
 

SOS Arrazakeriak abokatu-laguntza eskatuko du adingabe 

atzerritarrentzako Eusko Jaurlaritzaren Justizia Batzordearen aurrean  

Elkartearen agerpena Aralarrek proposatu du eta bihar arratsaldean izango da   

apirilak 24an egin zuen agerpena SOS Arrazakeriak Eusko Jaurlaritzaren Justizia Batzordearen 

aurrean. Adingabe atzerritarrek abokatu-laguntza izan dezaten proposamena luzatu zion 

Batzordeari, Eusko Jaurlaritza hiru Aldundiekin batera prestatzen ari den Doako Justiziari 

buruzko dekretuaren zirriborroan eta adingabe atzerritarrentzako urgentziazko harrera egiteko 

protokoloan sar dezan.  

SOS Arrazakeriak proposat4 zuen bakarrik dagoen adingabe atzerritarrak abokatuaren laguntza 

izan dezala, segurtasun indarrek aurkitu eta adina zehazteko froga egiteko osasun-etxe batera 

eramaten duten une beretik.   

SOS Arrazakeriak proposatuko du egingo den Doako Justiziaren Dekretuaren zirriborroak zein 

eztabaidatzen ari den adingabe atzerritarrentzako urgentziazko harrera egiteko protokoloan 

ondoko aurreikuspenak sar daitezela:  

1. Abokatuaren laguntza izan dezala bakarrik dagoen adingabe atzerritarrak, 557/2011ko 

apirilaren 20ko Atzerritarren Araudiaren errege dekretuak 35. Artikuluan zehaztu eta 190.1 

artikuluan garatzen duen bezala. 

Laguntza hau gaur egun atxilotuari asistentziarako Txandaren antzeko prozedurarekin emango 

litzake. Izapidean abokatuak adingabekoa laguntzen du eta egingo zaizkion frogak era argian 

eta ulertu ahalko duen hizkuntza batean azalduko zaizkiola edota froga egingo nahi ez balu 

horrek izango dituen ondorioez ziurtatuko da abokatua etab. 

2. Adingabearentzako abokatuaren laguntza, babes sistema eta adingabearen arteko interes-

gatazka sortuko lukeen nolabaiteko erabakiari helegitea aurkeztu nahiko balu.  

Tutoretzaren etena edo bestelako babesari buruzko foru-aginduekin loturiko jarduerak sartuko 

lirateke, 2008/131 dekretuan aurreikusitako erresidentzia-baliabideei buruzkoak edota erabaki 

edo egintza administratiborik gabeko de factoko bidea. Kasu honetan eta doako justizia eduki 

ahal izateko eskubidea erabiltzeko, Dekretuan  ezarririkoaren arabera diru sarrera eza frogatu 

beharko litzake. 

Informazio gehiago: Mikel Mazkiaran 657 793 705 
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