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Aurrekariak 
 
1. Erakunde honetara jo zuen Arabako Foru Aldundiaren tutoretza duen(…) 

adingabeak, eta adierazi zuen ez zegoela ados adin nagusitasunera 
iritsitakoan gaur egun dagoen egoitzazko baliabidetik irteteko Foru Aldundiko 
Haurren Zerbitzuak proposatutakoarekin. 

 
 Adierazi duenez eta aurkeztutako agirietan irakur dezakegunez, (…) 2012ko 

irailaren 5az geroztik (…) zentroan dago. Data honetan iritsi zen 
dokumentaziorik gabe eta MENAS erregistroa kontsultatu ondoren ikusi zen 
aurreko urteko ekainaren 18an bere koinatuari, (…), entregatu ziotela; 
koinatua Gasteizen bizi zen eta adingabea artatzeko eta bere kargu egiteko 
beharrezko baldintzak zituela adierazi zuen.  Dena dela, irailean eta urrian (…) 
jauna bilatzen saiatu arren, ez zen aurkitzerik lortu eta Udaleko Herritarren 
Segurtasun Sailak berretsi zuen pertsona hori jada ez zela etxebizitza horretan 
bizi eta etxebizitza hutsik zegoela. Gobernuaren Arabako Ordezkariordetzari 
jakinarazi zitzaion adingabearen berri eta eskatu: 1) adina zehazteko probak, 
2) bere herrialdean duen egoera argitzeko beharrezko kudeaketak eta familiak 
adingabea horrela abandonatzeko zer gertatu ote den argitzeko. Lehenengo 
eskariari erantzunez, Arabako Probintziako Fiskaltzak dekretua egin zuen eta 
(…) adingabea dela adierazi zuen (17 urte ingurukoa) eta Adinez txikien 
Arabako Kontseiluak hartu zuen bere tutore izateko kargua atzera-eraginez 
harrera egin zitzaion datatik. 

 
 Zentroan zela, eta hemen eskaintzen den osoko arretaren arabera, Marokoko 

administrazioarekin kudeaketak hasi ziren, (…)ren erregulazio 
administratiborako. Kudeaketa hauen ondorioz, jaiotze-aktaren laburpena lortu 
zen eta horren arabera 1993ko abuztuaren 13an jaio zen; ondorioz, adinez 
nagusia zen Adinez txikien Kontseiluak bere tutoretzapean hartu zuenerako 
ere. Puntu honetan, fiskaltzako dekretuak zehaztutako jaiotegunaren eta bere 
dokumentazio ofizialen artean dagoen kontraesana ikusita, 2013ko ekainaren 
20an Arabako Foru Aldundiak agiri bat aurkeztu zion harrera zentroa 
borondatez uzteko nahia “adieraziz”, baina ez zuen sinatu. 

 
 Adierazitako jaioteguna aipatzen zuten agiri ofizialak lortu zirenean, foru 

zerbitzuak ez ziola ezer tramitatuko jakinarazi zion, ondorioz, inolako babesik 
gabe geratu zen fiskaltzako dekretuaren arabera adingabea zenez ezin 
zituelako bere agiriak berak kudeatu eta tutoreek horrelakorik egiteari uko 
egin ziotelako, dokumentazioaren arabera adinez nagusia zelako. Aparteko 
gorabeherengatik egoitza baimena kudeatzeko txostenik ere ez zioten egin 
behar. 
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 Bestalde, foru zerbitzuaren jardueratik ondorioztatzen denez, adingabea dela 

dioen fiskaltzako dekretuak indarrean jarraitzen du eta foru aldundiak erabaki 
hori bere egin zuen, izan ere, (…) jauna (…) harrera zentroan bizi da eta hor 
artatzen dute, eta fiskaltzako dekretuak adierazitako datan irtengo dela 
aurreikusita dago, orduan izango baita adinez nagusia. 

 
 Irteera prozesu honetarako aurreikusitako formulari dagokionez, kexagilea ez 

dago ados proposatu dioten irteerarekin, hau da, Harrera Sozialerako Udal 
Zentrora joan beharko litzateke eta “ez du gela bat alokatzeko aukerarik, bere 

kideek bezala”.  
 
 Gauzak horrela, zalantza dago Arabako Probintzia Fiskaltzari (…)ren 

jaiotegunari buruz dagoen informazio berria jakinarazteari dagokionez, honek 
kontraesanezko ekintzak baloratu eta aldatu ahal izateko eta, dagokionean 
erabakia ere bai, horrez gain, kezka handia dago hemendik gutxira (…)k 
izango duen egoeraz: urtebetez haurrentzako foru zerbitzuen eskutik 
gizarteratzeko prozesua egin duen arren, prozesu berri bat hasi beharko du, 
pertsona iritsi berria balitz bezala, inolako dokumentaziorik gabe eta 
haurrentzako zerbitzu horietatik igaro izanaren (eta egindako aurrerapenen) 
erreferentziarik gabe. 

 
 Hori guztia dela eta, Arabako Foru Aldundiari gai hauei buruzko informazioa 

eskatu nahi diogu: 
 

a. Arabako Probintziako Fiskaltzari jakinaraztea adin txikikoaren 
dokumentazioko prozesuan eskuratutako jaiotze datari dagokion 
informazio berria. Erakunde horren erantzuna, bere dekretua baliogabetu 
duen ala indarrean eusten dion zehaztuz. 

 
b. Haurtzaroko zerbitzuen zaintzapean izan den bitartean, adin txikikoaren 

dokumentazioa ez bideratzea justifikatzen duten arrazoiak, eta baita 
zerbitzu horiek uzten dituenean aparteko baldintzetan egoteagatik 
egoitzarako baimen berezia izan litekeen baterako gomendiozko txostena 
egiteari uko egitea ere. 

 
c. (…)rentzat egindako irteerako banakako plana eta horren inguruan 

egindako kudeaketa. 
 
2. Arabako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuetako Sailak gure eskariko puntuei 

honela erantzun zien: 
 
 Arabako Probintzia Fiskaltzari fiskaltza horretako dekretuaren eta ondoren 

gazteak berak emandako dokumentazioaren artean dagoen bat ez etortzea 
jakinarazteari dagokionez, kasu zehatz hau ez dutela kontsultatu onartu dute 
duela gutxi antzeko kasu baten erantzuna jaso baitzuten, non “este Ministerio 

se remite al Decreto de fecha 3 de abril de 2012 en cuanto a la edad del 
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extranjero (…) a todos los efectos y al mismo debe atenerse el Consejo del 

Menor”. Hau da, fiskaltzako dekretuan jasotakoak du lehentasuna ondorio 
guztietarako. 

 
 Agiriak tramitatzeko ezezkoari dagokionez, hau esan du “no se ha tramitado 

su documentación por entender el Consejo del Menor que, de tramitarla en 

base a la documentación facilitada por el joven, se le conferiría a este menor 

una categoría de mayor de edad, que es incongruente con la minoría que el 

joven admitió en el momento en el que se le realizaron las pruebas de 

determinación de edad, a las que él no se opuso” 
 
 Aparteko egoerengatik egoitza baimenerako gomendio txostena egiteari 

dagokionez, Arabako Foru Aldundiak adierazi du (beste batzuetan bezala) 
txosten hori hautazkoa dela Atzerritarrek Espainian dituzten Eskubide eta 
Askatasunei buruzko 4/2000 Legearen Erregelamenduko 198. artikuluaren 
arabera. Dena dela, beraiek dakitenez kexagileak ez du aipaturiko txostena 
eskatu erantzuna eman den data aurretik eta “en el caso de que así lo hiciera, 

se debería considerar la situación indispensable de condición de menor de 

edad en el momento en el que fue acogido por el Consejo del menor, 

condición que no parece se diera a la vista de la documentación que ahora él 

aporta para la tramitación de su pasaporte”. 
 
 Azkenik, eta irteteko banako planari dagokionez, urrian, fiskaltzaren 

dekretuak adinez nagusia izango dela dioen data baino lehen, antzeko 
kasuetarako aurreikusten diren jarduerak jarriko lirateke abian eta hauek 
lirateke: 

 
• Revisión del Plan de Caso, en base a la información remitida por el 

recurso residencial en que es atendido el joven, actualizando los datos 

relativos a las áreas documental, familiar, sanitaria, formativa y de 

evolución en los recursos residenciales. 

• Remisión de la información junto con la fecha prevista de salida al 

Departamento Municipal de Servicios Sociales y de las Personas Mayores 

a fin de que valoren el recurso residencial más adecuado a la situación 

personal del joven. 

• Coordinación entre técnicos de ambas instituciones. 
 

Aurrekari horiek aintzat hartuta, egokia iruditu zaigu ebazpen hau egitea, 
ondorengo gogoeta hauen arabera: 
 
 

Gogoetak 
 
1. Adierazi beharra dago adingabe hau arabar lurraldean hauteman zen une 

beretik eta adingabe egoera zehaztu arte eskaini zaion berehalako arreta 
modu positiboan baloratzen duela erakunde honek, une horretan bere 
nortasuna egiaztatzeko dokumentaziorik ez baitzuen. Gainera, irizpide orokor 
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gisa, gure ustez ez da eta ez du izan behar haurrak babesteko eskumena 
duten herri administrazioen xedea gazteak artatzea, egiaz adingabeak ez 
badira, legeak eta administrazio babesleak haurrentzat dituzten abantailak 
erabiltzen baitituzte. Eta berriro adieraziko dugu erakunde honen jarrera 
orokorra zein den; hau da, dokumentazioak (bide administratibo eta 
diplomatikoen bidez kontrastatu eta osatu beharko denak) lehentasuna izan 
behar duela adina zehazteko probekiko, aurreko ebazpen eta gomendioetan 
ere adierazi baititugu proba horien ahultasunak.    

 
2. Eskuartean dugun kasuan, ordea, Arabako Probintziako Fiskaltzak berretsi 

egin du fiskaltzaren dekretuak adierazitakoa, ondorioz, (…) 2013ko azaroan 
adinez nagusia izango dela zehaztu du eta Arabako Foru Aldundiak erabaki 
hori onartu egin du.  Gauzak horrela, gure ustez (…) adingabetzat hartu behar 
da ondorio guztietarako eta gure iritziz adingabeak babesteko legezko 
betebeharra duen erakundeak ezin du salbuespenik egin adingabeen tutore 
izateko eta osoko arreta eskaintzeko, adingabearen interesaren arabera. 
Ostatatzeari eta mantentzeari lotutako oinarrizko beharrak estaltzea 
ezinbestekoa da eta adingabe hauen erregulazio administratiboa ere oso 
garrantzitsua da, euren etorkizunerako eta pertsona eta gizarte mailan 
garatzeko aukera izan dezaten. Hala adierazten dugu 2006. urteaz geroztik 
(Ikus 17/2006 Ebazpena, ekainaren 26koa, Bizkaiko Foru Aldundiari egina 

tutoretzapeko adingabea babestean jarrera eraginkorra izan zezan, honek 

egindako egoitza-baimena ukatu zitzaionean). Orduan esan genuen bezala, 
zaintza-lanak berekin dakar adingabea zaindu eta jagon beharra, hari janaria, 
heziketa eta prestakuntza osoa eman beharra. Betebehar hauek dituztenek 
laguntza moral edo materiala ematen ez badute edo behar bezala betetzen ez 
badute zeregin hori, Administrazioak eman beharko die eta honi eskatu 
beharko zaio funtzio hau behar bezala bete dezala. 

 
3. Ulertzen dugun fiskaltzako dekretu bidez (…) zaindu eta jagoteko 

betebeharrak betetzeko ezarritako epean zailtasunak eta kontraesanak egon 
daitezkeela bere dokumentazioa tramitatzerakoan, izan ere, kudeaketa 
administratiboaren unean adinez nagusia dela adierazten duen ziurtagiria 
oinarri hartuta, berak besterik ez luke hori egiteko baimena. Kontu honetan, 
gure ustez foru zerbitzuen zeregina (…)i bere dokumentazioa kudeatzeko 
erraztasunak ematea da, beharrezkoa izan ditzakeen agiriak eskura jarriaz eta 
joan beharreko tokietara lagunduaz edo nora joan behar duen adieraziaz. 

 

4. Aparteko gorabeherengatik egoitza baimentzeko txostena egiteari 
dagokionez, erakunde honek argi utzi du bere kokapena duela gutxiko 
gomendio batean (Arartekoaren 5/2013 Gomendio Orokorra, ekainaren Arartekoaren 5/2013 Gomendio Orokorra, ekainaren Arartekoaren 5/2013 Gomendio Orokorra, ekainaren Arartekoaren 5/2013 Gomendio Orokorra, ekainaren 
17koa17koa17koa17koa.    Bakarrik dauden adingabe/gaBakarrik dauden adingabe/gaBakarrik dauden adingabe/gaBakarrik dauden adingabe/gazte etorkinen arretarako bermeakzte etorkinen arretarako bermeakzte etorkinen arretarako bermeakzte etorkinen arretarako bermeak), eta 
hemen 7. gomendioa aipatu nahi dugu, non aipatzen den babesa izan 
ondoren behar bezala deribatu behar dela edota gizarte laguntza izatea oso 
garrantzitsua dela:  
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Bizileku-baimena lortu gabe adin-nagusitasunera iritsi den kasuetan, 

babes zerbitzu batek tutoretza, zaintza, behin-behineko babesa edo 

zaingoa izan duenean, inguruabar bereziengatik bizileku-baimena 

emateko gomendioa egiterakoan, foru aldundiak prestakuntza 

baliabideen baliatze maila kontuan hartzea, zein ere den pertsona hori 

abegian emandako denbora. Txostenak prestakuntza edo beste edozein 

motatako baliabideen baliatze maila deskribatu behar luke, azkenean 

alde edo aurka eginez, baina arrazoituta beti ere.  

 

Bestalde, ezaugarri hauetako txostenak administrazioaren betebehar orokor 
bati erantzuten dio, hau da, administrazio horrek administratuarekin izandako 
jardueren berri eman behar du, honek txosten hori eskatuz gero. Beraz, 
(…)ren kasuan egokia iruditzen zaigu eskatutakoan aipaturiko txostena 
egitea, 7. gomendioan azaldutako terminoetan. 

 
5. Eztabaidako azken puntua irteteko banako planari buruzkoa da, foru 

zerbitzuak emandako informazioaren arabera, jada egitea aurreikusi baitute. 
Esan beharra dago gure parte hartzea ez dela programa jakin bat "besteei" 
ezartzen zaielako kasu honetan ere ezar dadila eskatzeko egin. Aurreko 
puntuan aipaturiko gomendio orokorrean adierazten den bezala, erakunde 
honen ustez beharrezkoa da gazte hauei gizarteratzeko prozesuan lagun 
egiten jarraitzea, juridikoki adinez nagusi zein unetan bihurtzen diren alde 
batera utzita, eta marko honetan irteteko banako planak egitea defendatzen 
du, pertsona bakoitzaren gorabehera eta behar bereziak, programa motak eta 
eskura dauden zerbitzuak kontuan izanda, programen, zerbitzuen eta sailen 
artean beharrezko koordinazioak eginaz.  Eta hori guztia batetik besterako 
“igarotzea” ahalik eta modurik egokienean egin dadin eta egindako ahaleginak 
eta lanak eta lortutako emaitzak alferrikakoak izan ez daitezen. Gizarte 
zerbitzuei (foru aldundietako haurren zerbitzuei eta udaletako gizarteratzekoei) 
dagokie kasu hauetako irteera egokia zein den teknikoki baloratzea eta 
koordinatuta egin behar dute, oraindik hori erabakitzeko dagoen arren.  

 
Horregatik guztiagatik, Erakunde hau sortu eta arautzen duen otsailaren 27ko 
3/1985 Legeko 11 b) artikuluan agindutakoaren arabera, egiten da honako 
 
 

GOMENDIOA 
 
(…) adingabearen legezko tutorea denez, bere zaintza eta osoko arretak berekin 
dituen betebeharrak salbuespenik gabe bete ditzala, bere erregulazio 
administratiboa bideratzekoak barne.  
    
 


