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Arartekoaren 2013ko azaroaren 29ko ebazpena. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako 

Herri Administrazio eta Justizia Sailari Justizia Administrazioaren erabiltzaileei 

arreta hobea eskaintzeko hainbat neurri hartzea gomendatzen dio. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Erakunde honen aurrean herritar batek kexa azaldu zuen, Gasteizko Justizia 

Jauregian Orientabide Juridikoaren Zerbitzuak (OJZ) bere lanak garatzeko 

erabiltzen dituen baldintza materialen ondorioz, doako justiziaren onura eskatu 

zuenean izandako hainbat arazorengatik.  Era berean, jasotako arretaz kexu zen. 

 

Bere esanetan, zerbitzua eskaintzen den gela oso txikia zenez eta erabiltzaile-

kopuruarekiko aulki gutxi zeudenez, pertsona gehienek bezala, arreta jasotzearen 

zain, korridorean egon behar izan zuen. Bertatik, ordea, txanda adierazteko 

markagailua ikustea ezinezkoa zen, monitore bakarra gelaren barruan baitago. 

Bere kontakizunari jarraiki, hori zela-eta, segundo gutxi batzuengatik txanda pasa 

zitzaion eta, ondorioz, ordu eta erdi itxaroten eman ondoren, zenbaki berria atera 

behar izan zuen. Bestalde, azkenean arreta eskaini zitzaionean, eskaini zionak 

xehetasunik eza agertu zuela kexatzen zen.   

 

Azkenik, berak azaldutakoaren arabera, horregatik guztiarengatik OJZren lokalean 

bertan kexa jarri nahi izan zuen, baina derrigorrezko erreklamazio-orria eskatu 

zuenean, eskuragarri bakarrak Kontsumobiderentzat zuzendutakoak ziren. 

Erakunde horrek erreklamazioa bere aginpidekoa ez zela erantzun zion. 

Aipatutakoarekin bat, erantzun horrekin berriz itzuli zen OJZra eta beste 

erreklamazio-inprimakirik ez zutela erantzun zioten. Gainera, berea zuriz zegoen 

orrialdean aurkezteko aukera eman zioten.  

 

2. Arartekoaren iritziz, langileek erreklamaziogileari eskainitako arreta baloratzea 

Abokatuen Elkargoari zegokion. Autonomia Erkidegoko Administrazioaren 

erantzukizuntzat jo zituen, ordea, erakunde honetan aurkeztutako kexaren bi 

alderdi zehatz:  

 

 Batetik, txanda-markagailua ikusteko orduan, halako arazorik ez gertatzeko 

kokapena egokia al den, itxarote-gelaren tamaina, markagailu 

eskuragarrien kopurua nahiz kokapena eta batez besteko erabiltzaileak 

kontuan hartuta.  

 Bestetik, OJZn eskura dauden erreklamazio-inprimakiak. 

 

Bi gaiei dagokienez, gertaerak egiaztatu eta, hala badagokio, salatutako arazoak 

zuzen daitezen neurrien berri emateko, Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta 

Justizia Sailaren lankidetza eskatu genuen. 
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3. Sailak hurrengoa erantzun zuen: Hortaz, elkargoaren doako laguntza juridikoko 

zerbitzuez arduratzen diren profesionalen ekintzen ondorioz aurkezten diren 

kexen edo erraklamazioen azken hartzaileak abokatuen elkargoak dira. OJZk 

zerbitzu horien artean daude, jakina; beraz, kexa Arabako Abokatuen Elkargoari 

jakinarazi zion, erreklamazioan deskribatutakoa bezalako egoerak ekiditeko hartu 

beharko diren neurri zuzentzaileak elkargo horrek hartu beharko ditu, hari 

baitagokio kexa dagokion OJZ hori kudeatzea uste baitzuen. 

 

4. Jasotako erantzuna ikusirik, doako justiziaren zerbitzua hobetzen laguntzeko 

beharrezkoak ziren neurriak ahalik eta azkarrenen gomendatzeko, Erakunde honek 

Sailari eskatutako informazioari buruzko alderdiak bertan egiaztatzea erabaki zuen: 

  

 Lehenengoari dagokionez, Gasteizko OJZk zerbitzua eskaintzen duen gela 

ia edozein ordutan erabiltzaileei behar bezalako arreta eskaintzeko oso 

txikia dela egiaztatu ahal izan dugu. Bestalde, eserleku gutxi daudenez, 

pertsona gehienak arreta jaso arte ezin daitezke eser eta iriste-ordena 

zorrozki errespetatzen da. 

 Bigarrenari buruz, doako justizia eskatzen duten pertsonentzat espediente 

honen sustatzaileari eskaini zitzaion erreklamazio-inprimakia besterik ez 

dago eta izapidetzeko nahiz ebazteko aginpiderik ez duen erakundeari 

(Kontsumobideri) zuzendu behar zaio. 

 

Aurrekariak ikusirik, ebazpen hau egitea egokitzat jo dugu, honako oinarriekin bat. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Espediente honen jatorria den kexa dela-eta, erakunde hau Herri Administrazio 

eta Justizia Sailari zuzendu zitzaionean, bertan bi arazo zeudela adierazi zion:  

 

 Batetik, OJZko langileek erreklamaziogileari eskainitako arreta eta tratua 

aipatzen ziren.  

 Bestetik, lana garatzeko OJZk dituen baldintza materialak eta herritarrei 

arreta eskaintzeko bitartekoak adierazten ziren.  

 

Ebazpen honen bigarren aurrekariak jasotako moduan, Arartekoaren iritziz, bi 

alderdietatik lehenengoa baloratzea Abokatuen Elkargoari zegokion eta, 

ondorioz, jada OJZri aurkeztutako erreklamazioari zegokionez, bere erantzuna 

behar zen. Ildo horri eutsiz, eskatzen bazitzaigun, izapidetu eta ebazteko 

orduan, bermeen eta motibazioaren arloetan legezko eginkizunak beteak al 

zeuden ziurtatu behar genuen. Hala, Erakunde honek berariaz adierazi zion Sailari 

bere esku-hartzeak erreklamaziogilearen kontakizun horrekin ez zuela zerikusirik 

eta, horregatik, bere kexa guztia kontuan hartuta, bigarren aurrekariko bi gaiei 

erreparatu behar zitzaiela.  
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Beraz, Administrazioaren erantzunak lankidetzaren baldintzei ez die jaramonik 

egin: Erakunde honi berariaz eskatutako informazioa bidali ordez, galdetzen ez 

zitzaion alderdi bat ebazteko, Saila kexa erakunde aginpidedunari iritsaraztera 

mugatu da. 

 

2. Lankidetzarik izan ez denez, Arartekoak Euskal Autonomia Erkidegoko 3/1985 

Legeak, otsailaren 27koak, Erakundea sortu eta arautzen duenak, 12 a) artikuluan 

ematen dizkion ikuskatze-ahalmenak erabiltzea erabaki zuen.  

 

Hori ikusirik, Gasteizko Justizia Jauregian dagoen OJZko erabiltzaileek arreta 

jasotzeko orduan, beharrezko bitarteko materialak ez izateagatik, hainbat alderdi 

hobe daitezke eta hobetu behar dira, alegia. Horien artetik, ebazpen honetan 

hurrengoei erreparatzen diegu:  

 

 Egun bertaratzen den jendea eta langile eskuragarriak kontuan hartuta, 

Erakundearen ustez, itxarote-denborak herri-zerbitzu batean zutik egoteko 

arrazoizkoa dena baino gehiago luzatzen dira. Ezin daiteke ahaztu 

erabiltzaile batzuk pertsona adinduak direla, ume txikiekin joaten direla edo 

mugikortasun-arazoak dituztela. Egoera horren ondorioz, beren 

borondatetik kanpo eta zuzenean zerbitzua eskaintzen den baldintza 

materialengatik, pertsonek alboko korridoreetan eserlekua bilatu behar dute 

eta horietatik txanda-markagailua ezin daiteke ikus, ezta aurrerapen-

erritmoari buruzko oharrik entzun ere.  

 Herritarrek kexak edo iradokizunak formulatzeko eska daitekeen 

bitarteko materialik ez dago, ez bakarrik aurkeztutako kexak ebazteko, 

OJZko erabiltzaileentzat, derrigorrezkoa den bezala, erakunde 

aginpidedunari berariaz zuzendutako erreklamazio-orria ez egoteagatik, 

baizik eta eskuduna ez den beste erakunde bati zuzendutako orria 

entregatzen baitzaie. Hori eraginkortasun falta eta denbora-galera dira. 

 

3. Bi kasuetan arazoak saihets daitezke, herritarrentzako onurarekin alderatuz, 

konponbiderako neurriz kanpoko gasturik ez baita egin behar. 

  

Gomendioetan aipatzen diren erakundeei dagokienez, OJZ kudeatzea, baita 

bere profesionalen jardueren ondorioz Doako Justizia Batzordearen aurrean 

aurkeztutako kexak ebaztea ere, Abokatuen Elkargoari dagokio (110/2012 

Dekretuak, ekainaren 19koak, doako lege-laguntzari buruzkoak, 27. eta 34. 

artikuluetan xedatutakoa, hurrenez hurren). Dena den, arazoen aurrean neurri 

eraginkorrak hartzeko, bitarteko material batzuk eskura izan behar dira eta 

horiez hornitzea Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Sailaren 

ardura da Justizia Sailburuordetzaren bitartez, 188/2013 Dekretuak, apirilaren 

9koak, egitura organiko eta funtzionala zehazten duenak, 19. artikuluan 

emandako funtzioen babesean.  
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Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

erakunde hau sortu eta arautzekoak  11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

GOMENDIOA 

 

Zerbitzuaren eskaera kontuan hartuta, Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta 

Justizia Sailari, Arabako Abokatuen Elkargoarekin koordinatuta, Gasteizko Justizia 

Jauregian dagoen OJZren itxarote-espazioaren zabalera eta eserleku-kopurua 

egokitzeko beharrezko jarduerak egitea. Ildo horri eutsiz, Erakundearen iritziz, 

egokitze-irizpideak hurrengoa izan beharko luke: Justizia Administrazioaren aurrean 

Herritarren Eskubideei buruzko Gutunak azaltzen dituen printzipioen harira, 

erabiltzaileak arrazoizko denbora baino gehiago zutik ez egotea; eta hori ezinezkoa 

den bitartean, egun pertsona horiek itxaroten duten espazioetan zenbakizko 

markagailua edo beste ikuste- edo entzute-sistema bat jartzea, txanda-aurrerapena 

ezagutu ahal izateko. 

 

Era berean, OJZk jendeari arreta eskaintzen dion lokaletan derrigorrezko erreklamazio-

orriak izan beharko lituzke, hartu eta ebazteko erakunde aginpidedunei behar bezala 

zuzenduak. 


