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Arartekoaren 2014ko urtarrilaren 2ko ebazpena. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako 
Herri Administrazio eta Justizia Sailari gomendatzen zaio erregistro zibilei 
laguntzeko neurriak hartzea, nazionalitatearen alorrean lan-kargaren koiunturazko 
handitzeari aurre egiteko. 

 

Aurrekariak 

 

1. Jatorri atzerritarreko pertsona batek kexa bat aurkeztu zuen erakunde honetan. 
Horren bitartez, adierazi zuen zailtasunak edukitzen ari zela bizi den herriko 
erregistro zibilean izapide batzuk egiteko. Izapideen helburua lortu berri zuen 
Espainiako nazionalitateak ondorio juridikoak izatea zen. Azaldu zigunez, Justizia 
Ministerioko web-orriaren bidez emakidaren berri izan eta bi hilabete geroago, 
erregistro zibilerako hitzordua jaso zain zegoen, nahitaezkoa denez nazionalitatea 
ofizialki jakinaraz ziezaioten eta ondorio horietarako beharrezkoak diren bi 
eginbideak egin zitezen: Konstituzioarekiko leialtasunaren zina egin eta espainiar 
gisa izena eman.  

Kexaren arabera, erregistroan bere kasuari buruz galdetzean, hango langileek 
honakoa jakinarazi zioten: ”...bapatean jasota nazionalitate onarpen kopuru 
handiak eragozten duela jakitea noiz jakinaraziko didaten eta zin edo agindu 
egintza noiz formalizatu beharko dudan.” 

Ondorioz, kexagileak ezin zuen bere espainiartasuna baliatu egin behar zituen 
premiazko izapideetarako: pasaportea lortzeko, laneko ondorioetarako, ondorio 
zibiletarako, fiskaletarako eta abarretarako dokumentazioa lortzeko. 

 

2. Salatutako egoera hainbat erregistro zibiletako idazkaritzekin egiaztatu ondoren, 
Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Sailaren lankidetza eskatu 
genuen, berak ere egiaztatzeko eta, hala balegokio, egoera modu azkar eta 
eraginkorrean konpontzeko egin zituen edo, aurreikuspenei jarraiki, egingo zituen 
kudeaketen berri eman ziezagun. 

Era berean, esan genion har litezkeen neurriek, eraginkorrak izateko, kexek hizpide 
zituzten erregistroei ez ezik autonomia erkidegoko erregistro guztiei arazoak nola 
eragiten zien ikertuko zuen azterketa bat izan behar zutela oinarri. 

 

3. Sailak horri guztiari buruzko informazioa eskatu zien Euskal Autonomia Erkidegoko 
erregistro zibilei. Gaiaren inguruko txostenak erakunde honetara bidali ziren 
orobat. Horiekin batera, autonomia-administrazioak bere erantzuna helarazi zigun.  

Bertan, arazoa baieztatu eta gakoak hemen azaldu dugunaren antzera adierazi 
ostean, hori guztia Euskadiko erregistro zibiletan sortzen ari zen arazoekin ados 
zegoela esan zuen:  
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“Gainera, 2013ko urtarrilaren amaierara arte, Euskadiko Erregistro Zibilek ez 
zituzten lortu ahal izan 2012ko azaroan Justizia Ministerioaren aplikazioan 
argitaratutako lehen ebazpenak. Horri dagokionez, erakunde horrek 
informazioa eskatu zuen datan ere sistemak akatsak zituela eta Ministerioak 
erantzunik eman ez diela ikusi dute Erregistro Zibilek. Akats horiek zaildu 
egiten dute amaituta, izapidetzeko prozesuan eta izapidetzeko dauden 
nazionalitate-espedienteen kontrola, eta horrek areagotu egiten du 
funtzionarioen lan-karga eta espedienteen inguruko izapideen atzerapena, 
espedienteak kontrolatu ahal izateko datu-base osagarriak landu behar 
baitituzte funtzionarioek. 

Kontrol-gabezia hori areagotu egiten da nazionalitate-espedienteen 
izapidetzearen ondorioz. Izan ere, nazionalitatea eman edo ukatuko den xedatu 
ondoren, hori erabakitzen duen ebazpena INFOREG aplikazio informatikoan 
argitaratzen da, eta bide telematikoz jakinarazten zaie interesdunei, Erregistro 
Zibilean bidezko formalitateak egin behar diren ezein jakinarazpenik jasoarazi 
gabe. Horren ondorioz, interesdunak aldez aurretik hitzordua jarri gabe joaten 
dira organo horietara, baita organo horiek formalizatu behar den 
dokumentazioa egiaztatzeko aukerarik izan gabe ere. Horrek herritarren 
gogobetetzerik eza eragiten du, eta nazionalitatea lortzeko atzerapena 
areagotu egiten da. Askotan, beste hitzordu bat jarri behar da, Ministerioak 
konpondu beharreko akatsak edo erroreak baitituzte espedienteek, eta 
horrexegatik da hain handia aldez aurreko/adostutako hitzorduen kopurua.  

Horri lotuta, azpimarratu beharra dago Euskadiko Erregistro Zibiletako langileek 
Espainiako nazionalitatea lortu dutenei notario aurrean zin edo promes egiteko 
emandako aukeraren berri izan zutela 2013ko ekainean, Ministerioaren web-
orriaren bitartez, baina haren ohartarazpenik jaso gabe.” 

 

4. Jasotako erantzunak, azkenik, baieztatu du Euskadiko erregistro zibiletan dagoen 
gainkargaren jatorria ez dela langileen arazoa eta, beraz, behin betiko konpontzeko 
ez dela langile-kopurua handitu behar, batez ere gaur egungoa, sailak esan 
duenez, Justizia ministerioak nazionalitate-espedienteen izapidetzean zuen 
atzerapena, hainbat urtetakoa zena, hilabete batzuetara murrizteko gai izan baita. 
Horregatik guztiagatik –eta hauxe kontuan izanda: Ministerioak nazionalitate-
espedienteen okerreko transakzioa egin izana da arazoaren jatorria-, uste du 
arazoa, besteak beste, neurri hauekin konpon litekeela: 
 

“1. Espedienteak helarazteko modua hobetzea, eta espedienteak ordena 
kronologikoan izapidetzen saiatzea, ausaz eta aldi berean izapidetu ordez. 

2. INFOREG aplikazio informatikoa hobetzea: arestian adierazi dugunez, 
Erregistro Zibilek jakinarazi dute aplikazioa motela dela eta ez-betetzeak 
eta akatsak dituela. 

3. Ministerioaren eta Erregistro Zibilen arduradunen arteko komunikazioa 
hobetzea, dagokion Erregistro Zibilerako komunikazio telematikoaren bidez 
(era horretan, Erregistro zibilek jarriko diete hitzordua interesdunei, 
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nazionalitatea lortu dutenei zuzenean –eta bidezko izapide judizialak egin 
behar dituen organo judiziala saihestuta- jakinarazi ordez), eta 
beharrezkoak diren jarraibideak ezartzearen bidez (nazionalitate-
espedienteei dagokienez hartzen diren erabaki berrien ordez). 

4. Erregistro Zibilen arduradunei diskrezionalitate handiagoa ematea 
interesdunei hitzordua jartzean: interesdunei jakinarazi aurretik Bulego 
Judizialen arduradunek egin behar duten lanaren bolumenaren berri badute 
eta hitzordua organo judizialak egiteko aukera badago, interesdunei 
hitzordu bakarra jarriko zaie (funtzionarioek espedientea behar bezala 
egiaztatu ondoren), eta ez dira masiboki organo judizial horietara joango. 

5. Metatutako lana Justizia Administrazioaren zerbitzura eta Euskadiko 
Erregistro Zibiletan diharduten langileen artean eraginkortasun 
handiagoarekin banatzea: arduradunek lan-kargaren banaketa egokitu 
dute, eta, udako hilabeteetarako, atzerapena metatuko lanaren %158ra 
bitarte murriztea aurreikusi da.” 

 

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

 

Gogoetak 

1. Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak bidalitako informazioak kexak hizpide duen 
atzerapena egiaztatu du, baita atzerapen horren arrazoia koiunturazko lan-
gainkarga dela ere. Nahiz eta gainkarga horrek gure erregistro zibil guztiei eragin, 
badirudi agerikoa dela horrek zerbitzuaren kalitatean izango dituen ondorioak bi 
faktoreren araberakoak izango direla: alde batetik, bakoitzari egokitzen zaion lan-
karga totala; bestetik, lan-kargari aurre egiteko dituzten baliabideak egokiak diren 
ala ez. 

Hala, erregistroek bidalitako txostenetatik hirugarren faktore bat dagoela 
ondorioztatu da: eginkizun horiek bere gain hartzen dituzten epaitegien barne-
antolaketa, horiek ez baitituzte beti lan-metodo eta kausa horren ondorioz dagoen 
lanaren handitzeari aurre egiteko plan zehatz berberak eduki. Gai hori sailak bere 
erantzunean azaldutako 5. neurriarekin bat dator, eta ebazpen honen 4. gogoetan 
aipatuko dugu arreta gehiagoz. 

 

2. Arazoaren jatorria Justizia Ministerioak nazionalitate-espedienteen ebazpenean 
zuen atzerapena da. Hori leuntzeko, talka-plan bat onartu zuen. Horren barruan, 
2012ko azarotik aurrera, ebazteke zeuden eskaeren kudeaketa jabetzaren 
erregistratzaileei esleitu zieten, eta horrek funtsezko eran lagundu zuen zain 
zeuden espedienteen poltsa murrizten. Hala eta guztiz ere, behin nazionalitatearen 
emakida ministerioko web orrian argitaratuta, bide horretatik lortu duen pertsonari 
–kexagilearen kasuan bezala– bizi den tokiko erregistro zibilaren bidez egin behar 
diote jakinarazpen ofiziala, eta bertan, gainera, konstituzioaren zina egin behar du 
eta espainiar gisa izena eman behar du.  
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Horrela, gure erregistro zibiletan mota horretako eginbideek modu esponentzialean 
gora egin zuten urte hasieratik, jabetzaren erregistratzaileek aipatutako 
kudeatzeko agindua jaso zutenetik eman diren nazionalitateen kopuru altua dela 
eta. Une horretara arte ministerioak zuen atzerapena 3 edo 4 urtekoa zela 
kontuan izanda, sei hilabetetan euskal erregistro zibilek, sailak helarazi digun 
informazioari jarraiki, hiru urteko aldian sor daitekeen espediente kopurua jaso 
zuten. 

Horren ondorioz, horretara zuzendutako giza baliabideak ez ziren nahiko izan 
zentzuzko epean izapidetzeko; horregatik, gure erregistro zibiletan lehenago 
ministerioan zegoen buxadura errepikatu zen. Bestalde, arazoa ez zen bakarrik 
kuantitatiboa izan: haien baliabide materialak ikuspegi kualitatibotik ere 
desegokiak zirela ikusi zen, hurrengo puntuan adieraziko den bezala. 

Horrek guztiak agerian utzi zuen, gure aburuz, nazionalitatearen eskaerak 
kudeatzeko sistema berriaren diseinuak zuen plangintza txarra; alderdi horri 
dagokionez sailak adierazitako iritziarekin bat gatoz. Beraz, sistemak oro har 
zituen mota bi horietako arazoak, eta Arartekoak ikuspegi horretatik esku hartu du 
urtean zehar gai horri buruz jaso dituen kexak direla eta.  

 

3. Lehenengoek aipatu zutenez, hasiera batean, gure erregistro zibiletako aplikazio 
informatikoak alde batetik eta jabetzaren erregistratzaileak erabiltzen dituztenak 
beste aldetik bateraezinak dira. Harrigarria dirudien arren, jabetzaren 
erregistratzaileei mota horretako espedienteak ebazteko agintzean, ez zen kontuan 
hartu inguruabar hori. Ondorioz, Justizia Ministerioaren web orriak interesdunei 
nazionalitatearen emakidari edo ukatzeari buruz eskaintzen zien informazioa 
inprimatu eta eman besterik ez zuen egiten erregistroak. Agiri hori ez zen 
jakinarazpentzat hartzen errekurtsoen ondorioetarako eta interesdunek ezin zuten 
erabili, haien eskaera onartuta egonez gero, behar zituzten izapideak egiteko. 
Halaber, ez zieten esaten aurreikuspenen arabera noiz espero zitekeen arazoa 
konponduta egotea.  

Beste kexa batzuen arrazoia hauxe zen: interesdunek, Erregistroen eta 
Notariotzaren Zuzendaritza nagusiaren ebazpenaren arabera Espainiako 
nazionalitatea eman zietela adierazten zuen jakinarazpena jaso ostean, 
Konstituzioarekiko fideltasunaren zina notarioaren aurrean egitea erabaki zuten; 
aukera hori ministerioak gaitu zuen 2013ko ekainean, izapidetzea arintzeko. Dena 
den, horrela egindako zina erregistro zibilari helarazi behar zioten, eta bertan 
beharrezkoa da oraindik ere dagokion jaiotza-inskripzioa bideratzea.  

Pertsona horiek salatu zutenez, horrela egindako zinak ezin zizkieten erregistro 
zibilei jakinarazi, haien aplikazio informatikoak ez baitzeukan "notarioaren aurrean 
egindako zina" aukera. Horixe baieztatu ziguten zenbait erregistro zibiletako 
idazkaritzek. Halaber, haiei esker jakin genuen administrazio zentralak, bere web 
orrian zin egiteko modalitate hori iragarri arren, ez ziela ohartarazi aukera hori 
bazegoela eta orobat ez ziela jakinarazi funtzionaltasun berria zein datatik aurrera 
abian jarriko zen.  
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Kexagile horiei erantzun betegarri bat abuztuan eman ahal izan genien, aipatutako 
bateraezintasunak azkenik zuzendu zituztenean. Horretarako erabakigarria izan 
zen Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Sailean aurkitu genuen 
lankidetza arduratsua. 

 

4. Dena den, sistemak aplikazio informatikoarekin zerikusirik ez duten arazoak izaten 
jarraitu du, eta arrazoi horregatik jasotzen jarraitzen dugun kexek egiaztatu dute 
sailak, hirugarren aurrekarian ageri den moduan, kontrolik eza deitu duena. 
Horrekin batera euskal erregistro zibil guztiek egindako txostenek esandakoaren 
berri eman da; horiek egoera kezkagarriagoa dela adierazi dute, eta batzuek 
zuzenean zerbitzuaren kolapsoa ere aipatu dute.  

Gure erregistro zibilei berariaz eskerrak eman nahi dizkiegu, txosten horiek 
lantzeko egindako ahaleginengatik: lehenik, jasotako kexak testuinguru batean 
kokatzen eta eskatutako ahalegin handiari aurre egiteko kasu gehienetan erakutsi 
duten profesionaltasuna eta zerbitzu publikoaren zentzua hautematen lagundu 
digutelako; beste aldetik, langileei laguntzeko neurriak gomendatzea komenigarria 
den aztertzeko baliabide garrantzitsuak eman dizkiotelako erakunde honi. Zentzu 
horretan, guztien irakurketetatik honako ondorioak atera daitezke:  

 Atzerapena erabat zabalduta dagoen arren eta kausa komuna azaldutako 
arrazoia den arren, erregistroek talka-planak abiarazi dituzte, ahalegin 
handiak egin dituzte aipatutako bi izapideak egiteko eta horien ondorioak 
nabarmen arintzeko gai izan dira, zentzu bikoitzean: alde batetik, epeei 
dagokienez, murriztu egin direlako; bestetik, irizpide onarekin erabaki 
dutelako hitzorduak nazionalitatearen emakidaren ordenaren arabera ez 
ematea, eskaerarenaren arabera baizik, biak ez datozelako beti bat. 

 Hala ere, mota horietako planen bideragarritasunaren gakoa eginkizun 
horretarako izendatutako langileen behin-behineko errefortzua 
ahalbidetzeko antolaketa-egokitzapenak egiteko aukera izan da, bai 
erregistroarekin, bai, eginkizuna lehen auzialdiko epaitegiarekin 
partekatzen duten kasuetan, horri atxikitako langileekin. Dena den, azken 
aukera hori baliatu ez denean, berrantolaketa nazionalitatearekin lotutako 
beste izapide batzuei, adibidez horretarako eskaerak jasotzeari, arreta ez 
jarriz lortu da, eta erabiltzaile batzuek baieztatu dute urtebete geroagorako 
eman dietela hitzordua. Zenbait erregistrok jakinarazi dutenez, aipatu 
dugun ondorio kaltegarria ez da eremu horretara mugatu, baizik eta 
nazionalitatearekin lotuta ez dauden gainerako prozedurak ia-ia geldiarazi 
ditu.  

 Beste erregistro batzuek, gutxienek, lanaren gorakada esponentzialari 
horretaz arduratzeko baliabideen handiagotzeak lagundu ez diola ikusita, 
funtzionamenduan aldaketarik egin gabe aurre egitera mugatu dira, eta 
horrek erabiltzaileei eskaintzen dioten zerbitzua hondatzea ekarri du, alde 
batera utzita erabiltzaileek noizbait arrazoi horrengatik kexa formal bat 
aurkeztea edo ez.  
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Nolanahi ere, egoera horri aurre egiteko errefortzuko langileen eskaera hedatuta 
dago. Informazioa eman diguten epaitegietako batek nabarmendu du bere 
langileak ahalegin handiak egiten ari direla eta euren baimenak alde batera uzten 
ari direla con el único objeto de sacar el trabajo adelante. Hitz hauek erabili ditu 
adierazteko, eta gehienek esaten dutenari aplika dakizkioke: Es evidente que el 
Registro Civil requiere la presencia de un refuerzo al menos durante el tiempo 
necesario para corregir este aumento de nacionalidades, que ha desbordado con 
creces lo que constituye el trabajo que deben desempeñar dos únicas personas.  

 

5. Adierazitako arazoen aurrean, Justizia Administrazioak giza baliabide eta baliabide 
materialak eduki behar ditu bere funtzionamendua uneoro eraginkortasunaren, 
efizientziaren eta prozedurak bizkortzearen printzipioetara egokitzeko. Baliabide 
horiek Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Sailaren eskumena dira, 
eta eskumen hori Justizia Sailburuordetzaren bidez gauzatu behar du, apirilaren 
9ko 188/2013 Dekretuak, Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura 
organikoa eta funtzionala ezartzekoak, 19. artikuluan esleitu dizkion egitekoen 
arabera. Horretatik bi gogoeta ondoriozta daitezke, erakunde honen aburuz, 
sailak gure lankidetza-eskaerari emandako erantzunari dagokionez. 

 Ikuspegi formal batetik, funtsezko kontzeptu bat azpimarratu behar da: 
gauza bat da euskal erregistro zibilen lana handitzeko arrazoia, begien 
bistakoa dirudienez, langileen arazoa edo Eusko Jaurlaritzak baliabideak 
modu desegokian erabili izana ez izatea; eta beste gauza bat da Herri 
Administrazio eta Justizia Sailak neurriak hartu behar ez izatea lana 
handitzeari aurre egiteko baliabideak nahikoak ez direla eta behar duen 
zerbitzuaren kalitatean eragina edukitzen ari dela ikusirik. 

 Ikuspegi materialetik, sailak emandako erantzuna betebehar horretatik 
eratorritako erantzukizunak kontuan hartuta aztertu behar da. Euskal 
erregistro zibilek jakinarazi dute izapidetutako gaien kopurua era 
esponentzialean igo dela, aurre egiteko baliabideak nahikoak ez direla eta 
aplikazio informatikoek, gutxiagorekin gehiago eginez lana erraztu behar 
dutenek, ez dutela behar bezala funtzionatzen. Erakunde honek uste du, 
honako arrazoiengatik, horrek guztiak herritarrei eragin dizkien kalteek ez 
dutela erantzun egokia eduki ebazpen honen laugarren aurrekarian jasotako 
neurrien bidez: 

o 1 eta 2 zenbakiez aipatu ditugunei dagokienez, argi dago 
arazoaren jatorrian eragina izan dutela. Dena den, arazoak 
pertsonen eskubideetan dituen ondorioek ukitzen dute euskal 
administrazioa. Horregatik uste dugu haren esku-hartzeak inoiz 
ezin dezakeela eduki izatekotan beste administrazio batzuei 
dagozkien neurriak hartzeko aukera, bestela aurreko atalean esan 
dugun akats bera egingo lukeelako.  

o 3. eta 4. puntuetan aipatu ditugunei dagokienez, ezin da ulertu 
egungo egoerak justizia jaso behar duenari sortu dizkion arazoak 
konpontzeko egin direla, baizik eta, izatekotan, herritarrek 



 

7 
 

zentzuzko epean erantzuna jasotzeko duten itxaropenaren 
ondorioz Justizia Administrazioak jasaten dituenak konpontzeko. 
Izan ere, erregistroa erabiltzaileen aurrean denbora irabazteko 
bide bat baino ez da, nahiz eta horrekin nazionalitatea emateko 
espedienteak dauden egoerari dagokionez opakutasuna sortu. 
Ostera, zerbitzuaren kalitatearen konpromisoak eskatzen du 
nazionalitatea eman bada interesdunak jakin behar duela eta 
erregistroko sistemak izapidetzea zein epetan egiteko moduan 
dagoen jakinarazi behar diotela. 

o Langileen berrantolaketa, 5. puntuan jaso dena, ezin da oro har 
errefortzuaren ordezko aukera moduan proposatu, neurria edonola 
ere ona den arren, goian adierazi dugun bezala. Hain zuzen ere 
hori egitean azpimarratu dugu erregistro zibil bakoitzean 
bideragarria ote den aztertu behar dela, eta halaber kontuan izan 
behar direla lanaren beste esparru batzuetan eragin ditzakeen (eta 
benetan eragiten ari den) atzerapenak.  

6. Honaino adierazi dugunetik ondorioztatu behar dugu euskal erregistro zibilak bi 
faktore ezaugarri dituen lan-metaketa bati aurre egiten ari direla: alde batetik, 
Espainiako nazionalitatea lortu arren, esan bezala, nazionalitatearen emakidaren 
atzerapenagatik agiririk gabe dauden pertsonen eskubideen eraginkortasunean 
eragin zuzena dutela; bestetik, horri aurre egiteko eskatzen diren neurriak 
koiunturazkoak direla, haien iraunkortasuna bakarrik justifikatuta legokeelako 
ebazpen honek aipatu dituen lan-gainkargako ohiz kanpoko inguruabarrek 
irauten duten bitartean. 

 

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

 

GOMENDIOA 

 

Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Sailari, euskal erregistro zibilek 
nazionalitatearen emakidaren alorrean koiunturaz jasaten ari diren lan-gainkargari 
aurre egiteko baliabide nahikoak edukitzeko behar diren neurriak har ditzan.  


