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administrazioarekiko auzi errekurtsoa eginez. administrazioarekiko auzi errekurtsoa eginez. administrazioarekiko auzi errekurtsoa eginez. administrazioarekiko auzi errekurtsoa eginez.     
 
 

Aurrekariak 
 
1. Bizkaiko Foru Aldundiak tutoretutako adingabeko batek (…) erakunde honetara 

jo zuen. Azaldu zuenez, erakunde horrek ez zeukan asmorik errekurtsorik 
jartzeko Gobernuaren Bizkaiko Ordezkaritzak bere aldi baterako egoitza-
baimenaren berriztapena ezesteko eman zuen erabakiaren aurka. 

 
Egoitza ukatzeko erabakiaren oinarria zen adingabekoaren pasaportean ageri 
den jaioteguna ez dela benetakoa. Horri buruz ikerketa bat egiten ari dira. 
Adingabekoaren pasaportean ageri den jaiotegunaren egiazkotasunaren 
inguruko ikerketak gorabehera (pasaportea ontzat eman dute kontsulatuko 
agintariek), esan behar dugu aldundiak adingabekoaren tutoretza daukala, 
Fiskaltzaren dekretu bat dela bide, eta tutoretza hori indarrean dagoela. 

 
2. Aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkezteko epea erreklamazioa aurkeztu 

zen egunetik egun gutxira amaituko zen. Foru erakundea adingabekoaren 
ordezkari gisa aurkeztu ahal izateko (bere jarrera aldatuz gero), Arartekoaren 
erakundea sortu eta arautu zuen otsailaren 27ko 3/1985 Legearen 12. 
artikuluan oinarrituta, salbuespen gisa, deskribatutako gertaerei buruzko 
informazioa eskatu genion, bitarteko elektronikoekin, zerikusia duen foru 
zerbitzuari bakarrik eta zuzenean. 

 
3. Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak gure informazio eskaerari 

erantzun zion, Gizarteratzearen Zuzendaritza Nagusiak (Haurren Zerbitzua) 
emandako txostena  aurkeztuz. Txosten horretan, adingabeko horri arreta 
emateko eta bere administrazio egoera erregularizatzeko egindako jarduketak 
laburbildu zituzten, foru zerbitzuek 2010ean euren ardurapean hartu zutenetik 
aurrera. Gainera, hartutako erabakiak hartzeko arrazoiak azaldu zituzten. 
Txostenaren ondorioa da Gobernuaren Bizkaiko Ordezkaritzaren aldi baterako 
egoitza-baimena berriztatzeko ezespenaren aurka ez zela errekurtsorik egingo.  
 

Aurrekari horiek ikusita, ebazpen hau egin dugu, ondoko gogoeta hauekin: 
 
 

Gogoetak 
 

1. Ados gaude Bizkaiko Foru Aldundiarekin irizpide honekin: ez da haurren 
babeserako eskumena daukaten administrazio publikoen xedea (eta ez da izan 
behar) benetan adingabekoak ez diren gazteei arreta ematea, datu faltsuak 
erabiliz eta, finean, lege-iruzurraren bidez haurrak babesten dituzten legeriak 
eta administrazioak eskaintzen dituzten abantailak eskuratzen badituzte. 
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Bestalde balorazio positiboa egin behar dugu adingabeko honi emandako 
arretari buruz, Bizkaian detektatu zen unean bertan hasi zena, eta adingabekoa 
zen edo ez erabakitzen den bitartean, une horretan ez baitzeukan bere 
nortasuna frogatzen zuen agiririk. Gainera, gero aldundiaren haurren 
baliabideetan berronartu zuten, Fiskaltzaren azken dekretua onartuz eta betez. 
 

2. Bizkaiko Foru Aldundiak eman zuen iritziaren arabera, (…)i arreta emateko eta 
bere eskubideak betearazteko daukan betebeharren artean, beraren tutore den 
aldetik, ”horrek ez du esan nahi Aldundiak aipatutako ukapena errekurritu 

behar duenik”. Bada, erakunde honek bere irizpideari eusten dio gai horretan, 
ekainaren 26ko 17/2006 ebazpenean azaldua (Bizkaiko Foru Aldundiari 
gomendatu ziona adingabekoak eskatu zuen egoitza-baimena ukatzeko eman 
zen erabakia aurkara zezala, adingabekoaren legezko tutorea zen aldetik). Hau 
da, betebehar horrek ez dakar bakarrik adingabekoa ordezkatzea, baizik eta 
bera defendatzea, adingabekoaren interesekin bat ez datorren jarduketa edo 
erabaki baten ondorioz kalteak sor daitezkeenean. 
 
Orduan esan genuenez, zaintza funtzioak adingabekoa zaintzea, elikatzea, 
heztea eta prestakuntza integrala ematea dakar. Laguntza moral eta material 
hori eman behar duten langile nahikoak ez daudenean, edo pertsona horiek 
bere lana ez dutenean egiten edo gaizki egiten dutenean, administrazioak egin 
behar du eta berari exijitu behar zaio lan hori behar bezala egitea. Hori Kode 
Zibilaren 154. artikuluan xedatutakoaren arabera eta Haurrei eta Nerabeei 
Arreta eta Babesa emateko Euskal Legearen 17. artikuluaren arabera ulertu 
behar da. Azken artikulu horrek hau dakar:  

 
“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 beren 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.” 

 
Hortik ondorioztatzen da, erakunde honen ustez, aldundiak adingabekoaren 
interesen defentsan jarrera aktiboa izan behar duela, atzerritartasun araudiaren 
aplikaziotik babestuz, araudi horren aplikazioan ez baita aintzat hartu 
adingabekoaren pasaportean adingabekoa dela adierazten dela. 
 

3. Ezin gaitezke ados egon aldundiaren beste planteamendu honekin ere: “Foru 

Aldundi honek ez du zertan beste administrazio baten zilegizko erabakiak 

zalantzan jarri edo errekurritu, are gehiago gaztearen egoera errealarekin bat 
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etorriz gero, eta eskubieetan kalterik eragiten ez bada”. Bi arrazoiarengatik ez 
gaude ados: 
 

a. Guztiz zilegi da aldundiak beste administrazio batek, bere eskumenak betez, 
hartu dituen erabakiak auzitan jartzea. Izan ere, gauza bat gai jakin batean 
ebazpena emateko eskumena da, eta beste bat ebazpenari aurka egin ahal 
izatea edo ez: Gobernuaren Ordezkaritzak pertsona baten egoitza-baimena 
berriztatzea erabakitzeko eskumena izateak ez du esan nahi, baimena 
ukatuz gero, pertsona horren eskubide edo interesen aurka jokatu ez duenik. 
Bada, pertsona hori tutoretzapean dagoenean (kasu honetan bezala), 
tutoretza daukan pertsonak edo erakundeak tutoratutako pertsonaren 
interesa defendatzeko jardun ahal eta behar du, Zuzenbidearen barruan 
ebazpena aurkaratuz. 
 

b. Ikuspegi logiko eta formaletik, bizilekua ukatzearen aurkako errekurtsoa 
egitea bidezkoa ez izatearen funtsa ezin daiteke izan aldez aurretik 
pentsatzea gaztearen “benetako egoera” (adinaz ari dela ulertu dugu) ez 
dela pasaporteak azaltzen duena; izan ere, hori da errekurtsoaren bidez 
argitu beharko litzatekeen auzia. Bi dira aldundiak gai honetan kontuan izan 
behar dituen elementuak:  
 

i. Batetik, kasu honetan gertatzen bide denez, bere tutoretzapeko 
pertsonaren interesen aldekoa den edo ez pasaportean ageri den adina 
benetakoa dela esatea. 
 

ii. Bestalde, espedienteko elementuen bidez, prima facie, gobernuaren 
ebazpenak oinarri duen iruzur-akusazioa ahultzen den. Zentzu 
horretan, aldundiak jakin behar du (…)-ek pasaporte biometrikoa 
daukala, 2011ko martxoaren 29an Marokoren Bilboko Kontsulatuak 
emana. Gainera, Kontsulatuaren ziurtagiria dauka, pasaportearen 
titulartasuna ziurtatzen duena. Horren arabera, jaioteguna 1996ko 
otsailaren 19a da. Eta Bizkaiko Probintziako Fiskaltzaren 2013ko 
otsailaren 18ko dekretuak adierazten duenez, “espainiar 
administrazioak (aldi baterako egoitza-baimena emateko) marokoar 
dokumentazioa onartzen duenean, esan daiteke dokumentazio hori 
espainiar agintariek ontzat eman dutela. Beraz, interesdunak ez dizkio 
dokumentu horiek Fiskaltzari aurkeztu: alderdien agintariek aurkeztu 
dizkiote elkarri. Horrenbestez, dokumentu horiek are sinesgarritasun 
handiagoa daukate”.  

 
Jakina da erakunde honen jarrera. Hau da, pasaportearen 
benetakotasuna auzitan jartzen bada ere, beste froga batzuk aldez 
aurretik aztertu beharko liratekeela, adibidez, jatorrizko herrialdeko 
agintariek datuak ziurtatzea, kasu honetan gertatu denez. Baina iritzi 
horrekin ados egon ezean ere, ez dago zalantzarik asmoa erabat 
bideragarria dela, auziari buruzko eztabaida irekita dagoelako oraindik, 
bai eremu zientifikoan bai juridikoan, orain arte emandako ebazpen 



 

 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

jurisprudentzialek ez baitaukate irizpide bateraturik, kasuan kasuko 
inguruabarren araberakoak direlako.  

 
4. Azkenik, erakunde honek uste du aldundiak ezin duela defentsa hau defentsari 

judizial batengan eskuordetu, beraren izendapena aurkako edo elkarren aurkako 
interesak daudenerako aurreikusten baita. Gogoeta hauetako bigarren puntuan 
azaldu duguna berretsiz, ezin dugu gai honetan kontraesana dagoenik esan, 
adingabekoen eskubideen gaineko araudiak administrazio publiko guztientzat 
lotesleak baitira. 
 

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

GOMENDIOA 
 
1. (...)adingabekoaren legezko tutore gisa, defenda dezala, administrazioarekiko 

auzi errekurtsoa eginez (berraztertzeko errekurtsoa egiteko epea amaitu denez 
gero), egoitza-baimena berriztatzea ukatzearen aurrean, aplikatu beharreko 
araudiak hura ematea aurreikusten duenean.  


