzerritarrak modu egokian defendatzeko zein eginkizun bete behar 
dituzten adierazten da. Eginkizun horietako asko babes-erakundeei dagozkie. 
Xedapen horiek ez lirateke beharrezkoak izango babes-erakundeek beren 
legezko betebeharrak beteko balituzte. Orobat, ez litzateke beharrezkoa 
izango defentsari judizialak izendatzea, Madrileko Administrazioarekiko 
Auzitarako 14. Epaitegiaren autoaren bitartez egin den bezala, giza 
eskubideei buruzko 1/2006 Prozeduran. Auto horretan, epaitegiak defentsari 
judizial bat izendatu du, epaitegiak uste baitu interesen arteko gatazka edo 
interes kontrajarriak daudela Madrileko Autonomia Erkidegoko Adingabea 
Zaintzeko Batzordearen (tutoretza-organo gisa, adingabearen ordezkari da eta 
hura aberriratzearekin konforme dago) eta adingabearen artean 
(aberriratzearen kontra dago). Bere hirugarren arrazoi juridikoan honako hau 
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adierazi du: “Por tanto, pudiendo darse en el supuesto que nos ocupa tales 
intereses opuestos respecto de un asunto que afecta a la esfera personal y 
social del menor, debiendo primar el interés superior de los menores sobre 
cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir, debiendo ser 
interpretadas de forma restrictiva las limitaciones a la capacidad de obrar 
de los menores, todo ello a tenor del art. 3 de la Ley Orgánica 1/1996, Ley 
ésta última que deberá interpretarse de conformidad con los Tratados 
Internacionales de los que España sea parte y, especialmente de acuerdo con 
la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 20 de 
noviembre de 1989, debiendo los poderes públicos garantizar el respeto de 
los derechos de los menores y adecuar sus actuaciones a dicha Ley y a la 
normativa internacional, se está en el caso de nombrar Defensor Judicial al 
menor XXXXX, designando al efecto al Letrado respecto del que ha mostrado 
interés para su designación XXXXX. Y ello sin que en modo alguno afecte a 
la tutela que ostenta la Comisión de Tutela que únicamente se ve afectada 
por el presente procedimiento en los términos indicados”. 

 
Babes-erakundeei edo defentsari judizialei dagozkien eginkizunak dituzten 
ofiziozko abokatuak izendatu beharra, agerikoa denez, gaur egun Estatuan 
adingabe atzerritarrek bizi duten egoeraren adierazgarri da, eta ez da batere 
mesedegarria adingabeen heziketa eta garapen pertsonalerako. Arlo horretan 
ez luke egon behar tutoreen kontra defentsari judizial bat eta legezko 
ordezkari bat izendatzera behartzeko moduko interes kontrajarririk, bada 
adingabeen gaineko araudiak herri-administrazio guztiak lotesten ditu. 

 
Babes-erakundeek izan behar dute adingabeen ordezkari eta defentsari. 
Adingabe atzerritar batzuk babesik gabe daude, legez kanpoko egoeran 
dauden pertsona heldutzat hartzen baitituzte; jokaera horrek bereziki 
kezkatzen du erakunde hau, adingabe bezala dituzten eskubideetan dituen 
ondorioengatik. Horregatik, jarraian aipatuko ditugun jarduerak egitea 
proposatzen dugu.  

 
Aldundiak eskura izan behar ditu (...) adingabearen egoera pertsonala, 
familiakoa eta gizartekoa zehazki azaltzen duten txosten fidagarriak, haren 
babesgabezia-egoera egiaztatzeko eta ezein jarduera edo erabakik haren 
segurtasuna arriskuan ez jartzeko.  

 
Nahiz eta adingabea bere herrira itzultzeko edo hemen geratzeko erabakia 
administrazio zentralak hartu behar duen, aldundiaren ardura da adingabea 
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identifikatzen duten lehen datuak bilatzea eta hark bere familian berriz 
txertatzeko dituen aukerez aurretiazko txosten bat egitea. Aldundiaren parte-
hartzea funtsezkoa da, bera baita adingabearen egoerari buruzko txostena 
egin eta proposamena idazteko arduraduna. Erakunde honen ustez, txosten 
hori egiterakoan ez dira kontuan hartu behar adingabearen interes 
gorenarekin zerikusirik ez duten gaiak, hala nola, zentroen saturazioa, “dei 
efektua” deritzana saihestu nahia edo adingabearen portaera. Babes-
erakundeak tutoretzapeko adingabe bakoitzaren azterketa xehea egin behar du 
eta familiakoekin berriz elkartzea komenigarria den ala ez erabaki behar du, 
adingabearen familia- eta gizarte-egoera edo hura behar bezala babes 
dezakeen zerbitzurik badagoen kontuan hartuta. Adingabea identifikatu eta 
babesik behar duen erabakitzeko orduan, hark esateko duena entzun behar da, 
haren adina eta zirkunstantzia pertsonal eta kulturalak balioztatuz, esate 
baterako, adingabe batek modu desberdinean adierazten dituela bere beldurra 
edo bere familiako gorabeherak, edo oso gutxi ezagutzen duela bere 
jatorrizko herrialdeko egoera. 

 
Azken batean, erakunde honen aburuz, Bizkaiko Foru Aldundiak duen 
babesteko betebeharrak berekin dakar Gobernuaren Bizkaiko 
Azpiordezkaritzak egoitza-baimena ukatzen duenean adingabea babestea, 
araudiaren arabera hura bere familiarekin elkartzea komeni ez den kasuetan. 
Adingabe atzerritarrak, adingabe direnez, “estatutu juridiko erabilezina” 
osatzen duten eskubideen jabe dira –1978ko Espainiako Konstituzioa, 
haurraren eskubideei buruzko Nazio Batuen Hitzarmena, haurraren 
eskubideen gaineko Europako Karta, Adingabearen Babes Juridikorako Lege 
Organikoa eta, gure erkidegoan, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta 
Babesteko euskal Legea-. Adingabeen alorrean araudi hori hartu behar dute 
oinarritzat administrazioek beren jardueretan.  

 
Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
−erakunde hau sortu eta arautzekoak− 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 
 

18/2006 GOMENDIOA, ekainaren 26koa, Bizkaiko Foru Aldundiari 
egina 
 
1. (...) adingabearen tutore denez, hura defenda dezala, aplikatu beharreko 
araudiak egoitza-baimena ematea xedatzen duenean baimen hori ukatu 
bazaio, ukapenaren kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarriz.  
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2. Begira dezala inongo jarduera edo erabakik adingabearen segurtasuna 
arriskuan jar ez dezan. Horretarako, txosten zehatz bat prestatu behar du 
adingabearen egoera pertsonal, familiako eta gizartekoaren gainean, hura 
babesik gabe dagoela egiaztatzeko eta, hala badagokio, adingabea aplikatu 
behar den araudian ezarritako bermeekin aberriratzea ezinezkoa dela 
proposatzeko. Txosten hori egitean adingabeari esateko duena entzungo 
diotela bermatu behar da, eta kontuan hartu behar dira haren adina eta 
ezaugarri pertsonal eta kulturalak. 
 
 


