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1. ADIN TARTEAREN GARRANTZIA ADOPTATZEKO EGOKI-
TASUNA ERABAKITZERAKOAN

          

1. Belaunaldi arteko aldea adopzioan: joerak eta mugak

Adoptatzeko aukeran pentsatzen dutenean, pertsona gehienek, beren adina go-
rabehera, urte gutxi dituzten haurrengan jartzen dute gogoa, adopziozko familiarekiko 
lotura afektiboak albait lasterren era ditzaten. Orobat, familiaren hazteko ordena na-
turala errespeta dadin ere nahi dute eta, horregatik, adoptatuak lehendik familiak izan 
ditzakeen seme-alabak baino gazteagoa izan behar du. Beste zenbait faktoreren artean, 
lehentasun horrek egin du, azken urteotan, nazioarteko adopzioak nabarmen gora egi-
tea. Ondorioz, kasu hauetan dagoen belaunaldi arteko tartea guraso eta seme-alaben 
artean egon ohi zena baino handiagoa da eta zalantzak sortu dira horrek etorkizunean 
adingabearen garapen egokian izan dezakeen eraginaren inguruan. 

Hortaz, logikoa da eztabaida sortzea ezaugarri jakin batzuk dituen adingabea 
adoptatzeko eskaera egin duen pertsona hain eginkizun garrantzitsua betetzeko 
egokia ote den baloratzerakoan adinaren faktoreak izan dezakeen garrantziaren in-
guruan. Adingabekoaren Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege 
Organikoaren 25.2b) artikuluari jarraiki, foru aldundiei dagokie, ahal den neurrian, 
egokitasun hori bermatzeko eginkizuna. Horren helburua adingabearen interesa 
babestea da, horrek lehentasuna baitu beste edozein alderdiren aurrean. Hala ere, 
eztabaida sortzen da administrazioak, horren inguruan irizpide objektiboak izateko, 
mugak jartzen dizkionean adopzio-hartzaileak izan dezakeen gehieneko adinari edo 
honen eta adopziogaiaren adinen arteko aldeari, horiek gaindituz gero ezinezkoa 
baita egokitasuna lortzea. 

Hainbatetan, Arartekoak foru aldundiengana jo du eta adierazi die familiako kideen 
adinek oso modu desberdinetan eragin dezakeela euren artean sortzen diren harrema-
netan, tartean diren gainerako inguruabar psikosozialen arabera. Horregatik, kome-
nigarritzat jo genuen, horrek adingabearen garapenean duen eraginaren pronostikoa 
egiterakoan, adinaren faktorea adopzio eskatzaileen ezaugarri pertsonal guztiei buruzko 
iritzi banakatuaren esparruan baloratzea; horrela, gehieneko adin tartea ez gainditzea 
aldeko elementu gisa hartu beharko litzateke, eta ez ezinbesteko baldintza gisa. 

2005eko maiatzaren 12an, hiru aldundiek hitzarmena egin zuten adopzioetarako 
egokitasun irizpideei buruz. Hitzarmen horrek zenbait aldaketa egin zituen, bere garaian 
oso onuragarritzat hartu genituenak. Hala ere, belaunaldi arteko aldeari dagokionez, foru 
administrazioen aukera elkarrekin muga jartzearena izan zen. Horrela, adin txikikoa adop-
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tatu nahi duten pertsonek adopziogaiak baino 42 urte gehiago izango dituzte  gehienez 
(bikotekide gazteenaren adina aintzat hartuta); adopziogaiak, gainera, seme edo alaba 
biologikoak edo aurretik adoptatutakoak baino gazteagoa izan behar du, familian seme-
alaben ordena naturala alda ez dadin. 

Batzuetan, betekizun horrek zuzenean eragozten du egokitasun ziurtagiriaren 
eskabidea tramitatzeko onartzea. Beste batzuetan, eskabidea izapidetu arren, emaitza 
bera da, kasuan kasuko txosten psikosozialak, 42 urteko muga beren beregi aipatu gabe 
ere, adin tartea handiagoa izatea adingabearen garapenerako arriskutsua izan daitekeela 
iragartzen baitu. Horixe da, gainerako irizpide psikosozialak alde izan arren, arrazoi 
horrengatik adoptatzeko egokitasuna lortu ez duten hainbat pertsonak Arartekoari 
aurkeztu dizkioten kexen jatorria.

2. Adopzio-hartzaileen adinak adoptatuen garapenean duen eragina

Pronostiko negatibo horren oinarri gisa, Administrazioak, kasuan kasu egon 
daitezkeen gainerako inguruabarrak alde batera utzita, muga hori gainditzen duen be-
launaldi arteko tarte orok dakartzan ondorio jakin batzuk hartu ditu: urteen poderioz 
pertsonen ahalmen fi sikoak eta psikikoak lermatu egiten dira; desordena emozionalak 
pairatzeko arriskua du, belaunaldi arteko etenaren eta ulertezintasunaren ondorioz; eta 
haurra oraindik heldugabea izanik adopziozko gurasoak galtzeak bere guraso biologikoek 
bakarrik utzi zutenaren trauma ekar diezaioke berriz ere gogora. 

Horretatik guztitik ondoriozta daiteke adina, noski, kontuan izan behar dela, 
baina inolaz ere ezin esan daitekeela denboraren joan-etorriak halabeharrez pertsona 
guztiengan eta familiako harreman guztietan eragin bera duenik. Hala ere, Administra-
zioak, arrazoibide hori bere eginda, iuris et de iure presuntzio bihurtzen du ezarritakoa 
baino adin tartea handiagoa izatea, beti eta inolako salbuespenik gabe, adopziogaia 
behar bezala garatzeko muga dela. Gure ustez, automatismo horren bitartez, segurtasun 
juridikoa lortu nahi da, eta hori zentzuzkoa iruditzen zaigu, baina uste dugu hori ez dela 
bateraezina adin tartea adopzioa eskatu duen familia bakoitzaren gainerako inguruabar 
zehatzekin batera aztertzearekin.

3/2005 Legearen zirriborroari buruzko eztabaidan agerian jarri ahal izan genuen 
bezala, onartu beharra dago, ikuspegi abstraktu eta orokorrean, adopziogaiaren eta 
 adopzio-hartzaileen arteko adin tartea hiru aldundiek elkar hartuta ezarri duten gehieneko 
muga onargarria baino handiagoa ez izateak abantailak izan ditzakeela adopziogaiaren 
hezkuntza eta zaintzarako. Baina egia da baita ere, kasu askotan, lortutako heldutasunak, 
eta gurasotasuna hartzeko erabakia sakon hausnartu izanak esparru seguruagoa eta ego-
kiagoa eskaintzen dutela adoptatuaren nortasuna erabat garatzen laguntzeko. Nolanahi 
ere, agerikoa da adin biologikoaren ondorioak guztiz desberdinak direla kasu batzuen eta 
besteen artean. 

Bestalde, bistakoa da, gure gizartean, amatasun biologikoa nabarmen atzeratzen ari 
dela eta, beraz, sarri, gurasoen eta ondorengoen arteko adin tartea 42 urtetik gorakoa da, 
batez ere, bigarren edo hirugarren seme-alabarekiko. Hori guztia dela-eta, esan behar da 
zenbait egoeratan adopzio jakin bat egitearen abantailek tarte biologikoaren desaban-
tailak gainditzen dituztela eta horrek zalantza egitea dakar aldundiek praktikan irizpide 
honi eskaintzen dioten erabateko lehentasunaren inguruan.
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3. Pil-pilean dagoen eztabaida

Duela hiru urte, Senatuak hausnarketa sakona egin zuen horren inguruan, nazio-
arteko adopzioaren problematikari buruz sakon eztabaidatzeko eratutako batzordearen 
esparruan. Gai horren inguruko hainbat adituk kontu zehatz horri dagokionez egindako 
ekarpenen artean, gehienek adierazi zuten komeni zela kasu bakoitzaren inguruabarrak 
banan-banan eta automatismorik gabe aztertzea, nahiz eta kontrako iritziak ere egon 
ziren. Madrilgo Erkidegoko Adingabearen Defendatzailearen ustez, adibidez, gehieneko 
adin tartea ezartzea justifi katuta dago haur abandonatuaren beharrak eta horiei ongien 
erantzuten dien famili ingurua izateko eskubidea beste edozeren gainetik jartzearen ikus-
pegitik begiratuz gero, eta horrek beharrezkoa egiten du adopzio-hartzaileen egokitasuna 
ezartzen duten irizpideak teknikoki defi nitzea. Nolanahi ere, batzordearen bukaerako 
ondorioek eta gomendioek, Osokoak 2003ko abenduaren 10ean onartuek, defendatzen 
dugun malgutzearen ildotik jo zuten:

“CONCLUSION 2ª: ………Se observa también la existencia de un gran debate 
social en el mundo de la adopción relacionado con la edad máxima de los adop-
tantes, puesto que las Comunidades Autónomas tienden a establecer limites 
de edad para la adopción de menores por personas de 40 años como máximo, 
cuando biológicamente se puede superar esa edad para ser padre o madre.
RECOMENDACIÓN 2.4: Revisión de los criterios por los que se establece el 
límite de edad de los solicitantes de adopción internacional en 40 años, en 
los casos en que éste sea de aplicación.” 
(GKAO, SENATUA, I. SERIEA, 2003KO ABENDUAREN 9KOA, 775 ZK.)

Honi dagokionez, argitu behar da, batzordearen aktetatik ondorioztatzen den beza-
la, bere lanetan aipatutako eztabaida sozialaren xede den 40 urteko mugak ez diola soilik 
adopzio-hartzailearen adinari eragiten, baizik eta baita horren eta adopziogaiarenaren 
arteko aldeari ere, eta, beraz, gomendio hori bi alderdiei buruzkoa dela ulertu behar 
da. Halaxe interpretatu du Balearretako Gobernuak famili harreraren, adopzioaren 
eta egokitasuna zehaztearen inguruko prozedurei buruzko apirilaren 21eko 40/2006 
Dekretuan: zioen azalpenean berariaz adierazten du, gomendio horren ondorioz, ego-
kitasunerako baldintza gisa ezabatu egin dela behin betiko testutik adopzioa eskatzen 
duenaren eta adopziogaiaren arteko belaunaldi tartearen gehieneko muga. 

4. Adingabearen eskubidea pertsona egokiak adoptatu dezan

Zuzenbide zibilaren eremuan, eztabaida horri irtenbidea emateko, beharrezkoa 
da kontuan hartzea, adopzioaren arloko ikuspegi tradizionalarekin alderatuta, aldaketa 
gertatu dela, adingabea orain ez baita soilik babesa behar duen objektu gisa ikusten, 
baizik eta eskubideak dituen subjektu gisa. Ikuspuntu horretatik abiatuta, Kode Zibila-
ren 175.1 artikuluak ez du ez dagoen “adoptatzeko eskubidea” arautzen, baizik eta 
horretarako beharrezko gaitasuna. Beraz, horien aurreikuspenak hasiera batean ez 
dira oztopo Administrazioak adopzioa eskatzen dutenei egokitasun baldintza jakinak 
ezarri ahal izan diezazkien. Baldintza horiek jartzeak eskubidea badagoela adierazten 
du eta lehentasunezko arreta eskaini behar zaio, baita adingabeak duen eskubideari 



292 ARARTEKOA. 2006KO TXOSTENA

ere, adopzioak bere garapenean eragin negatiborik ez izateko ardura botere publikoek 
beren gain har dezaten. Hala ere, Kode Zibilaren 176.1 artikuluak zehazki ikuspegi horri 
egiten dio aipamena eta, bertan jasotzen denez, baldintza bakarra adopzio-hartzailea 
guraso ahalaz baliatzeko egokia izatea baino ez du ezartzen. Hortaz, kasuan kasuko 
egokitasun ziurtagiriak emateaz Administrazioak arduratu behar duen arren, egia da baita 
ere, eginkizun horiek betez, foru aldundiei ere ezin onar dakiekeela legeak baimentzen 
duena oztopatzea. 

Estatu osoan gai hau, kudeaketaren alderdiei dagokienez, Erkidegoko arauek 
kudeatzen dutenez, arau horien eta Kode Zibilaren artean dagoen bateraezintasunari 
buruzko eztabaida arau hierarkiaren nahiz eskumenen ikuspuntutik aztertu da azken 
urteotan. Lehen horren adibide Gaztela eta Leongo prokuradore nagusiaren 2005eko 
txostena dugu: 

“La única limitación por razón de edad que establece dicho texto legal (se re-
fi ere al Código Civil) es que el adoptante sea mayor de veinticinco años y, en 
todo caso, que tenga al menos catorce años más que el adoptando, sin hacer 
mención a límite alguno más allá del cual se excluya la posibilidad de acceder 
a la adopción. Lo que excluiría la posibilidad de imponer tal limitación a través 
de una norma reglamentaria. Parecía, entonces, conveniente (aun cuando pu-
dieran existir sufi cientes razones que justifi caran la oportunidad de establecer 
una diferencia de edad máxima que imposibilite para la adopción) que tal 
circunstancia se efectuara a través de una modifi cación del Código Civil.
Si mediante las importantes reformas legislativas producidas en materia de 
adopción (especialmente la llevada a cabo con la Ley 21/1987) se habían ido 
ampliando las personas que pueden acceder a este tipo de medida de protección 
a la infancia, no parecía posible que dicho acceso pudiera ser limitado a través 
de la normativa autonómica, vulnerando el principio de jerarquía normativa 
recogido en el art. 9.3 CE.”

Ondorio bera atera du Gaztela-Mantxako Ekonomi eta Gizarte Arazoetarako 
Batzordeak, baina beste ikuspegi batetik, eskumen kontuetan jartzen baitu arreta. 
Adingabeen adopzioa arautzen duen dekretu proiektuari buruzko 8/2004 irizpenak, 
2004ko irailaren 15ekoak, honakoa dio horren inguruan:

“El hecho de que el artículo 176 (del Código Civil) no impida adoptar a los 
que tengan más de 45 años de diferencia de edad con el adoptado, ha de 
entenderse como opción legislativa que permite esta eventualidad, por lo que 
la Comunidad Autónoma no puede prohibirla con carácter general. No se 
trataría, sin embargo, de un problema de “jerarquía normativa” sino de una 
cuestión atinente al “principio de competencia”.
Es cierto que el requisito de edad ha sido establecido en prácticamente todas 
las Comunidades Autónomas, pero si se examinan a fondo cada una de sus 
normas, en esas Comunidades no se ha confi gurado nunca como criterio que 
permita rechazar “a priori” las solicitudes de idoneidad. Es expresamente 
considerado “criterio de puntuación o baremación” de la solicitud de adopción 
en Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y 
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La Rioja. En Madrid, superar la edad máxima sólo signifi ca que la solicitud 
de adopción no se priorice sobre otras. Y, en fi n, aquellas Comunidades que 
parecen exigirlo como requisito de la solicitud, oponen, sin embargo, una ex-
cepción para el caso de menores con características especiales lo que signifi ca, 
en la práctica, que dichas limitaciones no afectan a la solicitud de idoneidad 
sino a las de adopción que estarán condicionadas a que exista un menor de 
estas características para surtir sus efectos”.

Eztabaidak jurisprudentzian ere izan du oihartzuna; bertako pronuntziamenduak 
arrazoi beragatik egokitasuna ukatuta zuten pertsonek auzitegietan egindako inpugnazioen 
ondorioz etorri dira. Hori dela-eta, eta bestela ezin izan zitekeen bezala, emandako epaie-
tan, belaunaldi arteko aldeaz gain, tartean diren gainerako faktoreek kasuan kasu hartzen 
duten garrantziak izan du eragina eta horrek, batzuetan, epaitzaren zentzua Administra-
zioaren aldekoa izatea dakar eta beste batzuetan, berriz, errekurtso-jartzaileen aldekoa 
izatea. Nolanahi ere, aniztasunaz haratago, ebazpen judizialek adingabearen interesaren 
edukian sakontzen dute; interes horrek, lehentasuna duenez, kasuan kasu bermatu egin 
behar den dimentsio bikoitza du: alde batetik, adopzio-hartzailearen egokitasuna azter-
tzerakoan zorrotz jokatu beharrari dagokiona; eta, bestetik, familia jakinik ez duen edota 
bakarrik nahiz instituzionalizazio egoeran dagoen adingabeari adopzioak berez dakarkion 
onura agerian jartzen duena. Baldintza horietan planteatzen du gaia Valentziako Probintzi 
Auzitegiak 2004-11-22an emandako bere epaian. Honek Lleidako Probintzi Auzite-
giak 1999-03-19ko auto bidez emandakoetan eta Balearretako Probintzi Auzitegiaren 
4. sekzioak 2002-06-06an emandakoetan ezartzen den ildoari jarraitzen dio:

“A partir de la anterior situación de hecho, entiende la Sala que no cabe hacer 
de la idoneidad un concepto en tal forma estricto y excluyente que conduzca a 
condicionar y limitar la posibilidad de adopción de modo que, frustrando las 
respetables expectativas de los aspirantes a adoptar, vengan a la vez a producir 
un perjuicio en los menores susceptibles de ser adoptados, cuya situación de 
desamparo exige la adopción de un remedio”.

Are gehiago, azpimarratu behar dugu pertsona baten gaitasunak soilik bere adin 
biologikoa aintzat hartuta mugatzea diskriminatzailea izan daitekeela. Egia da legeek, 
batzuetan, adinean oinarritutako baldintza zehatzak ezartzen dituztela, baina horren hel-
burua zenbait eskubidez baliatzeko edo betebeharrak onartzeko beharrezko gaitasunak 
bermatzea da. Berdintasun printzipioarekin bat ez datorrena –eta, beraz, debekatuta 
dagoena– gehieneko adina ezartzea da eta horren gainetik gaitasun hori desagertu egiten 
dela pentsatzea. Erakunde honek adinekoen eskubideei buruz egindako argitalpenaren 
izenburuak dioen bezala, “eskubideak ez dira adinarekin iraungitzen”. Horrela, 
adibidez, legeak 65 urtetan jartzen du erretiro adina, baina ez dugu ahaztu behar, adin 
horretan erretiro pentsio osoa jasotzea ahalbidetzen duen arren, ez dela muga lanerako 
gaitasunerako. Hori dela-eta, komeni da gogoraraztea Langileen Estatutuko 5. xedapen 
gehigarria, hasieran eman zen moduan, Konstituzioaren aurkakotzat hartu zela Auzitegi 
Konstituzionalaren osokoak uztailaren 2an eman zuen 22/1981 epaiaren bidez, 69 
urtetik aurrera lan egiteko gaitasunik ez dagoela eta, ondorioz, lan kontratua zuzenean 
eta baldintzarik gabe iraungitzen dela ezartzen zuelako.
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5. EAEko esparru legegilea

Gure autonomia-erkidegoan, adoptatzeko egokitasuna haurrak eta nerabeak zaindu 
eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Euskal Legearen bidez arautzen da. Adinari dago-
kionez, honako baldintza hau ezartzen du:

83. artikulua. 1.k) “Adopziogaiaren garapen egokirako mugapena izan daite-
keen adinik ez edukitzea adoptatzaileak edo adoptatzaileek.”

Zehazki, hizpide dugun azterketa egin ahal izateko, legelariak erabaki zuen 3/2005 
Legearen behin betiko testutik kentzea Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Gizarte 
Gaietako Sailak bidaliko zirriborroan jasotako baldintza; alegia, adopzio-hartzailearen 
eta adopziogaiaren arteko adin tarteak muga jakin bat ez gainditzea, zirriborroaren 
arabera 40 urteen muga. Horrekin batera, Botere Judizialaren Kontseilu Orokorrak 
egindako gomendioa erantsi zuen; kontseilu horrek 2003ko irailaren 10ean egindako 
txostenean, aipatutako legearen aurreproiektuaren inguruan, honakoa adierazi zuen 
muga horri buruz hitz egiterakoan:

“Este Consejo sigue teniendo dudas acerca de la corrección técnica de tal 
previsión. La realidad nos demuestra que hoy la edad en que se llega a la 
paternidad o maternidad es cada vez más elevada, siendo normal encontrar a 
personas que son padres o madres por primera vez con 40 o más años, sin que 
razonablemente se entienda la razón por la que una persona cuya diferencia 
de edad con el adoptado/a sea superior a 40 años no puede desempeñar co-
rrectamente su función, siempre obviamente que reúna los demás requisitos 
de idoneidad”

Egia da oraindik ez dela arauz garatu 3/2005 Euskal Legea. Baina bistakoa da, 
gehiegizko adin tartea adopziorako elementu kaltegarritzat hartzen duen arren, baldintza 
absolutu gisa gehieneko aldea jartzea saihestu nahi izan duela eta, beraz, kexa honen 
xede den egokitasuna ukatzeko horretan oinarritzea, gure iritziz, legean legelariak esan 
nahi izan ez duena jasotzen dela esatea bezala da.

Horregatik guztiagatik, erakunde honek uste du beharrezkoa dela hiru foru aldundiei 
honako gomendio hau egitea:

GOMENDIOA

Indarrik gabe utz dezatela adopzio-hartzaileak, gehienez, adopziogaiak baino 42 
urte gehiago izan behar dituela dioen eskakizuna, adoptatzeko egokitasuna lortzeko 
baldintza gisa. Adin tarteak adingabearen garapenean izan dezakeen eragina baloratze 
aldera, gomendatzen dugu belaunaldi arteko tartea ez dadila izan muga kronologiko absolu-
tua, baizik eta kasuan kasu azter dadila, kasu bakoitzean aintzat hartu beharreko ezaugarri 
pertsonal eta familiakoen inguruko iritzi oso eta banakatuaren esparruan. 


