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AURKEZPENA

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legeak bere 
3.3 artikuluan ezarri duenez «Batzordeak urtero gertatu eta argitaratuko du memoria 
bat, non bere jardueren berri eta emandako irizpenetan jasotako doktrinaren berri 
emango baitu». Memoria horrek, irailaren 12ko 167/2006 Dekretuz onetsitako Anto-
lamendu eta Funtzionamendu Erregelamenduaren 7. artikuluaren arabera, emandako 
erabaki eta irizpenetan jasotako doktrinaren laburpen bat bildu beharko du.

Agindu hori betez, Batzordeak, 2009ko maiatzaren 6an egindako osoko bilkuran, 
2008. urteari dagokion Memoria hau onartu du, bi zati bereizitan egituratuta. Lehenak 
Batzordearen osaera jaso du, baita organo horri eman zaion kontsulta-eginkizunari
dagokion jardueraren daturik esanguratsuenak ere.

Bigarren zatiak, berriz, Batzordeak 2008. urtean emandako doktrinaren laburpena 
hartu du. Laburpen hori egiteko, ohi bezala, aldi horretan emandako irizpen eta 
erabakietatik atera dira zatirik esanguratsu eta adierazgarrienak, bere horretan eta 
hitzez hitz atera ere, eta gaien eta hitzen arabera sailkatu, Batzordeak kontsultarako
aurkeztu zaizkion gaiei buruz duen iritzia argitze aldera. Zati horiek aukeratzerakoan,
arreta berezia eman zaio aurreko memorietan jasotako doktrinaren errepikapenak 
saihesteari, salbu eta aurreko urteetako irizpenetan emandako azalpenari ñabar-
durak edo zabalkundea erantsi zaizkionetan. Era berean, zati guztiei jarri zaie zer 
irizpen edo erabakitik dauden hartuta, interesa dutenek testu osoa kontsultatzeko 
modua izan dezaten dokumentuzko datu-basean, interneteko helbide honetan ager-
tzen denean, alegia: http://www.euskadi.net/batzordejuridikoa.

Memoriaren edizio hau ateratzeko, Batzordeko idazkariak koordinatuta, arduraz aritu 
dira Batzordeko legelari Deiane Agirrebaltzategi eta Eneko Pagazaurtundua doktri-
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na aztertu eta ateratzeko lantegian, eta Batzordeko itzultzaile Alberto Amorrortu 
euskaratze-lanetan.

Amaitzeko, Batzordeak eskerrak eman nahi dizkie, berriz ere, ardura politikoko pos-
tuetatik edota eguneroko administrazio-kudeaketatik kontsulta-organo honen jardu-
na posible egiten jarraitzen dutenei; bereziki, Moldiztegi eta Erreprografia Zerbitzuko
eta Erosketa Zerbitzuko (Baliabide Orokorren Zuzendaritzakoak biak) pertsonalari, 
Batzordeko paper-gauzak Erakunde Nortasunaren Eskuliburura egokitzeko eman 
diguten laguntza paregabeagatik.



13

LABURTZAPENAK

ABJE / ABJEak Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren Erabakia / Eraba-
kiak

ABJI / ABJIak Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren Irizpena / Irizpenak

AGE Auzitegi Gorenaren epaia

AJAPEL 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoarena eta Administrazioaren Prozedura Er-
kidearena

APSL 39/2006 Legea, abenduaren 14koa, Autonomia Pertsonala 
Sustatzeari eta Mendetasun-Egoeran Dauden Pertsonak 
Zaintzeari buruzkoa

BJLO 6/1985 Lege Organikoa, uztailaren 1ekoa, Botere Judiziala-
rena

EA 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu 
Sanitarioarena

EABJL 9/2004 Legea, azaroaren 24koa, Euskadiko Aholku Batzorde 
Juridikoarena

EAE Euskal Autonomia Erkidegoa

EAEE Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutua

EAEGBL 12/1998 Legea, maiatzaren 22koa, Gizarte Bazterkeriaren 
aurkakoa

EAEKL 14/1998 Legea, uztailaren 11koa, Euskadiko Kirolarena

EAELGP Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenaren Progra-
ma
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EAEPL 4/1992 Legea, uztailaren 17koa, Euskal Autonomia Erkide-
goko Poliziarena

EEL 7/2007 Legea, ekainaren 22koa, Euskadiko Elkarteei 
buruzkoa.

EEPL 1/1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari 
buruzkoa

EFPL 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari 
buruzkoa

EGBL 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerakoa

EHIBLO 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko Ingurumena 
Babesteko Lege Orokorra

EK Espainiako Konstituzioa

EKL 4/1993 Legea, ekainaren 24koa, Euskadiko Kooperatibei 
buruzkoa

EONAL 1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko 
Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu ba-
teratua onartzekoa

EPOE 7/2007 Legea, apirilaren 12koa, Enplegatu Publikoaren Oina-
rrizko Estatutuarena

EUSL 3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Siste-
marena

GZL 5/1996 Legea, urriaren 18koa, Gizarte Zerbitzuena

HAKL 2/2000 Legegintzako Errege Dekretua, ekainaren 16koa, 
Herri Administrazioen Kontratuen Legearen testu bategina 
onartzen duena

HEL 29/1994 Legea, azaroaren 24koa, Hiri Errentamenduei 
buruzkoa

HNL 3/2005 Legea, otsailaren 18koa, Haurrak eta Nerabeak 
Zaintzeko eta Babestekoa

HZL 3/2005 Legea, otsailaren 18koa, Haurrak eta Nerabeak 
Zaintzeko eta Babestekoa

IKL 2/1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Autonomia Erkide-
goko Unibertsitateaz kanpoko Irakaskuntzako Irakasleen 
Kidegoena

JIJOL 4/1995 Legea, azaroaren 10ekoa, Jendaurreko Ikuskizunak 
eta Jolas Jarduerak Arautzekoa 

JL 7/1981 Legea, ekainaren 30ekoa, Jaurlaritzarena.

KAE Konstituzio Auzitegiaren Epaia
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LEL 44/2007 Legea, abenduaren 13koa, Laneratzeko Enpresei 
buruzkoa

LHL 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego 
Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako 
Foruzko Jardute-Erakundeen arteko harremanei buruzkoa

LOE 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzarena

LOGSE 1/1999 Lege Organikoa, urriaren 3koa, Hezkuntza Sistema-
ren Antolaketa Orokorrari buruzkoa

LOU 6/2001 Lege Organikoa, abenduaren 21ekoa, Unibertsitatee-
na

LUHIL 2/2006 LEGEA, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzkoa

par. Paragrafoa

PZL 1/2000 Legea, urtarrilaren 7koa, Prozedura Zibilarena

SIKLO 2/1986 Lege Organikoa, martxoaren 13koa, Segurtasun In-
dar eta Kidegoei buruzkoa

SPKL 30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoko Kontra-
tuei buruzkoa

TAOL 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak 
arautzen dituena 

XOEPL 8/2003 Legea, abenduaren 22koa, Xedapen Orokorrak Egi-
teko Prozedurarena

ZAL 2/1998 Legea, otsailaren 20koa, Euskal Autonomia Erkide-
goko Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzkoa
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Urte honetan, Batzordeko bokal izateari utzi dio José Ignacio Peláez Berasate-
gui jaunak, eta Batzordeak eskerrak ematen dizkio, kontsulta-organo honen fun-
tzionamenduari egin dion ekarpenarengatik.

Era berean, honako hauei luzatu zaie bokalaldia:

– M.ª Teresa Astigarraga Goenaga andreari.
– Luis Mª Eskubi Juaristi jaunari.
– Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo jaunari.

Azkenik, Imanol Zubizarreta Arteche jauna sartu da Batzordera, bokal gisa.

Beraz, hona Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren osaera 2008ko abenduaren 
31n:

Lehendakaria
Sabino Torre Díez jauna.

Lehendakariordea:
Ion Gurutz Echave Aranzabal jauna.

Bokalak:
M.ª Teresa Astigarraga Goenaga andrea.
Luis M.ª Eskubi Juaristi jauna.
Iñaki Beitia Ruiz de Arbulo jauna.
Loreto Abaigar Echegoyen andrea.
Ana Arcocha Azcue andrea.
Fátima Saiz Ruiz de Loizaga andrea.

I .  KAPITULUA
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Gorka Erlantz Zorrozua Aierbe jauna.
Imanol Zubizarreta Arteche jauna

Idazkaria:
Jesús M.ª Alonso Quilchano jauna.
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Batzordeak 2008ko urtarrilaren 16ko osoko bilkuran eman zion behin betiko onar-
pena bai Batzordearen ikurrari bai Erakunde Nortasunaren Eskuliburuari ere. Hortik 
aurrera, hainbat lan egin zen erakunde-paperak, web-orria eta urteko memoria Esku-
liburuaren jarraibideei egokitzeko.

Batzordearen datu-basean aurkibide-nabigazioa sartzeko lanak ere egin dira aldi ho-
rretan. Funtzionalitate edo bide berri horren bitartez, hainbat aurkibide erabil daitez-
ke irizpenak aurkitzeko: irizpenen aurkibide kronologikoa, organo kontsulta-egileena,
deskribatzaileena eta aplikatutako arauena. Bilaketa arrunta eta bilaketa aurreratua 
ere balia daitezke, noski.
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1. SARRERA

Zenbait datu emango ditugu 2008. urtean garatu den kontsulta-eginkizunari buruz, eta 
hurrengo ondorio nagusiak atera daitezke horietatik. Lehena: Batzordeak garatutako 
kontsulta-eginkizuna haziz doala, aurreko memorietan adierazitakoaren ildotik; hain 
zuzen ere, eta aurreko urtearekin konparatuz gero, % 43ko hazkundea izan da, jaso-
tako kontsulta-eskariei dagokienez, eta % 45ekoa, emandako irizpenei dagokienez. 
Lan-karga handiagoa erakusten du hazkunde horrek, eta ahalegin handiagoa ere 
eskatu du jasotako kontsultei ezarritako epean erantzuteko; horren erakusgarri dugu 
urtearen amaieran erabakitzeke zeuden kontsulten kopurua % 1 igo dela, 2007. ur-
tearekin konparatuta.

Bigarrena: irizpena egin zaien gaien tipologia kontuan izanik, zera esan behar: urte 
honetan, legegintzaldiaren azken txanpara iritsita, xedapen orokorrei buruzko iriz-
penen kopurua asko igo ez bada ere (aurreko urtean baino 9 arau gehiago aztertu 
dira, % 15eko gehikuntza, beraz), lege-aurreproiektuen zenbatekoak nabarmen egin 
du gora, aurreko urtearekin konparatuta; egin-eginean ere, 14 aurreproiektu gehiago 
aztertu dira, % 300eko gehikuntza, hortaz. Hazkunde hori gorabehera, irizpena egin 
zaien arauen ehunekoak behera egin du (ehuneko 6) kontsulta-eginkizun orokorraren 
barruan; izan ere, administrazio-egintzei buruzko kontsultek jarraitzen baitute nagusi 
izaten —ondare-erantzukizunari buruzko erreklamazioak gailentzen dira, argi eta gar-
bi—, eta 64 irizpen gehiago eman dira horiei buruz. 

Azkenik, eta jasotako kontsulten jatorriari dagokionez, hauxe nabarmendu behar: Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Administrazioak araugintza-lan handiagoa egin duela, eta 
Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak emandako osasun-sorospena dela eta ondare-
erantzukizuna eskatzeko erreklamazioen gaineko kontsulten kopuruak ere gora egin 
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duela (3 kontsulta 2007. urtean, eta 56 kontsulta urte honetan); horrenbestez, alda-
tu egin da ekitaldi honetan aurreko urteetako joera, eta Euskal Autonomia Erkide-
goaren Administrazioak egindako kontsultak gehiago izan dira toki-erakundeenak 
baino (ehuneko 17 gehiago). Nabarmentzekoa da, dena den, toki-erakundeen kon-
tsulta-kopurua ere hazi dela: % 12, aurreko urtean erregistraturikoekin konparatuz 
gero.

Aurrekoak adierazi ondoren, zenbakizko datuak eskainiko ditugu kontsulta-jarduerari 
dagokionez.

2. HARTUTAKO KON TSULTEI BURUZ KO DATUAK

2008ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte, 293 kontsulta-eskari sartu ziren 
kontsulta-organo honen idazkaritzan; horietatik 13 erretiratu zituzten organo kon-
tsulta-egileek, eskaria Batzordean izapidetzeko onartu aurretik, garrantzizko hu-
tsuneak ikusi zirelako espedienteen izapidetzean edota ez zirelako Batzordearen 
eskumenekoak. 

Izapidetzeko onartu ziren 280 kontsultetatik, 1 itzuli zitzaion organo kontsulta-
egileari, hark hala eskatuta, Batzordearen eskumenekoa ez zela iritzi baitzion; 2 
itzuli zituen Batzordeak, osoko bilkuraren erabakiz itzuli ere, aztergaiari buruzko iri-
zpena ematea eragozten zion instrukzio eskasa antzemanda; 240 kontsultari eman 
zaie irizpena, eta 37 kontsulta gelditu dira ebazteke urtearen amaieran; horietako 
bat, lege-aurreproiektu bati buruzkoa, bertan behera gelditu da, Eusko Jaurlari-
tzaren Lehendakariak 2009ko urtarrilaren 2ko Dekretuz desegin duelako Eusko 
Legebiltzarra: Batzordeko lehendakariak, hortaz, itzuli egin du lege-aurreproiektu 
horri buruzko espedientea.

Irizpena emanda (240/% 83)

Egin gabe (36/% 12)

Kenduak (13/% 4)

Itzuliak (3/% 1)

Bertan behera (1/% 0)
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Hona hemen kontsulta-eskarien bilakaera, hilez hil:

Izapidetzeko onartu diren kontsulten bilakaera, hilez hil

Urtarrila
18

Otsaila
31

Martxoa
29

Apirila
24

Maiatza
30

Ekaina
18

Uztaila
26

Abuztua
14

Iraila
25

Urria
17

Azaroa
31

Abendua
17

Kontsultak

Kontsultak

Beheko koadroan agertzen da, aurreko urteekin alderatuta, izapidetzeko onartu diren 
kontsulta-eskarien kopuruaren bilakaera:

Izapidetzeko onartu diren kontsulten bilakaera, urtez urte

Kontsultak

Kontsultak

Izapidetzeko onartu diren kontsulten tramitazioari dagokionez, azpimarratzekoa da 
horietako 12 bideratu direla urgentziazko prozeduraz, 9/2004 Legeak 26. artikuluaren 
2. eta 3. paragrafoetan aurreikusi duenaren arabera.

Espedienteak aztertzeko prozesuan, lehendakariak, txostengileen eskari arrazoituari 
erantzunez, 3 kontsultarako egin dio organo kontsultagileari informazioa zabaltzeko
eskaria. Informazioa zabaltzeko eskari guztiak bete dituzte kontsulta egin zuten orga-
noek, bai eskatutako dokumentazioa bidaliz, bai eskatutakoa bete ezina justifikatuz.
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Azkenik, honako hau adierazi behar: Aholku Batzorde Juridikoak 42 ohiko bilera egin 
dituela, eta ez duela inongo agerraldirik gauzatu, kontsulta egin duten organoetako 
agintari edo funtzionariorik bertara zedin.

3. EMANDAKO IRIZPENEI BURUZ KO DATUAK

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak, guztira, 266 irizpen onartu ditu aldi honetan 
(kontuan har bedi Batzordeari 2007. urtean bidalitako espedienteei dagozkiela irizpen 
horietatik 26). Honela banatu daitezke, kontsulten lehen sailkapen orokorra eginez 
gero:

Administrazio-egintzak (198/% 74)

Xedapen orokorrak (68/% 26)

Ondorengo koadroetan ikus daiteke aurreko urteekiko konparazioa, guztira eman-
dako irizpen-kopuruari dagokionez, eta sailkapen orokorraren araberako banaketa-
ren arabera (kontuan har bedi 2005. urtea dela toki-erakundeak sartu dituen lehe-
nengo urtea):

48

122

100
109

120 119
104

123

183

266
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Emandako irizpen guztiak sailkatuz gero 9/2004 Legearen 3. artikuluak ezarritako 
tipologien arabera, hurrengo datuak aterako ditugu:

Lege-aurreproiektuak 21

Legegintzako dekretuei buruzko proiektuak 0

Erregelamenduzko xedapenen proiektuak 47

Tokiko autonomia aldezteko gatazkak 0

Administrazioaren egintzen eta xedapenen ofiziozko berrikuspena 7

Berrikusteko errekurtso administratibo bereziak 2

Administrazioaren kontratuen eta emakiden deuseztasuna, interpretazioa 
eta suntsiarazpena 15

Ondare-erantzukizunari buruzko erreklamazioak, erreklamatutako zenba-
tekoa 6.000 eurokoa edo hortiko gorakoa denean 174

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren osaera, antolaketa, eskumen eta 
funtzionamenduari buruzko gaiak 0

Udal-mugarteak aldatzea, lurralde historiko bati baino gehiagori eragiten 
dionean 0

Lege honen aplikazio-eremuan dauden administrazioen eskumeneko gai-
nerako gaiak, lege maila edo indarra duten arauen arabera Administrazio 
aholku-emailearen parte-hartzea nahitaezkoa dutenean. 0

GUZTIRA 266



28 KONTSULTA-EGINKIZUNARI BURUZKO DATUAK

Beheko grafikoan islatu dira irizpenek aurreko tipologien arabera dituzten ehune-
koak:

Ondare-erantzukizuna (174/% 64)

Erregel.-xedapenak (47/% 18)

Lege-aurrep. (21/% 8)

Administrazio-kontratuak (15/% 6)

Ofiziozko berrikuspena (7/% 3)

Berrikuspen-errekurtsoak (2/% 1)

Azkenik, hona datuak, organo kontsulta-egilea kontuan hartuta: 

EAEko Administrazioa (154/% 58)

Toki Administrazioa (110/% 41)

EHU (3/% 2)
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a) Autonomia Erkidegoko Administrazioa: 154 irizpen, honela banatuta:

XEDAPEN

OROKORRAK

ADMINISTRAZIO-
EGINTZAK

GUZTIRA

Lehendakaritza 1 0 1

Lehendakariordetza 1 0 1

Ogasuna eta Herri Administrazioa 3 3 6

Justizia, Lana eta Gizarte Segurantza 11 1 12

Herrizaingoa 6 6 12

Industria, Merkataritza eta Turismoa 3 0 3

Etxebizitza eta Gizarte Gaiak 8 2 10

Hezkuntza, Unibertsitatea eta Ikerketa 11 10 21

Osasuna 1 1 2

Kultura 7 0 7

Ingurumena eta Lurralde 
Antolamendua

5 0 5

Garraioa eta Herri Lanak 1 2 3

Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura 10 1 11

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua 0 59 59

Osalan 0 1 1

GUZTIRA 68 86 154
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b) Euskal Herriko Unibertsitatea: 2 irizpen

c) Toki Administrazioa: 110 irizpen, honela banatuta:

ADMINISTRAZIO-
EGINTZAK

Abanto Zierbenako udala 2

Adunako udala 1

Andoaingo udala 2

Arrasateko udala 1

Arratzuko udala 1

Basauriko udala 2

Bilboko udala 17

Dimako udala 1

Donostiako udala 42

Durangoko udala 1

Erandioko elizateko udala 3

Elorrioko udala 1

Errigoitiko udala 1

Markina Etxebarriko udala 1

Galdakaoko udala 1

Getxoko udala 7

Hernaniko udala 1

Ibarrangeluko udala 1

Leioako udala 2

Laudioko udala 2

Muskizko udala 1

Santurtziko udala 13

Aguraingo udala 4

Kintanako administrazio-batzarra 1

Bilboko Ur Partzuergoa 1

GUZTIRA 110
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Aurreko urteekiko konparazio-grafikoa ere jarriko dugu:

154

110

Emandako irizpenei dagokienez, 8 boto partikular eman dira, honako gai hauetan 
eman ere:

IRIZPENA / 
ERABAKIA KONTSULTA BOTO PARTIKULARRA

008/2008 181/2007 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erre-
klamazio bat dela eta; hain zuzen ere, ikastetxe ba-
teko patioan izandako erorikoaren ondorioz, A.A.B. 
haurrak jasandako kalteei buruzkoa

Beitia Ruiz de Arbulo 
jauna

013/2008 179/2007 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erre-
klamazio bat dela eta; hain zuzen ere, bere alaba 
zerbitzu publiko sanitarioen funtzionamenduaren 
ondorioz hil izanagatik, E.D.R. jaunak eta M.V.I.O. 
andreak jasandako kalteei buruzkoa

Zorrozua Aierbe jauna

054/2008 36/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erre-
klamazio bat dela eta; hain zuzen ere, hipika-eskola 
batean izandako erorikoaren ondorioz, J.E.F. an-
dreak jasandako kalteei buruzkoa

Zorrozua Aierbe jauna

088/2008 67/2008 kontsulta, Dekretu-proiektu bat dela eta; 
hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Fun-
dazioen Babesletzaren Araudia onartzen duena

Eskubi Juaristi jauna

114/2008 84/2008 kontsulta, ondare-erantzukizuneko erre-
klamazio bat dela eta; hain zuzen ere, bere neba…
ko Ospitalean Ertzaintzak zaintzen zuela hil izanaren 
ondorioz, B.S.F. andreak jasandako kalteei buruzkoa

Beitia Ruiz de Arbulo 
jauna
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IRIZPENA / 
ERABAKIA KONTSULTA BOTO PARTIKULARRA

134/2008 105/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erre-
klamazio bat dela eta; hain zuzen ere, zirkulazioko 
istripuaren ondorioz, E.I.A. jaunak jasandako kalteei 
buruzkoa

Eskubi Juaristi jauna

173/2008 137/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erre-
klamazio bat dela eta; hain zuzen ere, taberna bat 
handitzeko udal lizentzia ukatzearen ondorioz, 
S.C.Y. jaunak jasandako kalteei buruzkoa

Beitia Ruiz de Arbulo 
jauna

266/2008 241/2008 kontsulta, ondare-erantzukizuneko erre-
klamazio bat dela eta; hain zuzen ere, edukiontzi 
baten sutearen ondorioz,… kaleko jabekideen ko-
munitate batek jasandako kalteei buruzkoa

Zorrozua Aierbe jauna

4. IRIZPEN ETA ERABAKIEN ZERRENDA

Lege-aurreproiektuak (21)

IRIZPEN
ZK. IZENBURUA

020/2008 14/2008 kontsulta, lege-aurreproiektu bat dela eta; hain zuzen ere, terroris-
moaren biktimak aintzat hartu eta babesteari buruzkoa.

021/2008 187/2007 kontsulta, lege-aurreproiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskadiko 
kooperatiba-sozietate txikiari buruzkoa.

026/2008 189/2007 kontsulta, lege-aurreproiektu bat dela eta; hain zuzen ere,Turismoa 
Antolatzeko Legea aldatzekoa.

030/2008 11/2008 kontsulta, lege-aurreproiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskal Es-
kola Publikoaren Legea aldatzekoa.

043/2008 42/2008 kontsulta, lege-aurreproiektu bat dela eta; hain zuzen ere, familiei la-
guntza emateari buruzkoa.

064/2008 53/2008 kontsulta, lege-aurreproiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskadiko 
Udalerriei buruzkoa.

096/2008 117/2008 kontsulta, herri-kontsulta baten deialdi eta erregulaziorako lege-
aurreproiektu bati buruzkoa; kontsulta horren helburua da Euskal Autonomia 
Erkidegoko herritarrei euren iritzia galdetzea bakea eta normalizazio politikoa 
erdiesteko negoziazio-prozesua irekitzea dela eta.

097/2008 106/2008 kontsulta, lege-aurreproiektu bat dela eta; hain zuzen ere, gizarte-
zerbitzuei buruzkoa.
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IRIZPEN
ZK. IZENBURUA

098/2008 118/2008 kontsulta, lege-aurreproiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskadiko 
Aurrekontu Araubideari buruz indarrean dauden legezko xedapenen testu bate-
ratua aldatzekoa.

105/2008 130/2008 kontsulta, lege-aurreproiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Gizarte Baz-
terkeriaren aurkako Legea eta Gizarte Eskubideen Agiriaren Legea aldatzekoa.

120/2008 99/2008 kontsulta, lege-aurreproiektu bat dela eta; hain zuzen ere, hirigintzako 
ekintzaren ondorioz sortutako gainbalioetan komunitateak duen partaidetza 
aldatzeari buruzkoa.

122/2008 103/2008 kontsulta, lege-aurreproiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Nekazari-
tza eta Elikadura Politikari buruzkoa

126/2008 138/2008 kontsulta, lege-aurreproiektu bat dela eta; hain zuzen ere, gizartera-
tzeko eta diru-sarrerak bermatzekoa.

132/2008 98/2008 kontsulta, lege-aurreproiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskal Au-
tonomia Erkidegoko Dietista Nutrizionisten Elkargo Ofiziala sortzeari buruzkoa.

141/2008 76/2008 kontsulta, lege-aurreproiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskadiko 
Portuei buruzkoa.

156/2008 129/2008 kontsulta, gazteei buruzko euskal lege-aurreproiektuaren gainekoa.

176/2008 160/2008 kontsulta, lege-aurreproiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskal Au-
tonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzan zenbait irakaskun-
tza-kidego sortzeari buruzkoa.

191/2008 145/2008 kontsulta, lege-aurreproiektu bat dela eta; hain zuzen ere, farmazia-
sorospenaren antolamenduari buruzkoa.

192/2008 176/2008 kontsulta, lege-aurreproiektu bat dela eta; hain zuzen ere, artxibo, 
dokumentu eta ondare dokumentalarena.

213/2008 192/2008 kontsulta, Enpleguari buruzko euskal lege-aurreproiektuaren gainekoa.

241/2008 245/2008 kontsulta, lege-aurreproiektu bat dela eta; hain zuzen ere, herritarrek 
etxebizitza duina izateko duten eskubidea bermatzeari buruzkoa.

Erregelamenduzko xedapenen proiektuak (47)

IRIZPEN
ZK. IZENBURUA

004/2008 172/2007 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskal Auto-
nomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko eta bere organismo autonomoe-
tako langileen prestakuntzarako irizpide orokorrak eta antolamendua onartzeari 
buruzkoa.
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IRIZPEN
ZK. IZENBURUA

007/2008 176/2007 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile kontrata-
tuen erregimenari buruzkoa.

012/2008 180/2007 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Hezkuntza 
Sistemako Lanbide Heziketaren ordenazio orokorra ezartzeari buruzkoa.

024/2008 193/2007 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren hizkuntza-normalizazio prozesua 
arautzeari buruzkoa.

025/2008 30/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, neurri ekono-
mikoak ezartzen dituena, Ertzaintzako funtzionarioek zerbitzua ematean bete 
beharreko segurtasun-baldintzak indartzeari lotuta.

031/2008 13/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Haur Hezkun-
tza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergo, Erdi Mai-
lako Lanbide Heziketa eta Goi Mailako Lanbide Heziketako ikasleak Hezkuntza, 
Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko ikastetxe publikoetan eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxeetan onartzeari buruzkoa.

044/2008 25/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko bingo-jokoaren Araudia onartu duen Dekretua bigarren aldiz 
aldatzekoa.

051/2008 27/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko unibertsitatez besteko irakaskuntza-eraikin eta -instalazioak 
ikastetxe horien urteko programazioetan sartu gabeko jardueretarako erabiltzea 
erregulatzeari buruzkoa.

052/2008 37/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, toki-erakun-
deen jabetzapeko eskola-eraikin publikoak erabiltzeko araubide juridikoari 
buruzkoa.

053/2008 56/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, euskararen 
ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu 
eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratura egokitzeari buruzkoa.

065/2008 54/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearentzako ekarpen arrunta kalkula-
tzeko irizpideak ezartzeari buruzkoa.

066/2008 62/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Instituto Vas-
co Etxepare Euskal Institutua/Basque Institute-ren antolamendu eta funtziona-
menduaren erregelamendua onartzekoa. 

082/2008 55/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Kontsumitzai-
leen eta Erabiltzaileen Estatutuaren II. tituluko VII. kapitulua —Kontsumitzaileen 
eta Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideak— garatzeari buruzkoa.

083/2008 63/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Lurzoru 
eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzeko presako neurriei 
buruzkoa
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IRIZPEN
ZK. IZENBURUA

088/2008 67/2008 kontsulta, Dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskal Au-
tonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzaren Araudia onartzen duena

099/2008 68/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorraren Araudia onartzeari 
buruzkoa

100/2008 58/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, gizarte-babesik 
gabeko haur eta nerabeentzako harrera-egoitzako baliabideak arautzeari 
buruzkoa

101/2008 66/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko familia-topaguneak arautzeari buruzkoa.

106/2008 80/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal Kontseilua arautzeari buruzkoa

107/2008 92/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearena

113/2008 100/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, nekazaritza-
sektorearentzako egitura- eta ingurumen-laguntzei buruzkoatales al sector agrario 

121/2008 97/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, eskola-kirola 
arautzeari buruzkoa

127/2008 94/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, gasa kanali-
zazioaren bitartez banatzen dituzten enpresek erabiltzaileei ematen dizkieten 
zerbitzuen kostuak arautzeari buruzkoa

149/2008 122/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Elebide-
Hizkuntza Eskubideak Bermatzeko Zerbitzua sortzeari buruzkoa

155/2008 131/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Gizarte On-
gizatearen Euskal Kontseiluaren Dekretua aldatzeari buruzkoa.

157/2008 134/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko basozaintzako diru-laguntzei buruzkoa

164/2008 133/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, arau-hausle 
adingabeei gizarte- eta hezkuntza-arreta eskaintzeko erakunde laguntzaileak 
Euskal Autonomia Erkidegoan baimendu, homologatu, ikuskatu eta erregistra-
tzea arautzeari buruzkoa

169/2008 152/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, lurzorua 
kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruen 
inbentarioa onetsi eta arautzeari buruzkoa

170/2008 143/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskal Auto-
nomia Erkidegoaren eremuan nekazaritzarako eta abeltzaintzarako «ordainketa 
bakarreko» komunitateko laguntzen jardunbidea eta bestelako zuzeneko la-
guntzen jardunbidea garatu eta aplikatzeari buruzkoa
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IRIZPEN
ZK. IZENBURUA

171/2008 153/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskal Au-
tonomia Erkidegoko landa-inguruneak sustatu eta garatzeko laguntzak (EREIN 
programa) arautzeari buruzkoa

177/2008 157/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, nekazaritza- 
eta elikagaigintza-produktuak eraldatu, merkaturatu eta sustatzeko laguntzei 
buruzkoa (LEHIATU programa)

182/2008 166/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, uraren kano-
naren ekonomia- eta finantza-araubidearen erregelamendua onartzeari buruzkoa.

190/2008 170/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, zezenketa-
ikuskizunen Erregelamendua onartzeari buruzkoa

196/2008 177/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, laneratzeko 
enpresen kalifikazioa arautu, enpresotan sartzeko prozedura ezarri, eta enpresa 
horien erregistroa arautzeko dena

197/2008 162/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, EAEko ikas-
tetxe ez-unibertsitarioetako ikasleen eskubide eta betebeharrei buruzkoa

198/2008 172/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, uztailaren 
17ko 1980/2000 Erregelamenduak (EE), etiketa ekologikoa emateko Batasune-
ko sistema berrikusiari buruzkoak, aurreikusi dituen eginkizunak gauzatzeko 
erakunde eskumenduna izendatzen duena

199/2008 173/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskal Au-
tonomia Erkidegoko baserri-giroko turismoko establezimenduetan inbertsioak 
egiteko laguntza ekonomikoak emateko erregimena arautzeari buruzkoa

200/2008 193/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, 2007-2013 
Euskadiko Landa Garapen Iraunkorrerako Programaren arabera Leader ikuspe-
giaren aplikazioa arautzen duena

214/2008 213/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, elikagaien 
kalitate-programak sustatzeko eta horietan parte hartzeko jardueretarako la-
guntzei buruzkoa (Bikain programa)

227/2008 214/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, hainbat 
prozedura arautzeari buruzkoa: UNIQUALek Euskal Autonomia Erkidegoan 
egoitza soziala duten unibertsitateen ikasketa-planetarako aurretiazko txostena 
ematekoa; dagozkien titulu ofizialak lortzeko gradu, master eta doktoretzako 
unibertsitate-irakaskuntza ofizialak ezartzea baimentzekoa; eta titulu ofizial ho-
rien egiaztapena sei urtean behin eskuratzekoa

234/2008 219/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskal Au-
tonomia Erkidegoko Polizia kidegoetako funtzionarioen lanpostuak betetzeari 
buruzko araudia hirugarren aldiz aldatzeari buruzkoa
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IRIZPEN
ZK. IZENBURUA

242/2008 237/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskal Auto-
nomia Erkidegoaren eremuan nekazaritzarako eta abeltzaintzarako «ordainketa 
bakarreko» komunitateko laguntzen jardunbidea eta bestelako zuzeneko lagun-
tzen jardunbidea garatu eta aplikatzen duena

249/2008 255/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Eusko Le-
gebiltzarrerako hauteskundeetan erabili beharreko hautestontzi, kabina, boto-
txartel, gutun-azal eta gainerako hauteskunde-agirien eredu ofizialak eta ezau-
garriak zehazteari eta material horiek banatzeko prozedura ezartzeari buruzkoa

250/2008 228/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskadiko 
Liburutegien Aholku Batzordeari buruzkoa.

255/2008 274/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Finantzen 
Euskal Institutuaren estatutuak onartzeari buruzkoa.

256/2008 236/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Euskal Au-
tonomia Erkidegoan Haur Hezkuntzako curriculuma finkatu eta irakaskuntza 
horiek ezartzeari buruzkoa

257/2008 224/2008 kontsulta, dekretu-proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, hondakinak 
zabortegietan utziz deuseztatzeari eta betetze-lanak arautzeari buruzkoa

Ondare-erantzukizuneko erreklamazioak (174)

IRIZPEN
ZK. IZENBURUA

001/2008 169/2007 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, B.G.E. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa

002/2008 167/2007 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere,…(e)ko ospitalean izandako erorikoaren ondorioz, F.R.G. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa.

003/2008 153/2007 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, zirkulazioko istripuaren ondorioz, A.C.C. andreak jasandako kalteei 
buruzkoa

005/2008 171/2007 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, beren jabetzapeko lur-zerrenda bat okupatzearen ondorioz, A.F.Z. 
jaunak eta M.S.S. jaunak jasandako kalteei buruzkoa.

006/2008 175/2007 kontsulta, erantzukizun-erreklamazio bat dela eta; hain zuzen ere, ja-
sotako asistentzia medikoagatik, M.M.C. jaunak jasandako kalteei buruzkoa

008/2008 181/2007 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, ikastetxe bateko patioan izandako erorikoaren ondorioz, A.A.B. hau-
rrak jasandako kalteei buruzkoa
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009/2008 185/2007 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, aseguratu bati uholde batengatik ordaindutako kalte-ordainaren on-
dorioz, «…» aseguru-etxeak jasandako kalteei buruzkoa

010/2008 177/2007 kontsulta, ondare-erantzukizuneko erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere,… Ospitalean izandako erorikoaren ondorioz, J.C.O. jaunak jasan-
dako kalteei buruzkoa.

011/2008 178/2007 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere,… Ospitalean izandako istripuaren ondorioz, P.B.P. andreak jasan-
dako kalteei buruzkoa.

013/2008 179/2007 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain zu-
zen ere, bere alaba zerbitzu publiko sanitarioen funtzionamenduaren ondorioz hil 
izanagatik, E.D.R. jaunak eta M.V.I.O. andreak jasandako kalteei buruzkoa

014/2008 183/2007 kontsulta, erantzukizun-erreklamazio bat dela eta; hain zuzen ere, 
Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak emandako asistentzia medikoagatik, 
A.T.R.d.E. jaunak jasandako kalteei buruzkoa

015/2008 188/2007 kontsulta, ondare-erantzukizuneko erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, poliziaren esku-hartze baten ondorioz, E.A.U. jaunak jasandako kal-
teei buruzkoa.

016/2008 186/2007 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, I.A.R. andreak jasan-
dako kalteei buruzkoa.

017/2008 190/2007 kontsulta, ondare-erantzukizuneko erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere,… Ospitalean izandako erorikoaren ondorioz, F.J.G.O. jaunak jasan-
dako kalteei buruzkoa.

018/2008 2/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, J.M.I.E. jaunak jasan-
dako kalteei buruzkoa.

019/2008 184/2007 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, M.A.G.G. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa

022/2008 191/2007 kontsulta, ondare-erantzukizuneko erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere,… kiroldegiko frontoietan izandako erorikoaren ondorioz, S.A.S. jau-
nak jasandako kalteei buruzkoa

027/2008 3/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain zu-
zen ere, semea lan-istripuan hil izanaren ondorioz, M.L.V.M. andreak jasandako 
kalteei buruzkoa

028/2008 192/2007 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere,… portuan izandako erorikoaren ondorioz, M.P.A. andreak jasandako 
kalteei buruzkoa
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029/2008 194/2007 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bere negozio-lokalean izandako uholdearen ondorioz, M.A.B. an-
dreak jasandako kalteei buruzkoa

032/2008 162/2007 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, A.M.A.S. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa

033/2008 195/2007 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, zaldiko-maldikotik jaisterakoan izandako erorikoaren ondorioz, 
M.I.U.U. andreak jasandako kalteei buruzkoa

034/2008 18/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren jardueraren ondorioz, 
M.A.L.E. jaunak jasandako kalteei buruzkoa

035/2008 16/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, C.L.L. andreak jasan-
dako kalteei buruzkoa

036/2008 10/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, M.C.A.G. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa

039/2008 10/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, M.C.A.G. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa

040/2008 17/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, C.C.C. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa.

041/2008 4/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, senide bat hil izanaren ondorioz, P.C.J. andreak, M.J.A.C. andreak, 
J.M.A.C. jaunak eta F.J.A.C. jaunak jasandako kalteei buruzkoa

042/2008 7/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain zu-
zen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, P.G.E. andreak jasan-
dako kalteei buruzkoa

045/2008 26/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain zu-
zen ere, Vitoria-Gasteizko… ikastetxe publikoan izandako istripuaren ondorioz, 
I.J.G. adingabekoak jasandako kalteei buruzkoa.

046/2008 23/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, oinezkoen kale bateko pibote batekin hartutako kolpearen ondorioz, 
E.L.F. haurrak jasandako kalteei buruzkoa

047/2008 29/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, A.I.B. andreak jasan-
dako kalteei buruzkoa
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048/2008 15/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain zu-
zen ere, Osakidetzak emandako osasun-zerbitzuaren ondorioz, J.K.C.A. jaunak 
jasandako kalteei buruzkoa

050/2008 21/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, C.S.G. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa

054/2008 36/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, hipika-eskola batean izandako erorikoaren ondorioz, J.E.F. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa

055/2008 32/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, M.J.R.G. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa

056/2008 33/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain zu-
zen ere,… pasealekuko aparkalekua eraikitzeko obren ondorioz,… sozietateak 
jasandako kalteei buruzkoa.

057/2008 24/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, A.C.A. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa

058/2008 20/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren 1997ko Lan Eskaintza Pu-
blikoa garatu ondoren lanpostuaz jabetzean izandako atzerapenaren ondorioz, 
M.T.P.J. andreak jasandako kalteei buruzkoa

059/2008 28/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren EPE-2007ko proba batean 
izandako erorikoaren ondorioz, M. B. E. andreak jasandako kalteei buruzkoa

060/2008 31/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, J.A.P.B. jaunak ja-
sandako kalteei buruzkoa

061/2008 46/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, M.B.A.E. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa

062/2008 34/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain zu-
zen ere, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak emandako osasun-zerbitzuaren 
ondorioz, M.C.R. haurrak jasandako kalteei buruzkoa

067/2008 43/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain zu-
zen ere, 2000.eko EPEn eskainitako lanpostuez jabetzean izandako atzerape-
naren ondorioz, A.A.D. andreak eta beste batzuek jasandako kalteei buruzkoa

068/2008 44/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain zu-
zen ere,… ikastetxean izandako erasoaren ondorioz, B.B.M. jaunak jasandako 
kalteei buruzkoa
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069/2008 40/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain zu-
zen ere, bide publikoan izandako trafiko-istripuaren ondorioz, J.A.V.M. jaunak 
jasandako kalteei buruzkoa

070/2008 41/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, S.C.M. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa

071/2008 45/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, M.P.C.V. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa

072/2008 39/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, K.A.G. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa

073/2008 50/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, P.K.C. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa

074/2008 52/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, C.G.G. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa

076/2008 60/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, lan-jazarpenaren ondoriozko lan-istripu bat dela eta, J.M.A.U. jaunak 
jasandako kalteei buruzkoa

077/2008 51/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, J.M.R.L. jaunak ja-
sandako kalteei buruzkoa

078/2008 47/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, M.J.F.G. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa

079/2008 48/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, H.A.F. andreak jasan-
dako kalteei buruzkoa

080/2008 64/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bolardo automatiko batekin hartutako kolpearen ondorioz, J.I.R.G. 
jaunak bere ibilgailuan izandako kalteei buruzkoa

081/2008 49/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, O.P.A. jaunak jasan-
dako kalteei buruzkoa.

084/2008 59/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain zu-
zen ere, 2000.eko EPEn eskainitako lanpostuez jabetzean izandako atzerape-
naren ondorioz, J.C.A.H. jaunak eta beste batzuek jasandako kalteei buruzkoa
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085/2008 57/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, hondartzara sartzeko bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, 
B.L.C. andreak jasandako kalteei buruzkoa

086/2008 65/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, G.R.d.E.A. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa

087/2008 61/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak emandako asistentzia me-
dikoaren ondorioz, M.A.M. andreak jasandako kalteei buruzkoa

089/2008 73/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain zu-
zen ere, tiroketa baten ondorioz, R.G.R. jaunak jasandako kalteei buruzkoa

090/2008 75/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, ibilgailuaren motorra bustitzearen ondorioz eta aseguru-etxeak kal-
tea ordaintzearen ondorioz, F.J.H.U. jaunak eta Seguros… enpresak jasandako 
kalteei buruzkoa

091/2008 70/2008 kontsulta, ondare-erantzukizuneko erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere,… Ospitalean izandako erorikoaren ondorioz, M.J.S.B. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa

092/2008 71/2008 kontsulta, ondare-erantzukizuneko erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetzari atxikitako osasun-zentro batean izandako erorikoaren 
ondorioz, P.S.G. jaunak jasandako kalteei buruzkoa

093/2008 72/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak emandako osasun-asisten-
tziaren ondorioz, J.A.O.A. jaunak jasandako kalteei buruzkoa

094/2008 69/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, hustubide bat eta kutxeta batzuk gaizki egotearen ondorioz,… so-
zietateak jasandako kalteei buruzkoa

095/2008 79/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, senide bat… hondartzan itota hiltzearen ondorioz, M.R.E.T. andreak 
eta J.G.E. jaunak jasandako kalteei buruzkoa

102/2008 74/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, M.C.G.F. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa

103/2008 83/2008 kontsulta, ondare-erantzukizuneko erreklamazio bat dela eta; hain zu-
zen ere, euren ama zerbitzu publiko sanitarioen funtzionamenduaren ondorioz 
hil izanagatik, M.M.P.F. andreak eta Á.P.F. andreak jasandako kalteei buruzkoa

109/2008 77/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, S.S. S.A. enpresak jasandako kalteei buruzkoa
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110/2008 81/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoen ondorioz, J.R.P. andreak, M.R.R. 
andreak, J.A.A.I. jaunak eta M.L.I.G. andreak jasandako kalteei buruzkoa

111/2008 90/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, R.O.G. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa.

114/2008 84/2008 kontsulta, ondare-erantzukizuneko erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bere neba… Ospitalean Ertzaintzak zaintzen zuela hil izanaren ondo-
rioz, B.S.F. andreak jasandako kalteei buruzkoa

115/2008 89/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, J.R.E.R. jaunak ja-
sandako kalteei buruzkoa

116/2008 86/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak emandako asistentzia me-
dikoaren ondorioz, J.A.I. andreak jasandako kalteei buruzkoa

117/2008 87/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain zu-
zen ere, semeari emandako osasun-asistentziaren ondorioz, A.Z.G. andreak eta 
M.L.G. jaunak jasandako kalteei buruzkoa

118/2008 88/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak emandako asistentzia me-
dikoaren ondorioz, M.E.M.S. andreak jasandako kalteei buruzkoa

123/2008 93/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain zu-
zen ere, Euskal Herriko Unibertsitatean izandako erorikoaren ondorioz, I.B..M. 
andreak jasandako kalteei buruzkoa

124/2008 82/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak emandako asistentzia me-
dikoaren ondorioz, C.T.M. andreak jasandako kalteei buruzkoa

128/2008 96/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, C.E.S. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa.

129/2008 102/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, zuhaitz baten sustraiek… jabekideen komunitateari eragindako kal-
teei buruzkoa

130/2008 107/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak emandako osasun-asisten-
tziaren ondorioz, N.B.F. andreak jasandako kalteei buruzkoa

131/2008 112/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, euren alabari emandako asistentzia medikoaren ondorioz, E.M.L. 
jaunak eta M.I.L.G. andreak jasandako kalteei buruzkoa
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133/2008 110/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoa birmoldatzeko obrak egitearen ondorioz, Basauriko… 
garajeetako jabekideen komunitateak jasandako kalteei buruzkoa.

134/2008 105/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, zirkulazioko istripuaren ondorioz, E.I.A. jaunak jasandako kalteei 
buruzkoa

137/2008 104/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, alabari emandako osasun-asistentziaren ondorioz, J.A.G.F. jaunak 
eta A.D.M. andreak jasandako kalteei buruzkoa

138/2008 108/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetzak senide bati emandako asistentzia medikoaren ondorioz, 
I.G.S. andreak eta M., J. eta R.S.G. jaun-andreek jasandako kalteei buruzkoa

139/2008 109/2008 kontsulta, ondare-erantzukizuneko erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, euren aita zerbitzu publiko sanitarioen funtzionamenduaren ondorioz 
hil izanagatik, M.B., A. eta M.R.M.B. neba-arrebek jasandako kalteei buruzkoa.

140/2008 111/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetzak emandako osasun-asistentziaren ondorioz, M.P.F. an-
dreak jasandako kalteei buruzkoa

142/2008 126/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, zirkulazioko istripuaren ondorioz, C.G.M. jaunak jasandako kalteei 
buruzkoa

143/2008 123/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, B.H.B. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa

144/2008 113/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetzak emandako osasun-asistentziaren ondorioz, G.O.G. an-
dreak jasandako kalteei buruzkoa

145/2008 115/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetzak emandako asistentzia medikoaren ondorioz, M.I.R.T. 
andreak jasandako kalteei buruzkoa

146/2008 119/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetzak emandako osasun-asistentziaren ondorioz, G.F.N. an-
dreak eta haren alabak jasandako kalteei buruzkoa

147/2008 125/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, aita zerbitzu publiko sanitarioen funtzionamenduaren ondorioz hil 
izanagatik, T.F.L. andreak jasandako kalteei buruzkoa

148/2008 127/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, F.G.V. andreak jasan-
dako kalteei buruzkoa
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150/2008 114/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, M.P.G.G. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa

151/2008 142/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Donostiako… kaleetako aparkalekua eraikitzeko obren ondorioz, 
M.T.O.L. andreak jasandako kalteei buruzkoa

152/2008 116/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetzak senide bati emandako osasun-sorospenaren ondorioz, 
J.C.G. jaunak, C.I.C.T. jaunak eta N.C. andreak jasandako kalteei buruzkoa

153/2008 136/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak emandako asistentzia me-
dikoaren ondorioz, M.I.H.U. andreak jasandako kalteei buruzkoa

158/2008 135/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, A.M.-L.L. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa

159/2008 124/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, C.F.M. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa

160/2008 132/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, A.J.M. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa.

161/2008 139/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, osasun-etxean izandako erorikoaren ondorioz, E.F.M. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa.

162/2008 151/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, osasun-zerbitzu publikoek emandako asistentzia medikoaren ondo-
rioz, A.G.A. andreak jasandako kalteei buruzkoa

163/2008 128/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osalanek ezarritako diziplina-zehapen baten ondorioz, J.R.M.S. jau-
nak jasandako kalteei buruzkoa

165/2008 140/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, ahizparen heriotzagatik (ingresatuta zegoen… Egoitzak antolaturiko 
txango batean hil baitzen), M.B.A.L. andreak eta beste jaraunsle batzuek jasan-
dako kalteei buruzkoa

166/2008 121/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetzak emandako asistentzia medikoaren ondorioz, M.I.A.G. 
andreak jasandako kalteei buruzkoa

167/2008 141/2008 kontsulta, ondare-erantzukizuneko erreklamazio bat dela eta; hain zu-
zen ere, euren alaba zerbitzu publiko sanitarioen funtzionamenduaren ondorioz 
hil izanagatik, M.Á.L.U. jaunak eta J.U.T.andreak jasandako kalteei buruzkoa
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168/2008 146/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, C.L.G. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa

172/2008 144/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, M.E.T.Z. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa

173/2008 137/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, taberna bat handitzeko udal lizentzia ukatzearen ondorioz, S.C.Y. 
jaunak jasandako kalteei buruzkoa

174/2008 154/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, E.G.A. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa

175/2008 155/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, M.E.C.G. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa

178/2008 156/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere,… portuan izandako erorikoaren ondorioz, A.L.M. jaunak jasandako 
kalteei buruzkoa

179/2008 149/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, M.M.P. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa

180/2008 167/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak eman dion osasun-asisten-
tziaren ondorioz, B.N.C. andreak jasandako kalteei buruzkoa.

183/2008 161/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Bilboko… plazako lurpean aparkalekua eraikitzearen ondorioz,… 
jabekideen komunitateak jasandako kalteei buruzkoa

184/2008 164/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak emandako osasun-asisten-
tziaren ondorioz, F.M.T. jaunak jasandako kalteei buruzkoa

185/2008 165/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, konpontzen ari ziren eliza bateko teilatutik teila bat erortzearen on-
dorioz, M.Á.A.Z. andreak jasandako kalteei buruzkoa.

187/2008 168/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak eman dion osasun-asisten-
tziaren ondorioz, N.B.B.. andreak jasandako kalteei buruzkoa.

189/2008 163/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, hirigintza-lizentzia bat deuseztatzearen ondorioz, I.Z.G. jaunak eta 
E.A.U. andreak jasandako kalteei buruzkoa.
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194/2008 178/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak emandako asistentziaren on-
dorioz, G.U.E. andreak jasandako kalteei buruzkoa

201/2008 179/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak emandako asistentziaren on-
dorioz, H.B.O. haurrak jasandako kalteei buruzkoa

202/2008 180/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain zu-
zen ere, Osakidetzak emandako asistentzia medikoaren ondorioz, A.G.A. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa.

203/2008 182/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetzako osasun-etxe batean izandako erorikoaren ondorioz, 
A.A.M. andreak jasandako kalteei buruzkoa.

204/2008 185/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetzak emandako asistentzia medikoaren ondorioz, R.A.G. 
jaunak jasandako kalteei buruzkoa.

205/2008 209/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, euren semeak jasotako osasun-asistentziaren ondorioz, A.R.Á. jau-
nak eta A.M.G. andreak jasandako kalteei buruzkoa

207/2008 181/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetzak emandako asistentzia medikoaren ondorioz, M.I.A.L. 
andreak jasandako kalteei buruzkoa

208/2008 183/2008 kontsulta, ondare-erantzukizuneko erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, euren ama zerbitzu publiko sanitarioen funtzionamenduaren ondo-
rioz hil izanagatik, M.J., C., B. eta L.F.S. ahizpek jasandako kalteei buruzkoa.

209/2008 184/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetzak emandako asistentzia medikoaren ondorioz, P.M.R.M. 
jaunak jasandako kalteei buruzkoa

210/2008 186/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, jasotako asistentzia medikoagatik J.M.M.O. jauna hil izanaren on-
dorioz, M.A.O. andreak, A.I.A.M. jaunak eta K.M.A. andreak jasandako kalteei 
buruzkoa

215/2008 195/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere,… pasealekuko udal aparkalekua eraikitzeko obren ondorioz,… kale-
ko jabekideen komunitateak jasandako kalteei buruzkoa

216/2008 196/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, E.G.R. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa

217/2008 197/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, M.J.T.E. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa
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218/2008 198/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, M.S.V. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa

219/2008 203/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, M.D.E.C. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa.

220/2008 189/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, hondakin-uren saneamendu-tasaren zenbatekoa kalkulatzeko hitzar-
mena —1997ko abenduaren 30ean sinatua— suntsitzearen ondorioz,… enpre-
sak jasandako kalteei buruzkoa

221/2008 204/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, F.P.G. jaunak jasan-
dako kalteei buruzkoa

222/2008 199/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, M.P.M. jaunak jasan-
dako kalteei buruzkoa

223/2008 205/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, J.C.S. andreak jasan-
dako kalteei buruzkoa.

224/2008 206/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, M.E.E.B. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa

225/2008 216/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, hondartzara sartzeko bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, 
L.P.J. andreak jasandako kalteei buruzkoa

226/2008 202/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, M.P.A.I. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa

228/2008 Kontsulta, 190/2008 zenbakiarekin erregistratua, ondare-erantzukizunaren 
erreklamazio bat dela eta; hain zuzen ere,…(e)ko aparkalekua eraikitzeko obren 
ondorioz, A.M.A.T. andreak jasandako kalteei buruzkoa.

229/2008 222/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, A.A.M. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa.

230/2008 212/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, adar bat eta zuhaitz osoa Donostiako hipodromoko zalditegien gai-
nera erortzearen ondorioz, R.A.L. jaunak jasandako kalteei buruzkoa

231/2008 211/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetzak…en duen anbulatorioan izandako erorikoaren ondorioz, 
M.A.S.A. andreak jasandako kalteei buruzkoa.
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233/2008 207/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako estropezuaren ondorioz, I.M.F. adingabeak 
jasandako kalteei buruzkoa.

235/2008 221/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Durangoko justizia-jauregiko aparkalekuetara sartzeko langak eman-
dako kolpearen ondorioz, M.L.M.M. andreak jasandako kalteei buruzkoa

236/2008 200/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Etxebide-Euskal Etxebizitza Zerbitzuak etxebizitza babestu bat es-
leitzerakoan izandako atzerapenaren ondorioz, J.M.V.C. jaunak eta M.C.P.G. 
andreak jasandako kalteei buruzkoa

237/2008 217/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, BHI ikastetxean hartutako baloikadaren ondorioz, Y.M.F. jaunak ja-
sandako kalteei buruzkoa.

238/2008 218/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Donostiako… BHI ikastetxean garbitzaile lanetan ari zela izandako 
erorikoaren ondorioz, M.A.C.G. andreak jasandako kalteei buruzkoa

239/2008 227/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, 2002ko otsailaren eta 2005eko maiatzaren artean pairatutako uhol-
deen ondorioz, Donostiako… kaleko jabekideen komunitateak jasandako kal-
teei buruzkoa

240/2008 215/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak emandako asistentzia me-
dikoaren ondorioz, M.Á.D.H. adingabeak jasandako kalteei buruzkoa

243/2008 230/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bere borondatez eskatu arren kasinoko sarrera mugatzea, kasinoan 
jokoan aritzearen ondorioz M.M.M.H. andreak jasandako kalteei buruzkoa

244/2008 208/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, A.R.C.P. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa.

245/2008 220/2008 kontsulta, ondare-erantzukizuneko erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, euren alaba zerbitzu publiko sanitarioen funtzionamenduaren ondo-
rioz hil izanagatik, S.A.H. andreak eta O.V.A. jaunak jasandako kalteei buruzkoa

246/2008 223/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak emandako arreta medikoaren 
ondorioz, R.L.G. andreak jasandako kalteei buruzkoa

247/2008 225/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, P.B.L. andreak jasan-
dako kalteei buruzkoa
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248/2008 226/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, C.R.M. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa

251/2008 233/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, M.T.L.V. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa

252/2008 229/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, O.V.A. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa.

253/2008 232/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, A.T.C. jaunak jasan-
dako kalteei buruzkoa.

258/2008 234/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, C.M.G. andreak ja-
sandako kalteei buruzkoa

259/2008 238/2008 kontsulta, ondare-erantzukizuneko erreklamazio bat dela eta; hain zuzen 
ere, euren aita zerbitzu publiko sanitarioen funtzionamenduaren ondorioz hil izana-
gatik, N., M.T., V., D., M. eta J.G.R. neba-arrebek jasandako kalteei buruzkoa.

260/2008 239/2008 kontsulta, ondare-erantzukizuneko erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, zerbitzu publiko sanitarioen funtzionamenduaren ondorioz, C.A.L.A. 
jaunak jasandako kalteei buruzkoa

261/2008 240/2008 kontsulta, ondare-erantzukizuneko erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, zerbitzu publiko sanitarioen funtzionamenduaren ondorioz, S.V.G. 
jaunak jasandako kalteei buruzkoa

262/2008 249/2008 kontsulta, ondare-erantzukizuneko erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, karrerako funtzionario-izendapenean izandako gorabeheren ondo-
rioz, I.P.A.Z. andreak jasan dituen kalteei buruzkoa.

263/2008 246/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, 2002ko azaroaren 8ko Aginduz deitutako hautatze-prozesuan auke-
ratutako izangaien zerrenda aldatu zuen Ebazpenaren ondorioz, M.G.B.G. an-
dreak jasandako kalteei buruzkoa

264/2008 242/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, E.A.F. andreak jasan-
dako kalteei buruzkoa.

265/2008 251/2008 kontsulta, ondare-erantzukizunaren erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren ondorioz, M.J.C.R. andreak 
jasandako kalteei buruzkoa

266/2008 241/2008 kontsulta, ondare-erantzukizuneko erreklamazio bat dela eta; hain 
zuzen ere, edukiontzi baten sutearen ondorioz, .. kaleko jabekideen komunitate 
batek jasandako kalteei buruzkoa.
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Ofiziozko berrikuspena (7)

IRIZPEN
ZK. IZENBURUA

108/2008 78/2008 kontsulta, ofiziozko berrikuspenerako espediente bat dela eta; hain 
zuzen ere, ondorio positiboko ustezko egintza bati buruzkoa, horren bitartez 
M.E.G.R. andreak eskubidea eskuratu baitzuen UPV/EHUn antzinatasuna aitor-
tu ziezaioten.

112/2008 85/2008 kontsulta, ofiziozko berrikuspena dela eta; hain zuzen ere,… S.A. 
enpresari U.R.F. proiektu energetikoa abiarazteko eman zizkioten obra- edo 
jarduera-lizentziena.

125/2008 95/2008 kontsulta, ofiziozko berrikuspenerako espediente bat dela eta; hain 
zuzen ere, Udal Gobernu Batzarrak 2005eko uztailaren 21ean hartutako 
akordioari buruzkoa, horren bitartez… izeneko baserriko tejabana berreraikitze-
ko lan-baimena eman baitzen.

193/2008 169/2008 kontsulta, ofiziozko berrikuspena dela eta; hain zuzen ere,… familia 
bakarreko etxea eraikitzeko lizentziarena, Donostiako Alkateak 2003ko urtarrila-
ren 17ko Ebazpenez onetsi baitzuen V.A.R.d.L. jaunaren alde.

206/2008 187/2008 kontsulta, ofiziozko berrikuspenerako espediente bat dela eta; hain 
zuzen ere, HAEEko zuzendariaren 2008ko otsailaren 4ko Ebazpenari buruzkoa 
—Ebazpen horren bitartez eman baitzen argitara hizkuntza-eskakizunak 
egiaztatzeko saioetan azterketa gainditu dutenen behin-behineko zerrenda—, 
M.Á.M.A. andrea 1. hizkuntza-eskakizunean gaitzat jo izanari dagokionez.

211/2008 188/2008 kontsulta, ofiziozko berrikuspenerako espediente bat dela eta; 
hain zuzen ere, alkateordeak 2007ko abuztuaren 19an emandako Dekretuari 
buruzkoa, M.A.G. andrea izendatu baitzuen praktiketako funtzionario.

212/2008 175/2008 kontsulta, ofiziozko berrikuspena dela eta; hain zuzen ere, Abanto-
Zierbenako udalak, 2006ko urriaren 26an egindako osoko bilkuran, SE-06-16 
diziplina-espedientea zela eta onartutako mozioari buruzkoa

Berrikuspen-errekurtso berezia (2)

IRIZPEN
ZK. IZENBURUA

037/2008 12/2008 kontsulta, berrikuspen-errekurtso berezi bat dela eta; hain zuzen ere, 
J.A.B.C. jaunak egindakoa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Sailean zer-
bitzu-eginkizunetarako zuen izendapena errebokatu ziotenean aurkeztu zuen 
gorako errekurtsoa ez onartzearen aurka

186/2008 158/2008 kontsulta, berrikuspen-errekurtso berezi bat dela eta; hain zuzen ere, 
M.L.A.G. andreak aurkeztu zuena Osasun Saileko Zerbitzu eta Araubide Eko-
nomikoko zuzendariak 2006ko otsailaren 1ean eman zuen Ebazpenaren kontra, 
ebazpen horrek ebatzi baitzuen karrerako funtzionario bati bateraezintasunen 
arautegia hausteagatik irekitako diziplina-espedientea
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Administrazio-kontratuak (15)

IRIZPEN
ZK. IZENBURUA

023/2008 19/2008 kontsulta, suntsiarazpen-espediente bat dela eta; hain zuzen ere, Mu-
sika Eskola eta Arkeologiako Interpretazio Zentroa eraikitzeko obra-kontratuari 
buruzkoa.

038/2008 22/2008 kontsulta, kontratu baten suntsiarazpena dela eta; hain zuzen ere, 
Bilboko “Juan Crisóstomo de Arriaga” kontserbatorioaren ondoko gune urba-
norako proiektua, txostenak eta obra-zuzendaritza garatzekoarena

049/2008 9/2008 kontsulta, suntsiarazpen-espediente bat dela eta; hain zuzen ere, San-
turtziko Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren aldaketa zehatz baterako aho-
lkularitza eta laguntza teknikoa emateko kontratuari buruzkoa

063/2008 35/2008 kontsulta, kontratu baten suntsiarazpena dela eta; hain zuzen ere, 
Kintanako herrian hiri-zerbitzuetarako eta zoladurarako azpiegitura-obrak egi-
tekoarena

075/2008 38/2008 kontsulta, kontratu baten suntsiarazpena dela eta; hain zuzen ere, 
Santa María Magdalena Zaharren Egoitza handitzeko eta egokitzeko obra-
zuzendaritzarakoa

104/2008 120/2008 kontsulta, suntsiarazpen-espediente bat dela eta; hain zuzen ere, 
Elorrioko Urarka, Ibarra, Labakua eta Esteibelanda kaleen arteko barruko plaza 
urbanizatzeko obra-kontratuari buruzkoa

119/2008 91/2008 kontsulta, kontratu baten suntsiarazpena dela eta; hain zuzen ere, 
“Maisu etxea” izeneko etxebizitzaren salerosketari buruzkoa

135/2008 147/2008 kontsulta, suntsiarazpen-espediente bat dela eta; hain zuzen ere,… 
Ospitaleko Zainketa Intentsiboetako Unitatea eraberritzeko… enpresarekin 
izenpeturiko kontratuari buruzkoa.

136/2008 148/2008 kontsulta, suntsiarazpen-espediente bat dela eta; hain zuzen ere,… 
Bereizmen Handiko Zentroa eraikitzeko… enpresarekin izenpeturiko kontratuari 
buruzkoa.

154/2008 101/2008 kontsulta, administrazio-kontratu bat suntsiarazteari buruzkoa; hain 
zuzen ere, Emakumeen eta Gizonen Aukera Berdintasunerako Galdakaoko 
Udaleko V. Jardunaldiak diseinatu, antolatu eta garatzekoa

181/2008 150/2008 kontsulta, suntsiarazpen-espediente bat dela eta; hain zuzen ere, 
Laudioko hondakin solidoen zabortegiko mantentze-zerbitzuetarako adminis-
trazio-kontratuari buruzkoa.

188/2008 159/2008 kontsulta, suntsiarazpen-espediente bat dela eta; hain zuzen ere, 
Leioako M. kaleko 2., 4., 6., 8. eta 10. zenbakietan dauden udal jabetzapeko 10 
lokal besterentzeko kontratuari buruzkoa
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IRIZPEN
ZK. IZENBURUA

195/2008 174/2008 kontsulta, kontratu bat berrikusteari buruzkoa; hain zuzen ere, Leio-
ako Udalak eta X enpresak 2007ko abenduaren 28an sinaturikoa, Pinuetako 
hobekuntza-plan bereziaren hirigintza-kudeaketa gauzatzeko administrazio-
emakida baitzuen xede, G. kalean aparkalekua eraikitzeari dagokionez

232/2008 210/2008 kontsulta, kontratu bat suntsiarazteko proposamena dela eta; hain 
zuzen ere,… enpresarekin sinaturikoa, Ellakuriko kirol instalazioetako atletismo-
pista eraberritzeko proiektua gauzatzeko

254/2008 231/2008 kontsulta, zerbitzu-kontratu bat suntsiarazteari buruzkoa; hain zuzen 
ere, Santurtziko udalerriko hiri-kartografia egiteko… enpresarekin sinatu zena.

Itzultzeko erabakiak (2)

ERABAKI
ZK. IZENBURUA

002/2008 Erabakia, 6/2008 kontsulta itzultzekoa, ondare-erantzukizunaren erreklamazio 
bati buruzkoa baitzen; hain zuzen ere, bide publikoan izandako erorikoaren on-
dorioz, J.G.N. jaunak jasandako kalteei buruzkoa

004/2008 Erabakia, 191/2008 kontsulta itzultzekoa. Kontsulta horrek ofiziozko berrikus-
penerako espediente bat hartu du aintzat; hain zuzen ere, osoko bilkuraren 
zenbait erabakiri buruzkoa, golf-zelai bat eraiki eta Labastida Gestión Municipal 
S.L. sozietate mistoa eratzearen gainekoak baitziren.





BIGARREN ZATIA

DOKTRINAREN
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I .  KAPITULUA

KONTSULTA EGINKIZUNA

1. EREMU OBJEKTIBOA

Aurreproiektuak, era berean, aurreikusita dauka Aholku Batzorde Juridiko honen 
nahitaezko parte-hartzea Euskadiko Udal Kontseiluak gomendioak emateko proze-
duran. Batzordea sortzeko Legeak (9/2004 Legea, azaroaren 24koa) 3.1.l) artikuluan 
dioenaren arabera, Batzordeari kontsultatu beharrekoak dira bere «osaera, anto-
laketa, eskumena eta funtzionamenduari buruzko gaiak».

Nolanahi ere, lege-aurreproiektuak prestatzeko prozeduren zentzu eta helmenaren 
aplikazio zuzena eginez gero —gorago adierazitakoaren arabera—, honako hau uler 
daiteke: irizpen honen bidez adierazten dela Batzordearen iritzia, aurreproiek-
tuak aurreikusi dion eginkizun berriari buruzkoa.

 64/2008 ABJI 59.etik 60.era par.

2. PARAMETROAK

Aurreproiektua egiteko iteraren analisiak agerian utzi duenez, Batzordeak egin behar 
duen azterketaren funtsezko elementuetako bat dugu etorkizuneko araua ordena-
mendu autonomikoan harmonikoki txertatzea, diseinu egokiaren mende dago-
elako, hein handi batean, sistemaren eraginkortasuna, eta horretarako ezinbestekoa 
delako proiektaturiko erregulazioak kontraesanik ez izatea indarrean dauden legezko
beste erregulazio batzuekin, edota, gutxienez, ez dezala disfuntziorik sortu haietan.

Etorkizuneko arauari eman nahi zaion lerrunak bide ematen du ordenamendu auto-
nomikoaren beste lege-testu batzuk aldatzeko. Nolanahi ere, aldatzeko xede hori ez 
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dagoenez ekimenak lortu nahi omen dituen helburuen artean, Batzorde honi dagokio 
bikoizte- edo desadostasun-guneak identifikatzea, proposamena egin duen orga-
noak egokien iritzitako erabakiak har ditzan; horrek guztiak, dena den, behar bezala 
agertu behar du etorkizuneko arauan, segurtasun juridikoaren printzipioari (EKren 9.3 
artikulua, Zuzenbideko ziurtasunaren alderditik) men egin behar zaionez gero.

 43/2008 ABJI 55.etik 56.era par.
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I I .  KAPITULUA

ZUZENBIDEAREN ITURRIAK

1. ITURRIEN SISTEMA INTERPRETA TZEKO KLAUSULAK

Azken xedapenetan lehenak ezarri duenez, legezko edo arauzko esanbidezko arau-
dirik ez dagoenean osagarri gisa aplikatuko dira honako hauek: Plangintzaren Arau-
dia (2159/1978 Errege Dekretua, ekainaren 23koa), Hirigintza Kudeaketako Araudia 
(3288/1978 Errege Dekretua, abuztuaren 25ekoa), Hirigintza Diziplinako Araudia 
(2187/1978 Errege Dekretua, ekainaren 23koa), eta Nahitaezko Eraikuntzari eta 
Orubeen Udal Erregistroari buruzko Araudia (635/1964 Dekretua, martxoaren 5ekoa); 
bada, Konstituzio Auzitegiak, irailaren 21eko 157/2004 epaian besteak beste, iritzi 
dionez, ez dagokio legegile autonomikoari zehaztea aplikatzeko den Estatuko 
zuzenbidearen eraginkortasuna; beraz, kendu egin behar da erregulazio hori proie-
ktuaren xedapen-zatitik, kalterik egin gabe, noski, proiektuaren azalpen-zatian aipa-
tzeari, araua aplikatu behar duenari argitu nahi izanez gero hutsuneak betetzeko arau 
zehatzak non bilatu behar dituen.

 83/2008 ABJI 60. par.

Aurreproiektuaren lehen xedapen gehigarria oinarrizko arauei buruzkoa da, eta hone-
la dio:

Legegintza-sistematikaren kariaz sartu dira testuan irakaskuntzako funtzionarioen 
estatutu-araubidearen oinarriak erregulatzen dituzten xedapenak guztiz edo zati batean 
kopiatzen dituzten artikuluak; ondorioz, aldatutzat joko dira aipatu oinarrizko arauetan 
berrikusten direnean.

Ulertzeko modukoa da aurreikuspen horren helburua —Estatuko oinarriak aldatuz 
gero, arau autonomikoa eta Estatuko oinarriak uztartzeko arazoei begiratzea—; hala 
ere, Batzordeak baztertua du halako enuntziatuak erabiltzea.
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Gure 45/2005 ABJIn antzeko aurreikuspen baten aurrean esan genuenaren ildotik, 
oinarriek, duten taxutze konstituzionala ikusita, aukera eman behar diete autonomia-
erkidegoei beren orientazio politiko propioa ezarri eta beren arauetan egoki eta inte-
resgarri iritzitako berezitasunak sartzeko.

Askotan aukera edo tarte material hori ez izateak ez du printzipioa gezurtatzen, 
eta jurisprudentzia konstituzionalak ere etengabe jotzen dituenez kasu horiek 
salbuespenekotzat, hala ulertu behar dira legegintza-eskumen autonomikoa egikari-
tzen denean ere.

Oinarrien eraginkortasun juridikoak beti eskatzen du indarreko arau autonomikoaren 
eta oinarrien arteko kontraste materiala.

Hori dela eta, lehen xedapen gehigarriaren mezu normatiboak zera dakar, oi-
narriak besterik gabe onartzen dituen aldetik, berezko duten aukera-osagaia, 
legegileak bakarrik zehaztu dezakeena, kontuan hartu gabe: gerta litekeen 
konstituziokontrakotasun-arazoak saihesteko diseinatu den horrek, parado-
xikoki, eskumen autonomikoa behar ez bezala automugatzea, nolabait. Azken
finean, lege autonomikoa bazter uzteko ondorioa dakar; izan ere, hortik etorriko 
litzatekeen egoera juridikoa legegile autonomikoak oraindik bere eskumena egikaritu 
ez duenekoaren parekoa da (Estatuko araua aplikatzen baita zuzenean).

Batzordeak ulertzen du, noski, aurreikuspen horrek zerikusia duela Estatuko lege-
gileak oinarrizkoa edo oinarriak aldatzeak dakarren arazo korapilatsuarekin (denen 
erakusgarri, 1/2003 KAE). Baina, gaur egun, gure ordenamenduak ez du onartzen 
soluzio aprioristikorik, baldin eta legegile autonomikoari aukera kentzen badio etorki-
zuneko legea formalki egokitzeko, Estatuak finkatutako oinarrizko atalasearen balizko
aldaketa baten arabera. Halakorik —edo arauen bizitzan eraginik izan dezakeen bes-
te gorabeherarik—, eta ondorioz, arazorik gertatuz gero, eragile juridikoek bideratu 
beharko dute, planteatutako kasuari ondoen egokitzen zaizkion tresna juridikoekin.

Oinarriak-garapena erlazioa dinamikoa eta irekia da, ezinbestean, halakoa delako, 
era berean, errealitatea bera. Zera esan nahi du horrek: arau autonomikoak denboran 
zehar egokitu behar zaizkiela Estatuko oinarrizko arauei, bata bestearen ondorengo 
egokitzapenen bitartez. Hartara, Estatuko legegileak aldatuz gero gaiari buruzko gu-
txieneko arau komuna, legegile autonomikoak, normalean, beste gune edo tarte bat 
—handiagoa edo txikiagoa— aurkituko du bere orientazio politikoa gauzatzeko.

Ildo beretik, jurisprudentzia konstituzionalaren arabera (denen erakusgarri, 69 eta 
80/1988 KAEak), ez bada zilegi Konstituzioaren osteko legegileak finkaturiko oina-
rrien eduki eta helmen zehatza presumitzea, horiek termino juridiko-positiboetan 
eman behar direlako, legegile autonomikoak oinarri berriekiko duen orientazio poli-
tiko propioak ere ez du eraginik izango harik eta dagokion legezko arauan gauzatzen
den arte.
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Horrenbestez, gogoan hartzeko modukoa da oinarriak garatzeko arau autonomikoen 
bitartez gauzatzen direla oinarriak, halako moldez non, oinarri horiek aldatuz gero, 
arau autonomikoen erregulazioak bere horretan iraun dezakeen, materialki batera-
garriak badira, inongo egokitzapenik gabe, ala, bestela, arau autonomikoak Kons-
tituzioaren kontrako bihurtzen diren, oinarrien eta arau autonomikoen arteko bat ez 
etortze hori ezin delako gainditu (1/2003 KAE).

Batzordearen aburuz, arau autonomikoa eta Estatuko arau orokorra bat ez datoze-
nean, ez dago tarteko egoerarik, ezta bestelako irtenbiderik ere: Parlamentuak legea 
aldatzea da soluzio bakarra, non eta, jakina, Konstituzio Auzitegiak konstituziokon-
trakotasuna aldarrikatzen ez duen.

Legegile arruntak ez du bere esku halako alternatibotasun aplikatibo bat ezar-
tzea, interpreteari eta/edo aplikatzaileari aukera emango liokeena aplikagarri-
tzat jotako lege-xedapenak —autonomikoak eta/edo estatukoak— hautatzeko;
izan ere, azken finean, eragile juridikoari halako atribuzio estali bat ematea 
bezalakoa izango litzateke hori, indarrean dauden legeak ez aplikatzeko, kons-
tituzionalitateaz duen iritziaren arabera.

Beraz, lege autonomikoaren eta geroko estatu-legeen arteko desegokitasunik gerta-
tuz gero, Eusko Legebiltzarrak esku hartu beharko du, legegintza-politikarako irizpi-
deekin bat etorriz, Eusko Legebiltzarrari baitagokio lege autonomikoa aldatu ala ez 
—eta nola— erabakitzea.

Legebiltzar horrek erabakitzen duena erabakitzen duela, Konstituzio Auzitegiak 
bakarrik deklara dezake eskumenen ordena konstituzionala errespetatzen ez 
duten legeak ez aplikatzea eta ordenamendutik at botatzea. Eta arbuiatzeko mo-
nopolio hori gauzatzeko, konstituzionaltasuna kontrolatzeko prozesu batzuk erabili 
beharko ditu; hain zuzen ere, EK-k aurreikusi eta Konstituzio Auzitegiaren Lege Or-
ganikoak arautu dituenak.

Laburbilduz: legegile autonomikoaren arau-erabakirik ezean, eta Konstituzio Auzite-
giak kasu bakoitzari buruzko iritzia eman bitartean, irtenbide bakarra du Zuzenbidea 
aplikatu behar duenak: une bakoitzean indarrean dauden lege-arauei men egin, ala 
bestela, auzitegietara jotzea, konstituziokontrakotasun-arazoa aurkez dezaten, hala 
bada.

 176/2008 ABJI 67.etik 81.era par.

2. OINARRIZ KO LEGERIA

Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta lurralde historikoen arteko eskumen-
banaketari ekiten badiogu, oinarrizko arauak/garapen- eta exekuzio-arauak es-
kemaren araberako alderdietarako ekin ere, egoki izan liteke (nahiz eta eskumen-
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banaketaren beste esparru batean definitu den, eta, beraz, berariazko arauen 
mende dagoen) eskumen-zedarritze hori Estatua/autonomia-erkidegoak eremuan 
gauzatzeko erabili diren irizpideei begiratzea, irizpide horiek Konstituzio Auzitegiaren 
doktrinatik aterata.

Egia da oinarrizkoa finkatzerakoan, oro har, kasuz kasu jo dutela, baina parametro 
batzuk, hala ere, nahikoa finkaturik gelditu dira.

Asko laburtuta: oinarrizkoa, printzipioz, legeak finkatutakoa bada ere —zedarri-
tze argi eta egonkorrerako bidea ematen baitu horrek—, litekeena da Gobernuak 
erregelamendu-arauen bitartez ezartzea oinarrizko den hori, bai kasuan kasuko 
inguruabarrei erantzuteko, bai oinarrien gaineko eskumenaren helburu objekti-
boa erdietsiko dela bermatzeko ezinbesteko osagarri direlako erregelamendu-
arau horiek.

Eduki materialari dagokionez, araugintza-eginkizunak ere hartzen ditu,
beharrezko neurrian ziurtatu dadin araubide komun eta uniformea, hots, abiapuntu-
erregela batzuk, legegintza-garapena egiteko eskumena duenak eskumen hori egika-
ritu ahal izan dezan; oinarrizkorako eskumen horiek, dena den, ez dira arau horietan 
agortzen, zeren eta, tratamendu uniformea zaindu beharrak osagarri exekutiboa es-
katuz gero, justifikatuta baitago erreserba, ezinbesteko den neurrian baino ez bada 
ere.

Beraz, bideragarria da, baita ere, alderdi exekutibo hutsak iritsi eta besarkatzea,
salbuespen gisa betiere, oinarrizkoak eskaintzen dituen aukeren multzoaren azken
muturra baita.

Halaxe onartu du Konstituzio Auzitegiak zenbait egoeratarako: autonomia-erkidegoez 
gaindiko interesak zuzenean ukitzen direnerako; edo kasu jakin bat, eta kasu horre-
tako inguruabar zehatzak (horiek estatuko lurralde guztian duten interdependentzia
ikusita), gainditzen dituzten erabakiak eta jarduketak direnerako; edota, azken finean, 
exekuzio- edo burutze-egintzak, materiak edo gaiak berez hala eskatzen duelako, 
hainbesterainoko diskrezionalitate-tartea uzten duen, non interes orokor hutsez bes-
teko interes bereziak zaindu behar ez dituztenek baino ezin dituztela hartu.

 121/2008 ABJI 58.etik 63.era par.

Alegia, ekimenaren xedeari dagokionez, hasieran, IKL onartu zenean, IKLren au-
rreikuspenak bat zetozen garai hartan indarrean zeuden Estatuko oinarriekin, hau da, 
irakaskuntzako funtzio publikoa antolatzen den kidegoei aplikatzen zaien araubidea 
erregulatzen zuten aurreikuspenekin; denboraren poderioz, hala ere, galdu egin da 
bat etortze hori, eta orain IKL ez dator bat indarreko LOEren aurreikuspenekin.

235/2000 KAErekin bat etorriz —«oinarrizkoaren legegileari ezerk ez dio eragoz-
ten formalki oinarrizkotzat jotakoaren edukia aldatzea»—, honako hau ondorioz-
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tatu daiteke: halako desadostasun bat gertatu dela gerora, IKLk aurreikusi zuena-
ren eta estatuko legegileak onetsi dituen oinarri berrien artean.

Gauza jakina da legegile autonomikoak baduela halako askatasun bat, arauen osae-
ra taxutzeko; hala ere, behin ohartuta IKL ez datorrela bat gaia arautzen duten 
Estatuko oinarrizko arauekin, aurreproiektua —batera jorratu baititu kidegoak 
sortzea eta IKLren xedapen bateraezinak derogatzea— irtenbide juridiko on bat da, 
oinarrizko araua bete eta ordenamendu juridikoaren alor honetako goiburuko 
lege autonomikoa egokitzeko beta ematen duena.

 176/2008 ABJI 60.etik 62.era par.

3. LEGEA

A) Oro har

Edonola ere, aurreproiektuak sorrarazten duen lehen oharkizuna da ea Euskadiko 
sozietate kooperatibo txikirako proposatu den legegintza-ekimen hori bideratu 
behar ote den gaia erregulatzeko lege berezi baten bitartez, ala bestela, EKLn 
sartu, lege horri dagokion aldaketa egin ondoren, noski.

Lehenago azaldu dugunaren arabera, ez dago zalantzarik proposaturiko legegintza-
ekimenak gorago adierazitako arrazoiei erantzuten diela, eta sozietate kooperatibo 
txikiarentzako berariazko esparrua prestatu beharrarekin justifikatzen dela; batez ere, 
besteren kontura lan egiten dutenak eta iraupen jakineko bazkide langileak edo lan-
bazkideak kontratatzeari dagokionez, edota sozietate kooperatiboak sortzeko behar 
diren administrazio-izapideak azkartzeko, bitarteko edo baliabide elektroniko eta 
telematikoen bitartez.

Horrek guztiak, dena den, ez du ez baldintzatzen ez aurretik behartzen aipatu ekime-
na arau batean gauzatzeko modua. 

Batzordeak, bere duen kontsulta-eginkizuna baliatuz, zera sumatzen du: ordena-
mendu juridikoa, bere osoan, irizpide logiko eta sistematikoen arabera taxutu be-
har dela gogoan hartuta, arau bakoitza normalean egokitu beharko litzaiokeen 
«sedes materiae»an kokatzeak badituela bere abantailak, eta arau-ekimenak 
ildo horretatik kanpo txertatuz gero ordenamendu juridikoan, distortsioak-edo
gertatu daitezkeela. Eta, era berean, honako hau azpimarratu nahi du: proposa-
turiko araua ordenamendu juridikoaren zer sektore espezifikotakoa den, sek-
tore horretan egoki txertatzeari buruzko behar bezalako hausnarketa egiteak 
badituela bere abantailak.

Euskadiko sozietate kooperatibo txikiaren berezitasunen erregulaziora mugatzen 
da proiektatu den legearen edukia, eta berezko erregulazio unitario eta sistema-
tikoa baino gehiago, erreferentziazko erregulazioa da, esplizituki edo inplizituki 
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aipatzen baititu lehendik indarrean dagoen EKL eta hori garatzeko eman diren 
arauak (58/2005 Dekretua, martxoaren 29koa, Euskadiko Kooperatiben Legea-
ren Erregelamendua onartzen duena, eta 59/2005 Dekretua, martxoaren 29koa, 
Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren antolaketa eta funtzionamenduaren Erre-
gelamendua onartzen duena); halaxe ondorioztatzen baita, gainera, proiektuaren 
1.4 artikuluak dakartzan arau-iturrien lehentasun-hurrenkeratik, horren arabera 
Euskadiko sozietate kooperatibo txikiek proiektaturiko lege hori eta hura garatzeko 
xedapenak izango dituzte arau, eta EKL eta haren garapen-arauak aplikatuko dira 
ordezko edo osagarri gisa.

Batzordearen aburuz, proposaturiko formulazio hori ez da egin daitekeen bakarra; 
izan ere, sistematikaren eta araugintza-teknika zuzenaren ikuspuntutik begiratuz 
gero, materia berberari buruzko bi lege-testu paratuko baitira elkarren ondoan. 
Ikuspuntu horretatik, era sistematikoan ekin litzaiokeen proiektaturiko erregula-
zioari, sozietate kooperatiboak antolatzeari buruzko arau-testu espezifikoa presta-
tzen sartu gabe; halaxe egin baita, esate baterako, Estatuko legerian, apirilaren 
1eko 7/2003 Legean, enpresa berria deituriko sozietate mugatuari buruzkoan, 
erantzukizun mugatuko sozietateei buruzko martxoaren 23ko 2/1995 Legea aldara-
zi baitu, XII. kapitulu berria sartuta azken erantzukizun mugatuko sozietateei buruz-
ko legean.

 21/2008 ABJI 38.etik 43.era par.

Prozeduran aurreratu dugunez jada, ekimena egingarritasunaren aldetik aztertzeak 
berez dakar, besteak beste, egoki taxututa ote dagoen eta ordenamendu juridikoan 
behar bezala txertatzen ote den analizatzea; izan ere, funtsezko faktorea baita egoki 
aplikatuko dela, hots, lortu nahi diren ondorio guztiak izango dituela, ziurtatzeko, 
distortsiorik sortu barik ordenamendu autonomikoaren beste sektore batzuetan, 
arau-produktu onduagoa erdietsita, azken finean.

Ildo horretatik, Batzordeari, printzipioz, komenigarri iruditzen zaio beste gai edo 
jarduera-eremu bati buruzko zehaztapenak dituzten sektoreko lege-arauak 
bateragarri egitea goiburu-arau autonomikoetan ezarritako araubidearekin.
Egin-eginean ere, goiburu-arau hori ordenamendu juridikoan sartzen da delako gaia 
taxutzen eta bateratzen duten printzipio orokorrak eta oinarrizko arauak finkatzeko
asmo garbiz; horrenbestez, iturrien sisteman kokatzen da, gaia erregulatuko duen 
arau-multzoko arau nagusi gisa edo. Beraz, teknika juridiko egokia erabiliz gero, 
errespetatu egin beharko da haren edukia, non eta justifikazio egoki nahikorik 
ez dagoen ezarritako bizkarrezur-arau erkideari salbuespenak jartzeko. Eta 
espedientean ez da justifikaziorik ageri estatistika, aurrekontu-araubide edo diruzain-
tzaren erregulazioari buruz.

 241/2008 ABJI 118.etik 119.era par
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B) Lege-erreserba

Ikuskatze-jarduera

Gai hori erregulatzen duten arauak betetzen direla bermatzeko xedez aurreikusi du au-
rreproiektuak ikuskatze-jarduera. Horren funtzioa, beraz, begiratzea edo behatzea da, 
zehapen-prozedura baten balizko aurrekari gisa edo, eta behatze horrek berez du her-
tsapen- edo kohertzio-osagai bat, esku-hartzea jasan beharra ezarri baitie hartzaileei.

Ezaugarri horrengatik, hain zuzen, gaikuntza normatiboa behar du sektore jakin 
bateko ikuskaritzak, eta Administrazioari zehapen-ahala ematen dion Legean 
egin ohi da eskuarki, ezin baita ikuskaritza-jarduera halakorik gabe ulertu.

Aurreproiektuaren 81. eta 82. artikuluek bete egiten dute helburu hori. Batzordeak,
hala ere, faltan eman du ikuskaritza-jardueraren funtsezko alderdiak hartuko di-
tuen ordenazioa, ikuskaritza horrek indar handiz eragingo dielako partikularrei;
egin-eginean ere, Legeak funtsezko alderdi horiek aurreikusiz gero, euskarri juridiko 
sendoagoa izango luke ikuskaritzak.

Kontua ez da erregelamenduak ezin dituela legearen aurreikuspenak osatu
—arau-hausteen eta zehapenen kasuan ere ez dago erabateko lege-erreserbarik—, 
baina gauzak legean argiago utziz gero, erregelamenduaren laguntzaren no-
rainokoari buruzko edozein eztabaida saihestuko litzateke: ea beste zama edo 
kargarik ezarri ote daitekeen, noraino, zer gaikuntzarekin eta zer bermerekin. Gauza 
jakina da erregelamendu-proiektuak aztertzerakoan, eta arauen hierarkiaren prin-
tzipioak hala eskatuta (EKren 9.3 artikulua, AJAPELen 62.2 artikuluarekin eta JLren 
63. artikuluarekin lotuta), egiten den lehen gauza dela erregelamenduari babesa 
ematen dion legezko arauan euskarri egokirik ez duten alderdiak bereiztea.

Izan ere, GZLren 23. artikuluaren barruko erregulazioa ikusita, artikulu horren fun-
tsezko eduki batzuk berreskuratu beharra dago; hain zuzen ere, 2. paragrafoan 
—«Lege honen ondorioetarako, administrazio bakoitzean ikuskapena egiten duten 
langileak agintaritzaren agente izango dira»— eta 4. paragrafoan —«Zentroen eta 
gizarte-zerbitzuen erantzukizuna duten pertsonek eta bertako ordezkariek eta en-
plegatuek erraztu egin beharko dituzte ikuskapena egiteko bideak. Horretarako, 
dependentzia, obra eta instalazioetara iristen utziko diete ikuskatzaileei, baita li-
buruak eta erregistroak eskuratu ere, eta, orokorrean, egintzak hobeto ezagutu eta 
ikuskapena lortzeko bide guztiak irekiko dituzte» —ageri direnak.

Bi neurriak lotzen zaizkio ikuskatzearen fiskalizazio-funtzioaren eraginkortasunari, 
hala ikerketen emaitzak baliagarri izan dakizkion Administrazioak zehapen-ahala 
erabiltzeari, nola ikerketa-jarduera bera bermeekin egin dadin.

Bada, 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoare-
na eta Administrazio Prozedura Erkidearena (AJAPEL), irakurriz gero atera daitekee-
nez, Legeak hartu behar ditu bere barruan aurreikuspen horiek.
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Hartara, AJAPELen 37.3 artikuluaren arabera, «agintaritza aitortzen zaien fun-
tzionarioek egitateei emandako sinestamenduek, legez behar diren betekizunak di-
tuen agiri publikoan jasotzen badira, froga-balioa izango dute; baina herritarrek ere 
beti adierazi edo aurkez ditzakete frogak, beren eskubideak edo interesak aldezteko».

Ildo horretatik, martxoaren 10eko 40/1998 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko 
gizarte zerbitzuen baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzeko 
denak, 44. artikuluan (ikuskatzaileen jarduera) eta 46. artikuluan (ikuskatze-akta) eza-
rritako «erregelamenduzko» —eta ez «legezko»— betebeharrak garrantzizko berme 
dira ikuskaritza egiten zaion erakunde pribatuaren eskubideak zaintzeari begira.

Eta bigarren xedapena da AJAPELen 39. artikulua —«Herritarrak lege bidez ezarri-
tako kasuetan bakarrik daude behartuta administrazioari txostenak, ikuskapenak edo 
bestelako ikerketak egiteko erraztasunak ematera»—, eta horren zuzeneko aurrekaria 
da gaur egun derogatuta dagoen 1958ko Administrazio Prozeduraren Legearen 27. 
artikulua, zeinak aukera ematen baitzuen laguntzeko behar hori erregelamendu bidez 
ere ezartzeko, gaur egun aukera hori baztertuta badago ere.

Xedapen horrek berretsi besterik ez du egiten defendatzen ari garen interpretazio-
ondorioa; alegia, ezin dela zeharka ezarri, betebeharra ez betetzea zehatzeko 
xedapen batetik aterata, aurreproiektuan hala gertatzen bada ere, 86.1 artikuluak 
arau-hauste larritzat jo baitu «m) Ikuskatze-jardueratik ez pasatzea, oztopatzea edo 
eragoztea», eta 87.1 artikuluak, berriz, oso larritzat «d) Ikuskatze-zeregina oztopa-
tzea, zentroan sartzea galaraziz, gizarte-zerbitzuetako ikuskatzaileei behin eta be-
rriz aurre eginez edo beldurraraziz, edo beste edozein modutan presioa eginez; g) 
Hertsapenak edo mehatxuak egitea, bai eta beste edozelako presio-modu larri ere, 
ikuskatzaileengan».

Azkenik, ez dugu alde batera utzi nahi otsailaren 20ko 2/1998 Legeak, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzkoak (EAZAL), 
32. artikuluan dioenaren erabilgarritasuna, funtzionario ikuskatzaileek kautelazko
neurriak hartzeko aukera aurreikusi baitu artikulu horrek. Etorkizuneko legeak be-
ren-beregi aipatu gabe ere aplikatu daiteke artikulu hori. Hala ere, kasu jakin batzuk
ukitu nahi badira edota kautelazko neurriak zehaztu, Legean baino ezingo da 
hori egin, AJAPELen 72.2 artikuluak argi eta garbi baitio: «hartu beharreko neurriak 
hartu ahal izango ditu lege-mailako arau batean espresuki ezarritako kasuetan».

 97/2008 ABJI 227.etik 238.era par.

Baimenak

Aurreproiektuaren 100.d) artikuluak badu klausula bat, lizentzia edo baimenen 
araubidearen mende jartzeko, bakoitzari dagokion araudi espezifikoaren arabera, 
EAEko administrazio publikoek egoki iritzitako beste jarduera batzuk edo Nekazari-
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tza Politika Bateratuak hala eskatzen dituenak. Kontuan hartu behar da Legean ber-
tan zedarritu behar dela jarduera-mota hori, erreserbarik egin gabe zedarritze
horiek etorkizunean egiteko. Araua egiteko garaian, baina, ez dira ezagunak bai-
men-jarduerarekin babestu nahi diren interesak, gerorako utzi baita horiek zehaztea, 
baldintza bakar batekin, hots, «bakoitzari dagokion araudi espezifikoaren arabera».

 122/2008 ABJI 126. par.

Eskubideak eta askatasunak

Dekretu-proiektuaren 4. artikuluak dakar edukiaren berrikuntzetako bat; hain zu-
zen ere, hondakindegiak eta betelanak egiteko proiektuak idatzi ahal izateko 
nahitaezko baldintzatzat jarri du akreditazioa, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
ingurumen-erakundeari esleitu dio eskumena, eskatzen duten pertsona fisikoei akre-
ditazioa emateko.

Arauaren 16.1.d) artikuluan ageri da, berriz ere, nahitaezkotasun hori, hondakindegia 
jarri edo aldatzeko baimen-eskari orori erantsi beharko zaio-eta, beste dokumentu 
batzuen artean, ingurumen-erakundeak akreditazioa emandako pertsona fisikoak 
idatzitako proiektu teknikoa; baita 26.2 artikuluan ere, betelanak direla eta, betelana 
sustatuko duen pertsona fisiko edo juridikoak proiektu tekniko bat aurkeztu beharko 
baitu, ingurumen-erakundeak akreditazioa emandako pertsona fisikoak idatzia.

Akreditazioa eskuratzeko bete behar diren baldintzei eta prozedurari dagokienez, 
erregelamenduz ezarriko direla dio proiektuak, eta azken xedapenetan lehenean 
eman dio sail eskumendunari erregelamendua onartzeko ahalmena.

Erregimen edo araubide horren itxiera emateko, honako hau ageri zaigu hirugarren 
xedapen iragankorrean: 4. artikuluak dakarren akreditazio-prozedura zehaztu arte, 
urriaren 10eko 199/2006 Dekretuak (lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko
erakundeak egiaztatzeko sistema ezarri eta erakunde horiek lurzoruaren kalitatearen 
gainean egindako ikerketen edukia eta norainokoa zehazten dituenak) dioenaren ara-
bera akreditaturiko erakunderen batek idatzi beharko dituela proiektuak.

Akreditazio horrek dakarkigun lehenengo zalantza da legeak ez duela exijentzia 
hori babesteko aurreikuspenik; izan ere, ez baitago halakorik ez otsailaren 27ko 
3/1998 Legeak (Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra) 71. artiku-
luak dioenean —lege-xedapen hori garatzeko xedea baitu arauak—, ezta Estatuko 
oinarrizko legean ere (10/1998 Legea, apirilaren 21ekoa, Hondakinei buruzkoa) 
—erreserba hori betetzeko nahikoa izango litzatekeen alde batera utzita—.

Proiektuaren 16.1.d) artikuluak proiektu teknikoari deskribatu dizkion ezaugarriak 
kontuan hartuta, gaitasun edo konpetentzia aski duen profesionalak idatzi beharko 
du proiektua, eta, horrenbestez, profesional horri aldez aurretik nahitaezko akre-
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ditazioa eskatzea, batetik, Konstituzioak bere 1.1 eta 10.1 artikuluetan dakarren 
askatasunaren printzipio orokorra mugatzea izango litzateke, legeak debekatzen
ez duen jarduera orotan aritzeko baimena eman baitio herritar orori, eta ikuspegi 
zehatzago batetik, bestalde, EKren 36. artikuluak («Legeak arautuko ditu profe-
sionalen elkargoen araubide juridikoaren berezitasunak eta lanbide tituludunetako 
jarduera») aldarrikatu duen lanbidean libreki aritzeari eragitea; beraz, legegileak 
erabaki beharko du jarduera jakin bati noiz ezarri behar zaion antolamendu 
murriztaile eta mugatzaile bat, berariazko betekizun batzuk konplitzen ez dituz-
tenei bertan aritzea debekatuko diena.

Batzordeak ez du ukatzen horren moduko murriztapen bat sartu ahal izatea hon-
dakindegia ustiatzeko baimenaren legezko-baldintza eta -betebeharretan, interes 
orokorrak hala eskatzen badu, baina gaia ikusita, herri-administrazioek ezin dute 
araurik eman lege-gaikuntza nahikorik gabe.

Bigarrenik, bien bitarterako proposatu den irtenbideak are gehiago berresten du Ba-
tzordeak aipatu 4. artikuluari jarri dion eragozpena.

Alde batetik, zalantzarik gabea da 199/2006 Dekretuaren lege-babesa —kasu hone-
tan faltan eman duguna, alegia—; izan ere, otsailaren 4ko 1/2005 Legeak, lurzorua 
ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoak (aurrerantzean, LKGL), 36. artikuluan 
dakarrena garatzeko eman baitzen. Baina beste alde batetik, argi dago, era berean, 
LKGLk arautzen duen esku-hartzearen mugek eta ezaugarriek ez dutela betarik 
ematen lege horretan ageri diren erakundeen jarduera beste eremu batzuetara
—hondakindegiak eta betelanak egiteko proiektuak— hedatzeko; izan ere, lurzorua-
ren kalitateari buruzko ikerketak egitera eta lege horretan aurreikusi diren neurriak 
betetzera mugatzen baita jarduera-eremu hori.

Laburbilduz, eta Batzordearen ustez, xedapenak ez du errespetatzen ordenamendu 
autonomikoaren eremuan araugintzarako dagoen iturri-sistema, legearen bitartez 
bakarrik izango litzatekeelako posible ezarri nahi den murriztapen hori. 

257/2008 ABJI 68.etik 77.era par.

Funtzionarioen estatutua

Hemen ere, Konstituzio Auzitegiaren doktrina aipatu behar, gai honetan dagoen 
lege-erreserbari dagokionez (besteak beste, 209/1987, 47/1990, 78/1990 eta 
27/1991 KAEak); ildo horretatik, harremanetan jarri behar dira EKren 23. artikulua 
(«legeek ezarritako betekizunekin») eta EKren 103.3 artikulua («Legeak arautuko du 
funtzio publikora iristeko bidea»); horrek, Batzordearen ustez, galarazi egiten du 
erreserba-ehunekoaren finkapena [lanpostuen ehuneko bat gordetzea enplegu 
publikoaren eskaintzetan ekintza terrorista baten ondorioz kalte fisikoak edo psikofi-
sikoak nozitu dituzten pertsonentzat] gerorako uztea, inongo zehaztapen edo mu-
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gaketarik gabe, hau da, lan-eskaintzek xedatuko dutenera geroratzea; izan ere, 
lan-eskaintza horiek, dagokion herri-administrazioaren organo nagusiak onartzen 
baditu ere, administrazio-egintza hutsak baino ez dira.

Beraz, legegileari, bai oinarrizkoari bai autonomikoari (oinarrizkoa bada, tartea utzi
beharko dio legegile autonomikoari autonomia-erkidego bakoitzaren esparruan 
gauzak zehazteko, hala beharko luke-eta oinarriak-garapen legislatiboa eskema kla-
sikoaren araberako eskumen-banaketan), dagokio aplikatu daitekeen ehunekoa 
finkatzea, edo gutxienez, ehuneko hori lan-eskaintzan zehazteko moduko iriz-
pideak ezartzea, ezin baita inongo baldintzarik edo mugarik gabeko habilitazio 
edo gaikuntzarik eman, ez dadin gertatu «legegilearen erabateko abdikazioa mugei 
buruzko arauak emateko dituen ahalari dagokionez, erregelamendu-ahalmenaren 
titularrari osorik eskualdatuz ahal hori, erregelamentazioak erdietsi behar dituen hel-
buru edo xedeak ere finkatu gabe» [99/1987 KAE, 3 a) OJ, in fine].

 20/2008 ABJI 101.etik 102.era par.

Arau-hausteak eta zehapenak

Orain interesatzen zaigunerako, azpimarratzekoa da, Konstituzio Auzitegiaren doktri-
naren arabera, EKren 25.1 artikuluak nullum crimen nulla poena sine lege araua
bereganatu duela, eta administrazioaren alorreko zehapen-ordenamenduari 
aplikatzen zaiola, eta berdin hartzen dituela berme formala zein materiala. Ber-
me formala zehapen-alorreko lege-erreserbaren ondorio gisa agertzen bazaigu ere, 
eragin erlatiboa edo mugatua du administrazioaren zehapen-alorrean; izan ere, ezin 
baita erregelamenduaren laguntza edo lankidetza baztertu arau-hausteak tipifikatu 
eta dagozkien zehapenak esleitzeko lantegian bertan; baina bai arbuiatu behar dela, 
ordea, erremisio horiek erregulazio independente bat, argi eta garbi Legearen mende 
jartzen ez dena, ahalbidetzea. Horrenbestez, zera esan nahi du berme formalak: 
Legeak barne hartu behar duela jokaera antijuridikoaren funtsezko elementuen 
finkapena, eta erregelamenduari, aldiz, bakarrik egokituko zaiola, hala bada, 
Legeak aldez aurretik ezarritako arau-hausteen tipoak garatu eta zehaztea (de-
nen erakusgarri, KAEak: 161/2003 edo 26/2005). 

Berme materiala, bere aldetik, zehaztasunaren edo lex certa aginduaren ondorio gisa 
ageri zaigu, eta honetan gauzatzen da: arauetan aldez aurretik finkatu beharrean zi-
legi ez diren portaerak eta horien zehapenak, eta jakina, legegileak ahalik eta zehaz-
tasun handienaz taxutu behar ditu horiek zehapen-legeetan, herritarrek aldez aurretik 
jakin dezaten zer dagoen debekatuta, eta, horrenbestez, euren ekintzen ondorioak 
aurreikusi ahal izan ditzaten. Beraz, berme materialak esan nahi du zehapen-
arauak aukera emango duela ziurtasun nahikoz aurreikusteko arau-hauste 
diren jokamoldeak eta, arau-hausterik eginez gero, zehapenaren mota eta gra-
dua; eta horren ondorioz, jakina, Konstituzioak berak debekatuak ditu formu-
lazio irekiegiak, zabalegi, lausoegi edota zehaztugabeegi izateagatik arauaren 
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interpreteari eta epaileari erabaki ia-ia aske edo apetazkoa utziko lioketenak
(denen erakusgarri, KAEak: 100/2003 eta 26/2005).

Berme material hori «erabatekotzat» jo izan dute, norbanakoaren askatasuna muga-
tzen duten esparru horietan segurtasun-printzipioak duen garrantzi berezia islatzen
duelako (denen erakusgarri, 113/2002 KAE).

 97/2008 ABJI 244.etik 246.era par.

Zailtasun hori oso handia da arau-hauste arinak tipifikatzeko erabili den hondar-
arauan: 85.1 a) artikuluaren arabera, arau-hauste arintzat joko da «gizarte-zerbi-
tzuen arloko araudi aplikagarria ez betetzea, gizarte-zerbitzuen erabiltzaileen 
gain kalte zuzenekorik eta zehatzik ondorioztatzen ez denean, eta ez-betetze hori 
arau-hauste larritzat edo oso larritzat tipifikaturik ez dagoenean», eta 85.2 e) artiku-
luak, berriz, arau-hauste arintzat jo du lege horrek larritzat edo oso larritzat jotzen ez 
duen gizarte-zerbitzuen arauteriaren beste edozein hauste.

Tipifikazio horrek, beste alde batetik, konstituzionaltasun-arazoak sorrarazten 
ditu. Egin-eginean ere, 60/2000 KAEk, martxoaren 2koak, Konstituzioaren aurkako-
tzat eta ezdeustzat jo zuen antzeko xedapen bat —Lurreko Garraioen Antolamen-
duaren gaineko uztailaren 30eko 16/1987 Legearen 142 n) artikulua: «arau-hauste 
arintzat joko dira, kasuan-kasuan aplika daitezkeen legezko edo erregelamenduzko
arauak zuzenena hautsiz, Lege honen aurreko artikuluetan espresuki jasota eta tipi-
fikatuta agertzen ez direnak»—; izan ere:

341/1993 KAEn, 10 b) OJ, egin genuen bezala, zera ondorioztatu behar orain ere: gai bat 
(errepideko lurreko garraioak) zedarritze hutsak edo arau-hauste baten hondar-izaerak 
(Lege batek berak zehaztasunez definituriko beste tipo batzuekin konparatuz gero) ez 
dutela biderik ematen zehapena mereziko luketen portaerak identifikatzeko Legean. Egin-
eginean ere, LGALen 140. artikulutik 142.era bitartekoetan sartutako arau-hausteen kata-
logo zabalak ziurtasunik gabea eta aldez aurretik hauteman ezina bihurtzen du jakitea 
ea Legearen tipoetan aurreikusi gabeko zer beste portaera erregulatu daitekeen oraindik 
erregelamenduz, eta, horrenbestez, LGALen 142 n) artikuluak dakarren arau-haustearen 
hondar-tipoan sartu. Hortaz, azken emaitza da erregelamendu-boterearen esku uz-
tea, erabat eta «ex novo» utzi ere, zehapena mereziko luketen portaeren definizioa, 
eta EKren 25.1 artikuluko lege-erreserbaren guztiz kontrakoa da hori, eta eskatutako 
konstituziokontrakotasun-deklaraziora garamatza.

 97/2008 ABJI 254.etik 255.era par.

Hori esanik, beharrezkoa da tipo bakoitzaren definizio zehatzago bat egitea, inolako 
ziurgabetasun juridikorik gerta ez dadin eremu zehatzailean, lege-hauste adminis-
tratiboetan tipoak zehaztugabe daudelako. Eta orain indarrean dauden arauetan 
(lege mailarik gabe) araututako gaiei eragiten dieten arloen tipikotzeari buruz
(adibidez, prestakuntza eta prestatzaileei buruzkoa, denbora libreko jarduerak, uda-
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leku irekiak, laneko udalekuak, aterpetxeak, eta abar…) esan behar dugu, aipatu-
tako doktrina konstituzionalaren arabera, beharrezkoa dela Legeak berak jasotzea
debekatutako jokabidearen mamia, EKko 25.1 artikuluak exijitzen duen ziurta-
sunarekin, izan ere, erregelamenduak debekatuta dauka sortzea Legean jasota 
ez dauden tipo edo lege-hausteak, ez delako onargarria erregulatze guztiz autono-
moa, Legean aurreikusitako zerbait garatzeko ez bada.

 156/2008 ABJI 119. par.

Hirugarren xedapen gehigarriak Euskadiko Autonomia Erkidegoari baimena ema-
ten dio zigorren zenbatekoa eguneratzeko: horretarako irizpiderik ez du jartzen
ordea. 39/1999 ABJIn esan eta 116/2004 ABJIn berretsi genuenez, onargarria da 
EKren 25.1 artikuluko lege-erreserbak aukera ematen diola Legeari erregelamendura 
jotzeko, Legeak ezarritako diru-zenbatekoak egokitze aldera; hala ere, erregela-
mendura jo ahal izateko, Legeak aldez aurretik finkatu behar ditu irizpide segu-
ru batzuk, erregelamendu-ahala lotzeko. Azterturiko xedapenak erregelamendura 
jotzen du inongo artezpiderik jarri gabe, eta horrenbestez, ez dator bat aurreko 
eskakizunarekin, eta zera esan daiteke, beraz: ez duela zuzen betetzen EKren 25.1 
artikuluak agindutakoa (ABJIak: 96/2004 eta 23/2003). Nolanahi ere, eguneratzea 
Gobernuak egin behar du.

 156/2008 ABJI 120. par.

Ikus 97/2008 ABJI 302. par.

Proiektuaren 97. artikuluak dakar Autonomia Erkidegoko Administrazioaren alde-
ko fidantza eratu beharra; izan ere, erregelamenduak aurreikusi betebeharrak 
ez betetzearen ondoriozko diru-zehapenen ordainketari lotuta geratuko da, 
baita dagozkion administrazio-tasen ordainketari ere. Izaera orokorra eman zaio 
fidantza horri, eta fidantza gordailatu izanaren egiaztagiria nahitaezko dokumenta-
zioa da zezen-ikuskizuna egiteko baimena lortzeko (34. eta 87.2.h artikuluak). Neurri 
horrek, dena den, ez du babesik Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jarduerei 
buruzko Legean (JIJOL); izan ere, JIJOLen 41. artikuluak behin-behineko neurritzat
aurreikusi du fidantza, zehapen-espediente baten barruan, balizko erabakiaren era-
ginkortasuna ziurtatzeko. Beraz, legezko babesik ez duenez, nahitaez kendu behar 
da testutik fidantza horri buruzko aipamen oro.

 190/2008 ABJI 54 par.

Erregelamenduaren 116. artikuluak «Zehapenak jakinaraztea» du izenburutzat, eta 
ezarritako zehapenak, irmo direnean administrazio-bidean, zenbait erregistrotan in-
skribatuko direla jasotzen du, baita Toreo-Gaien Euskal Batzorde Aholku-emaileari 
jakinaraziko zaizkiola ere. 
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Bidalitako espedienteak ez du aukerarik ematen arau-sustatzaileak neurri horri 
eman nahi dion izaera ezagutzeko; hots, zehapen gehigarria edo zehapenaren 
neurri osagarria ote den (arau-hausleei atzera eragiteko edo eredugarritasunezko
arrazoietan oinarrituta), ala zehapena beteko dela ziurtatu nahi ote duen bakarrik. 
Neurri horrek faltan du zehaztasun juridiko hori, eta, beraz, zehapen-eremuaren 
inguruko gai batzuk aipatu behar ditugu hemen arau-sustatzaileak baloratu ditzan,
neurriari eman nahi dion helburuaren arabera.

Jurisprudentziak hainbatetan errepikatu izan duenez, zehapen-alorreko legez-
kotasun-printzipioak berme materiala eskatzen du, hots, arau-haustetzat jotako 
portaerak eta horiek zigortzeko aurreikusi zehapenak zehazki tipifikatzea, baita ber-
me formala ere, hau da, lege-lerruneko arauan egitea aurreikuspen hori. Hala ere, 
ezin da erregelamenduaren esku-hartze oro baztertu alor horretan; izan ere, litekee-
na da legeak definitzea arau-haustetzat jotakoaren funtsezko muina eta zehapen-
jarduerari ezarritako mugak, eta erregelamenduak, bere aldetik, aurreikuspen horiek 
garatzea, legearen osagarri ezinbestekotzat jokatuta.

JIJOLek ez du zehapenen publizitatea jaso; alor hau edo beste sektore batzuk 
erregulatzeko beste lege batzuek bai, ordea, beren-beregi aipatzen baitute publizita-
tearena, zehapenari ahalik eta gizarte-oihartzunik handiena emateko asmoz, garran-
tzi berezia duten zehapenetara mugatuta halere.

Hartara, zehapenak ezartzeak ez dakar, ezinbestean, zehapen guztiak argita-
ratu beharra (zehapenen publizitate orokorra), eta zehapen horiek betearazi be-
har dituztenei erreserbatzen zaie, printzipioz, horien ezagutza; ahaztu gabe, noski, 
ezarritako zehapenari lotu behar zaiola inskripzioa, eta, horrenbestez, kan-
tzelazio-epeak ere aurreikusi beharko direla.

 190/2008 ABJI 55.etik 59.era par.

Zerga-kontuak

Proiektuaren 3.2 artikuluaren arabera, babesletza doakoa da eta, beraz, zerbi-
tzuak ematearen truke ez da inolako administrazio-tasarik sortuko.

Arazoak izan ditzake aurreikuspen horrek; izan ere, babesletzaren zerbitzuak tasa 
baten bitartez ordainduz gero, EKren 31.3 artikuluak aurreikusi lege-erreserba bete 
beharko da (izaera publikoko prestazio pertsonalak edo ondare-prestazioak ezar-
tzeko lege-erreserba, alegia).

Konstituzio Auzitegiaren doktrinak (zehazki, zenbait alditan aipatu dugunez, jada 
ezaguna zaigun 185/1995 KAE, eta toki-eremurako, 233/1999 KAE) finkaturiko iriz-
pideekin bat etorri behar du tasaren egitezko oinarriaren zedarritzeak. Laburbilduz, 
tasaren egitezko oinarria da jabari publikoko ondasun bat era pribatiboan edo be-
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rezian erabiltzea, edo zerbitzu edo jarduera publiko bat ematea, baldin eta herritar 
bati bereziki eragiten badio, edo herritar horren mesederako bada, edo herritar horri 
buruzkoa bada, prestazio edo zerbitzu horiek koaktibitate-baldintzatan ematen badi-
ra, betiere; hau da, ordaindu behar duenak beste aukerarik izan gabe. 

Kasu horien barruan sartzen dira «eskatutako ondasun, jarduera edo zerbitzua objek-
tiboki ezinbestekoa denean partikularren bizitza pertsonal edo sozialaren oinarrizko
beharrizanak bete ahal izateko, kontuan hartuta, betiere, une edo toki bakoitzeko in-
guruabar sozialak; bestela esanda, ondasun, zerbitzu edo jarduera horiei uko eginez 
gero, norbanakoak edo partikularrak bere bizitza pribatu edo sozialeko funtsezko 
alderdiak galtzen dituela» (185/1995 KAE, 3. OJ).

Horiek horrela, babesletzaren zerbitzuak zerga-kategoria horretan sartzean, legegi-
leak bakarrik ezarri ahal izango ditu tasak, eta Jaurlaritzak debeku du, jakina, 
hori egitea, eta ezin du, ezta ere, legegilearen borondatea murriztu edo baldin-
tzatu, legegileak egoki irizten diona onartu dezakeelako.

88/2008 ABJI 50.etik 54.era par.

Gai hori argituta, beste norabide bat eman behar diogu proiektuaren bideragarrita-
sunaren azterketari, kontuan hartuta Konstituzioaren (EK) 33.1 eta 133.1 artikuluek 
aurreikusitako lege-erreserba, eta horren muga materialak errespetatzen diren ana-
lizatu, eta zehazkiago, proiektaturiko arauak aipatu erreserba hori errespetatzen ote 
duen.

Helburu hori erdieste aldera, hasiera-hasieratik adieraziko dugu bai jurisprudentziak
bai doktrinak onartu dutela, oro har, EKren 31.3 artikuluak ezarritakoa lege-erre-
serba erlatiboa dela, halako moldez non legegileak printzipioak eta irizpideak 
ezarri ditzakeen, bigarren mailako arau batek —erregelamenduak— araubide 
juridiko egokia paratu dezan horiek aintzat hartuta.

Egin-eginean ere, eta lege-erreserba absolutuaren aurrean, zeinetan legeak ez bai-
tio inongo zirrikiturik uzten erregelamendu-ahalari, arruntagoa da legeek erregela-
mendura jotzea legeak orokortasunez zerrendaturiko arauak osatu ditzan, kontrola-
ren mende jarritako mugen barruan, noski.

Ildo beretik, Konstituzio Auzitegiak hainbatetan adierazi duenez, zerga-alorreko 
lege-erreserbak zera eskatzen du: legea erabiltzea tributu bat ex novo sortu, eta 
tributu horren funtsezko elementuak, tributu hori taxutzen dutenak, zehazteko (de-
nen erakusgarri, 6/1983 KAE, otsailaren 4koa, 5. OJ; eta 150/2003 KAE, ekainaren 
15ekoa, 3. OJ); hala ere, hau ohartarazi du: «erreserba erlatiboa da, eta gaia arautu 
behar duten irizpideak edo printzipioak legean jaso behar badira ere, zilegi da erre-
gelamenduaren laguntzara jotzea, ezinbestekoa baldin bada arrazoi teknikoengatik 
edo Konstituzioak edo legeak berak proposaturiko helburuak hobeto bete ahal iza-
teko, eta laguntza hori, betiere, menderakuntza, garapen eta osagarritasunaren ara-
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bera ematen bada» (besteak beste, KAEak: 185/1995, abenduaren 5ekoa, 5. OJ; eta 
150/2003, ekainaren 15ekoa, 3. OJ, adibidez). 

Lege-esparruari begiratuz gero, lege-erreserbak hartzen dituen elementuak zehazte al-
dera, abenduaren 17ko 58/2003 Legeak, Tributu Lege Orokorrak (aurrerantzean, TLO), 
8. artikuluan dakarrenera jo behar dugu gaur egun; hala ere, Konstituzio Auzitegiaren 
doktrinak berak argitzen du, era berean, figura juridiko-tributarioen izaera desberdina-
ren araberakoa dela erregelamenduaren laguntzaren norainokoa, figura horiek dituzten 
elementuen heinekoa alegia, eta beraz «tributu-alorreko lege-erreserbak ez die 
berdin eragiten tributuaren osagai guztiei; aitzitik, zehaztasun-mailarik altuena 
eskatu behar zaio legeari zergapeko egitatea erregulatzen duenean, eta ez ho-
rrenbeste gainerako elementuak erregulatzean, hala nola karga-tasa eta zerga-
oinarria» (221/1992 KAE, abenduaren 11koa, 7. OJ).

182/2008 ABJI 30.etik 34.era par.

Diziplina-araubidea

Proiektuaren azterketari berriro ekin, eta hurrengo galderari erantzun behar zaio, 
proiektuaren balidazio juridikoa lortuko bada: ikastetxeetako diziplina-araubidea
zuzenean garatzeko funtzio nagusia duen arauak zuzenean ekin al diezaioke portaerak 
tipifikatu eta zehapenak ezartzeari, erregulazio horren muina dakarren legerik gabe?

Egia da aztertu ditugun legeek jaso egiten dituztela ikastetxeetako ikasleen eskubi-
de-betebeharrak, baina horien katalogoa baino ez dute ematen, eta ez dituzte aipa-
tzen ez gaitzesteko moduko portaerak, ezta portaera horiek euren egileentzako izan 
ditzaketen zehapen-ondorioak ere. 

Auzigaia erabaki gabe dagoela ukatu gabe, Batzordeak uste du erregelamendu auto-
nomikoak zilegi duela erregulazio horri ekitea, ondoren aipatuko diren inguruabarrak 
ikusita:

—  (i) Legeak zerrendatu ditu unibertsitatez besteko ikastetxeetako ikasleen eskubi-
de-betebeharrak —eta, horrenbestez, zeharka zedarritu du portaerak tipifikatzeko
eremua—.

—  (ii) Ikastetxeetako diziplina-araubidea ezinbesteko zaio ikastetxearen ohiko jar-
duerari, eta legeak berak ere onartzen du hori, barne-arauei beta ematen dielako 
diziplina-alorrean sartu daitezen, eta ikastetxeetako gobernu-organoei (pertsona 
bakarrekoei zein kolegiatuei) beren-beregi esleitu dielako diziplina-araubidearen 
aplikazioa. Esleipen edo atribuzio horretan, gainera —kritikatzeko moduko araugin-
tza-teknikarekin bada ere—, zeharkako tipifikazioa egiten da, inplizituki, honako 
kontzeptu hau sartu denean: «ikastetxeko elkarbizitza larriki kaltetzen duen portae-
ra».
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—  (iii) Ikastetxearen eremura mugatzen du legeak behar ez bezalako portaeren zuzenke-
ta, eta zera dakar horrek —inplizituki, oraingoan ere—: diziplina-neurririk hartuz gero, 
hezkuntza-eremura mugatzea, eta ondorio edo eraginik ez ematea hortik kanpo.

—  (iv) Beste ikuspegi batetik, eta hau ere inportantea da, argi eta garbi ikus-
ten da erregelamendu-arauetan jasotzen dela unibertsitatez besteko ikaste-
txeen diziplina-araubidearen erregulazioa, eta hezkuntzarako eskubidea eta 
hezkuntza-sistema arautzen duten legeek bata bestearen ondoren izan duten 
erreformek ez dutela praktika hori aldatzeko beharrik ikusi.

Beste arrazoi batzuk ere aurkitu ditu Batzordeak proiektuari onespena emateko: 
ikastetxeetako diziplina-araubidea aldendu egiten da ordena orokorra babeste-
ko administrazio-zehapenaren kontzeptutik, Estatuaren ius puniendia baita azken
horren izateko arrazoia, eta atxikimendu bereziko harremanen eremura lerratzen
da gehiago, eta horien barruan, behar ez bezalako portaerak eta horiek mozteko 
neurriak zedarritzearen oinarria da antolakundea —oraingo honetan, ikastetxea— 
izatea bera, portaera-arauak izan behar baititu, ongi funtzionatuko badu, eta arauak 
ez betetzeak bere ondorioak.

Doktrina konstituzionalak halako leuntze edo modulazio bat dauka onartuta 
legezkotasun-printzipioaren eskakizunetan atxikipen bereziko harremaneta-
rako; batez ere, hemen gertatzen den bezala, legezko arauek estricto sensu Ad-
ministrazio ez diren ente edo organoei esleitzen dietenean diziplina-zentzatzea
erabiltzeko ahala. Beraz, hezkuntza-eremuaren berezitasunak, lehenago deskribatu 
dugu, indartu egiten du erregelamendua erabiltzeko aukera, azken finean.

Batzordearen ustez, zilegi da legezkotasun-printzipioa modulatzea kasu ho-
netan, ildo honetatik modulatu ere: arbuiatzeko moduko portaerak eta horien 
ondorioak lege-mailako arau batean tipifikatzeko exijentzia malgutzearenetik.
Hala ere, komeni da hemendik bertatik aurreratzea (gero, proiektuaren eduki zeha-
tzak aztertzerakoan, esango denagatik) modulazio horrek inola ere ez duela bide-
rik ematen zehapen-eremuan, Konstituzioaren arabera eratuta dagoen moduan, 
nagusi diren printzipio eta balio juridikoak alde batera uzteko.

Ildo horretatik, eta oro har, modulazio horrek ezin ditu ukitu diziplina-araubidea-
ren definizioa arautzen duten muga materialak. Egin-eginean ere, proiektaturiko 
erregulazio guztiak, eta, bereziki, portaeren deskribapenean eta egileentzat izan di-
tzaketen ondorio kaltegarrien azalpenean ongi islatu behar dira ikastetxeetako ikas-
leen eskubide-betebeharrak. Portaeren eta zentzatze-neurrien deskribapenak, beraz, 
ezin izango ditu eskubideak murriztu, edota betebeharrak behar ez bezala zabaldu, 
eta legearen edukia zehaztera mugatu beharko du, diziplina-araubidearen helburua 
aintzat hartuta: ikastetxeetako elkarbizitza edo bizikidetza zaindu eta bermatzea.

Era berean, arau argia eta zehatza beharko da, arbitrarietaterako bidea ireki-
tzeko moduko diziplina-tratamendurik gabea, heinekotasun-printzipioa beren-
beregi aplikatuko duena; eta horrek esan nahi du ikastetxearen barruan gauzatu 
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beharko direla zehapenak, hezkuntzarako eskubidea guztiz edo hein batean urratu 
gabe, inolaz ere.

Arauak, bukatzeko,prozedura-bermeak ere izan beharko ditu, norbaiti diziplina-pro-
zedura aplikatzea gertatuz gero defentsa-gabeziarik izateko aukera ekiditeko.

 197/2008 ABJI 45.etik 53.era par.

4. ERREGELAMENDUAK

A) Erregelamenduak emateko ahala erabiltzea

Batzordeak zera iradokiko lioke ekimena bultzatu duen organoari: hausnarketa 
egitea ea arau-multzo hori guztia Legearen barruan sartzea komeni ote den; 
alegia, ez ote litzatekeen hobea izango mezurik garrantzizkoenak hautatzea, 
ekimenaren lege-lerrunari dagokion erregelamendu-garapena izan dadin gero.

Batzorde honen aburuz, ekimenak barne hartu behar du, noski, Gizarte Zerbitzuen
Euskal Sistema diseinatzeko beharrezko guztia; aitzitik, legearen forma-zurruntasun 
handiagoa ikusita, komeniko litzateke legean izoztu gabe uztea erregelamenduak 
legeari egoki osatu eta gara diezaiokeena, eta erregelamenduari eta arauak aplikatu 
behar dituenari ere tarte bat uztea. 

Ez baita ahaztu behar ekimenak xedatu duena —lege bihurtutakoan— muga 
izango zaiola erregelamenduari, hierarkiaren printzipioaren arabera; legeak, ho-
rrenbestez, saihestu egin behar ditu gehiegizko zehaztapenak, horiek aldatzerakoan
arazoak izan daitezke eta.

Gainera, kasuan kasukotasuna eta aldatuz doazen gizarte-inguruabarretara azkar eta 
ezinbestean egokitzeko ahalmena zor zaizkio gizarte-zerbitzuen sistemari, gizarte-ba-
beserako eta gizarteratzeko beharrizan diferente edo berriei erantzuna emango badie; 
horiek horrela, eduki irekiak sartu beharko lirateke Legean, hasiera batean behintzat, 
erregelamenduari (eta, hala bada, arauak aplikatu behar dituenari) erantzun egokia 
emateko parada eskaintzearren.

 97/2008 ABJI 139.etik 142.era par.

Ikus 20/2008 ABJI 43. par.

B) Erregelamenduak emateko ahalaren titularitatea

Aurreproiektuaren 4.2 b) artikuluak ezarri duenaren arabera, giza-eskubideen urratze
argitu gabeei buruzko gertakariak ikertzeko, hala bada, Eusko Legebiltzarrak bere 
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esku izango du, baldin eta gertakari horien munta edo larritasunak hala eskatzen 
badu, ikerketa-batzordeak sortzea, batzordekideen inpartzialtasuna ziurtatuz.

Batzordeak sortzeko aurreikuspen hori, dena den, Eusko Legebiltzarraren erre-
gelamenduak batzorde bereziak sortzeari buruz ezarri duen erregulazioaren 
barruan kokatu behar da, erreserba materialaren mende baitago (EAEEren 27. 
artikulua); bestela, Zuzenbide Parlamentarioaren iturri-sistemari eragingo lioke.

 20/2008 ABJI 80.etik 81.era par.
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I I I .  KAPITULUA

ARAUEN ERAGINKORTASUNA

1. INDARRA HAR TZEA

Lehen xedapen gehigarriaren arabera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argi-
taratu eta biharamunean sartuko da indarrean legea, eta araua berehala aplikatzeko
bidea ematen du horrek. Hala ere, ikusi dugunez, erregelamendu-garapena behar 
du arauak —alderdi subjektibo, material eta prozedurazkoetan—, benetan aplika-
tuko bada. Horiek horrela, Batzordeari egoki iruditzen zaio araua berehalako 
aplikazio horretatik jare uztea, beharrezkotzat jotako neurrian, harik eta garapen 
hori egiten den arte; bitartean, legeak indarra hartu aurretik indarrean zeuden 
arauak aplikatuko lirateke, eta aipatu dugun garapena gauzatzen denean, indarrik 
gabe geratuko lirateke, derogaturik.

 20/2008 ABJI 123. par.

2. BESTE ARAU BA TZUETARA IGOR TZEA

Aurreproiektuaren 93. artikulua Nekazaritza eta Elikagaigintza Kontseilu Nazionalari 
buruzkoa da: koordinatzeko, kontsultatzeko eta aholkularitza teknikoa emateko orga-
noa izango da, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza- eta elikagaigintza-politikak 
diseinatzeko. Aurreproiektuaren testuak erregelamendura jotzen du 95. artikuluan, 
organo horren zereginak eta barne-araubidea zehazteko.

Kontseilu horren izaera kontsultiboak errelatibizatu egiten baditu ere, nolabait, 
beste kasu batzuetan kide anitzeko organoei buruz egin ditugun oharkizunak, zera 
uste du Batzordeak: Kontseiluaren zereginak edo eginkizunak finkatzea kon-
tsulta-organoa sortzearen funtsezko alderdietako bat dela, eta legegileak 
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erdietsi nahi duen helburua islatzen duela, eta, hortaz, aurreproiektuaren 
testuan jaso behar dela, ex lege justifikatuz horren sorrera (hala adierazi dugu, 
besteak beste, 23/2003 edo 96/2004 ABJIetan).

Jakina, horrek ez du erregelamenduaren laguntza kentzen, hala adierazitako 
alderdian nola tresna-izaerako beste batzuetan, horien funtzionalitaterako egokia 
ez denean legezko arauak ematen duen «lerrun-izoztea». Nolanahi ere, erregela-
mendura jotzea beharrezkoa izateak ez du esan nahi, inola ere, erremisio hori 
besterik gabe edota muga zehatzik gabe egin behar denik.

 122/2008 ABJI 122.etik 124.era par.

Ikus 156/2008 ABJI 73.etik 74.era par.

Aurreproiektuaren 18.2 artikuluak Herri Onurako Laborantza Lurraren figura juridikoa 
ezarri du, eta Herri Onurako Mendien antzekoa dela baino ez du esan, erregelamendu-
ra jo baitu figura juridiko hori arautzeko. Gure ustez, besterik gabeko erremisioa egiten 
zaio erregelamendu-garapenari, eta lege-arauak ez dakar inongo aurreikuspenik Herri 
Onurako Laborantza Lurraren figura juridikoaren funtsezko alderdiei buruz. 

Horrekin ez dugu esan nahi, jakina, erregelamenduaren laguntza zilegi ez denik; 
ezinezkoa dena da erregelamendu-bideari erabateko zabaltasuna ematea, garatu 
beharreko alderdiei buruzko funtsezko alderdiak zehaztu gabe, tresna-izaerako al-
derdiak direnean, eta horien funtzionalitaterako egokia ez denean legezko arauak 
ematen duen «lerrun-izoztea». Batzorde honek askotan adierazi izan duenez, erre-
gelamendura jotzea beharrezkoa izateak ez du esan nahi, inola ere, erremisio hori 
besterik gabe edota muga zehatzik gabe egin ahal denik.

Lege-lerruna duen arau batek berez ekin behar dio gaiaren funtsaren muinari, 
eta, ondorioz, ezin du erregelamendura besterik gabe jo; izan ere, erregela-
menduak badu bere eremua, noski, baina legezko araua osatzeko bakarrik, 
legeak ezarritako irizpideei jarraiki. Kasu honetan, baina, zera gertatzen da: erre-
gelamenduaren esku uzten dela, erabat, delako alderdi materialaren erregulazioa 
(«Figura juridiko hori erregelamendu bidez arautuko da»), figura horrek funtsezko 
duena zehazteari ekin gabe —Herri Onurako Laborantza Lurraz oro har ulertzen 
denaz harago—, geroko erregelamendu-erregulazioa legeari lankidetza emateko 
arau-ekintzatzat jo ahal izan dadin, Legearen erregulazioaren mende.

 122/2008 ABJI 89.etik 91.era par.

 Ikus 156/2008 ABJI 96.etik 97.era par. eta 241/2008 ABJI 114.etik 116.era par.

Aurreproiektuaren 49. artikuluko 3. paragrafoak ezarri duenez, Eusko Jaurlaritzak erre-
gelamendu bidez zehaztuko du zer kasutan ez zaion eskatuko onuradunari etxebizi-
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tzarik ez izateko baldintza (artikulu bereko 1. paragrafoak zehaztua) betetzea; eta ar-
tikulu bereko 6. paragrafoak ezarri duenez, berriz, Eusko Jaurlaritzan etxebizitza-arloko 
eskumena duen sailburuak erabaki dezake, agindu baten bitartez, etxebizitza baten ti-
tular izanik ere pertsona batek (hainbat pertsona ere izan daitezke) baduela etxebizitza 
baten beharrizana, egoera sozial berezi batengatik hala komeni den kasuetan.

Bi paragrafoetan ageri dira erregelamendu-arauetarako erremisioak, baina errege-
lamenduak aintzat hartu beharko lituzkeen definizio- edo muga-jarraibide edo iriz-
piderik jarri gabe. Gure ustez, alor subjektiboan tratamendu-diferentzia sartzen
duen neurria izaki, proiektuak ezin du besterik gabeko erremisiorik egin, eta 
parametroak eta irizpideak ezarri behar ditu «salbuetsitako kasuak» edo «egoera
sozial bereziak» zeintzuk diren argitu ahal izateko; horrenbestez, ziurtasuna are-
agotuko litzateke araua aplikatzeko orduan, eta baztertu, era berean, kontzeptu
horien erregelamendu-kalifikazioan arazoak izatea segurtasun juridikoarekin eta ber-
dintasunerako eskubidearekin.

 241/2008 ABJI 140.etik 141.era par.

3. A TZERA-ERAGINA

Zailagoa da 2. paragrafoa; hitzez hitz aldatuko dugu, hobeto aztertu ahal izateko:

Lege honek, bestalde, ez du ekarriko inola ere, indarrean jartzen den unean erabiltzaile
diren pertsonentzat, zerbitzuaren finantzazioan duten parte-hartze ekonomikoa gehi-
tzea; ez du eragingo, orobat, ordura arte doakoak izan diren zerbitzuei prezio publiko 
bat aplikatzerik.

Zehaztu beharreko lehen gauza da Legeak, berez, ez dakarrela ez parte-hartze 
ekonomikoaren inongo gehikuntzarik, ez prezio publikoa aplikatzerik; horrenbestez, 
oharkizun horrek ez du beharrezko ematen. 

Gogoratzekoa da GZLren 33. artikuluak aurreikusia zuela jada erabiltzaileek parte 
hartu zezaketela zentroen eta zerbitzuen finantzaketan; beraz, ez dago berrikuntzarik
horretan. Ez dugu uste, ezta ere, Legea indarrean sartzeak eragingo dionik aipatu 
zerbitzuen titularitatea duten herri-administrazioek partaidetza hori erregulatu duten 
moduari. Besterik izango da erregulazio hori egokitu beharra datorrenean —bi urteko 
epea dute horretako, beste urtebetez luza daitekeena—.

Eta bigarrena, ekimenaren sustatzailearen asmoa baldin bada, legegileak hala erabakiz 
gero, zerbitzu jakin batzuen erabiltzaileek ordaindu izan dituzten prezio publikoak sine 
die izoztea, edota, orain arte doakoak izan diren zerbitzuen kasuan, erabiltzaileei zerbi-
tzua ordaindu dezaten inoiz ez eskatzea, argiago eman beharko litzateke mezu hori.

Prezio publikoen zenbatekoa finkatzerakoan, kostu ekonomikoak estaltzea hartu be-
har da irizpidetzat, eta kostu horiek gora eginez gero, prezioen zenbatekoak ere gora 
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egin beharko du, non eta onuradunek finantzatzen ez duten, «gizarteko gainerako 
kideek» baizik.

Ildo beretik, ez dago oztoporik doako zerbitzuak baterako ordainketako zerbitzu bihur-
tzeko, eta ondorioz, erabiltzaileei, zahar zein berriei, dagokien ordainketa eskatzeko.

Arauak baztertuz gero egungo erabiltzaileek gehiago ordaintzea edo ordaintzen
ez zutenek ordaindu behar izatea, diferentzia edo alde bat ezarriko luke, eta 
hori justifikatzeko, EKren 14. artikuluak aitortutako berdintasun-printzipioaren
ikuspuntutik justifikatu ere, helburu legitimo bat beharko litzateke, erabiltzaile
horien eskubideak zaintzea, adibidez; hala ere, zorrotz aztertuz gero, ez ginate-
ke atzera-eraginaren kasu baten aurrean egongo.

Atzera-eraginari (EKren 9.3 artikulua) buruzko doktrina konstituzionalaren arabera, 
apirilaren 5eko 112/2006 KAEn laburbildu baita berrikitan:

Konstituzio Auzitegi honek hainbatetan aztertu du EKren 9.3 artikuluak aurreikusitako 
debekuaren funtsa eta irismena, zehatze-xedapen kaltegarrien edo norbanakoen es-
kubideak murrizten dituzten zehatze-xedapenen atzera-eraginaren debekuaz ari gara 
noski; hain zuzen ere, funts eta irismen horiek ñabartzera etorri da jurisprudentzia hori. 
Horiekin zerikusia duten auziak ebazteko baino ez bada ere, errekurtsogileek plan-
teatu baitituzte, gogora dezagun esana dugula edozein motako atzera-eraginaren 
erabateko debekuak eragin ditzakeen egoera batzuk EKren 9.2 artikuluaren 
kontrakoak izango liratekeela, ordenamendua izozturik geratuko litzatekeelako 
nolabait (denen erakusgarri, 6/1983 KAE, otsailaren 4koa, 3. OJ; eta 126/1987 KAE, 
uztailaren 16koa, 11. OJ); orobat, atzera-eraginik ezaren erregela horrek ez duela esan 
nahi ezinezko denik legeei atzera-eragin bat ematea, edozein motatako eskubide sub-
jektiboekin talka egingo lukeena, baizik eta oinarrizko eskubideen eta askatasun pu-
blikoen eremuan edota pertsonen babesaren esparru orokorrean sartutako mugez ari 
garela (denen erakusgarri, 42/1986 KAE, apirilaren 10ekoa,3. OJ). Beste alde batetik, 
atzera-eragina debekatzen da, baina honela ulertuta: lege berriak aurreko egoeren 
ondorio juridiko jada gertatuei eragitea, halako moldez non eskubideei eragitea, 
etorkizunerantz proiektatzen diren heinean, ez baita sartzen atzera-eraginaren 
eremuan, zentsu hertsian hartuta, baizik eta eskubide horiek, urradurarik izanez 
gero, jaso behar duten babesarenean (denen erakusgarri, 42/1986 KAE, apirilaren 
10ekoa, 3. OJ; eta 97/1990 KAE, maiatzaren 24koa, 4. OJ). Konstituzioaren xedapen 
horrek, horrenbestez, ez du atzera-eraginik onartuko, baldin eta aurreko legeriaren ara-
bera lortutako eskubideen murrizketak edo mugaketak gertatzen badira (97/1990 KAE, 
maiatzaren 24koa, 5. OJ); hala ere, norbanakoaren eskubidearen eraginkortasuna eta 
babesa —berdin dio eskubide hori harreman publikotik zein pribatutik sortzen den—, ja-
kina, eskubidearen izaeraren araberakoa izango da, baita subjektuak eskubide hori mai-
la handiagoan edo txikiagoan bereganatu izanaren araberakoa ere, alegia, kontuan hartu 
beharko dela norbanakoaren ondarearen barruan sartu den ala ez, halako moldez non 
atzera-eraginik eza bakarrik aplikatuko baitzaie subjektuaren ondarearen barruan 
sendotu, onartu eta txertaturiko eskubideei, eta ez, ordea, zintzilik daudenei, etor-
kizunekoei, baldintzaren baten pean daudenei edota eskubide-igurikapen edo –es-
pektatibei [denen erakusgarri, 99/1987 KAE, ekainaren 11koa, 6 b) OJ, edo 178/1989 
KAE, azaroaren 2koa, 9. OJ]; horiek horrela, honako hau ondoriozta daiteke: EKren 9.3 
artikuluaren ondorioetarako, «harreman edo erlazio sendotuei» eta «agortutako egoerei» 
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eragiten dienean bakarrik jo ahal izango dugula arau bat atzera-eraginekotzat [denen 
erakusgarri, 99/1987 KAE, ekainaren 11koa, 6 b) OJ].

Era berean, aztertzen ari garen kasurako garrantzizkoa da gogoratzea bereizketa bat 
egin dugula (denen erakusgarri, 126/1987 KAE, uztailaren 16koa, 11. OJ; eta 182/1997 
KAE, urriaren 28koa, 11. OJ): alde batetik, lege-xedapen batzuk, euren indarraldiaren 
aurretik gertatu edo garatu diren egintzei —jada burututa daudenei— ondorioak edo 
eraginak lotu nahi dizkiotenak gero, horiexek sartu baititugu benetako atzera-eraginaren
barruan; eta bestetik, egungo egoera edo harreman juridiko burutu gabeetan eragin 
nahi dutenak, atzera-eragin inpropiokotzat jo ditugunak. Lehenengo kasuan —benetako 
atzera-eragina—, bete-betean erabili beharko litzateke atzera-eraginaren debekua, eta 
guztien ongiaren benetako eskakizunak baino ezingo lirateke printzipio horren gainetik 
jarri, salbuespenez jarri ere. Bigarrenean —atzera-eragin inpropioa—, atzera-eragina
duen xedapena zilegia den ala ez ikusteko, kasu bakoitzean haztatu edo pondera-
tu beharko lirateke ondasunak, kontuan hartuz, alde batetik, segurtasun juridikoa, 
eta, bestetik, ordenamendu juridikoaren aldaketa behartu dezaketen faktoreak, 
ahaztu gabe, noski, kasuan kasuko inguruabar zehatzak.

Erakutsi dugun doktrina hori ikusita, honako hau jo dezakegu: aurreproiektuak, 
atzera-eragin inpropio baten kasuan, ponderazio edo haztapen hori egin duela.

Nolanahi ere den, EKren 14. artikuluaren ondoriozko eskakizunak betetzat joko 
baditugu, ezin dugu alde batera utzi ez dela nahikoa diferentzia edo alde hori orde-
namendu juridikoak baimendutako elementua izatea; horretaz gain, sortutako erre-
gimen edo araubideak arrazoizkoa izan beharko du, eta lortu nahi diren helburuen 
heinekoa, behar-beharrezkora murriztuz diferentzia edo alde hori.

Azterketaren eremu honetan, aurreproiektuak ezarritako araubide berriaren ondare-
eragin handiago horren oinarria ez da prezio publikoa eskatu ahal izatea —esana 
dugu jada ez dela GZLtik ezertan aldentzen horretan—, baizik eta zerbitzua hartzeko
betekizunen artean sartzea dagokion prezio publikoa ordaintzeko konpromisoa, 
baterako ordainketako zerbitzuak direnean —25 e) artikulua—, eta konpromiso ho-
rri batzea, adinduentzako asistentzia-zerbitzuen kasuan, pertsona horien ondarea 
prezio horien ordainketari atxikitzea, zor-aitorpenerako prozedurak ere erabili daitez-
keelarik —56.7 artikulua—. 

Erabiltzailearen ondarea prezio publikoaren ordainketari atxikitzeak asko aldatzen 
dituenez erabiltzaileak zerbitzuaz baliatzeko erabakia hartu zuenean kontuan hartu 
zituen elementuak, halako konfiantza legitimo baten ondorio zirenak, kontuan har-
tzeko moduko inguruabarra litzateke hori, salbuespena ezartzerakoan.

EKren 14. artikuluari buruzko doktrina konstituzionalak, laburbilduz, araubide 
juridiko desberdinak ezartzeko bide ematen du, ordenamenduak debekatzen 
ez dituen faktore edo elementuak (aztertu duguna bezalakoak) kontuan hartuta; 
diferentzia edo alde horrek, ordea, beti gainditu beharko du arrazoizkotasun-test 
edo -judizioa delakoa; hots, beharrezkoa baino gehiago ez salbuestea, diferen-
tzia justifikatzen duen arrazoia kontuan hartuta.

 97/2008 ABJI 279.etik 291.era par.
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IV .  KAPITULUA 

ARAUGINTZA TEKNIKA

1. ERREGULAZIO-ESTILOA

Ez da komeni lege-testu batean akronimorik erabiltzea […]

 97/2008 ABJI 317 par.

Era berean, eta proiektaturiko arauaren luze-zabalera ikusita, zera iradokitzen dugu: 
aztertzea ea III. tituluan datozen egoitza-harrerako baliabideen betekizun ma-
terialei buruzko edukiak ez ote ziren hobeto egituratuko, eta hobeto ulertuko, 
eranskin batean jasotzeko teknikara joz gero (egin-eginean ere, proposamena 
egin duen Sailak beste batzuetan ere —hirugarren adinekoentzako egoitza-zerbi-
tzuen kasuan, esate baterako— erabili du teknika hori).

 100/2008 ABJI 166 par.

Artikulu berean, beste alde batetik, zera aipatzen da: erakunde edo elkarte jakin 
batzuk (EUDEL, CONFEBASK, ASLE, REAS, eta abar) ere sartuko direla Enplegu-
rako Aholku Kontseiluan; izan ere, organo horretara eraman nahi diren jarduera-
arloetan ordezkaritzarik handiena dutenak baitira egun; hala ere, ordezkotza edo 
ordezkagarritasun hori aldatu egin daiteke; horrenbestez, zehaztu egin beharko 
litzateke kontuan hartu nahi den jarduera-eremuan ordezkaritzarik handiena 
izateari eusten dioten bitartean jarraituko dutela Kontseiluan.

 213/2008 ABJI 86 par.
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2. EGITURA

Laugarren eta seigarren xedapen gehigarriak, aldi jakin bati buruzko edo aldi jakin 
baterako neurriak eta inguruabarrak erregulatzen dituztenez, hobeto leudeke 
xedapen iragankor gisa.

 24/2008 ABJI 47 par.

3. GAIKUN TZAK EDO HABILITAZIOAK

Aurreproiektuaren 17.1 artikuluak xedatu duenaren arabera, EAEko Administrazio 
Orokorrean nekazaritza-arloan eskumena duen sailak ahalmena dauka landa-
lursail- edo -finka batek lurraren erabileraren funtzio soziala ez duela betetzen 
dekretuz deklaratzeko. Honako hau gogoratu behar da, ordea, Jaurlaritzaren 
Legearen arabera (7/1981 Legea, ekainaren 30ekoa) Lehendakariak (8. artiku-
lua) eta Eusko Jaurlaritzak (Legearen II. titulua) bakarrik eman ditzaketela 
dekretuak, eta sailburuek eskumena izango dutela euren sailetako gaiei buruzko 
dekretuak proposatzeko Jaurlaritzari, onar ditzan, hala bada; orobat, zeinek bere 
saileko gaiei buruzko administrazio-xedapen orokorrak eta ebazpenak emateko 
(26.3 eta 4 artikulua).

 122/2008 ABJI 156 par.

Ondorioz, beraz, sailburuek badute dekretuz onetsitako erregelamenduak osa-
tzea, denbora- edo orientazio-mugarik gabe, horri buruzko berariazko xedapen 
batek mugatu edo galarazten ez duen bitartean. Baina inolaz ere ezin dute errege-
lamendu bera ordezkatu, haren funtsezko edukia markatuz edo aldatuz, erregela-
mendua eten edo derogatzeraino.

Irizpide horiek irizpena egiten ari gatzaizkion proiektuari aplikatuta, Batzordeak berre-
tsi egiten du —34/2006 irizpenean egin zuen bezala—, lehenik eta behin, gehiegiz-
koa dela azken xedapenetan lehenaren lehen tartekian era generikoan ematen 
den habilitazioa, dekretua Europako legerian zein oinarrizko legerian gertatu 
aldaketei egokitzeko xedea baitu.

 170/2008 ABJI 87.etik 88.era par.

4. HIZ KUN TZA

Organo batzuetan parte hartzen duten pertsonak eta Administrazioaren sailen 
bateko titularrak direnak izendatzerakoan, gomendagarria da «la persona titular 
del Departamento…», edo «la persona titular de la Dirección…» esamoldeak erabil-
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tzea gaztelaniazko testuan, eta ez bakarrik hizkuntzaren erabilera ez-sexista bultza-
tzeko, baizik eta, baita ere, Legea onartzen den unean organo horien burutzan
dagoena aipatzea ekiditeko, une horretan dagokion genero-artikulazioarekin, 
aldatu egin daitekeelako gero […]

 122/2008 ABJI 184 par.

Proiektuaren 5.d) artikuluak baimena lortzeko baldintzatzat jarri du adingabeentzako
gizarte- eta hezkuntza-arretaren eremuan prestakuntza eta/edo eskarmentu bidez 
kualifikatuta dauden pertsonek zuzendutako eta administratutako erakundea izatea. 
Bi juntagailuren arteko konbinazioa, «eta/edo» alegia, erabili da, gramatikak 
onartu ez arren; izan ere, «edo» juntagailuaren balioa eman nahi zaio eskuarki; be-
raz, gauza bat edo bestea, edo biak, izan daitezkeela adierazi nahi denean, «edo»
juntagailua erabili behar da, bakarrik; «eta» juntagailua, ordea, konbinazioaren bi 
terminoak batera hartzen direnean baino ez da erabiliko, gauza bat eta bestea, biak 
batera, adierazteko.

 164/2008 ABJI 86 par.

 Ikus 122/2008 ABJI 188. par.

Proiektuak hainbatetan aipatzen ditu Ingurumen eta Lurraldearen Antolamendu Saila, 
Ingurumen eta Lurraldearen Antolamenduko sailburua, eta Ingurumen Sailburuorde-
tza, dagozkien Sailak eta Sailburuordetzak egun duten izendapenari jarraituta; 
hala ere, kontuan hartuta sailen eta organoen izendapenak aldatu egin daitez-
keela, zuzenagoa litzateke ingurumenean eskumena duen Saila, sailburua edo 
Sailburuordetza aipatzea.

 169/2008 ABJI 28 par.

5. AZALPEN-ZATIA

Zioen adierazpena zabalegia da, eta honetara mugatu behar du: labur deskribatzera 
arauaren sorburua, helburua eta hartutako neurriak, berrikuntza sartzen dutenak 
batez ere; egin-eginean ere, alde batera utzi daiteke arauaren egitura zehatz-mehatz 
deskribatzea.

 241/2008 ABJI 274 par.

Arauaren edukiari eta hobetsitako aukerari buruzko azalpen laburra jarri behar 
da Dekretuaren azalpen-zatian; hala ere, justifikazio-memorian hobeto egongo 
liratekeen alderdiak ekarri dira, hala nola zer errealitatera proiektatzen den, edota 
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antzeko beste erregulazio batzuei buruzko aipamena. Beraz, birformulatu dadila 
gomendatzen dugu.

 53/2008 ABJI 62 par.

Genero eraginaren aurreko ebaluazioa gauzatzeko eta gizonen eta emakumeen 
arteko desberdintasunak ekidin eta berdintasuna sustatzeko neurriak hartzeko ja-
rraibideen arabera —2007ko otsailaren 13ko Erabakiz onetsi baitzituen Jaurlaritzaren
Kontseiluak—, arauaren atariko zatian beren-beregi aipa daiteke generoaren 
araberako eraginari buruzko txostena eman dela, edota orokorrean esan
dagozkion nahitaezko txostenak eman direla.

 121/2008 ABJI 159 par.

6. XEDAPENAK KOPIA TZEA

Ez da alde batera utzi behar, gainera, HZLk berak, oro har, eta, bereziki, «haurren 
babesa»ren alorra erregulatzerakoan, lege-mailako hainbat testutatik hartu dituela 
testuak; beraz, Batzordearen ustez, jakinik segurtasun juridikoaren printzipioak
gomendatu egiten duela legezko xedapenak erregelamendu-arauetan kopiatu 
daitezen ekiditea, are gehiago eskatu behar da hori kopiatzen den lege-testuak, 
bere aldetik, beste lege-testu batzuen edukiak baditu.

 100/2008 ABJI 165 par.
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V.  KAPITULUA

ESKUMENEN BANAKETA

1. OROKORTASUNAK

VIII. tituluak, bere I. kapituluan, honako asmo edo helburu hau du: nekazaritzako 
eta elikagaigintzako kontuetan, EAEko Administrazio Orokorraren eta bere lurralde 
historikoen arteko eskumen-banaketa islatzea, «Euskal Autonomia Estatutua ga-
ratuz —betiere, Autonomia Erkidegoko erakunde erkideen eta haren lurralde his-
torikoetako foru-erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 
Legeak xedatutakoaren kontra egin gabe—« Baina horrek ez du esan nahi I. ka-
pituluaren barruko 92. artikuluak islatu duena denik eskumen-banaketa; izan ere, 
esparru-arauetatik ateratzen baita eskumen-banaketa —xede hori duen irizpe-
naren atalean aztertu dugu hori jada—, non eta Lege honen bitartez LHL aldatu 
nahi ez den, eta hala izatekotan, tratamendu berezia eman beharko litzaioke horri, 
espresuki aipatuz legegileak sartu nahi dituen aldaketak; dena den, ez da hori ka-
sua, aurreproiektuak beren-beregi adierazi baitu eskumenen banaketari ekin zaiola 
LHLk aurreikusi duenari kalterik egin gabe; horrenbestez, salbu uzten du LHL.

Ikusita 92. artikulua idatzita dagoen modua, badirudi bi legetatik datorrela esku-
men-banaketa: LHLtik eta orain irizpena egiten ari gatzaizkionetik; hori ezin da 
onartu, onartu ezin den bezala Euskal Autonomia Erkidegoaren Estatutuaren gara-
penean onartzea eskumen-banaketa. Argitu egin behar da, horrenbestez, irizpe-
na egiten ari gatzaizkion proiektuak ezin dituela berriz interpretatu ez EAEE 
ez LHL.

 122/2008 ABJI 114.etik 115.era par.
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A) Jende- eta gauza-baliabideen transferentzia

Estatuak ez ditu eskualdatu enpleguari eta gizarte segurantzari buruzko eskume-
nen egikaritzarekin zerikusia duten gauza- eta jende-baliabideak; horrek ez 
du esan nahi, hala ere, Euskal Autonomia Erkidegoak egikaritu ezin dituenik 
autonomia-estatutuaren arabera gai horietan dagozkion eskumenak, eta, ondo-
rioz, txostena egiten ari gatzaizkion aurreproiektua ezin denik onartu; izan ere, Kons-
tituzio Auzitegiak 25/1983 epaian ulertu duenez, «eskumenen titularitatea estatutuen 
bitartez esleitzen denean, ez dago egiazko eskumen-transferentziarik; horrenbestez, 
argi dago ezin garela eskumenen egikaritzaren transferentziaz mintzatu, egikaritza 
horretarako jende- eta gauza-baliabideen transferentziaz baizik. Eta are gutxiago 
atera daiteke aipatu bigarren xedapen iragankorretik (EAEEkoa) Estatutuak esleitu-
tako eskumenen halako «vacatio» bat, eskumen horiek indarra hartzea geroratzeko
erregela bat, Bitariko Batzordearen akordioek horretarako bidea emango zuten neu-
rrian. Tribunal honen jurisprudentziak esana du jada, beste testuinguru batean bada 
ere, arau-garapenerako eskumenen alorrarenean alegia, oinarri-legeak aldarrikatu 
arte itxaron beharrik gabe egikaritu daitezkeela eskumen horiek, Estatuaren ordena-
mendu juridikoan dauden oinarriekin bat etorriz; bada, ildo bertsutik adierazi behar 
da, kasu honetan, eskumenak «ipso iure» esleitzeak aukera ematen duela eskume-
nok berehala egikaritzeko, baldin eta jende- edo gauza-baliabide bereziak behar ez 
badira horretarako. Zerbitzuak transferitu edo eskualdatzea ezinbestekoa izango da 
estatutuaren bidez transferituriko eskumenak bete-betean egikaritzeko, baldin eta, 
eskumen horien izaera kontuan hartuta, zerbitzu horien transferentzia beharrezkoa 
eta nahitaezkoa bada; halakoetan, Konstituzioaren ikuspuntutik zilegi da Estatuak 
eskumen horiek erabiltzea, zerbitzuak eskualdatzen ez diren bitartean».

Ildo beretik, 124/1989 KAEk dioenaren arabera, «[…] gai jakin bateko zerbitzuen 
beharrezko transferentziarik ez izateak ez du galarazten eskumenen titularitatea 
eskuratzea, baldin eta autonomia-estatutuak autonomia-erkidego bati eskumena es-
leitu badio gai horretan».

[…]

EAEren titularitatekoak izaki, Estatuko erakundeek egikaritzen dituzten fun-
tzioen araubidea errespetatzeko asmoa argitzeko xedez, zera ezarri du lege-au-
rreproiektuaren lehen xedapen iragankorrak: legean ezarritakoa ez dela aplikatuko, 
baldin eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak kudeaturiko enplegurik ez dutenen-
tzako prestazioen araubide ekonomikoaren kudeaketari lotuta eta zerbitzu horrek 
kudeatzen dituen enplegu-politika aktiboei lotuta badago.

Batzordearen ustez, egingarritasun-arazo larria du lehen xedapen iragankor horrek, 
eta, beraz, bere horretan eusteari buruzko hausnarketa egin beharko litzateke. Has-
teko, kontraesankorra da; izan ere, aurreko azalpen edo motibaziorik gabe, hain da 
orokorra —ez da xedapenen zerrenda itxia—, ezen ematen baitu legegileak agindu 
bat-edo jarri duela exekutiboak indarrean dauden programak eta jarduketak —iriz-
pen honen aurreko paragrafoetan utzi ditugu agerian horien euskarria— egikaritzeari
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utzi diezaion. Gainerakoan, zaila da bideragarritzat jotzea eskumenak emateko 
legezko xedapenak aldi batez ez aplikatzeko formula bat, zertarako eta baliabi-
deak eskualdatzerakoan izandako atzerapenaren arazoari aurre egiteko, zehaz-
ki; hain zuzen ere, jada jasota dugunez, Konstituzio Auzitegiak berak gogoratu du 
Autonomia Estatutua onartzen den une beretik bereganatzen direla eskume-
nak, eta, horrenbestez, eskumenak oso-osorik egikaritzeko nahitaezko baldin-
tzak betetzean ala ez betetzean dagoela arazoa.

Hortaz, funtsezko gaiari ekin behar diogu, eta gai hori da identifikatzea Autonomia 
Erkidegoari eskualdatu gabeko zerbitzuetatik zeintzuk diren, berez, beharrezko
eta nahitaezko, eskumenen egikaritza osoa zerbitzuok benetan eskualdatu arte ge-
roratu behar izateraino. Esate baterako, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Na-
gusiaren doktrina errepikatuaren arabera, EAEko Administrazio Orokorrari dagokio 
zehapen-ahala egikaritzea (baita enplegurik ez dutenentzako prestazioei buruz ere), 
eta ezin da ulertu egikaritza hori eskualdatu gabeko zerbitzuen mende dagoenik. 
Hala ere, ez du egoki ematen legez zedarritzea zer zerbitzu dagoen eskualdatzeke;
bereziki, eskumenen legezko definizioarekin egiten duelako talka, eta, baita ere, 
aplikazioko arazo praktikoa izaki, exekutiboari, eta ez legegileari, egokitu be-
harko litzaiokeelako. Arrazoi horiek guztiak kontuan hartuta, zera gomendatzen
du Batzordeak: gaia aipatzeari eutsi nahi bazaio, Jaurlaritzari emandako agindu 
gisa baino ez aipatzea, Jaurlaritzak aukera izan dezan eragindako zerbitzuak 
identifikatzeko, martxan jarri behar diren une berean, hain zuzen.

 213/2008 ABJI 52.etik 62.era par.

B) Europar Batasuneko arauen translazioa

Jarraitutako prestatze-prozedurak agerian utzi duenez, ekimenak badu zerikusirik 
2006/123/EE Zuzentarauarekin (Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 
2006ko abenduaren 12koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruzkoa).

Horregatik, hain zuzen, komeni da analizatzen ari garen aurreproiektuaren azterketa 
zentratzeko balio duten hiru ideia agertzea.

Konstituzio Auzitegiaren (KA) doktrinari buruzkoa da lehenengoa, doktrina horren ara-
bera Europar Batasuneko zuzenbidea ez da, berez, konstituziotasunaren neurria 
edo kanona (besteak beste, 28/1991 eta 58/2004 KAEak); hala ere, arau-proiektua 
ordenamendu juridikoarekin bat ote datorren aztertzeaz ari garelarik, horrek 
ez du esan nahi Europar Batasuneko zuzenbidearekin bat ote datorren azter-
tu behar ez denik; aitzitik, nahitaezkoa da azterketa hori, Europar Batasuneko 
zuzenbidearen (jatorrizkoaren zein eratorriaren) lehentasunaren printzipioaren 
arabera, teknika edo printzipio horren bitartez bermatzen baita zuzenbide horren era-
ginkortasuna.
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Horra bigarren ideia: Europar Batasuneko zuzenbidearen mugen barruan betiere, 
estatu kide bakoitzaren barne-zuzenbideari dagokio zehaztea zeintzuk diren 
Europako ordenamendua arauz aplikatzeko beharrezkoa den guztia gauza-
tzeko organoa eta prozedura. Egin-eginean ere, barne-iturrien sistemaren arabera 
zehaztu beharko dira bai eman beharreko arauaren izaera —horren maila formala, 
alegia—, bai eskumena duen botere publikoa.

Eta hirugarrenaren arabera, azkenik, zera hartu behar da gogoan: aipatu Zuzen-
tarauaren (2006/123/EE, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2006ko 
abenduaren 12koa) transposizioa egiteko epea 2009ko abenduaren 28ra arte luza-
tzen bada ere, Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiaren (EEJA) jurisprudentziak
(oinarritzat harturik Europako Erkidegoa Eratzeko Itunaren 10. artikulua, bigarren 
paragrafoa, 249. artikuluak dioenarekin lotuta) zera adierazi duela: estatu kideek, 
transposizio-epe horren barruan, ezin izango dutela xedapenik eman, baldin 
eta arrisku larrian jartzen badute zuzentarauek lortu nahi duten emaitza.

 26/2008 ABJI 35.etik 39.era par.

2. NEKAZARI TZA ETA ABEL TZAIN TZA (EAEE, 10.9 ART.)

Estatuak ez du berariazko eskumenik nekazaritza- eta abeltzaintza-alorretan; 
hala ere, Konstituzio Auzitegiak esku hartzeko tarte zabala aitortu dio nekazari-
tzaren alorrean, ekonomia-jarduera oro har planifikatzeko oinarriak eta koor-
dinazioa finkatzeko eskumenaren bitartez (EKren 149.1.13 artikulua. Oinarriak 
finkatzeko estatu-eskumen horrek barruan hartzen ditu hala araugintza-ahal zabal 
bat, are erregelamendu-mailako arauak hartzen dituena, nola exekuzio-ahalmenak, 
kasu jakin batzuetan. 14/1989 KAEk, hala ere, ñabardurak eman dizkio estatu-
eskumen horri, jarraibideak ezarri baititu eskumen hori behar bezala interpretatzeko,
hau da, autonomia-erkidegoen eskumenak indarrik eta edukirik gabe ez uzteko: 
«xedapen hori ezin da honela interpretatu: nekazaritza- eta abeltzaintza-merkatuari
eragiten dion eduki ekonomikoko neurri autonomiko orok urratu egiten duela Esta-
tuak merkatua antolatu eta erregulatzeko duen eskumena; hala interpretatuz gero, 
ukatu egingo litzateke-eta aipatu estatutu-xedapenak Balearretako Erkidegoari 
ematen dion eskumena; aitzitik, honela ulertu behar da: ekonomiaren antolamendu 
orokorra ezartzeko duen eskumenaren bitartez, Estatuari dagokiola Estatuko 
nekazaritza- eta abeltzaintza-merkatua antolatu eta erregulatzeko jarraibide 
orokorrak ezartzea, eta horien barruan, prezioen eta horniduren politika orokorra 
definitzekoak, baita merkatu horren egonkortzera bideraturiko esku-hartzeko neu-
rriek jarraitu behar duten norabidea markatzekoak ere; horrenbestez, autonomia-er-
kidegoak, jarraibide orokor horien barruan, eskumena izango du neurri oro har-
tzeko, baldin eta aipatu jarraibide horien kontrakoa ez bada, baizik eta horien 
osagarri, horiekin bateragarri, edota horiekiko neutro, besterik gabe, halako 
moldez non, autonomia-erkidegoko nekazaritza- eta abeltzaintza-egitura hobe-
tzeko xedea izanik, Estatuak ezarritako antolamendu orokorrari interferentzia 
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negatiborik edo distortsiorik eragingo ez dioten, baizik eta, alderantziz, Esta-
tuko ordenamendu horren lagungarri izango diren, edo gutxienez, gaitzik egin-
go ez diotenak».

Aurrekoaz gain, doktrina konstituzionalaren arabera, Estatuak baditu beste esku-
men batzuk, nekazaritzaren sektorearekin zerikusia duten gaietan esku hartzeko, 
hala nola: (i) ikerketa zientifiko eta teknikoaren sustapena eta koordinazio oroko-
rra —EKren 149.1.15 artikulua—; (ii) barne-osasunaren oinarriak eta koordinazio 
orokorra —EKren 149.1.16 artikulua—; (iii) aseguruak antolatzeko oinarriak —EKren 
149.1.11 artikulua—; (iv) Administrazio publikoen araubide juridikoaren eta haietako 
funtzionarioen estatutu-araubidearen oinarriak, eta administrazio-prozedura erkidea 
—EKren 149.1.18 artikulua—; (v) ingurumenaren babesari buruzko oinarrizko lege-
ria —EKren 149.1.23 artikulua—; (vi) legeria zibila —EKren 149.1.8 artikulua—; (vii) 
merkataritzako legeria —EKren 149.1.6 artikulua—; (viii) kanpo-merkataritza —EKren 
149.1.10 artikulua—; (ix) baita 149.1.1 artikuluko eskumen-titulua ere, berdintasune-
rako oinarrizko baldintzak ezartzeko, eta EKren 149.3 artikuluaren hondar-klausula 
ere. Eskumen-esparru zabal hori, dena den, oinarrizkoaren edota koordinazio-fun-
tzioen esparrura mugatzen da, kasurik gehienetan —alde batera utzita, adibidez, 
legeria zibilari edo merkataritzako legeriari buruzko alderdi batzuk—.

 122/2008 ABJI 51.etik 54.era par.

Kontuan hartzekoa da, azkenik, LHLk baso edo mendien alorrean lurralde historikoei 
aitortzen dizkien eskumenak ez diola EAEri galarazten plangintza-, antolamendu- 
eta koordinazio-eskumenak erabiltzea haren gainean; betiere, lurralde historikoek 
mendi eta basoguneen gainean dituzten bakarreko eskubideei eragin gabe. Hala 
aitortu zuen Arbitraje Batzordeak maiatzaren 15ean emandako 3/2003 Ebazpenean.

 122/2008 ABJI 58 par.

Europar Batasuneko erregelamenduak edo araudiak Euskal Autonomia Erkidegoaren 
(EAE) eremuan zuzenean garatu eta exekutatzeko erregelamendu-ekimena dugu ho-
nako hau; hain zuzen ere, EAEk, Autonomia Estatutuaren (EAEE) arabera, eskumen 
osoa baitu nekazaritzan eta abeltzaintzan, ekonomiaren antolamendu orokorrarekin 
bat (EAEEren 10.9 artikulua), eta Euskal Herriko ekonomiaren sustapen, garapen eta 
plangintzan, ekonomiaren antolamendu orokorrarekin bat (EAEEren 10.25 artikulua).

Puntu honetan, Europar Batasuneko xedapenak garatu eta betearazteko helburuari 
dagokionez, arauan jasota baitago, 4/2000 ABJIren 11. paragrafoak zioena eka-
rri behar dugu hona: «proiektua Europar Batasuneko erregelamenduak garatu eta 
exekutatzekoa den neurrian, gogoratzekoa da Europar Batasuneko zuzenbide 
eratorriaren arauak barne-zuzenbidera aldatzeko eskumenari buruzko doktrina 
konstituzionala, horretarako, Konstituzioan eta autonomia-estatutuetan jasotako iriz-
pideak hartuko baitira kontuan, eskumenak Estatuaren eta autonomia-erkidegoen 
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artean banatzeko irizpideak, alegia (252/1988 eta 79/1992 KAEak, eta berrikiagotan 
148/1998 eta 21/1999 KAEak). Konstituzio Auzitegiaren 79/1992 epaia nekazaritza 
eta abeltzaintza alorretan NBBEF (EEE) diru-laguntzak erregulatu eta emateari buruz-
koa da, eta proiektu hau ere da gai berberaren gainekoa (Euskal Autonomia Erkide-
goko Estatutuaren 10.9 artikulua); bada, epai horren arabera, laguntzak kudeatzea 
aitortzen zaie, oro har, autonomia-erkidegoei, eta, beraz, Erkidego zuzenbidearen 
arau bat euren lurraldean exekutatu edo aplikatzeko xedapenak ematea ere onartzen
zaie, eta Estatuak emandako garapen-arauak ezin dira autonomia-erkidegoen esku-
men esklusiboetan sartu, non eta sektorea antolatzeko oinarrizko arauak ez diren, 
edota koordinazio-arrazoiak direla medio justifikatuta ez dauden».

Hala ere, Estatuak arauak emateko aukera duenez, EKren 149.1.13 artikulua, ekono-
miaren antolakuntza orokorrari buruzkoa, babestzat hartuta, eta titulu horrek murriz-
tu egiten dituenez EAEren eskumen esklusibo horiek, beste gogoeta batzuk ere egin 
behar dira, Europar Batasuneko arau eratorrien garapenari buruz, hain zuzen ere.

Ondorio horietarako, nahitaez zehaztu behar da —41/2002 ABJIn adierazi genue-
naren ildotik—, 45/2001 KAEk erakutsi zuen bezala, Europar Batasuneko estatu 
kideen politika bateratuek —dagokien merkatu antolakunde bateratuen (MAB) 
bidez definitzen baitira, antolakunde bateratu horietan taxutzen dira-eta sektore jakin 
baten antolamendu ekonomikorako arau orokorrak— finkatzen dutela nekazaritza-
sektorearen egitura. Hau da, estatu batetik Europar Batasunaren mailara igotzen 
dela antolamendu- edo plangintza-erabakia, erabakitako politika bateratuaren hel-
buruen mesedetan. Halakoetan, antolakunde bateratu bat eratzeko arauak garatuz 
ematen diren estatu-xedapenak Europar Batasuneko erregelamendua aplikatu eta 
garatzeko arau baino ez dira, eta errespetatu egin behar dute Europako erregela-
menduaren helburu harmonizatzailea, erregelamendu horrek jarritako baliabideak eta 
aukerak erabiltzeko bideak paratuta, era berean.

Estatuari, merkatu antolakunde bateratu baten esparruan ari denean —anto-
lakunde bateratu hori, gogoratu dezagun, sektore jakin baten antolamendu 
orokorraren oinarrizko alderdiak (ekonomikoak barne) Europar Batasuneko 
lurralde osorako zedarritzeko helburuz eratu da—, ez dagokio Europako araua 
aplikatzeko irizpide zehatz-zorrotzak finkatzea, bere lurralde-eremuan antola-
mendu-elementu orokorren apreziazio berri batetik abiatuta. Aitzitik, Estatuari 
dagokio neurri egokiak hartzea Europako arauak aplikatu eta garatzea errazte-
ko, eskumena duten herri-administrazio guztien arteko eskumen-banaketaren 
eskema errespetatuz beti; eta, gehien-gehienez, laguntzak izapidetzea erraz-
tuko duten gutxieneko xedapenak ere sartu beharko ditu.

Estatuaren berme-eginkizunak, xedetzat izan arren politika bateratuaren onurak 
ekoizleei helarazteko behar diren baliabideak jartzea, ez dio Estatuari ematen jar-
duteko aukera mugagabea, Europar Batasuneko araua betearazteko eskumena 
bereganatzeko bide emango diona, indarrean dagoen eskumen-banaketaren 
eskemaren arabera eskumen hori benetan duenaren kaltetan. Ildo horretatik jo 
du, irmo jo ere, aipatu 45/2001 KAEk (6. OJ). 
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Estatuko arau batek titulu hori (EKren 149.1.13 artikulua) behar ez bezala erabiltzeko
arriskuari dagokionez, honako hau gogoratu behar da 45/2001 KAE horretan:

(8. OJ) […]149.1.13 artikuluak berdin babes ditzake ekonomiaren arlo jakin batzuk 
antolatzeko ildoak, gida-lerroak eta erabateko irizpideak ezartzen dituzten estatuaren 
arauak bezala ekintza edo neurri bereiziak ere, antolaketa horren bidez ezarritako hel-
buruak gauzatzeko ezinbesteko direnak (Konstituzio-auzitegiaren 155/1996 epaia, urria-
ren 9koa, 4. oinarri juridikoa eta bertan aipaturiko jurisprudentzia). Baina Auzitegi honek 
deklaratu duenez ere, baldin eta autonomia-erkidegoaren eskumen berariazko batzuk,
«abeltzaintza»ren arlokoak, eta estatuaren eskumen orotako bat, «ekonomia antola-
tzea»ren arlokoa, elkarren gainera pilatzen badira, autonomia-erkidegoarenak izango du 
lehentasuna, zeren eta, bestela, eskumen-titulu berariazkoaren edukia hustuta geratuko 
bailitzateke, nahiz eta ezin ikusi auzitan jarritako eskumen horrek ekonomia-jarduera 
erabatekoari zuzenki eta aintzat hartzeko era batez nola eragiten dion (besteak beste, 
KAEak: 112/1995, uztailaren 6koa; 21/1999, otsailaren 25ekoa, eta 128/1999, uztailaren 
1ekoa, 7. OJ). 

Indarrean dagoen eskumen-eskema interpretatzeko arrazoizkotasun-irizpideak era-
bilita, azaldutako alderdi eta irizpideen arabera, honako hau ondoriozta daiteke:

a)  Onargarria da estatuko arauak alderdi orokorrak erregulatzea, baldin eta lagun-
tzak egoki izapidetzea ahalbidetzeko bada, politika bateratuaren helburua lortze
aldera, eta horrek justifikatu egingo luke EKren 149.1.13 artikulua erabiltzea, Esta-
tuaren esku-hartzea zilegiztatzeko.

b)  Aldiz, ez da onargarria Estatuko arauak behar bezalako justifikaziorik gabe 
erregulatzea —EKren 149.1.13 artikuluaren babesean bada ere, ekonomiaren 
antolakuntza orokorrari buruzko irizpideak aintzat hartuta— Europar Batasuneko 
araua betearazteko neurriak, autonomia-erkidegoen eskumenen kaltetan.

 170/2008 ABJI 27.etik 34.era par.

Proiektuaren gai zehatzari dagokionez (nekazaritza-turismoko laguntzak), araua-
ren asmoa da diru-laguntza lerroen erregulazio orokor gisa aritzea, eta auto-
nomia-erkidego osorako agintariei ematea azken erantzukizunak laguntzen ku-
deaketan —laguntza horiek, egin-eginean ere, EAEko funts orokorrekin finantzatzen
dira (6. artikulua), Europar Batasuneko funtsez gain—.

Autonomia-erkidego osorako erakundeek erregulazioa emateak, berez, ez du 
lurralde historikoek nekazaritza-garapenaren azpigaian arauak garatzeko eta 
exekutatzeko eskumena urratzen (nekazaritza-turismoari dagokion nekazaritza-
dibertsifikaziorako dirulaguntza-jarduera horren barruan kokatu daiteke).

Ondorio horietarako, aipatzekoa da laguntza horiei buruzko erregulazioa, aurreko ba-
tzuetan, arau orokor gisa (Agindua, 2000ko abuztuaren 30ekoa, 166/2000 Dekretua-
ren babesean emana), edo, gutxienez, foru-erakundeek garatzeko moduko esparru-
araudi gisa (243/2004 Dekretua) eman duela EAEk berak. 
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Laguntzen kudeaketari berari dagokionez, EAE osorako erakundeei gorde baitie 
modu esklusiboan proiektuak, badaude ildo horretatik aldentzen diren aurrekariak 
ere: izaera exekutiboko lanak EAEk eta foru-organoek partekatuta —2000ko abuztua-
ren 30eko Agindua—, edo foru-organoen esku utzita, erabat —243/2004 Dekretua—.

Horregatik da deigarria proiektuak autonomia-erkidego osorako departamentuaren 
esku uztea, erabat utzi ere, lan exekutibo horiek.

Eta ezin da aitzakiatzat hartu indarrean dagoen 2007-2012 EAELGPk Landaren 
eta Itsasertzaren Garapeneko Zuzendaritza hartzea Europar Batasuneko laguntzak 
kudeatzeko arduraduntzat; izan ere, Europar Batasuneko agintaritzen aurreko azken
erantzukizuna hartzea ez da bateraezina laguntzak exekutatzeko edo kudeatzeko 
lanak banatzearekin.

Horren erakusgarri argia da Europar Batasuneko laguntzen kudeaketaren erregula-
zioa bera —gaur egun, 194/2006 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde 
Ordaintzailea eratzen duena, eta dagozkion hitzarmenak—; izan ere, laguntza jakin 
bakoitzaren izaeraren arabera zehazten da izaera exekutiboko lanen banaketa auto-
nomia-erkidego osorako organoen eta foru-organoen artean.

Proiektuak, horrenbestez, alde batera utzi du foru-organoek alor horretan duten 
exekuzio-eskumena.

199/2008 ABJI 18.etik 39.era par.

3. GIZARTE LAGUN TZA (EAEE, 10.12 ART.)

Aurreproiektua, oro har, «gizarte-laguntza»ren alorrean kokatuz gero (kalterik egin 
gabe, jakina, eduki jakin batzuetarako berariazko eskumen-tituluak hobesteari), 
komeni da gogoratzea Konstituzio Auzitegiak eskumen-esparru horren nondik no-
rakoei buruz emandako doktrina.

Ildo horretatik, Konstituzio Auzitegiak (denen erakusgarri, 76/1986 eta 146/1986 
epaiak), gizarte-laguntzaren kontzeptua eraikitzerakoan, gizarte-segurantzaren 
sistema hartu du, eta zera esan: gizarte-segurantzaren sistemak hartzen ez dituen po-
pulazio-taldeak babesteko tresna bat dela gizarte-laguntza, horren ezaugarririk aipaga-
rriena izaki gizarte-laguntzaren finantzaketa onuradunen edozein ordaindu-beharretik 
at aurreikusten dela. Horrekin batera esan du indarreko legeriatik atera daitezkeen irizpi-
de materialetatik abiatuta eraikitzen dela gizarte-laguntzaren kontzeptua; baina, nolanahi 
ere, kontuan eduki behar dela beti konstituzio-multzotik gizarte-laguntzaren kontzeptu 
zabala eratortzen dela, eskumen-banaketari dagokionez, eta herri-administrazioek zein 
erakunde pribatuek emandako asistentzia edo laguntza barne hartzen duela.

Guztiarekin ere, gizarte-laguntzak, edo zehatzago esanda, gizarte-zerbitzuen sis-
temak, garrantzizko bilakaera izan du azken urteotan, eta hori ere aipatu behar 
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da. Beraz, 238/2002 KAEren oinarri juridikoek erakusten dutenez, gaur egungo 
arau-testuinguruan bereziki zaila eta korapilatsua da Gizarte Segurantzaren eta 
gizarte-laguntzaren arteko mugak argitzen saiatzea; izan ere, arian-arian bilakatu 
dira, elkarri eraginez, bai Gizarte Segurantza (unibertsalizaziorako eta babes-eremua 
handitzeko joerarekin) bai gizarte-laguntza bera (betiko ongintza edo benefizentziaz
haratago, eta ekainaren 5eko 76/1986 KAEtik ateratzen denez, Gizarte Seguran-
tzaren prestazio-multzo egonkorrak betetzen ez dituen, edo nahikoa betetzen ez 
dituen, beharrizanei egin nahi die aurre).

Eta zailtasun hori areagotu egin da, gainera, orain arte gizarte-laguntzaren esparruko-
tzat jotako eremuetan Estatuak egin dituen esku-hartze normatiboak EKren 149.1.1 
artikuluak ematen dion eskumen-esleipenean oinarritu dituelako; egin-eginean ere, 
eskumen-titulu horren zedarritzea ere ez da batere erraza, hemen aztertzen ari ga-
renari dagokion ikuspegitik bederen: alegia, Konstituzioaren xedapen horrek finkatu 
duen berdintasun-bermeak muga ekar diezaiekeelako autonomia-erkidegoei euren 
eskumenak egikaritzerakoan.

Hala ere, aztertzen ari garen aurreproiektuari begiratuz gero, ez du beharrezko ema-
ten arazo hori sakon aztertzen sartzeak, ekimenak onartu egiten dituelako, a priori,
estatuko legegileak hartu dituen erabakiak.

Horri gagozkiolarik, Konstituzio Auzitegiaren doktrinaren arabera legegile autono-
mikoari dagokion ildotik doa ekimena, Estatuak, EKren 149.1.1 artikulua oinarri-
tzat hartuta, familiei sostengua eta babesa emateko definitu duen erregimenaren 
gehigarri bat ezarri baitu, kontuan hartuta, noski, Konstituzio Auzitegiak oso goiz 
adierazi zuenez (37/1981 KAE, 2. OJ), titulu horrek oinarri duen berdintasun-klau-
sula ezin dela interpretatu «… inola ere, ordenamenduaren uniformitate zorrotz eta 
monolitikotzat, zeinetatik, baldintza-berdintasunean, eta nazioaren lurraldeko edo-
zein tokitan, eskubide eta betebehar berberak ondorioztatzen baitira. Hori ez da inoiz 
hala izan gure artean, Zuzenbide Pribatuaren eremuan, eta, eskubideak eta askata-
sunak egikaritzeko oinarrizko baldintzetako berdintasunari dagokion erreserbarekin 
—lehen aipatu dugu—, orain ere ez da hala inongo eremutan, autonomia-erkidegoek 
duten legegintza-ahalak egitura konposatua ematen diolako gure ordenamenduari, 
eta horren bitartez herritarren posizio juridikoa desberdina izan daitekeelako esta-
tuko lurraldeko tokiaren arabera»; doktrina horren itxiera-arautzat, dena den, zera 
onartu behar da: legegile orok, araubide desberdinak ezartzerakoan, arrazoizko eta 
neurrizko oinarri objektiboa izan behar duela, berdintasunerako printzipio/eskubi-
dearen arabera (EKren 14. artikulua).

Hartara, EAEk, bere eskumenak baliatuz —zehazki, gizarte-laguntzaren eta komu-
nitatearen garapenaren alorretan dituen eskumen esklusiboak oinarritzat hartuta— 
bere esku du aurreproiektuak zertu duen erregulazioa ezartzea, erregulazio horrek 
errespetatu egiten dituelako Estatuak, EKren 149.1.1 artikuluko eskumen-titulua 
garatuz, definitu dituen oinarrizko posizio juridikoak.

 43/2008 ABJI 35.etik 41.era par.
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Familiari berariazko zerga-tratamendua ematea (intentsitate desberdinekoa, 
familia-moten arabera), eta, sozietateen gaineko zerga diseinatzerakoan, zerga horren 
mendeko sozietateek familien mesedetan gauzatzen dituzten jarduera jakin batzuk 
kontuan hartzea: horra bi helburu posible eta txalogarri, familiei laguntzeko politikaren 
barruan.

[…]

Horrenbestez, aski bekigu honako hau adieraztea: aztertzen ari garen xedapenaren 
ondorioak baldin badira, besterik gabe, gomendio edo iradokizunak ematea nahi 
diren neurriak hartzeko eskumena duten organoei (1. eta 2. paragrafoetako lehen 
lerroaldeetan, adibidez), egokiago litzatekeela aurreproiektuaren alde programatikora 
eraman, eta neurrien artean ez jartzea. Aldiz, xedapenaren beste zati batzuk har-
tzen baditugu, hots, foru-organoei betebehar juridiko zehatzak markatu nahi 
omen dizkietenak (ildo horretatik, PFEZi buruzko aipamenak, Sozietateen gaineko 
zergarenak, eta zerga-oinarria murriztu beharrean, ahal dela, hobe kuota-murriz-
ketak egitearena) honako hau ohartarazi behar dugu: oso zalantzagarria dela 
EAEEk finkatu duen barne-banaketarekin (erkidego osorako erakundeak/lurralde 
historikoak) bateragarri ote diren, eta ez daudela neurri harmonizatzaileei zor zaien 
terminoetan emanda.

 43/2008 ABJI 153.etik 156.era par.

21/2000 ABJIn esan genuenez, ez dago «gizarte laguntza» gaiari buruzko kon-
tzeptu finkatu edo ondurik, eta Konstituzioak berak ere ez du kontzeptu horren 
zedarritzerik ematen, eta Konstituzio Auzitegiak, gaur egunera arte, ez du zedarri-
tze hori gauzatu; izan ere, Auzitegi horrek aipatu gaiari buruz eman dituen epaiek 
—honako hauek, funtsean: 76/1986, ekainaren 9koa, 146/1986, azaroaren 25ekoa, 
13/1992, otsailaren 6koa, horrek «gizarte-laguntza»ri buruz zuen tesia honako epai 
hauetan berretsi baita: 16/1996, otsailaren 1ekoa, 68/1996, apirilaren 18koa eta 
239/2002, abenduaren 11koa— ez dute «gizarte laguntza» kontzeptua erabat defini-
tu, hots, behar besteko segurtasun, orokortasun eta abstrakzioarekin, oro har aplika-
tzeko irizpideak ateratzeko moduan.

Doktrina horrek, hala ere, finkatu egin ditu «gizarte-laguntza»ren ezaugarrietako 
batzuk, eta gizarte-zerbitzuak esamoldearen sinonimotzat jo izan du, oro har, 
laguntzak eta zerbitzuak ematea sartuz horren barruan; oraintsu, gainera, autonomia-
erkidegoek gai horretan (EKren 148.1.20 artikulua) bereganatu dezaketen eskumena 
gehiago zehaztu da, egindako estatutu-erreformekin; hala nola, Kataluniako Auto-
nomia Estatutuaren (6/2006 Lege Organikoa, uztailaren 19koa) 166.1 artikulua, edo 
Andaluziako Estatutuaren (2/2007 Lege Organikoa, martxoaren 19koa) 61. artikulua; 
dena den, EAEEk espezifikazio- edo zehaztasun-maila hori ez izateak ez du esan 
nahi eskumena desberdina denik, funtsean.

[…]
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Hala ere, egoki ematen du eskumen-banaketa hori sakonago aztertzeak, batez ere 
Estatuak eskua sartu duelako eremu horretan; izan ere, abenduaren 14ko 39/2006 
Legea onetsi du, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran 
dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa baita (aurrerantzean, APSL). Lege horre-
tan jasotzen diren laguntzak «autonomia-erkidegoetako gizarte-zerbitzuen sarean 
sartuko dira, dena delako autonomia-erkidegoak bere eginda dituen eskumenen ara-
bera», eta autonomia-erkidego horiek bermatu behar dute eskaintza nahikoa izango 
dela, bai zentro edo zerbitzu publikoen bidez, bai hitzartutako zentro pribatuen bidez, 
Estatuko Administrazioak ezarritako gutxieneko babes-maila behintzat ziurtatzeko, 
Estatuko Administrazioak bereganatu baitu maila horren erabateko finantzazioa.

Estatuak zera aipatu du lege horren oinarritzat: Konstituzioaren 149.1.1. artiku-
luaren arabera duen eskumen esklusiboa. Konstituzioko eskubideak balia-
tzean eta betebeharrak betetzean espainiar guztiak berdinak direla bermatzeko
oinarrizko baldintzak arautzeari buruzko eskumena da hori (Legearen azken 
xedapenetan zortzigarrena).

Ezer baino lehen, egoki da zehaztea ez duela erregulazio hori EKren 149.1.17 artiku-
luaren babesean sartu, artikulu horrek eskumen esklusiboa eman baitio Estatuari 
«Gizarte Segurantzaren oinarrizko legeria eta araubide ekonomikoan».

Gauza jakina denez, izaera berria eman dio Konstituzio Auzitegiak gizarte-se-
gurantzaren kontzeptuari. Maiatzaren 21eko 65/1987 KAEren arabera (17. OJ), 
«Estatuaren funtzio bihurtu da Gizarte Segurantza», eta 41. artikuluaren aurreikus-
penak «Gizarte Segurantzari buruzko aurreko kontzepzioetatik aldentzea dakar, 
kontribuzio-printzipioari eta arrisku edo kontingentziei aurre egiteari ematen bai-
tzioten lehentasuna». Dinamikotasuna ere eman dio; izan ere, azaroaren 27ko 
206/1997 KAEren arabera, Gizarte Segurantzaren Sistemaren erakunde-bermea 
finkatu du EK-k, «baina aukerarik itxi gabe Gizarte Segurantzaren sistemaren 
bilakaerari, egun ezezagunak diren esparruetara jo baitezake, edota orain arte 
—nahi izan ez duelako edo ezin izan duelako— erabili ez dituen tekniketara».

Gizarte-laguntzaren alorra, neurri handi batean, eta ekainaren 9ko 76/1986 KAEk 
zioenaren ildotik, «Gizarte Segurantzaren sistematik at dago, ez dago bertan 
sartua»; izan ere, «beharrizan espezifikoetarako babes-mekanismotzat ageri zaigu, 
Gizarte Segurantzaren sistemak barneratzen ez dituen populazio-taldeek izaten 
baitituzte, eta Gizarte Segurantzak berezko dituen teknikez bestelakoak erabiltzen 
ditu», eta osagarria da, eta abenduaren 11ko 239/2002 KAEren arabera, «Gizarte 
Segurantzaren sistemak babestutako kasuak zabaltzeak ez du aldez aurretik bazter-
tzen Gizarte Segurantzaren onuradunen talde batzuek laguntza osagarriak behar 
izatea, sistema horrek betetzen ez dituen beharrizanei arreta emateko; horrenbestez, 
zuzenbideko estatu sozialaren ikuspegitik, gure Konstituzioak finkatu baitu (EKren 
1. artikulua), ezin da desegokitzat jo beharrizan horiei erantzutea, Konstituzioaren 
xedapen horrek aipatzen duen balioaren, justiziaren, mesedetan; erantzun ere, au-
rrez ikusitako habilitazioen bitartez, zeinak Konstituzioaren beraren erabakiz lotzen 
baitzaizkio Estatuaren eskumen-titulu espezifikoei, zentzu hertsian hartuta, («Gizarte 
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Segurantza»), edo autonomia-erkidegoenei («gizarte-laguntza»), betiere, noski, behar 
bezala jokatuz gero, hau da, gai bi horiek zedarritzeko arauak errespetatuz».

Eta zergatik egiten dugu zehaztapen hori? Estatuko legegileak gizarte-zerbitzuen 
alorrean sartu nahi duelako APSL, lege horren zioen adierazpenaren hainbat zatitan 
azaldu duenez, eta, adierazi dugun bezala, EKren 149.1.1 artikuluko eskumenean 
(interpretazio zail-konplexua duen titulua baita hori) oinarritu duelako autonomiarako 
eta mendekotasunari arreta emateko sistema (AMAS) sortzea, administrazio publiko 
guztien lankidetza eta parte-hartzearekin.

Goiz onartu zuen 146/1986 KAEk, azaroaren 25ekoak, Estatuak esku har-
tzea zuela gizarte-zerbitzuen esparruan: «gai konplexu batean, halakoa baita 
gizarte-ekintza eta –babesa, eta funts-funtsezkoa Estatu Sozial batean (Konsti-
tuzioaren I. tituluaren hirugarren kapituluan sartutako gizarte-politikaren printzipio 
gidariak ikusita), eskumen esklusiboak ezin dira zentzu hertsian ulertu; hau 
da, gizarte-eremuan jarduteko aukeraz gabetu behar direla beste erakunde 
publiko batzuk –hala gertatzen baita toki-enteekin bereziki-, edo entitate pri-
batuak, azken horiek, gainera, Konstituzioaren 41. artikuluaren azken tartekiak 
finkatutako askatasun-eremua baitute alor horretan, edota Estatua, baldin eta 
autonomia-erkidegoaren eremua baino zabalagoa behar duten berariazko 
arazoak badira, egoki aztertu edo tratatuko nahi izanez gero bederen, eta 
euren kontzepzioan, eta are kudeaketan, autonomia-erkidegoaren eremuaz gora-
gokoa eskatzen badute, Estatuari egokitu baitakioke eremu hori».

Epai horrek gaineratu zuenez, «behin arazo sozial jakin bat aurkituz gero, eta auto-
nomia-erkidegoaren mailaz gaineko Gizarte Laguntzako esku-hartzeak behar iza-
nez gero, esku hartzeko aukera izango luke Estatuak; baina, horretarako, ahal den 
neurrian errespetatu beharko lituzke eragindako autonomia-erkidegoen eskumenak, 
baita erkidego horien parte-hartzea kontuan hartu ere, jarduera hori gauzatzearen 
nondik norakoak zehazte aldera (hain zuzen ere, badira alor horretan lankidetzako 
edo elkarlaneko jarduera lortzeko tresna egokiak), nahiz eta hori guztia kasu guztie-
tarako ezin den eskatu».

EKren 149.1.1 artikulura itzuliz, badirudi eskubide konstituzionalen kontzepzio zabala 
hobetsi duela Konstituzio Auzitegiak, politika sozial eta ekonomikoa gidatzeko prin-
tzipioen barruan ageri direnak sartuz, hortxe kokatzen baitira 49. artikulua («Botere
publikoek gutxitu fisiko, sentsorial eta psikikoen aurreikuspen, tratamendu, birgai-
tze eta integrazioa bilatuko dute beren politikan; behar duten ardura espezializatuaz 
kontu egin, eta bereziki babestuko dituzte gutxituok, Titulu honek herritar guztiei 
ematen dizkien eskubideez goza dezaten») eta 50. artikulua («Botere publikoek, 
pentsio egoki eta aldian-aldian eguneratuen bitartez, ekonomia-askitasuna berma-
tuko diete herritarrei zahartzaroan. Era berean, familiako betebeharrak gorabehera, 
gizarte-zerbitzu sistema bat eratuko dute adintsuen ongizaterako, haien osasun-, 
etxebizitza-, kultura- eta aisialdi-arazo bereziez ardura daitezen zerbitzuok».)
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Hala egin zuen, behintzat, ingurumenaz gozatzeko eskubidearekin, EKren 45. ar-
tikuluak babesten baitu —149/1991 KAE, uztailaren 4koa—, egia izanik ere epai hori 
lehenagokoa dela titulu hori sakonago aztertu zuten beste batzuk baino —KAEak: 
61/1997 eta 173/1998—, zera adierazi baitzuen horietan: zentzu hertsian hartuta, 
konstituzio-eskubideei eragiten diela, baita oinarrizko betebeharrei ere. Beste-
la, 61/1997 KAEk gaineratu zuenez, «eskubideen indar hedakorra eta ordena-
mendu juridikoa oinarritzeko funtzioa direla-eta (EKren 10.1 artikulua), Kons-
tituzioaren 149.1.1 artikuluaren esparrua eta zentzua gainezkatuta geratuko 
lirateke, ezin baitu ordenamenduko edozein materia edo sektoretan sartzeko 
gai den titulu horizontal gisa jardun, nolabait konstituzio-eskubide edo -eginbe-
har batera berbideratzeko modukoa izateagatik bakarrik».

Geroko epai batzuek, gainera, lehentasunezko beste inkardinazio-titulu batzuk hartu 
dituzte aintzat, bai oinarrizko eskubide bati dagokionez, hezkuntzarako eskubidea 
konparazione (KAEak: 188/2001 eta 212/2005), bai printzipio gidarietan sartutako 
eskubideetakoren bati dagokionez, osasunerako eskubidea konparazione (98/2004 
KAE); epai horietan, dena den, boto partikularrak izan dira, EKren 149.1.1 artikulua-
ren beste kontzepzio bat defendatuz.

Eta konstituzio-oinarri berbera zuen arazo batean, hain zuzen ere erretiroko eta 
baliaezintasuneko kotizazio gabeko pentsioen onuradunen aldeko sorospen ekono-
mikoetan (EKren 50. artikulua), abenduaren 11ko 239/2002 KAEk Gizarte Seguran-
tzaren prestazio-teknikez bestelako izaera espezifikoa dutela azpimarratu du, eta 
ondorioz, gizarte-laguntzaren eremuan sartzen direla, eta onartu egin du autonomia-
erkidegoek finantza-autonomia dutela zera aukeratzeko: «euren helburu politiko, 
administratibo, sozial eta ekonomikoak» (13/1992 KAE, 7. OJ), eta horrek aukera 
ematen die «euren eskumenak, esklusibotzat jota daudenak batez ere, behar ez be-
zalako baldintzarik gabe eta bere osoan egikaritzeko» (201/1998 KAE, 4. OJ), finan-
tza-autonomia horrek «gobernu-organoei, gastu publikoari zertarakoa eta norabi-
dea ezartzeko askatasuna ez ezik, gastu publiko hori euren eskumenen esparruan 
zenbatetsi eta banatzeko askatasuna ere ematen baitie» (127/1999 KAE, uztailaren 
1ekoa, 8. OJ, otsailaren 6ko 13/1992 KAE aipatuta), hau da, Autonomia Erkidegoak 
[…] askatasuna du, «gizarte-laguntza»ren eremuan duen eskumen esklusiboari eta 
finantza-autonomiari esker (Andaluziako Autonomia Estatutuaren 54. artikulua), bere 
aurrekontuko funtsak pentsiodun horien egoera hobetzen erabiltzeko, eta hori egi-
terakoan, aukera bat hobetsi du, bere eskumeneko eremuen gainean proiektatzeko
moduko beste batzuen artean, EKren 2. artikuluaren barruko autonomia politikoaren 
printzipioaren barruan»; aitzitik, ukatu egin du alor horretan berdintasuna bermatzen
duten oinarrizko baldintzak (EKren 149.1.1 artikulua) urratu direnik, eta zera ere 
aipatu du: Estatuak, hala bada, neurriak hartu ahal izango dituela Gizarte Seguran-
tzaren Sisteman, «autonomia-erkidegoen araugintzaren ondorioz Sistema horretan 
gerta litezkeen ondorio disfuntzionalak ekiditeko».

Nolanahi ere den, APSL titulu horren barrura bideratuz gero ere, gogoratzekoa da 
Konstituzio Auzitegiak zedarritze negatiboaren ikuspuntutik esan duela titulu ho-
rrek ez diola ematen Estatuari «eskubide eta askatasun konstituzionalen gaineko 
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oinarriak finkatzea, baizik eta berdintasuna bermatzeko xede duten oinarrizko baldin-
tzak ezartzea —azken hori bai, bere osoan—», halako moldez non «horren erregu-
lazioak ezin du ekarri delako eskubide eta betebeharraren normazio oso eta burutu 
bat, eta ondorioz, argi dago autonomia-erkidegoek, gaiari buruzko eskumena duten 
heinean, eskubide horren araubide juridikoari buruzko arauak onartu ahal izango di-
tuztela» [61/1997 KAE, martxoaren 20koa, 7 a) OJ].

Zedarritze positiboari dagokionez, «Oinarrizko baldintzek eskubidearen oinarrizko 
edukia dute xede (154/1988 KAE), funtsezko jarrera juridikoak (oinarrizko gaitasunak, 
funtsezko mugak, funtsezko eginbeharrak, oinarrizko prestazioak, aldez aurretiko 
premisa edo hipotesiak). Nolanahi ere, oinarrizko baldintzek ezinbestekoak eta 
beharrezkoak izan behar dute berdintasun hori bermatzeko, eta ezin da izan 
erabateko berdintasun formala. Azpimarratu dugunez, oinarrizko baldintzatzat 
hartu behar balitz edozein baldintza material, nahitaez ondorioztatu beharko genuke 
interpretazio hain zabalak, azken finean, EKren 149.1 artikuluan jasotako beste es-
tatu-eskumen batzuekin gainjartzea ekarriko lukeela, edo are okerrago, autonomia-
erkidegoen eskumenak zapaltzea».

Eta, azkenik, EKren 149.1.1 artikulutik abiatzen den oinarrizko baldintzen erre-
gulazioak, berez, ezin die portaera jakin batzuk inposatu beste erakunde pu-
bliko batzuei, kontuan hartuta herritarra dela eskumen-titulu horren hartzaile 
bakarra, konstituzio-eskubide eta -betebeharren titular den aldetik.

Laburbilduz, titulu autonomo batera jo du Estatuak, baina titulu horrek ibilbide 
laburra du, eta nahiz eta onartu ahalmena duela «mendetasun-egoeran dauden per-
tsonei laguntzea eta beren autonomia pertsonala garatzeko duten eskubide subjektiboa 
berdintasunez erabiliko dela bermatzeko oinarrizko baldintzak» arautzeko (APSLren 1.1 
artikulua), eztabaidatzeko modukoa da eskumen-titulu horrek ezarri dizkion mu-
gen barruan ibili ote den, eta ondorioz, Lege horrek baliozko baldintzarik jarri ahal 
ote dien autonomia-erkidegoei gizarte-laguntzaren alorrean dituzten eskumenak 
egikaritzerakoan, mendetasun-egoeran dauden pertsonen arretari dagokionez.

Dena den, ez gara gai horretan luzatuko, nahiz eta doktrina espezializatuak eta beste 
kontsulta-organo batzuek zalantzatan jarri duten lege horren aurreikuspen batzuk 
—Nafarroako Kontseilua— edo asko —Kataluniako Generalitateko Consell Consul-
tiu— Konstituzioaren araberakoak ote diren. 

Estatuko legegileak APSLren arauak espainiar guztien berdintasuna bermatzeko 
oinarrizko arautzat jotzeak ez dakar, nahitaez, arau horiek halakotzat jo behar izatea; 
ezinbestekoa baita materialki ere oinarrizkoak izatea (guztiz aplikagarria da hemen 
Konstituzio Auzitegiak oinarrizko arauei buruz emandako doktrina, 213/1988 KAE, 2. 
oinarri juridikoa, eta 259/1988 KAE, 2. oinarri juridikoa). Konstituzio Auzitegiari dagokio 
hasieran finkatzea ea Lege autonomikoaren konstituzionaltasun-kontrolerako kanontzat 
hartu behar den estatu-legeak berak ordena konstituzionala errespetatzen ote duen.

 97/2008 ABJI 57.etik 77.era par.
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Azkenik, gogoratzeko modukoa da —doktrinak azpimarratu baitu— Konstituzioak 
bere I. tituluko hirugarren kapituluan sartu dituela «gizarte-zerbitzuak» —terminoaren 
zentzu zabalean—; hau da, Politika Sozial eta Ekonomikoa Gidatzeko Printzipioen 
testuinguruan. Ildo horretatik, familiaren babesa jaso du 39. artikuluak; 40. artikuluak, 
bere aldetik, aurrerabide sozial eta ekonomikorako behar diren baldintzak zerrendatu 
ditu, oro har; 41. artikuluak, ildo beretik, gizarte-segurantzaren sistemari buruzko 
aurreikuspenak zuzendu dizkie botere publikoei; eta, azkenik, 48., 49. eta 50. ar-
tikuluek, hurrenez hurren, gazte-politika, ezinduak eta hirugarren adineko herritarren 
babesa hartu dituzte aintzat.

Aldatzeko ekimena, horrenbestez, guztiz bat dator aipatu printzipio gidariekin, Kons-
tituzioaren 53.3 artikuluaren arabera arau programatiko baitira «botere publikoen 
jarduera»rako, batez ere botere legegilerako, estatuko zein autonomikorako, esku-
menak banatzeko ordenaren arabera. 

Eta, ikuspuntu beretik, era berean, aurreproiektua erabat txertatzen da Autonomia 
Estatutuaren 9.2 artikuluan, egin nahi den aldaketa euskal botere publikoen politika 
baten zehaztapena izaki, honako helburu hauekin: «bizi-baldintzen hobekuntza», 
«Gizakien eta gizataldeen askatasuna eta berdintasuna zinezko eta benetako izan 
daitezen baldintzak eragin eta oztopoak desagertaraztea» eta «Euskal Herriko poli-
tika-, ekonomia-, kultura- eta gizarte-alorretako bizitzan herritar guztien partaidetza»
bideratzea.

Lurralde historikoen eskumenak

Lurralde historikoek, azaroaren 25eko 27/1983 Legearen arabera (Autonomia Erki-
dego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-
Erakundeen arteko harremanei buruzkoa baita, aurrerantzean LHL), eskumena dute, 
7.c) 1 eta 2 artikulua aintzat hartuta, Erkidego Osorako Erakundeen legebideak bere 
mugartean egiteratzeko «Gizarte-laguntza»ren alorrean. orobat garapen komunitario-
an, emakumearen alorrean, eta haurrekiko, gazteekiko, zahartzaroarekiko politikan, 
Autonomia Erkidego osorako erakundeek alor horietan artez jardutearen kaltetan 
gabe.

Aurreproiektuaren 38. artikuluak, bere aldetik, GZLren 9. artikuluak xedatua hartu 
du abiapuntutzat, nahiz eta zuzeneko ekintzaren definizioan ukitu txiki batzuk sartu 
—interes orokorrekoak direlako, edo direnak direlako edo diren bezalakoak direlako, 
edo zenbat erabiltzaile izan ditzaketen kontuan harturik, edo autonomia-erkidegoan 
eskainita lor daitezkeen eskala-ekonomiak kontuan harturik, Euskal Autonomia Er-
kidegoko lurralde osoan bateraturik eskaini behar diren prestazio eta zerbitzuak—,
Batzordearen ustez edukia funtsean aldatzen ez badute ere.

Beste alde batetik, Eusko Jaurlaritzaren dekretuz beren beregi deklaratu beharrak 
dakarren berme formalaz gain, berme materiala ere badago; alegia, baldintza horiek 
betetzen direla arrazoitu eta aitortu egin beharko dela, eta Gizarte Zerbitzuen Eus-
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kal Kontseiluak —zeinak eutsi egiten baitio eskumen-banaketaren giltzarri izateari, 
gizarte-zerbitzuen alorrean espezializaturiko kontsultarako organo den aldetik, ze-
rikusia duten erakunde guztien partaidetza biltzen duena— aldeko txostena eman 
beharko duela, derrigor.

Esan beharra dago GZLren 9. artikulua baliagarria izan dela gaiari buruzko esku-
men-banaketa zuzen interpretatzeko, eta halaxe frogatzen dute bai ekainaren 22ko 
1/2004 Erabakiak, Arbitraje Batzordearenak, gizarte-larrialdietarako laguntzetarako 
Eskasiarako Funtsa sortzen duen foru-arauaren proiektuari buruzkoak, bai uztaila-
ren 21eko 2/2004 Ebazpenak, Arbitraje Batzordearen osoko bilkurak hartu baitzuen,
Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren 2004ko urtarrilaren 
21eko Agindua dela-eta Agindu horren bidez argitara eman baitzen Izartu programa-
ren barruan laguntzak emateko deialdia.

Zuzeneko ekintzatzat zer ulertu behar den, horren moldagarritasunaz, hain zu-
zen, hona zer dioen 1/2004 Erabakiaren zati batek, oso adierazgarria baita ekintza
horren esanahia argitzeko:

Lehenengo eta behin, argi dago lurralde historikoek dutela laguntza horiek betarazte-
ko eskumena (horrela ezartzen du eskumenen barne-banaketan printzipio orokorrak, 
gizarte-laguntzez ari delarik (LHL 7.c.1 artikulua.); eskumen horrek, hala eta guztiz ere, 
ezin kaltetu dezake propio aurreikusi den Euskal Herriko erakunde komunen «zuzeneko 
ekintza.

 Ez da gehiago zehazten Lurralde Historikoen Legean aurreikusitako «zuzeneko ekintza
horren edukia eta helmena, nahiz eta ulertzen den, zalantzarik gabe ulertu ere, betearaz-
teko jardunetan esku hartzeaz ari dela. Ez badago inongo lege-mugarik, ematen du, le-
hen batean bederen, gizarte-laguntzetako alderdi jakinen inguruko eskumen batean edo 
guztietan gerta daitekeela zuzeneko ekintza hori, edo, bestela esanda, zuzeneko ekin-
tzez lantzen diren gizarte-laguntzako jarduerak erabiltzerakoan, foru-aldundien lekua har 
dezakeela Eusko Jaurlaritzak, eta leku-hartze hori zenbait arlotan edo arlo guztietan ger-
ta daitekeela. Gerora Gizarte Zerbitzuen Legean egindako aurreikuspenean egiaztatzen
da baldintza desberdinak izan ditzakeela programa edo zerbitzu bakoitzak, laguntzen 
izaera bateratu hori bermatzearren (aipatzen denean gizarte-zerbitzuok interes orokorre-
koak direlako edo baldintza ekonomikoak eta sozialak bereziak direlako, bateratuak izan 
behar dutela Euskal Autonomi Elkarteko lurralde osoan, aipatutako 9.2 artikulua).

 Izan ere, laguntza-arloko zuzeneko ekintzak erabiltzen diren beste eremu batzuetan, 
ez da erabatekoa foru-aldundien baztertze hori (oinarrizko errentaren kasua, adibidez, 
honek ordezkatu baitu gizarte larrialdietarako laguntzekin batera agertzen zen gizartera-
tzeko gutxieneko diru-sarrera). Are gehiago, gizarte larrialdietarako laguntzei buruzko 
arauak aztertzean, egiaztatu ahal izan da zuzeneko ekintzak hasieran ez zituela guztiz 
baztertzen foru-aldundiak, erakunde hauek parte hartzen baitzuten banatzeko irizpideak 
aztertzen zituen Gizarteratzeko Erakunde Arteko Batzordean eta bitarteko kate maila 
ziren Eusko Jaurlaritzaren eta udalen arteko finantza-transferentzian. Hortaz, foru-al-
dundien parte-hartze betearazle mugatua gizarte larrialdietarako laguntzak diren lagun-
tza-sari ekonomiko horietan eta, gainera, propio ezabatu zen parte-hartze hori gerora 
(2000ko legegintza-aldaketatik aurrera).
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 Gainera, foru-aldundiek eman ditzaketen diru-laguntza osagarrien artean, hau da, foru-
aldundien nolabaiteko laguntza izan dezaketen jardunen artean, ez dira aurreikusten 
gizarte larrialdietarako laguntzak (aipatutako 155/2001 Dekretuko 3.3 artikuluaren ara-
bera).

Zuzeneko ekintzan oinarriturik, aukera bat baino ez da Eusko Legebiltzarrak eta Eusko 
Jaurlaritzak foru-aldundiak gizarte larrialdietarako laguntzak emateko eskumenik gabe 
uzte erradikal hori, eta ez dagokigu guri aukera hori epaitzea, baina, eskumenen anto-
lamenduaren ikuspegitik aztertzen bada, zuzena da eta eskumenen banaketa-sistema 
aldatu gabe egina (eta Lurralde Historikoen Legea aldatu gabe ere bai, nahiz eta Eus-
ko Jaurlaritzako legelariak, antza, hori adierazi nahi izan duen). Izan ere, aukera baten 
eguneratzea besterik ez da, Lurralde Historikoen Legean ezartzen den eskumenen 
barne-banaketan aurreikusita dagoen aukera baten eguneratze hutsa».

Beste alde batetik, aurreproiektuaren 39.3 artikuluak identifikatu egiten ditu Le-
geak berak Eusko Jaurlaritzaren zuzeneko ekintzaren barruan sartutako pres-
tazio eta zerbitzuak; aukera horrek ez du arazorik ematen. […]

Arazotsuagoa izan daiteke, hala ere, aurreproiektuaren 38.3 eta 38.4 artikuluen 
araubide bera etorkizunerako kalifikazioetarako taxutu beharra, Legeak era tasatuan 
—halako indefinizio batez bada ere— identifikatu baitu sisteman sartu dituen zerbi-
tzuen eta prestazioen Katalagoa; horrenbestez uler daiteke legegileak zedarrituta utzi
dituela jada era unitarioan eman behar diren zerbitzu-prestazioak, eta ezin dela onar-
tu Jaurlaritzak Legebiltzarraren erabakia aldatzea.

Horregatik, hain zuzen ere, komeniko litzateke are argiago uztea beste pres-
tazio edo zerbitzu batzuk zuzeneko ekintzakotzat jotzeko aukera ez dagoela 
itxita; izan ere, i) badira sistematik kanpo dauden beste prestazio ekonomiko 
batzuk, aurreproiektuaren 14.4 artikulutik ateratzen denez —Gizarte-bazterkeriaren 
kontrako maiatzaren 22ko 12/1998 Legea eta Gizarte Eskubideen Agiriaren aben-
duaren 27ko 10/2000 Legea medio ematen diren prestazio ekonomikoak, eta diru-
sarreren berme-politikaren esparruaren barruan sortzen den beste edozein, bai eta 
gizarte-zerbitzuek berezko dituzten xedeetan lagun dezaketen beste batzuk ere—; 
ii) deklarazioak zerbitzuaren zati bat bakarrik har dezake, prestazio-modalitate jakin 
baten eskakizun zehatzak kontuan hartuta —horretarako, interesgarri izango litzateke
programa terminoa berreskuratzea—.

Zuzeneko ekintzatzat jotako zerbitzuen zerrendari dagokionez, Batzordeak uste du 
erregulazio hori ondo egokitzen eta uztartzen dela egoera jakin batzuen tratamendu-
rako ikuspegi integrala hartu duten beste lege batzuekin.

Ildo horretatik, otsailaren 18ko 3/2005 Legeak, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko 
eta Babestekoak, 42. artikuluan aurreikusi duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio orokorrak informazio eta orientazio zerbitzu bat eskainiko du, eta 
harekin telefono bidez edo posta elektronikoaren bidez harremanetan jartzeko 
doako sistema batez hornituko du; adingabe guztiek jo ahal izango dute zerbitzu 
horretara, edozein arrazoi pertsonal edo sozial dela-eta aholkularitza eta lagun-
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tza behar dutenean. Otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerakoak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zuzeneko 
ekintzarako aukera aurreikusi du -4. artikulua-, eta etxeko tratu txarren eta sexu-
erasoen biktimentzako arreta eta babeserako zerbitzuetara ere heda daiteke —III. 
tituluko VII. kapitulua—. Azkenik, otsailaren 8ko 1/2008 Legeak, Familia Bitartekari-
tzarakoak, zuzeneko ekintzakotzat jo ditu Familia-bitartekaritzarako doako zerbitzu 
publiko integralak —4.1 artikulua—.

Udalen eskumenak

Honako hauek uztartu behar dira: Estatuak toki-araubidearen inguruan duen araugin-
tza-eskumena (EKren 149.1.18 artikulua), Toki Araubidearen Oinarriak arautzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea (aurrerantzean, TAOL) horren erakusgarri baita; 
gizarte-laguntzaren gaineko eskumen autonomikoa (EAEEren 10.20 artikulua) eta 
Konstituzioak udalei eman dien toki-autonomiak berezko duen tartea (EKren 137., 
140. eta 141. artikuluak). 

Uztartze horretatik ateratako ondorio nagusiak dira hurrengoak:

a) Estatuak eta autonomia-erkidegoek toki-antolamenduaren erregulazioaren gainean 
duten eskumen orokorra alde batera utzita, legegile sektorialari —estatuko legegi-
lea edo legegile autonomikoa, kasuaren arabera, eskumenak banatzeko zerrendetatik 
ateratzen dena— dagokio toki-erakundeen gai horren barruan bereganatu behar 
dituzten zeregin edo atazak definitzea.

b) Toki-autonomiaren eduki funtzionala lege arruntak xedatzen duenaren mende 
dago, beti; hala ere, erakunde-bermearen arabera, jarduteko tarte bat utzi behar 
zaie udalei, benetako ekintzarako aukerak izan ditzaten, euren interesen ikuspuntutik. 
Hau da, sektore jakin bat ordenatzen denean, udalak askatasun-tartea izan behar du 
dagozkion gaietan, eta botere publiko administratibo osoaren zati bat egikaritu behar du.

TAOLek bere 25.2 k) artikuluan ezarri du udalerriek eskumena dutela «gizarte-zerbi-
tzuak, gizarte-sustapeneko zerbitzuak eta gizarteratzeko zerbitzuak ematea»ri da-
gokionez, eta 26.1.c) artikuluan, berriz, «gizarte-zerbitzuak» eman behar dituztela 
20.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerriek.

Legegile autonomikoak, gizarte-laguntzari buruzko eskumen sektorialetik abiatu-
ta, GZLren 12. artikuluan zehaztu eta zedarritu zuen eskumen hori, udalek eman 
beharreko zerbitzuak finkatua; gero, aurreikuspen horiek osatzera etorri zen 
155/2001 Dekretua, uztailaren 30ekoa, gizarte-zerbitzuen alorreko egitekoak ze-
haztu zituena.

Ildo beretik, otsailaren 18ko 3/2005 Legea, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Ba-
bestekoa, otsailaren 18ko 4/2005 Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa, 
eta otsailaren 8ko 1/2008 Legea, Familia Bitartekaritzarakoa, arduratu dira udal esku-
menak definitzeaz gizarte-zerbitzuen alorra ukitzen zen alorretan.
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Orain interesatzen zaigunerako, egoki da aipatzea, kudeatzeko eman zaizkion 
zerbitzuei dagokienez —oinarrizko gizarte-zerbitzuak eta lehen mailako arretako 
gizarte-zerbitzuak, telelaguntzakoa salbu—, autonomiaren araubidearen arabera 
eta bere ardurapean eman beharko dituela udal erakundeak zerbitzu horiek
(TAOLen 7.2 artikulua). Orobat, udalerriari, bere eskumen-esparruan, erregelamendu- 
eta autoantolamendu-ahalak dagozkiola, betiere [TAOLen 4.1 a) artikulua].

Horrek, jakina, ez du esan nahi Legeak eta gero Jaurlaritzak, gizarte-laguntzaren 
alorreko eskumena egikarituz, tokiko gizarte-zerbitzuen kudeaketaren gaineko alder-
di orokorrak arautu eta onartu ezin dezaketenik, baldin eta toki-interesa gainditzen
bada.

Nolanahi ere den, Batzordeak uste du, ahal den neurrian behintzat, eremu bat 
utzi behar zaiola dagokion zerbitzuaren titular den toki-administrazioari, aintzat
hartuta, noski, udal bakoitzaren berezitasunak, eta batez ere, eskueran dituen 
baliabideak eta auzotarren beharrizanak.

Alde batetik, tokiz gaineko interesak egongo lirateke, eta horien barruan, gizarte-
laguntzaren alorreko politika komuna formulatzeko beharra, eta hortik botere autono-
mikoaren jarduna; bestetik, tokian tokiko interesak, eta horiek direla eta, autonomia-
maila bat ziurtatu behar zaio toki-erakundeari, bere zerbitzuak antolatzeko ahalari 
loturik.

Behin botere bien esku-hartzearen eremuak finkatuta, oraindik bertatik esan dezake-
gu aurreproiektuak, oro har, ez duela toki-autonomia alboratzen edo alde batera 
uzten.

Eskumen-banaketari berari gagozkiola —gogora dezagun udalek, funtsean, bere 
gain hartuko dutela oinarrizko gizarte-zerbitzuak eta lehen mailako arretako gizarte-
zerbitzuak, telelaguntzakoa salbu, ematea— bi gauza gaineratu behar.

Lehenik eta behin, 2. xedapen iragankorrak birbanaketa bat aurreratu duela, eta, on-
dorioz, erakundeen arteko finantza-doiketa aurreikusi duela.

Zerbitzuak zabaltzeari dagokionez, eta EKren 142. artikuluak dioenetik eta Konsti-
tuzio Auzitegiak adierazi dituenetik ateratzen denez, toki-enteek funts edo diru aski 
izan behar dute legez eman zaizkien eginkizunak betetzeko [KAEak: 179/1985, 
3. oinarri juridikoa; 237/1992, 6. oinarri juridikoa; 331/1993, 2. B) oinarri juridikoa, 
eta 166/1998, 10 oinarri juridikoa], hau da, «Konstituzioak berak aitorturiko autono-
mia egikaritzea ahalbidetu eta bermatzeko, azken finean (EKren 137., 140. eta 141. 
artikuluak)» [KAEak: 96/1990, 7. oinarri juridikoa; 331/1993, 2 B) oinarri juridikoa; eta 
382/1993 KAA, 4. oinarri juridikoa].

Tokiko Autonomiaren Europako Gutunak ere egoki gogoratzen duenez, finantza-
baliabideek «Konstituzioak edo Legeak aurreikusitako eskumenen heinekoak behar 
dute izan» (9.2 artikulua).
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Toki-erakundeen eskumenak gutxitzeari dagokionez, zera esan behar: EK-k ez diela 
eskumen-esparru jakin bat ziurtatzen toki-korporazioei, ezin baita «toki-enteen inte-
res natural»ez mintzatu (32/1981 KAE, uztailaren 28koa, 4. OJ); aitzitik, bere eskume-
neko gaietan esku hartzeko eskubideak osatzen duen gutxieneko edukiaz haratago, 
«legezko edukia duen kontzeptu juridikoa da toki-autonomia, eta horrenbestez, zen-
bait lege-taxutze onartzen dituena, baliodunak guztiak, baldin eta erakunde-bermea 
errespetatzen badute» (170/1989 KAE, urriaren 19koa, 9. OJ), eta Legeari dagokio 
toki-autonomiaren eduki zehatza finkatzea, autonomia horren erakunde-bermearen 
funtsezko muina errespetatuz (KAEak: 259/1988, abenduaren 22koa; 214/1989, 
abenduaren 21ekoa; eta 46/1992, apirilaren 2koa), eta zera urratu gabe: «erakun-
dearen irudi eskuarki onartua; izan ere, formazio edo erakunde juridiko den aldetik, 
une bakoitzean erregulatzen duten arauek eta horien aplikazioak zehaztua baitago»
(32/1981 KAE, 3. OJ). 

Hala ere, 252/2005 KAEk, urriaren 11koak, gogoratzen duenez, doktrina errepikatua 
da toki-autonomia dela «toki-erkidegoak interesatzen zaizkion gai guztien gobernuan 
eta administrazioan bere organoen bitartez parte hartzeko eskubidea; era berean, 
parte-hartze horren intentsitatea graduatu egiten da, tokian tokiko interesek eta tokiz 
gaindikoek gai edo alor horietan duten zerikusiaren arabera. Dagozkien gaien gober-
nuan eta administrazioan parte hartuko badute, ahalak behar dituzte toki-erkidegoaren 
ordezkaritza-organoek, ahalmen horien ezean ezinezko delako edozein jarduera 
autonomo» (32/1981 KAE, 4. OJ). Kontzepzio berari erantzuten dio Toki Araubidea-
ren Oinarriak arautzen dituen Legearen 2.1 artikuluak, horren arabera «Konstituzioak 
toki-erakundeei bermatzen dien autonomia eraginkorra izan dadin,… Estatuko eta 
autonomia-erkidegoetako legediek ziurtatu beharko diete udalerri, probintzia eta 
uharteei beren interesen esparruari zuzenean eragiten dioten gai guztietan esku har-
tzeko eskubidea, eta kasuan kasuko herri-jardueraren ezaugarrien araberako eta toki-
erakundearen kudeaketa-gaitasunaren araberako eskumenak eman, deszentralizazioa 
eta administrazio-kudeaketa herritarrei ahalik eta gehien hurbiltzea printzipiotzat hartu-
ta» (40/1998 KAE, otsailaren 19koa, 39. OJ).

Tokiko Autonomiaren Europako Gutunaren arabera ere, herritarrengandik hurbilen 
dauden agintaritzak arduratuko dira lehentasunez eskumen publikoak egikaritzeaz, 
oro har. Eta eskumenen bat beste agintaritza bati ematekotan, kontuan hartu be-
harko dira zereginaren neurria edo izaera edo eraginkortasun- eta ekonomia-beha-
rrak (4.3 artikulua).

Bada, kasu honetan azpimarratzekoa da 155/2001 Dekretuak udalek emateko-
tzat jotzen duen zerbitzua, telelaguntza zerbitzua (zerbitzu teknikoa da eta erabil-
tzaileei aukera ematen die telefono-bidez eta berehala sare sozial eta asistentzialeko
baliabide komunitarioez baliatzeko, osasun, gizarte edo norbere segurtasuneko 
larrialdietan. Helburua erabiltzaileen bizi-kalitatea hobetzea da, autonomia eta se-
gurtasun sentimendua sendotuz, bai eta larrialdietan egin beharrekoak egitea ere), 
mailaz aldatu eta agintaritzarik hurbilenetik (udala) urrunenera (Eusko Jaurlari-
tzara) eramaten dela, tartean dagoena ere (foru diputazioak) igaroz: gutxienez
arrazoiren bat behar da horretarako.
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Laburbilduz, eta aurreko paragrafoan esandakoa gorabehera, proiektuak errespetatu 
egiten du autonomia-erkidegoaren barruko eskumen-banaketa.

 97/2008 ABJI 82.etik 113.era par.

Arau-proiektua GZLren eta HNLren erregelamendu exekutiboa denez, bi legeekin 
partekatzen du eskumen-euskarria.

GZLri dagokionez, eta arau-proiektuaren gaia ikusita (familia-elkarguneen erre-
gulazioa), EAEEren 10. artikuluko 12. eta 39. paragrafoen bitartez EAEk eskuratu 
eskumen-eremuetan kokatzen da; hain zuzen ere, EAEri eskumen esklusiboa eman 
diote, hurrenez hurren, gizarte-laguntzaren alorrean eta garapen komunitarioan, 
emakumearen alorrean, eta haurrekiko, gazteekiko, eta zahartzaroarekiko politikan.

GZLk bere 10. artikuluan ezarri duenez, gizarte-zerbitzuen gaietan legegintza-
ekimena eta araudiak egiteko ahalmena ditu Eusko Jaurlaritzak, bere eskumena 
zabaltzen den eremuan. Eta, gainera, honako egitekoak: Euskal Autonomia Erkide-
goko lurraldeko gizarte-zerbitzuen plangintza orokorra egin behar du, lehentasunak 
zehazteko, lurraldeen arteko desorekak baztertzeko, eta gutxieneko babes-mailak 
bermatzeko (10.1 artikulua); Berak koordinatu behar ditu, bai gizarte-zerbitzuei 
buruzko gaietan eskumenak dituzten administrazioen organo guztien jarduerak, 
bai itundutako ekimen pribatuko sektoreen jarduerak (10.2 artikulua); gizarte-zerbi-
tzuak antolatu behar ditu, eta, horretarako, araututa utziko ditu, batetik, zentroak eta 
zerbitzuak ireki, aldatu, jardunean jarri eta ixteko baldintzak, eta bestetik, langileen 
trebakuntza; orobat, baimenak eman, itunak egin, homologazioa lortu eta ikuskape-
na egiteko arauak ezarriko ditu (10.3 artikulua); eta Eusko Jaurlaritzaren zuzeneko 
ekintzaren eskumenean sartzen diren programa, zentro edo zerbitzuak sortu behar 
ditu eta horien mantenimendua eta kudeaketa egin (10.4 artikulua).

HNLri dagokionez, eta 9/2004 ABJIn esan genuenaren ildotik, eskumen-titulu bat 
baino gehiago hartzen du, eduki pluridiziplinarra eta zeharkakoa baitu; bereziki, lege 
horren xedapenen eskumen-euskarri zirenen artean sartu genuen gizarte-lagun-
tzarena, haur-politikaren alorreko eskumenarekin osatzen baitzen, bere aldetik.

Eusko Jaurlaritzak du GZL eta HNL erregelamenduz garatzeko eskumena: oro har, 
Jaurlaritzaren Legearen 18.c) artikuluarekin bat etorriz; eta, bereziki, GZLren 9.2 
artikuluari jarraiki, gizarte-zerbitzuen alorreko arau-garapena esleitu baitzaio, eta HN-
Lren III. tituluari, zeinak, haurrei eta nerabeei eman beharreko babesaren arloan esku 
hartzeko esparrua zedarritu ondoren, familia babesteko ekintzari eskaini baitio lehen 
kapitulua. Esparru horretan, haurrak eta nerabeak hazi eta hezteko erantzukizun 
oinarrizkoa aitari eta amari, tutoreari edo haien zaintza esleitu zaien pertsonei da-
gokiela azaldu ondoren, haur eta nerabeek, beren aita edo amarekin edo bietako 
inorekin bizi ez direnetan, hauekin harremanak izateko duten eskubidea jasotzen du, 
zuzenbide-antolamenduak ezarritako eran eta hark jarritako mugen barruan. 
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Aurrekoarekin lotuta, eta familia barruko gatazkak konpontzeko ordezko bide bat 
eskura jartzeko, aipatu legeak (HNL) 47.3 artikuluan eman dio Eusko Jaurlaritzari 
familia-bitartekaritza arautu eta sustatzeko betebeharra, baita guraso eta seme-ala-
ben arteko harremana bermatzeko modua emango duten elkarguneak sortzea susta-
tzekoa ere, egoera dela-eta bisita ikuskatzea komeni denean edo elkargunea neutroa 
izateak harremanari on egin liezaiokeela uste denean.

Lurralde historikoen eskumenak

Lurralde historikoek, azaroaren 25eko 27/1983 Legearen arabera (Autonomia Erki-
dego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-
Erakundeen arteko harremanei buruzkoa baita, aurrerantzean LHL), eskumena dute, 
7.c.1 artikulua aintzat hartuta, Erkidego Osorako Erakundeen legebideak bere mu-
gartean egiteratzeko «Gizarte-laguntza»ren alorrean, Autonomia Erkidego osorako 
erakundeek alor horietan artez jardutearen kaltetan gabe.

GZLk bere 9,3 artikuluan sartu du eskumen-banaketa hori, zera adierazi baitu: «Lu-
rralde historikoetako foru-aldundiei, udalei eta bestelako toki-erakundeei dagokie 
gizarte-zerbitzuekiko arauak betetzea, lege honetan eta legearen garapeneko araue-
tan xedatutakoarekin bat etorriz».

HNLk, bere aldetik, zera xedatu du 104.2.a) artikuluan: «Foru-diputazioek, eskume-
na duten lurraldean, honako eginkizun hauek izango dituzte lege hau aplikatzeko:
Babesgabetasun larrian edo babesgabezian dauden haur eta nerabeak babesteko 
eginkizunean III. tituluan aurreikusita dauden jarduketak gauzatzea».

Dena den, aurreikuspen hori ez da debeku gisa ulertu behar, hots, Autonomia Er-
kidegoko Administrazioak eskainitako baliabide bat izan ezintzat; aitzitik, zilegi da 
halako baliabiderik izatea, GZLren III. tituluak zein HZLren VI. tituluak diseinaturiko 
eskumen-banaketari jarraiki, eta zuzeneko ekintzaren kontzeptuaren barruan sartuta, 
betiere. GZLren 9.2 artikuluak honela definitu du gizarte-ongizatearen alorreko zuze-
neko ekintza: «interes orokorrekoak direlako edo baldintza ekonomikoak eta sozialak 
bereziak direlako, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde osoan bateratuta bete be-
har diren programak, zentroak edo zerbitzuei buruz betearazte-eskumena duela»; eta 
HZLren 3. artikuluaren arabera, berriz, Euskal Autonomia Erkidego osorako erakun-
deei dagokie haurrak eta nerabeak zaindu eta babesteko arloan arauak garatzea eta 
zuzeneko ekintza gauzatzea.

Zuzeneko ekintzaren barruan sartu ahal izateko bigarren baldintza ere bete behar da 
–legegileak hala eskatu baitu-; alegia, Eusko Jaurlaritzaren dekretuz deklaratu behar 
da baldintza horiek betetzen direla, Gizarte Ongizaterako Euskal Kontseiluak aldeko 
txostena egin eta gero.

Eta zergatik diogu hori? Bada, alde batetik, arau-proiektuak aurreikusitakoaren ara-
bera, gizarte-zerbitzuetan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailak deribazio judi-
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zialaren bidezko familia-elkarguneak sortu eta euren funtzionamendua bermatuko du, 
erantzukizun publikoko zerbitzu gisa; eta, bestetik, zuzeneko ekintzatzat jotze horrek, 
gure ustez, errespetatu egiten dituelako bi legeek ezarritako eskumen-banaketa; izan 
ere, beren-beregi esaten baita zuzeneko ekintzaren kontzeptuaren barruan sartzen
dela, eta Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluak ere aldeko iritzia eman diote, foru-
aldundietako eta udaletako ordezkariak bertan daudela.

Batzorde honen ustez, hala ere, egoki izango zen Gizarte Ongizateko Euskal 
Kontseiluak argitu izana zerbitzua zuzeneko ekintzakotzat hartzeko baldintzak
betetzen direla jotzeko arrazoiak; izan ere, eskumen-banaketaren bermatzaile-
tzat taxutu du legegileak, zerikusia duten erakunde guztiak parte hartzen duten 
kontsulta-organo den aldetik, eta organo espezializatua da gizarte-zerbitzuen
alorrean.

Espedientetik atera daitekeenez, berariazko ezaugarriak ditu prestazioak, zuze-
neko ekintzaren azpian datzan salbuespenekotasunarena barne hartuta; izan 
ere, haurrak eta nerabeak artatuko ditu, baldin eta epaile batek hala erabaki 
badu familia-harremanetan gatazka handiak ikusita, eta haur-nerabe horiek ez 
dira gizarte-zerbitzuen sare normalizatuaren barruan artatuko, ezin direlako babes-
gabetasun larrian edo babesgabezian dauden haur eta nerabeen kolektiboan sartu.

Adierazitakoaren ildotik esan dezakegu berrikitan eman duela Batzorde honek Gi-
zarte Zerbitzuei buruzko lege-aurreproiektuaren gaineko irizpena (97/2008 ABJI), eta 
lege-aurreproiektu horretan «familian esku hartzeko eta bitartekaritza egiteko zerbi-
tzu»tzat hartzen direla familiarentzako elkarguneak (22.2.6.3 artikulua), eta Bigarren 
Mailako Arretako Gizarte Zerbitzuen barruan sartu direla; lege-aurreproiektu horrek, 
era berean, zuzeneko ekintzakotzat jo ditu familiarentzako elkarguneak, epai bidez 
datozen kasuetan arreta eskaintzeko zerbitzu modura balio dutenean (39.3 artikulua) 
—hots, oraingo irizpena egiten ari gatzaizkion dekretu-proiektuaren eremu materiala-
ren barrukoak—, eta familia-bitartekotzarako zerbitzu osoa.

Udalen eskumenak

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak (aurreran-
tzean, TAOL) 25,2 k) artikuluan ezarri du udalen eskumena «Gizarte-zerbitzuak, gizarte-
sustapeneko zerbitzuak eta gizarteratzeko zerbitzuak ematea» izeneko gaian, eta esku-
men hori egikaritzeko legeria autonomikoari edo Estatuko legeriari begiratu beharko zaio, 
dagokion gaiko konstituzio-multzotik ateratzen den eskumen-zedarriketaren arabera.

TAOLen 26.1.c) artikuluak, bere aldetik, honako hau xedatu du: 20.000 biztanle bai-
no gehiagoko udalerriek «gizarte-zerbitzuak» eman behar dituztela, nahitaez.

GZLren 12.2 artikuluak, bere aldetik, zera zioen: 20.000 biztanletik gorako udalerri 
guztietan, oinarrizko gizarte-zerbitzuaz gain, kasu larrietan jendea hartzeko zerbi-
tzuak egongo direla, elkarrekin bizi izateko gatazka latzek sortutako zenbait egoera 
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larriri erantzuteko, eta herritarren elkartasuna eta elkarbizitza erraztuko duten zen-
troak ere egongo direla. 

Azkenik, HNLren 104.3.a) artikuluak xedatu duenez, udalek, eskumena duten lurral-
dean, honako eginkizun hauek izango dituzte: arriskuan dauden haur eta nerabeak 
babesteko eginkizunean III. tituluan aurreikusita dauden jarduketak gauzatzea.

Arriskuan dauden haurrak eta nerabeak ere ez ditu hartzen proiektuak; izan 
ere, eta adierazi dugunaren ildotik, familia-harremanetan gatazkak izatearen 
ondoriozko deribazio judizialeko kasuez ari da. Ondorioz, beraz, proiektuak 
errespetatu egiten du autonomia-erkidegoaren barruko eskumen-banaketa.

 101/2008 ABJI 29.etik 47.era par.

Aldaketak eta ordezkatu nahi diren arauek eskumen-euskarri berbera dutela egiazta-
tze hutsa nahikoa litzateke, hasiera batean behintzat, eskumenei buruzko gaiaren 
analisia bukatutzat emateko.

Hala ere, aurreproiektuak beren-beregi aurreikusi dituenez, Diru-sarrerak Berma-
tzeko Errentaren barruko modalitate espezifiko gisa, Pentsioak Osatzeko 
Errenta eta Laneko Diru-sarrerak Osatzeko Errenta, egoki da pixka bat gehiago 
luzatzea gai horri buruz, adierazitako tituluak eta EKren 149.1.17 artikuluak jaso-
tako gizarte-segurantzari buruzko Estatu-eskumenak elkarri traba, eragozpen edo 
interferentziarik egiten ez diotela berresteko baino ez bada ere. 

21/2000 ABJIn esan genuenez, ez dago «gizarte laguntza» gaiari buruzko kontzeptu
finkatu edo ondurik. Konstituzioak berak ere ez du kontzeptu horren zedarritzerik 
ematen, eta Konstituzio Auzitegiak, gaur egunera arte, ez du zedarritze hori gauzatu; 
izan ere, Auzitegi horrek aipatu gaiari buruz eman dituen epaiek —honako hauek, 
funtsean: 76/1986, ekainaren 9koa, 146/1986, azaroaren 25ekoa, 13/1992, otsailaren
6koa, 68/1996, apirilaren 18koa eta 239/2002, abenduaren 11koa— ez dute «gizarte
laguntza» kontzeptua erabat definitu, hots, behar besteko segurtasun, orokortasun 
eta abstrakzioarekin, oro har aplikatzeko irizpideak ateratzeko moduan.

Beste alde batetik, izaera berria eta dinamikoa eman dio Konstituzio Auzitegiak 
gizarte-segurantzaren kontzeptuari. Berria, Estatuaren funtziotzat taxutu duen al-
detik, eta aurreko kontzepzioetatik aldentzen den neurrian, kontribuzio-printzipioari
eta arrisku edo kontingentziei aurre egiteari ematen baitzioten lehentasuna (65/1987 
KAE, maiatzaren 21ekoa); eta dinamikoa, ez diolako aukerarik zerratu Gizarte 
Segurantzaren sistemaren bilakaerari, egun ezezagunak diren esparruetara jo bai-
tezake, edota orain arte -nahi izan ez delako edo ezin izan delako- erabili ez diren 
tekniketara (206/1997 KAE, azaroaren 27koa).

Bi faktore horiek —«gizarte-laguntza» gaiari buruzko kontzeptu finkatu edo ondurik 
ez izatea, alde batetik, eta Gizarte Segurantzaren sistemaren izaera dinamikoa, eta 
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are hedakorra, bestetik— zera ekar dezakete —ekarri ere egin dute, dagoeneko—: bi 
erakundeak aldi berean izatea batzuetan, zuzen eta modu baketsuan.

Elkarbizitza hori, gainera, ondo sartzen da EKren 41. artikuluan, zera ezarri baitu: 
«Botere publikoek gizarte-segurantza sistema publiko bat mantenduko dute herritar 
guztientzat. Sistema horrek bermatu beharko du gizarte-laguntza eta gizarte-presta-
ziorik aski izango dela beharraldietarako; langabezia-kasuan, batez ere. Laguntza eta 
prestazio osagarriak libre izango dira». 

Artikulu hori egoki ez bada ere erabakimena duten lurralde-zentro desberdinen ar-
tean eskumenak banatzeko, ez dago zalantzarik botere publiko guztiei egiten diela 
dei beharrizan-egoerei aurre egiten lagundu dezaten; hain zuzen ere, dituen esku-
menen esparruaren barruan egin beharko du hori botere publiko bakoitzak, halako 
moldez non, Konstituzio Auzitegiak dioen bezala, «EKren 41. artikulua konstituzio-
multzoaren barruan interpretatuz gero, zera ondoriozta daiteke: Gizarte Seguran-
tzaren sistemaren «barruko» gizarte-laguntza bat dagoela, eta «kanpoko» beste bat, 
autonomia-erkidegoen eskumenekoa, erabat» (239/2002 KAE, abenduaren 11koa).

Konstituzio Auzitegiak berak ekainaren 9ko 76/1986 epaian onartu duenez, 
«Konstituzioaren arabera, zilegi da Gizarte Segurantzak —sortu daitezkeen be-
harrizan-egoerei aurre egiteko Estatu-funtzioa den aldetik— barne hartzea ordain-
dutakoaren araberakoak ez diren prestazioak. Baina horrek ez du sostengatzen
Konstituzioa onartu zenean gai horrek zuen irismena zabaltzeak «gizarte-lagun-
tza»ren berezko eremua gutxitu edo murriztea; izan ere, konstituziogileak ez 
du joera hori nahi izan –horretan sakonduz gero, «gizarte-laguntza»ren gaia edukiz 
husteraino iritsi baikaitezke, autonomia-erkidegoen eskumenak murriztuz-, botere 
publiko guztiei eman dielako beharrizan-egoeretan laguntzeko ardura, botere 
publiko bakoitza bere eskumenen esparruan aritu dadin».

Estatuko legeriak jasota du, gaur egun, planteamendu hori; hain zuzen ere, Gizarte 
Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bategina onartu zuen ekainaren 20ko 1/1994 
Legegintzako Errege Dekretuaren 38.4 artikuluak, nahiz eta honela hasi «Gizarte 
Segurantzaren kontribuzio-modalitateko prestazioak osatu, zabaldu edo aldatzeko 
helburua duen izaera publikoko prestazio oro Gizarte Segurantzaren sistemaren ba-
rruan dago, eta Lege honen 2. artikuluan araututako printzipioen mende», errelatibi-
zatu egiten du, nolabait, baieztapen borobil hori honako hau onartzerakoan: «aurreko
paragrafoan aurreikusitakoak, noski, ez die oztoporik egingo autonomia-erkidegoek 
euren eskumenak egikarituz eta bertan bizi diren pentsiodunen mesedetan ezar di-
tzaketen bestelako laguntzei».

Testuinguru horretan, ikusiko dugu, argudio argi eta garbiak daude Autonomia 
Erkidegoak ekimen honetarako eskumenik baduela berresteko, eta, horrenbes-
tez, Estatuak gizarte-segurantzaren alorrean dituen eskumen esklusiboari kal-
terik egiten dionik baztertzeko.
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Lehenik eta behin, eskumen-titulu propio batetik, EAEEren 10.12 artikuluak gizarte-
laguntzaren alorrean ematen dionetik, abiatu da esku-hartzea, Autonomia Erkide-
goa jabetu ondoren direlako prestazio horien onuradunak benetako premian daudela.

Bigarrenik, prestazioen hartzaileak pentsio kontributibo edo ez-kontributiboen 
hartzaileekin identifikatzeak ez dio inongo traba edo kalterik egiten Gizarte 
Segurantzaren sistemari, Konstituzio Auzitegiaren doktrinak berak ildo beretik 
berretsi baitu arauaren subjektuak taxutzerakoan beste arau batera jotzea ez dela 
arazo edo eragozpen (76/1986 KAE, ekainaren 9koa).

Hirugarrenik, Pentsioak Osatzeko Errentari eta Laneko Diru-sarrerak Osatzeko
Errentari dagozkion prestazio ekonomikoek berariazko izaera dute, Gizarte 
Segurantzaren prestazio-teknikez bestelakoa, aurreproiektuak bere zioen azalpe-
nean aitortu duenez, «prestazioa jaso ahal izatea eragingo duen arrazoia ez da 
izango pentsio baten titularra izatea —eta berdin dio nolakoa den edo zein babes-
araubideri lotua dagoen—, eta norbere edo besteren konturako lan-jarduera bat 
dela eta diru-sarrerak izatea, nahiz eta inguruabar horiek ezinbesteko baldintza 
izan laguntza jasotzen hasi ahal izateko; garrantzitsuena diru-sarrera horiek be-
har bestekoak ez izatea izango da, eta hor kopuruaren muga Lanbide arteko Gu-
txieneko Soldata eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta izango dira, hurrenez hurren».

Aurreproiektuak aurreikusitako prestazioek, azkenik, ez diote eragozpenik ema-
ten Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoari, eta are gutxiago kutxa-
batasunaren araubide ia sakratu horri; izan ere, Gizarte Segurantzaren sistemaz 
kanpoko babes-teknikez ari gara, eta euskal administrazio publikoek finantzatzen
dituzte oso-osorik, finantza-autonomiaren printzipioa oinarritzat harturik.

Laburbilduz, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren modalitateetako bi Pentsioak Osa-
tzeko Errentatzat eta Laneko Diru-sarrerak Osatzeko Errentatzat jotzeak ez duela ho-
rien «gizarte-asistentziako laguntza»ren izaera aldatzen; beraz, bestelako izena ba-
dute ere, gizarteratzeko gutxieneko soldata edo errenten eremuan sartzen dira, eta 
horrenbestez, autonomia-erkidegoen eskumenen esparruan, inongo arazorik gabe, 
Konstituzio Auzitegiak 239/2002 epaian, abenduaren 11koan, esandakotik ateratzen
denez: «hemen aztertzen ari garen ikuspegitik, gizarteratzeko gutxieneko soldata 
edo errenta horien ezaugarririk azpimarragarriena da bateragarri direla beste edozein 
diru-sarrerarekin, pentsioak barne, baldin eta horien bitartez kasu bakoitzean erre-
gulaturiko gutxieneko muga iristen ez bada. Halatan, bada, «gizarte-asistentzia»ko 
laguntzatzat —Gizarte Segurantzaren Sistemaz kanpokotzat hortaz— jaso ditzakete
Sistema horretako pentsioak jasotzen dituztenek, eta gaur egunera arte ez da horri 
buruzko inongo inpugnaziorik aurkeztu Auzitegi honetan [ildo horretatik, eta beste 
arau batzuen artean: a) Kataluniako Autonomia Erkidegoa: 10/1997 Legearen 21.2 
artikulua; eta 118/2001 Dekretuaren 17. artikulua; b) Euskal Autonomia Erkidegoa: 
12/1998 Legearen 34.1 artikulua; 189/1999 Dekretuaren 3.3 artikulua; c) Madrilgo 
Autonomia Erkidegoa: 73/1990 Dekretuaren 13. artikulua]».

 126/2008 ABJI 43.etik 57.era par.



ESKUMENEN BANAKETA 115

Laneratzeko enpresen araubideari dagokionez, gure 111/2000 irizpenean jada 
ohartarazi genuenez, EAEGBLk beren-beregi aurreikusi ez bazituen ere, beharrez-
koak ziren lege horrek aurreikusi gizarteratze-helburuak erdiesteko; enpresa horren 
erregulazioa —aurrekoa eta orain proposatzen dena—, horrenbestez, lege horren 
babesean ematen da, lege bera garatuz era berean.

Eskumenen ikuspegitik, beraz, EAEGBLk duen habilitazio orokor bera dago ekimen 
hau emateko, hau da, gizarte-sorospen edo -laguntzaren alorrean autonomia-esta-
tutuak (EAEE) 10.12 artikuluaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoari (EAE) eman 
dion eskumen esklusiboa.

Hala ere, eta aurrekoari kalterik egin gabe, eskumen-formulazio sinple hori eguneratu 
beharra dago, gaur egun, Laneratzeko Enpresei buruzko Legea (LEL) onartu baitu 
Estatuak; egin-eginean ere, proiektuak berak azalpen-zatian adierazi duenez, proie-
ktua prestatu eta izapidetzeko arrazoietako bat izan da lege hori, zeina, bestalde, 
proiektuaren artikuluetan ere aipatzen baita.

LELek, Konstituzioaren 149.1.17 artikuluak Estatuari laneko legeriaren alorrean eman 
dion eskumen esklusiboa babes hartuta, hainbat gai arautu ditu, hala nola bere IV. 
kapituluan (gizartean bazterkeria-egoeran dauden langileek laneratzeko enpresetan 
dituzten lan-harremanak) sartzen direnak, edo 16.3.a) artikuluan aurreikusi dituen 
Gizarte Segurantzako kuoten hobariak, eta ez dago zalantzarik Estatuak eskumen 
esklusiboa duela horien gainean.

Zalantza gehiago sortarazi dezakeen arren, gaur egun ez du oso zuhurra ematen 
auzitan jartzea lege hori gizarte-bazterkerian dauden kolektibo edo taldeen kalifika-
zioan sartu izana —ez gorago aipatu ditugun kontratuei eta hobariei dagokienez, 
behintzat—; izan ere, LELek zera baino ez du egin puntu horretan: aldaketa txikiren
bat gorabehera, barne hartu ditu gizarte-bazterkerian zeuden kolektiboak, abendua-
ren 29ko 43/2006 Legeak, hazkundea eta enplegua hobetzekoak, aurreikusitako 
Enplegua Sustatzeko Programak hartu zituen kolektibo berberak, 43/2006 Legearen 
bigarren xedapen gehigarriak ageri direnak, alegia, 

LELek, dena den, beste gai batzuk ere erregulatu ditu, hala nola laneratzeko enpre-
sen xedea eta helburuak (1. artikulua), laneratzeko enpresen kontzeptua bera (4. 
artikulua), halakotzat joa izateko betebeharrak (5. artikulua), edota kalifikazioa bera 
(7. artikulua); egin-eginean ere, horiek guztiek dute lotura gizarte-zerbitzuen eremua-
rekin, eta alor horretako eskumen esklusiboa autonomia-erkidegoena da.

Hain zuzen ere, eta LEL indarrean sartu arte, lehenago aipatu dugun 305/2000 De-
kretuak baino ez zituen erregulatzen alderdi horiek gure autonomia-erkidegoan, 
gizarte-laguntzako eskumena abarotzat hartuta erregulatu ere. Egoera hori, gainera, 
ezin zitekeen salbuespenekotzat edo apartekotzat jo, beste autonomia-erkidego 
batzuek ere, gizarte-zerbitzuen eskumena abiapuntutzat hartuta, legez edo erregela-
menduz erregulatu dituztelako laneratzeko enpresak.
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Beste alde batetik, egia da LELen azken xedapenetan bosgarrenak salbu uzten duela 
autonomia-erkidegoek gizarte-laguntzan duten eskumena; horrek, hala ere, ez du des-
kribatu dugun ikuspegia argitzen, Konstituzio Auzitegiak berak adierazi duelako Esta-
tuak eskumen osoa duela laneko legeriaren alorrean, eta eskumen horrek barne hartzen 
dituela exekutibo deritzen erregelamenduak, halako moldez non exekutiboez bestelako 
erregelamenduak, antolamendu-alderdiei buruzkoak alegia, bakarrik geratuko liratekeen 
horietaz landa (denen erakusgarri, 360/1993 KAE, abenduaren 3koa, 4. OJ).

Testuinguru horretan, aldez aurreko kritika egin behar diogu LELen planteamen-
duari; izan ere, eskumen titulu bakarra —laneko legeria— hartu du oinarritzat, eta, 
titulu esklusibo eta baztertzaile denez, bide eman dezake pentsatzeko autonomia-
erkidegoek ezin dutela antolamenduaz haratago esku hartu laneratzeko enpresen 
alorrean, oraintsu arte autonomia-erkidegoen erregulazioa —inongo arazorik emana 
eta onartua— baino ez zegoenean alor horretan. Beste alde batetik, badirudi LELek 
berak moderatu-edo nahi duela interpretazio baztertzaile hori, autonomia-erkidegoek 
legearen garapenean esku-hartzea onartu baitu, autonomia-erkidegoen eskumenen 
barruan, eta zehatzago esanda, gizarte-zerbitzuen alorrean duten eskumen esklusi-
boaren bitartez. Hortik datoz, ikusiko dugunez, proiektuaren arazo zehatz batzuk, eta 
proiektuaren edukia aztertzerakoan jorratuko ditugu.

LELekiko ildo kritiko horretan kokatu behar da Valentziako Generalitateak LELen 
1.1; 2.1; 3tik 8ra; 9.3 eta 10. artikuluen aurka sustatu duen konstituziokontrakota-
suneko errekurtsoa, Konstituzio Auzitegiaren osoko bilkurak 2008ko apirilaren 15eko 
probidentziaren bitartez tramiterako onartu zuena. Errekurtso horren oinarri nagusia 
da laneratzeko enpresen gizarte-helburua lehenetsi behar dela eskumena defini-
tzerakoan, lan-helburuaren edota enplegua sustatzeko xedearen gainetik. 

Laburbilduz, EAEEren 10.12 artikuluak dakarren eskumen esklusiboan, gizarte-
laguntzaren alorrekoan, hartzen du oinarria irizpena egiten ari gatzaizkion 
proiektuak; dena den, eskumen horrek, gaur egun, badu baldintzapenik lanera-
tzeko enpresen alorrean: lan-alorreko Estatuko legeria, eta, zehazki, LEL, 
enpresa horien funtsezko alderdiak erregulatzen dituen neurrian, besteak beste 
enpresa horien helburu eta xedeak, enpresa horien eta erakunde sustatzaileen
kontzeptua, eta kalifikaziorako gutxieneko betebeharrak.

 196/2008 ABJI 18.etik 28.era par.

4. ELKARTEAK (EAEE, 10.13 ART.)

Mugez denaz bezainbatean, eta onura publikoko elkarteen araubideari ekinez, ho-
rixe interesatzen baitzaigu orain, Estatuak elkarteen alorrean esku hartzeak hainbat 
eskumen-iturri ditu (oinarrizko eskubidea zuzenean garatzeko lege organikoaren 
erreserba alde batera utzita, Konstituzioaren, EKren, 81.1 artikulutik baitator), baina 
honako hau da garrantzizkoa eta azpimarratzeko modukoa: martxoaren 22ko 1/2002
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Lege Organikoak, Elkartzeko Eskubidea Arautzekoak (aurrerantzean, EELO), bere 
azken xedapenetan lehenaren 4. paragrafoan dakarrela berariazko eskumen-titulu 
bat, zera aipatu baitu: «Lege honen 32. artikulutik 36.erakoak, lehenengo xedapen 
gehigarria eta bigarren xedapen iragankorra eman dira Konstituzioaren 149.1.14 
artikuluaren babesean, Euskal Herriko Herrialde Historikoetan eta Nafarroako 
Foru Komunitatean indarrean dauden tributu-araubideei kalterik egin gabe».

Onura publikoko elkarteen araubidea ezarri dute xedapen horiek (betekizunak, 32. 
artikulua; eskubideak, 33. artikulua; betebeharrak, 34. artikulua; prozedura, 35. 
artikulua), baina 36. artikuluak, era berean, eskumena aitortu die autonomia-
erkidegoei «herri-onura adierazteko, eta autonomia-erkidegoko antolamendu 
juridikoan ezarritako onurak aplikatzeko, jarduerak gehienbat autonomia-erki-
degoaren lurralde-esparruan gauzatzen dituzten elkarteei, autonomia-erkide-
goak ezarritako prozedurarekin bat etorriz eta autonomia-erkidegoaren esku-
men-esparrua errespetatuz».

Konstituzio Auzitegiak apirilaren 27ko 133/2006 epaian, EELOri aurkeztu zioten 
konstituziokontrakotasun-errekurtsoari buruzkoan, berretsi du deklarazio bikoitz 
hori, ikusirik herri-onurakotzat edo onura publikokotzat jotzearen legezko ondorio 
nagusia dela zerga-araubide bereziaz gozatu ahal izatea, zeina, gaur egun, aben-
duaren 23ko 49/2002 Legean baitago jasota, irabazi asmorik gabeko entitateen 
erregimen fiskala eta mezenasgorako pizgarri fiskalak erregulatu baititu. Lege horren 
2.b) artikuluak xedatu duenaren arabera, irabazi asmorik gabekotzat joko dira onura 
publikokotzat deklaratutako erakundeak, eta horrenbestez, 49/2002 Legeak diseina-
tu duen berariazko zerga-araubidera bildu ahal izango dira Legearen 14. artikuluak 
dioenaren arabera; zerga-araubide berezi horrek, funtsean, sozietateen gaineko zer-
ga eta toki-tributuak hartzen ditu.

Konstituzio Auzitegiak dioenaren arabera: «…ondoriozta dezakegu Estatuaren titu-
lartasuneko edo Estatuari ezartzea dagokion zergen inguruko onura fiskalez goza-
tzeko aukerak onuradunen zerga-betebeharraren zehaztapena irudikatzen duela eta, 
horrenbestez, ohikoa dela Konstituzioaren 149.1.14 artikuluaren eskumen-esparruan
inkardinatzea (RCL 1978, 2836). Ondorio horrek, bestalde, Konstituzio Auzitegiaren 
176/1999 epaian, irailaren 30ekoan (RTC 1999, 176), 4. oinarrian, eta Konstituzio 
Auzitegiaren 74/2002 epaian, martxoaren 16koan (RTC 2000, 74), 3. oinarri juridikoan 
finkatutako doktrinaren babesa ere badu onura fiskalak ezartzeko instantzia eskudu-
naren erabakiari dagokionez. Eskumenen aldetik, kokapen bera zor zaio EELOren 
33.c) artikuluak aitortu duen eskubidearen zehaztapenari, baldin eta Estatuko es-
kumenaren mendeko legeriak ezarri baditu «onura ekonomikoak», eta badirudi Es-
tatuaren abokatuak ere horretaz diharduela Konstituzio Auzitegiaren otsailaren 6ko 
13/1992 epaiak (RTC 1992, 13) dakarren doktrina aplikatzea eskatzen duenean, Es-
tatuaren gastu-boterea eskumenak banatzeko konstituzio- eta estatutu-esparruaren 
barruan sartzea dela eta. Bigarren kasu horretan, jakina, gastu-gehikuntzaren bidetik, 
eta ez sarrerak gutxitzearenetik, eragingo zaio ogasun orokorrari». 
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Hala ere, eta, beharbada, ondo jabeturik kokapen horrek arazoak sortu ditzakeela,
eskumenen aldetik autonomia-erkidegoaren erabat mende dauden elkarteen gaineko 
eskumen exekutiboak ematen baitzaizkio Estatuari, honako hau ere gaineratu dute:

Horrek ez du ezertan eragozten autonomia-erkidego batzuek, Katalunia barne [Kata-
luniako Autonomia Estatutuak (RCL 1979, 3029) 9.24 artikuluan dioenaren arabera ], 
eskumen osoa edo esklusiboa izatea herri-onurako deklarazio administratiboa hartu 
dezaketen erakunde batzuen gainean. Baina hori ez da aski autonomia-erkidegoen 
eskumenak husten direnik esateko; izan ere, eta EELOren 35.1 artikuluaren arabera (ez 
baitute konstituzio-auzi honetan inpugnatu), herri-onuraren adierazpena egiteko «aurre-
tiaz aldeko txostena eman beharko dute elkartearen estatutuen eta jardueren arabera 
eskudunak diren administrazio publikoek», eta horrek bermatu egiten du autonomia-
erkidegoak esku hartuko duela Estatuko deklarazio-prozeduran, txostena loteslea izan-
go baita ezezkoa denean. Beste batzuetan ere esana dugunez, figura hori teknika bat 
da «pilatzen diren bi eskumen —estatuarena eta autonomikoa— elkarri egokitzeko edo 
integratzeko; izan ere, titulu desberdinetatik abiatzen diren arren, eta xede juridiko des-
berdina duten arren, espazio fisiko berean [kasu honetan, subjektu berean] egiten dute 
bat, eta uztartu egin behar dira, jakina» (40/1998 KAE, otsailaren 19koa, 38. OJ, eta epai 
horretan aipatutakoak).

Gainerakoan, deskribaturiko erregimenak ez du eragozten, baizik eta, alderan-
tziz, arlo horretan eskumen osoa duten Autonomia Erkidegoek beren eskumen 
esparruko elkarteei beste onura batzuk ematea sustatzen duela dirudi, «herri-
onura»rako badira, edozein izendapen erabili dela ere».

Eskema hori berretsita dago (ezin bestela izan) Konstituzio Auzitegiaren apiri-
laren 27ko 134/2006 epaian, abenduaren 19ko 1740/2003 Errege Dekretua, herri-
onurako elkarteei buruzko prozeduren gainekoa, baitzuen eskumen-gatazkaren xe-
dea. Epai horretan are finago zehazten dute autonomia-erkidegoak prozeduran duen 
esku-hartze bikoitza:

Hala bada, Kataluniako Autonomia Estatutuaren 9.24 artikuluak zehazten duen es-
kumen-esparruaren barruan sartzen diren elkarteez ari garenean (beren eginkizunak 
nagusiki Katalunian betetzen dituzten elkarte kulturalak, artistikoak, ongintzakoak eta 
antzekoak) Kataluniako Generalitatearen Administrazioari egokituko zaio hala espedien-
tearen tramitazioa eta instrukzioa nola txostena ematea. Beste alde batetik, elkarteak ez 
badira Kataluniako Generalitatearen eskumen-titulu honetan sartzen, baina beren esta-
tutuen arabera dagozkien xedeak eta jarduerak beste eskumen-titulu batzuekin zeriku-
sia badute, ez da Kataluniako Generalitatearen eginkizuna izango espedientea tramita-
tzea eta instruitzea, baina, 1740/2003 Errege Dekretuaren 3.4 artikuluan aurreikusitako 
txostena emate aldera, Generalitateari kontsulta egitea aginduzkoa izango da, berdin-
berdin. Araubide bikoitz hori guztiz dator bat Konstituzio Auzitegiaren uztailaren 23ko 
173/1998 epaian (RTC 1998, 173) elkarteen gaiari buruz ezarri genuen eskumen-zedarri-
tzearekin; han, bereizi egin genituen, alde batetik, autonomia-erkidegoak «xede eta jar-
duera zehatz batzuk zituzten hainbat eratako elkarteei buruz» zuen eskumen esklusiboa 
(orduan Euskal Autonomia Erkidegoa zen kasua, eta autonomia-erkidegoan betetzen 
zituzten xede eta jarduera horiek) eta «autonomia-erkidegoaren eskumenen arloko gaie-
kin bat zetozen xedeak eta jarduerak zituzten elkarteei buruz zituen bestelako eskumen 
batzuk, hala nola, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen defentsa [Konstituzio-auzitegiaren 
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15/1989 epaia, 4 b) eta 7 b) oinarri juridikoak], eta gazteria [Konstituzio-auzitegiaren 
157/1992 epaia, 2. OJ)]» (3. OJ).

Lehentasunez EKren 149.1.14 artikuluan sartze horrek badu ondoriorik, gure kasuan, 
autonomia-erkidegoaren barruko eremuan; izan ere, EELOren azken xedapenetan 
lehenaren 4. paragrafoak dioenez, «Euskal Herriko Herrialde Historikoetan eta Nafa-
rroako Foru Komunitatean indarrean dauden tributu-araubideei kalterik egin gabe»
ulertu behar da, eta hori guztia herri-onurako deklarazioak itunpeko zerga edo tribu-
tuetan eragina duen neurrian (maiatzaren 23ko 12/2002 Legea, Euskal Autonomia 
Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzekoa).

Ildo horretatik, zerga-araubidea ukitzen denez, lurralde historikoei dagokie erre-
gulazio hori, EAAEren 41. artikuluaren arabera, eta azaroaren 25eko 27/1983 Le-
geak, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako 
Foruzko Jardute-Erakundeen arteko harremanei buruzkoak (LHL), 7.a).6 artikuluan 
dioenarekin bat etorriz; dena den, horrek ez dio Eusko Jaurlaritzari eragozten 
EELren xedapenak garatuz esku hartzea; esku hartu ere elkarteen gaineko 
eskumenetik, EAEEren 10.13 artikuluaren eta LHLren 6.1 artikuluaren arabera, 
herri-onurako edo onura publikoko elkarteei dagokienez.

Eta zera dakar horrek, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez: elkarrekin bizi be-
har dutela lurralde historikoek ezarritako araubideak (elkarte horiek duten berariazko
zerga-araubidearen aplikagarritasunari dagokionez) eta autonomia-erkidego osorako 
erakundeek ezarritakoak (beste edozein ondoriotarakoa); hain zuzen ere, azken ho-
rretatik sustatu daitezke elkartegintza eta elkarteek interes orokorren aldeko zeregi-
netan parte hartzea.

Aski bekigu esatea elkarte horien zerga-tratamenduari dagokion erregulazioa argi eta 
garbi jorratu zutela EELen, eta proiektu hau ez dela horretan sartzen.

Egin-eginean ere, honako arau hauek daude onartuta, gaur egun: Arabako Lurral-
de Historikoko 16/2004 Foru Araua, uztailaren 12koa, irabazteko. xederik gabeko 
erakundeen eta mezenasgorako zerga pizgarrien zerga araubideari buruzkoa; Biz-
kaiko Lurralde Historikoko 1/2004 Foru Araua, irabazteko asmorik gabeko erakun-
deen zerga-araubidea eta mezenasgorako zerga-pizgarriak ezarri zituena; eta 
Gipuzkoako Lurralde Historikoko 3/2004 Foru Araua, apirilaren 7koa, irabazi asmorik 
gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei 
buruzkoa.

Aztertzen ari garen kasu honetan, honako alor hauek jorratu ditu erregelamenduak: (i) 
antolamenduzkoak, onura publikoko elkarteen Babesletzaren izaera eta eginkizunak 
finkatzeko; (ii) prozedurazkoak, elkarte bat onura publikokotzat jotzeko eta deklarazio 
hori errebokatzeko bidea zehazteko; eta (iii) kontrolezkoak, elkartearen jarduera eko-
nomikoa begiratu, eta onura publikoko elkartetzat jotzeko betebeharrak konplitzen 
direla egiaztatzeko.
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Jaurlaritzak, EELren azken xedapenetan lehenak ematen dion gaikuntza orokorraz 
gain, EELren 45.4 artikuluak eman dion berariazko habilitazioa ere badu —«Errege-
lamendu bidez garatuko da herri-onura aitortzeko prozedura eta, hala badagokio, 
aitorpen hori ezeztatzeko prozedura»—, eta horiek babes nahikoa ematen diote 
erregelamendu-ekimenari.

 88/2008 ABJI 24.etik 36.era par.

5.  ONDASUNAK, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN
TITULARTASUNEKO JABE TZA PUBLIKOKOAK ETA ONDAREKOAK
(EAEE, 10.7 ART.)

Proiektuak, beste alde batetik, beste eskumen-titulu bat ere hartzen du, ondasun 
publikoen araubide juridikoa alegia; horri dagokionez, EAEEren 10.7 artikuluak ezarri 
du Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen osoa edo esklusiboa duela honako 
gai hauetan: Autonomia Erkidegoaren titulartasuneko jabetza publikoko eta 
ondareko ondasunak eta bere eskumeneko gaietako zorgune publikoak. Xeda-
pen hori titulu juridiko nahikoa da Autonomia Erkidegoak bere ondasunen araubidea 
erregulatu dezan, aintzat hartuta, betiere, Estatuak emandako oinarrizko legeria, 
Konstituzioaren 149.1.18 artikuluan baitu oinarrizko funtsa, Herri Administrazioen 
Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legean zehaztu dena, bereziki. Hezkun-
tzaren gaineko oinarrizko legeriari buruz egin diren gogoeta berberak ere gehitu 
daitezke hemen.

Herri-jabariko ondasun publikoen (udal titularitatekoak batzuk) erabilera-araubi-
dearen zeharkako eragin horren ondorioz, beharrezkotzat jotzen dugu eskumenen 
esparrua aztertzea; aztertu ere, Estatuaren eta Autonomia Erkidegoaren arteko esku-
men-banaketara mugatu gabe, lurralde historikoak eta udalak ere aintzat hartuta.

Lurralde historikoei dagokienez, azaroaren 25eko 27/1983 Legeak, Autonomia 
Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-
Erakundeen arteko harremanei buruzkoak (LHL), azken horiei eman die eskumen 
esklusiboa probintziaren eta udalen ondasunen (bai jabetza publikokoak zein 
ondarekoak eta herri-lurrak) araubidean, 7.a) artikuluaren 7. lerroaldean. Lurralde his-
torikoek araugintza-eskumena dute euren eskumen esklusiboko gaietan, eta foru-
organoetatik datozen arauak lehentasunez aplikatuko dira, beste edozeinen 
aurretik.

Orain arte, lurralde historikoetako batek ere ez du udal ondasunen araubidea 
erregulatzeko araurik eman; hala ere, ez da inongo eskumen-arazo edo -gatazkarik
ikusten udal titularitateko ondasunen erregulazioari dagokionez; izan ere, dagokion 
udalaren esku utzi baitu proiektuak eraikinen beste erabilerei buruzko azken eraba-
kia; horrenbestez, eraikin horiei aplikatzen zaien ondare-arauteria orokorrari –edozein 
dela ere— batuko zaio proiektaturiko erregulazioa, batere aldatu edo baldintzatu 
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gabe, ez bada ondasunok legez atxiki zaizkion zerbitzuaren funtzionamendu ona 
behar-beharrezkoa den horretan, zehazki.

Azkenik, segurtasun juridiko handiagoaren mesedetan, honako hau ere aztertu behar 
da: proiektuak toki-erakundeen jabetza-ahalmenei ezarritako baldintzapenek zer era-
gin izan dezaketen, izatekotan, Konstituzioaren 137. eta 140. artikuluek onetsitako 
toki-autonomian.

Ildo horretatik, Konstituzio Auzitegiak behin eta berriz errepikaturiko doktrina da 
EKren 137. artikuluak finkaturiko toki-autonomia erakunde-bermea dela, lurraldeko 
toki-erakundeen autogobernuaren funtsezko elementuak edo barne-muina hartzen 
dituena, eta legegileak (berdin dio estatukoa zein autonomia-erkidegoa den, edota 
orokor zein sektorial) nahitaez errespetatu behar duela muin hori, administrazio ho-
riek autogobernua duten entetzat joko baditugu behintzat.

Konstituzio Auzitegiak dioenez, konstituziogileak toki-autonomiaren eduki zehatza 
aldez aurretik markatu ez zuen neurrian, Konstituzioak berak gaitutako legegileak 
(zentzuz jokatuz gero, ukitu ezin den muin horren barrukotzat jo daitezkeen gaiak 
erregulatzeko gaikuntza duenak, alegia) bere esku izango du, noski, hasierako taxu-
tze-askatasun hori alde batera edo bestera eramatea; hala ere, ezin izango dio toki-
autonomiari edozein eduki jarri; ez behintzat EKren 137., 140. eta 141. artikuluek 
marraztutako esparru orokorraren kontra. (KAEak: 252/2005, urriaren 11koa, eta 
51/2004, apirilaren 13koa).

Dena den, zera ere azaldu du Konstituzio Auzitegiak 252/2005 epai berean, toki-
autonomia dela eta: legegile autonomikoak ezin dituela bazterrean utzi arau-
aurreikuspen orokorretatik etorritako exijentziak, toki-autonomia neurri batean 
sakrifikatzeraino, tartean dauden interes publiko eta pribatuak ponderatu on-
doren, eta horiei zor zaiena emateko, hain zuzen ere.

Oraingo honetan, toki-autonomiak jasan dezakeen sakrifizioa behar-beharrezkoa da 
oinarrizko arau-aurreikuspenen ondoriozko exijentziak betetzeko —hala nola LOEren 
hamabosgarren xedapen gehigarriaren bigarren eta seigarren paragrafoetatik era-
torriak—, eta ikuspegi horretatik ere ezin diogu eragozpenik jarri aurkeztu diguten 
proiektuari.

Laburbilduz, proiektua, funtsean, Autonomia Erkidegoak irakaskuntzan duen es-
kumenaren barruan sartzen da, zeharka ari baita eskumen hori, zera bermatzeko, 
hain zuzen ere: ondasun horien beste erabilerak beti-beti egongo direla ondasunak 
atxiki zaizkion zerbitzu publikoaren garapen zuzenaren mende, nahiz eta proiektuak 
dakarren erregulazioak jabari publikoko zenbait ondasunen (hala Autonomia Erkide-
gokoak, nola udalenak) erabilerarekin —erabilera pribatibo edo anormala, arau auto-
nomikoek edo toki-arlokoek erabili terminologiaren arabera— ere zerikusia izan.

 51/2008 ABJI 21.etik 30.era par.
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6. HERRI-KON TSULTAK EDO -GALDEKETAK

Hori gogoan hartuta, honako hau ikus daiteke: aurreproiektuak, hala ere, aldake-
ta moduko bat sartu duela iruzkindutako xedapenean, kontsultarako ekimena 
erabili edo egikaritzeko behar den auzoen ehuneko edo portzentajeari buruz, 
oinarrizko erregulaziotik aldenduz; izan ere, ehuneko 10era jaitsi du por-
tzentajea 5.000 biztanletik gorako udalerrietan, TAOLen 70 bis artikuluak bi 
azpieskala ezarri baititu 5.000 biztanletik gorakoetan: ehuneko 15a eskatzen baitu 
20.000 biztanlerainoko herrietan, eta aurreproiektuak aurreikusi ehuneko 10 utzi du 
hortik gorako biztanleria duten udalerrientzat.

Bat ez etortze hori, dena den, aintzat hartzeko modukoa da, kasu honetan, parte-
hartzeko eskubideen esparrua handitu edo zabaltzearen ildo zilegitik —eta ez 
murriztearenetik— doalako eskatutako portzentajea jaistea, inolaz ere ez baita 
oinarrizko legeriako eskakizuna astuntzen, eta oinarrizko legeria horrek berak, az-
ken finean, ehuneko 10eko portzentajea onartzen baitu biztanle-kopuru batetik gora.

 64/2008 ABJI 205.etik 206.era par.

Herri-kontsultak, zalantzarik gabe, «joko demokratiko»aren barruan eta erakunde au-
tonomikoen artean dauden harreman politikoen esparruan kokatzen dira. Herritarrek 
gai publikoetan benetan parte hartzeko bidea dakarte, gai publikoak ezin direlako 
hautaturiko erakundeen eremura bakarrik mugatu, borondate demokratikoa eratzeko
prozesu ireki baten pean jarri behar direlako batzuetan, herriari hitza emanez.

Herri-kontsultak, gauza jakina da, zuzeneko edo erdi-zuzeneko demokraziaren 
tresnak dira. Gaur egun gaindituta dago zuzeneko eta zeharkako demokraziaren 
arteko aurkakotasuna, eta herri-kontsultak guztiz onartuta daude demokrazia mo-
dernoetan, zeinak, demokrazia ordezkatzailearen eskeman oinarriturik badaude ere, 
ez baitituzte zuzeneko demokraziaren elementu batzuk baztertzen, ordezkaritza-
egituren erabaki-bide osagarri gisa funtzionatzen dira-eta, herritarrek parte hartzeko
bideak sakonduz.

Doktrinarik onartuenak esandakoaren ildotik, estatu liberalaren teoria klasikoan 
antagonikotzat agertzen diren bi eredu –demokrazia ordezkatzailea, Montesquieuk 
teorizatua, eta zuzeneko demokrazia, Rousseaun jatorri duena-, elkarren osaga-
rri bihurtzen dira Condorcetek egindako sintesiaren bitartez, halako moldez non 
demokrazia modernoen erakunde-eskemak barne hartu behar baititu herritarrek 
ahalik eta gehien parte hartzea zuzenean, demokrazia ordezkatzailearen fun-
tzionalitatearekin uztartzeko moduan, ordezkaritza formala herritar guztien ordezkari-
tza material bihurtu dadin lagunduz.

Zuzeneko demokraziaren mekanismo horiek zuzenean lotzen zaizkio EKren 
23.1 artikuluak onetsitako oinarrizko eskubideari, horren arabera «herritarrek 
eskubidea dute gai publikoetan parte hartzeko, zuzenean edo ordezkarien bitartez; 
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ordezkariok libreki aukeratuko dira, sufragio unibertsalez, aldian behingo hauteskun-
deetan».

Konstituzio Auzitegiak, uztailaren 17ko 119/1995 epaian azpimarratu duenez, 
parte hartzeko eskubidea bermatzen du EKren 23.1 artikuluak, eta eskubide hori 
bi modutara baliatu daiteke, zuzenean ala ordezkarien bitartez. Bigarren aukerari 
dagokionez, «Konstituzioak zehaztu egiten du ordezkariok libreki aukeratuko dire-
la, sufragio unibertsalez, aldian behingo hauteskundeetan, eta horrek, zalantzarik 
gabe, ordezkaritza politikoa esan nahi du, alde batera utziz izan daitezkeen beste 
ordezkaritza-mota batzuk —korporatiboa, profesionala, eta abar— […] 23. artikuluak 
aipatzen duen gai publikoetan parte hartzea, lehenik eta behin, Gorte Nagusietako 
kideak hautatzerakoan gauzatzen da, herriaren ordezkari baitira Konstituzioaren 
66. artikuluaren arabera, eta era berean ulertu daiteke barne hartzen duela Estatua 
lurraldearen arabera antolatuta dagoen erakundeen gobernuan parte hartzea, Kons-
tituzioaren 137. artikuluaren arabera».

Eta Konstituzio Auzitegiak jarraitzen du «gai publikoetan parte hartze» hori, orain 
arte, ordezkarien bitartez parte hartzeko eskubidearen ikuspegitik aztertu dugu, bai-
na analisi berbera aplikatu dakioke (edo, hobeto esateko, aplikatu behar zaio, xeda-
pen beraren barruan ari baikara mugitzen, eta ez du egoki ematen esamolde berari 
bi zentzu desberdin ematea) zuzeneko parte-hartzeari, EKren 23.1 artikuluak aipa-
tzen baitu, era berean. Auzitegi honek horri buruzko iritzia emateko aukera gutxiago
izan baditu ere, zera esan du horietan:»herritarrek gai publikoetan izan behar duten 
zuzeneko parte-hartzea Konstituzioak berak (92., 149.1.32, 151.1, 152.2, 167.3 eta 
168.3 artikuluak) aurreikusitako herri-kontsulten bitartez erdiesten da» (63/1987 KAE, 
5. OJ, eta 399/1990 KAA, 2. oinarri juridikoa). Aipatutako artikulu horiek guztiek har-
tzen dute erreferendum-motaren bat, azken finean zuzeneko demokraziaren forma-
tzat hartu izan direnak eskuarki; hots, erabaki politikoak hartzea subiranotasunaren 
titularrari zuzenean deituz egiten den kasuez ari gara. Horien barruan sartu beharko 
litzateke, halaber, kontzeju irekiaren araubidea esaten zaiona, EKren 140. artiku-
luak aipatzen baitu, eta, era berean, Auzitegi honek EKren 23.1 artikuluarekin lotu 
du EKren 87.3 artikuluak dakarren legegintzarako herri-ekimena (76/1994 KAE, eta 
KAAak: 570/1989 eta 140/1992). «Eta Legeak zuzeneko parte-hartzearen kasuak 
zabaldu ditzakeela onartu arren, salbuespenezko kasuak izango lirateke, betiere, 
gure Konstituzioak paratu duen demokrazia ordezkatzailea bezalako sistema batean, 
demokrazia ordezkatzailearen mekanismoak nagusitzen baitzaizkie zuzeneko parte-
hartzekoei» (76/1994 KAE, 3. oinarri juridikoa)».

Begien bistakoa da herri-kontsultak modu bat direla herritarrek funtzio publikoak 
garatzen parte hartzeko, eta, era berean, honako hauen proiekzio direla: printzipio 
demokratikoarena —EKren 1.1 artikulua: Espainia zuzenbide-estatu sozial eta de-
mokratiko gisa eratzen da— eta botere publikoen jarduera gidatu behar duen agin-
du programatikoarena —EKren 9.2 artikuluaren arabera, herritar guztiei aukera egokia 
eman behar zaie bizitza politiko, ekonomiko, kultural eta sozialean parte hartzeko—.
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Zuzeneko edo erdi-zuzeneko demokraziaren beste tresna nagusia dugu legegin-
tzarako herri-ekimena (EKren 87.3 artikulua), EK-k oinarritzat dituen balio demokra-
tikoen barrukoa hori ere, eta demokrazia lortzeko oso egokia, era berean.

Halako demokrazia parte hartzaile baten erakusgarri da, baita ere, EKren 23.1 
artikuluaren proiekzio ez izan arren, herritarrei entzuera emateko eskubidea,
«zuzenean edo legez aitortutako erakunde eta elkarteen bidez, eragiten dieten admi-
nistrazio-xedapenak egiteko prozeduran», Legeak ezarritakoaren arabera [EKren 105 
a) artikulua].

Hala legegintzarako herri-ekimenak nola herritarrei eragiten dieten administrazio-
xedapenak egiteko prozeduran entzuera emateko eskubideak eragina dute legebil-
tzarreko jarduera eta gobernuaren erregelamendugintza diziplinatzen duten arauetan; 
izan ere, herritarrei ematen baitie, hurrenez hurren, legegintza-prozedurari hasiera 
emateko eskubidea eta egiten dituzten alegazioak aintzat hartuak izatekoa; herrita-
rrek, hartara, elkarlanean aritzen dira Parlamentuarekin eta Gobernuarekin, zuzeneko 
erabakiak azken horiena izaten jarraitzen badu ere, inongo mugarik gabe gordetzen
dute eta euren araugintza-ahala.

Antzeko zerbait gertatzen da herri-kontsultekin, aurreproiektuak arautzen duena 
bezalakoekin alegia; izan ere, emaitza loteslea ez den arren, aipatu organoek aztertu 
egin behar dute, eztabaidatu gutxienez.

Azken finean, honako hau aitortzea da: herritarrak direla autonomia-erkidegoei 
aitortu zaien autonomiaren titularrak, erreferendumaren bitartez eman bai-
tzioten onarpena Estatutuari; kontsultek, egin-eginean ere, bide bat baino ez dute 
jartzen, herritarrek euren bizitza arautu behar duten erregelak edo erabakiak egiteko 
lantegian parte hartu dezaten. 

Autonomia-erkidegoetan ezarri den antolamendu politiko eta demokratikoa etenga-
beko legitimazio demokratikoaren prozesu irekiaren mende dago, etengabe berritzen
baita aldiro-aldiro egiten diren hauteskundeen bitartez; aldi berean, baina, erabakirik 
garrantzizkoenak herriari berari planteatu dakizkioke, herriaren izenean jarduten bai-
tute zilegitasunez aukeratutako ordezkariak.

Autonomia-erkidegoak sortzeko arrazoietako bat –zalantzarik gabeko asmo politikoak 
ere hor daude, jakina- izan zen erabakiak hartzeko prozesua herritarrengana hurbildu 
beharra, herritarren eta botere politikoko organoen artean dagoen distantzia laburtuz, 
eta organo horiek hautesleen aurrean duten erantzukizuna areagotuz. Argi dago de-
mokrazia parte-hartzaileko erakundeak funtsezkoak direla helburu hori lortzeko, herri-
tarren presentzia handiagoa bermatzen baitute erabakiak hartzeko prozesuetan.

A) Aurreproiektuaren Konstituzio- eta Estatutu-oinarria

Aurrekoak adierazi ondoren, gure ustea da aurreproiektuaren Konstituzio- eta Esta-
tutu-oinarriari ekiteko moduan gaudela.
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Bada, Euskal Autonomia Erkidegoak badu aurreproiektuak dakarren erregulazioari 
ekiteko eskumenik, Autonomia Estatutuaren arabera titularitatepean dituen eskume-
nak erabiltzea baitakar erregulazio horrek.

Ekimenari babesa ematen dion eskumen-titulua identifikatzeari ekinez gero, auto-
nomia-titulu esklusiboa aipatuko dugu, hots, EAEEren 10.2 artikulua: bere au-
togobernu-erakundeen antolaketa, araubidea eta jarduera, Estatutu horretako 
arauen esparruan.

Ildo horretatik gogoratuko dugu EAEEk —EAEEren II. titulua—, EKren 152.1 artiku-
luak xedatu duenaren ildotik, honela ezarri duela erkidegoaren erakunde-antola-
mendua: Legebiltzarra, sufragio unibertsalez hautatua; Gobernu Kontseilua, funtzio
exekutiboak eta administratiboak dituena, bere egintzengatik Legebiltzarraren au-
rrean erantzukizun politikoa duena, eta Lehendakaria —Legebiltzarrak bere kideen 
artetik aukeratua eta Erregeak izendatua— buru duena.

Eskema demokratiko ordezkatzailea da, eta hor, zalantzarik gabe, zuzeneko edo 
erdi-zuzeneko demokraziako mekanismoa txertatu daiteke, Konstituzioan ez 
baitago inongo oinarririk autonomia-erkidegoari zera galarazteko: autonomia-
erkidegoaren eremuaren barruko kontsultak egitea, autogobernu-erakundeek 
euskal herritarrei iritzia eskatu diezaieten autonomian eragina duten gaiei 
buruz.

Aurreproiektuak, era berean, bete-beteko oinarritzat du EAEEren 9. artikulua, zeina-
ren 1. paragrafoak zera aitortu baitu «Euskal Herriko herritarren oinarrizko eskubide 
eta betebeharrak Konstituzioan finkatutakoak dira»; eta eskubide horien barruan 
daude gai publikoetan parte hartzea, zuzenean edo zeharka. Atera nahi den erregu-
lazioak, horrenbestez, EAEEren 9. artikuluko 2. atalaren e) idatz-zatiak deskribatzen
duen helburua bete nahi du, «Euskal Herriko politika-, ekonomia-, kultura- eta gizar-
te-alorretako bizitzan herritar guztien partaidetza» bideratzea, alegia.

Xedapen hori ez da eskumena emateko arau bat, eta uztailaren 14ko 25/1981 
KAEk berak ere hala adierazi zuen; alegia, euskal botere publikoei ez die gaikun-
tzarik ematen arau hori gabe jorratu ezingo luketen gai batean aritzeko. Baina behin 
eskumen substantiboa identifikaturik, xedapenak azpimarratu egiten du botere 
publiko autonomikoek euren eginkizunetan jarduterakoan bete behar duten 
obligazioa.

Eskumen horren barruan sartzen da «bere autogobernu-erakundeen antolaketa, 
araubidea eta jarduera» (EAEEren 10.2 artikulua) finkatzeko behar dena, eta, inongo 
zalantzarik ez da herri-kontsultak, lehen mailako tresna izaki, autogobernuko organo 
nagusien funtzionamenduan txertatzen direla.

Egia da EAEEk ez dituela erakunde guztiak eratu —bai funtsezkoak, ordea—, eta 
autonomia-estatutuak ez duela erabat erreserbatuta, Autonomia Erkidegoaren 
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lege baten kaltetan, erakunde autonomo propioen antolamendua, horren lege 
bidezko garapena ezin baita EKren 147.2, c) artikuluaren kontrakotzat jo.

Autogobernu-erakundeen funtzionamenduari dagokionez, era berean, herritarrek 
parte hartzeko bideei bagagozkie, botere autonomikoek ez dituzte euren ahal-
menak garatzeko bide bakartzat Estatutuak aurreikusi dituenak edota EAEEren 
27.4 artikuluak aurreikusitako herri-ekimena, beste batzuk ere zertu daitezke; hala 
nola, herri-kontsultak, horien zilegitasun konstituzionala ezin baita zalantzan jarri. 

Ildo horretatik adierazi behar da EKren ondoren eman ziren autonomia-estatutuen 
joera izan bazen ere izaera konstituzionaleko aurreikuspen dogmatikorik (oinarriz-
ko eskubideei buruzkorik) ez sartzea euren testuetan, gaur egun –aurrerago ikusiko 
dugunez- alderantziz gertatzen dela, eta autonomia-estatutu berriek, gai publikoetan 
zuzenean parte hartzeko eskubidearen edukia esplizitatzerakoan –Konstituzioan 
bakarrik agertzen baitzen lehen-, esplizitatu egin dutela, era berean, hori erregula-
tzeko eskumen autonomikoa. Hala ere, erreformatu gabeko autonomia-estatutuek, 
EAEE barne, autoantolamendurako ahalak ematen dien oinarri inplizitura jo behar 
dute EAEEren 9.2 e) artikuluak ezarritakoa ahalbideratu eta herritar guztiei aukera 
emateko Euskal Herriaren bizitza politikoan parte hartzeko, EKren 23.1 artikuluaren 
eskubidea azpimarratuz herri-kontsulten araubide juridikoa taxutzeko ordenamendu 
autonomikoan.

Inkardinazio edo txertatze hori aski dela frogatzeko beste argudio bat da toki- 
edo udal-kontsultei buruzko eskumena inongo arazorik gabe txertatzen dela 
autonomia-erkidegoek toki-araubidearen alorrean duten eskumen orokorrean. 
Hain zuzen ere, EAEEren 10.4 artikuluaren arabera du eskumen hori Autonomia 
Erkidegoak, EKren 149.1.18 artikuluak ezarri duenari kalterik egin gabe.

Urtarrilaren 18ko 2/1980 Lege Organikoak, erreferendum-motak erregulatzeari buruz-
koak (EMLO), bere xedapen gehigarrian dioenaren arabera, Toki Araubideari buruzko
legeriarekin bat etorriz, lege horretako xedapenen erregulazioak ez ditu udalek udal 
alorreko gai garrantzizkoetan eta udal lurraldearen barruan egin ditzaketen herri-
kontsultak hartzen, alde batera utzita, noski, Estatuak kontsulta horiek baimentzeko
duen eskumen esklusiboa. 

2/1980 Legeak Toki Araubideari buruzko legeriara egindako erremisioak, jakina, 
apirilaren 2ko 7/1985 Legera, Toki Araubidearen oinarriak arautu dituenera, garama-
tza, EKren 149.1.18 artikuluaren babesean eman baitzen –administrazio publikoen 
araubide juridikoaren oinarriak ezarriz, horrenbestez-; 1985eko lege horrek bere 
18.1.f) artikuluan aitortu die auzotarrei herri-kontsulta edo -galdeketa eskatzeko 
eskubidea, Legeak ezarritakoaren arabera, eta 71. artikulua ere jarri du gai hori 
erregulatzeko; hain zuzen ere, «Estatuko eta autonomia-erkidegoko legediaren ara-
bera, estatutuan autonomia-erkidegoari horretarako eskumena aitortzen zaionean, 
osoko bilkuraren gehiengo osoak hala erabaki eta Estatuko Gobernuak baimena 
eman ondoren, auzotarren intereserako berebiziko garrantzia duten udalaren es-
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kumeneko eta toki-izaerako arazoei buruzko herri-galdeketa egin ahal izango dute 
alkateek, toki-ogasunari dagozkion arazoetan izan ezik».

Xedapen horrek era positiboan zehazten du kontsultaren eremu objektiboa —udala-
ren eskumeneko gaiak-, baita era negatiboan ere –toki-ogasunari dagozkion arazoe-
tan izan ezik-, eta organo batzuen parte-hartzea eskatzen du, are gehiengo indartua-
rekin ere —osoko bilkuraren gehiengo osoak hala erabakita—; horretaz gain, aitortu 
egiten du Autonomia Erkidegoaren legediak bete behar duen funtzioa toki-mailako 
herri-kontsultei buruzko gainerako gaiak arautzerakoan.

Estatu Kontseiluak —2001eko ekainaren 21eko irizpena, -erref. 1070/2001- Erre-
ge Dekretu proiektu bat dela eta; hain zuzen ere, Estatuko Gobernuak herri-kon-
tsultak baimentzeko prozedura arautzeari buruzkoa— argi eta garbi egiten du gaia 
EKren 149.1.18 artikuluan sartzearen alde, toki-araubidearen oinarriei lotuta: har-
tara, eztabaidaezina da autonomia-erkidego guztiek dutela udal mailako herri-kon-
tsultak erregulatzeko eskumena —eskumen horri, autonomia-erkidego batzuetan, 
toki-mailako herri-kontsultei buruzko berariazko eskumena gehituko litzaioke, horien 
autonomia-estatutuetan zenbait formulaziotan agertzen denaren arabera—, Estatuari 
dagokion baimentze-fasearen salbuespenarekin.

Egin-eginean ere, Andaluziako Autonomia Erkidegoak maiatzaren 3ko 2/2001 Legea-
ren bitartez erregulatu zituen toki-mailako herri-kontsultak, bere Estatutu zaharraren 
15.2 artikuluan oinarrituta —gero ikusiko dugu zehatzago nola definitu den eskumen 
hori Estatutu berrian—, eta beste autonomia-erkidego batek —hain zuzen ere, Nafa-
rroako Foru Komunitateak— urriaren 28ko 27/2002 Foru Legean, toki esparruko herri 
kontsultak arautzen dituenean, erregulatu zuen, Nafarroako Foru Eraentza Hobeago-
tzeko Legeak Nafarroari horretarako berariazko eskumenik eman gabe.

Beste ikuspuntu batetik, oinarrizko eskubide bati, EKren 23.1 artikuluak aitortzen
duen gai publikoetan parte hartzekoari, eragiten zaionez, oinarrizko eskubideen 
izaera bikoitza azpimarratu behar da, Konstituzio Auzitegiak oso goiz, 25/1981 
epaian, adierazi zuena gogoratuz:

Lehenik eta behin, eskubide subjektibo dira oinarrizko eskubideak, norbanakoen 
eskubide, eta ez bakarrik herritarren eskubide zentzu hertsian, baizik eta izatearen 
eremu bateko «estatus» juridikoa edo askatasuna bermatzen duten heinean. Bai-
na, aldi berean, nazio-erkidegoaren ordenamendu objektibo baten funtsezko 
elementu dira, erkidego hori giza-elkarbizitza justu eta baketsuaren esparru gisa 
taxutzen den neurrian, historikoki zuzenbide-estatuan, eta gero, gure Konstituzioak 
erabiltzen duen formularen arabera (1.1 artikulua) zuzenbideko estatu sozial eta de-
mokratikoan gauzaturik.

Doktrinak garatu du oinarrizko eskubideen izaera bikoitz hori, eta Konstituzioaren 
10.1 artikuluan dago jasota, horren arabera «pertsonaren duintasuna, pertsonari berez 
dagozkion eskubide bortxaezinak, nortasunaren garapen librea, legearen errespetua eta 
besteen eskubideen errespetua oinarri dituzte ordena politikoak eta gizarteko bakeak». 
Antzeko formulazioak aurkitu daitezke zuzenbide erkatuan eta, nazioarteko mailan, ideia 
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bera adierazten du Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalak (atarikoa, 1. paragrafoa) 
eta Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmenak, Eu-
ropako Kontseiluarenak (atarikoa, 4. paragrafoa).

Bigarren alderdian, ordenamendu objektibo baten funtsezko elementu diren heinean, 
funtsezko edukiak ematen dizkiote oinarrizko eskubideek ordenamendu horri, zu-
zenbideko estatu sozial eta demokratikoari, gure kasuan, eta Estatu osoari dagozkio. 
Funtzio edo zeregin horretan, Estatuaren egitura federal, erregional edo autonomikoak 
ez die oinarrizko eskubideei eragiten. Horrenbestez esan daiteke oinarrizko eskubi-
deak, espainiar guztientzako «estatus» juridiko-konstituzional unitarioa eratu dutenez 
eta neurri berean direnez erabakigarri ordena demokratikoa Estatu zentralean zein 
autonomia-erkidegoetan taxutzeko, elementu bateratzaile direla, are gehiago batera-
tze hori ziurtatzeko lantegia Estatuari dagokionean, Konstituzioaren 155. artikuluaren 
arabera. Oinarrizko eskubideak, horrela, ondasun komuna dira herritarrentzat, banaka 
zein taldeka hartuta, eta ordenamendu juridikoa taxutzen dute, guztientzat baita-
go berdin indarrean. Nolabait esateko, zuzeneko lotura ezartzen dute norbanakoen 
eta Estatuaren artean, eta batasun politikoaren oinarri edo sostengu dira, inongo 
bitartekaritzarik gabe.

Berrikitan, 247/2007 KAEk, abenduaren 12koak, oinarrizko eskubideak jorra-
tzerakoan, eskumen autonomikoen jokalekua diseinatu du: 

Autonomia-estatutu bakoitzak aurreikusi eremu material bakoitzean egikaritu ditzakete
euren araugintza-eskumenak autonomia-erkidegoetako legebiltzarrek, eta horrek, jaki-
na, autonomia-printzipioa erabilita (EKren 2. artikulua), aukera ematen die euren politika 
eta helburu propioak ezartzeko kasu bakoitzean egokien iritzitako araubide juridikoen 
bitartez. Datu horrek, posible egiten baitu autonomia-erkidegoetako legebiltzarrek euren 
eskumenen esparruan ezar ditzaketen araubide juridikoen arteko bereizkuntza, berekin 
dakar autonomia-erkidego bakoitzeko herritarren posizio juridikoen arteko bereizkuntza
ere.

Hala ere, autonomia-erkidegoetako herritarren arteko bereizkuntza juridiko posible hori, 
azaldu dugunaren ondoriozkoa baita, ez da absolutua; aitzitik, Konstituzioak jasotako 
mugen mende dago.

Muga horietan lehena da, esana dugu jada, eskubide konstituzionalen araubideak, zen-
tzu hertsian hartuta, nahitaezko berdintasun bat izan behar duela estatuaren lurralde 
guztian, EKren 53.1 eta 81.1 artikuluen arabera, eta horrek zera dakar aipatu eskubide 
konstituzionalei begira: espainiar guztien funtsezko posizio edo jarrera juridikoen berdin-
tasuna (KAEak: 25/1981, uztailaren 14koa, 37/1981, azaroaren 16koa, 2. OJ, 37/1987, 
martxoaren 26koa, 19. OJ; edo 319/1993, urriaren 27koa, 5. OJ, beste askoren artean).

Autonomia-erkidegoetako legebiltzarrek ezar ditzaketen araubide juridikoen bereizkun-
tzen bigarren muga Konstituzioaren 149.1 artikuluan dator, eta bi proiekzio desberdin 
ditu. Alde batetik, Estatuaren eskumen bat, «Konstituzioko eskubideak baliatzean eta 
betebeharrak betetzean espainiar guztiak berdinak izango direla bermatzeko oinarrizko
baldintzak» arautzeko (EKren 149.1.1 artikulua). Eta bestetik, Estatuaren eskumen es-
klusiboak, legegintzazkoak edo, besterik gabe, «oinarrizko legeria»ri buruzkoak, EKren 
149.1 artikuluko zenbait erregelaren bitartez esleitu zaizkionak. Erregela edo arau horiek 
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agerian uzten dute konstituziogileak homogeneitate-gradu desberdina zaindu edo gorde 
nahi izan zuela Konstituzioaren xedapen horren barruko gai bakoitzean.

Horrenbestez, behin bermatuta daudelarik, alde batetik, espainiar guztiek eskubi-
de konstituzionalei dagokienez dituzten oinarrizko posizio juridikoak (EKren 81.1 eta 
149.1.1 artikuluak), eta, bestetik, Estatuko eskumenen alorrerako aurreikusi den ai-
patu berdintasun material hori (EKren 149.1 artikulua), Konstituzioak bide ematen die 
autonomia-erkidegoetako legebiltzarrei euren politika bereiziak ezar ditzaten euren es-
kumeneko gaietan, eta hori egiterakoan, araubide juridiko desberdinak zehaztu ditzaten
horietako bakoitzean, lurralde autonomiko bakoitzeko herritarrekiko ondorioekin, zeinak, 
jakina, autonomia politikoa egikaritzeak berezko dituen baliabide, tresna edo teknikekin 
bideratuko baitira (deklarazio programatikoak, jardueren hartzaileentzako eskubide sub-
jektiboak formulatzea edo neurri zehatzak hartzea, besteak beste).

Laburbilduz, zera ateratzen da esan dugun horretatik: EKren 139.1 artikuluak («Espainiar 
guztiek eskubide eta betebehar berak dituzte Estatuaren lurraldeko edozein tokitan») 
autonomia-erkidego bakoitzaren lurraldean duela eragina eta proiekzioa, horretan ba-
tzen baitira eskubide konstituzionalei dagokien funtsezko berdintasunaren irizpidea eta 
dagokion autonomia-erkidegoaren legegintzako esku-hartzearen ondoriozko berdinta-
sun-irizpidea.

Bada, honako hau esan daiteke: herritarrek herri-kontsulten bitartez —berdin dio 
estatu mailako, autonomiko edota tokian tokikoak diren— gai publikoetan parte har-
tzea estatus juridiko-konstituzional unitario horren barruan dagoela, hau da, eskubi-
de konstituzionalekiko oinarrizko posizio edo jarrera juridikoen barruan.

Autonomien Estatuaren beraren funtzionamenduaren ondoriozko umotze-prozesu 
batetik sortu dira Kataluniako Estatutuarekin abiarazitako belaunaldi berriko au-
tonomia-estatutuen edukiak, eta askotan, Konstituzio Auzitegiak eskumenen ba-
naketa konstituzio-multzoaren argitan aztertzerakoan emandako doktrina beregana-
tu dute. Belaunaldi berriko autonomia-estatutu guztiek, parte hartzeko eskubidearen 
edukia agertzerakoan, ezinbesteko abiapuntutzat hartzen dute EKren 23.1 artikuluak 
Konstituzio mailara igo duen oinarrizko eskubide bat: gai publikoetan zuzenean parte 
hartzeko eskubidea, alegia.

Kataluniako Estatutuak (6/2006 Lege Organikoa, uztailaren 19koa) 29. artikuluan 
arautu du parte hartzeko eskubidea, hau da, I. tituluaren «Eskubideak, eginbeharrak 
eta printzipio gidariak» 2. kapituluaren «Politika-arloko eta administrazio-arloko es-
kubideak», hona artikulu horren edukia: 

1. Kataluniako herritarrek Kataluniako gai publikoetan parte hartzeko eskubidea dute, 
guztiek aukera berdinak dituztela, dela zuzenean dela beren ordezkarien bidez, betiere, 
Estatutu honetan eta legeetan zehazturiko kasuetan eta baldintzetan.

2. Kataluniako herritarrek, legeetan jasota dauden baldintzak eta eskakizunak beteta, 
ordezkaritza-organo politikoetarako ordezkariak hautatzeko eta eurak ere hautagai iza-
teko eskubidea dute.
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3. Estatutu honetan eta legeetan zehazturik dagoen moduan egiten badute, Legebil-
tzarrean legegintzako ekimenak sustatzeko eta aurkezteko eskubidea dute Kataluniako 
herritarrek.

4. Kataluniako herritarrek Legebiltzarrean legeak taxutzeko prozesuan esku hartzeko es-
kubidea dute, dela zuzenean dela elkarte baten bidez, Legebiltzarreko erregelamenduan 
horretarako ezarrita dagoen prozedurari jarraituz.

5. Pertsona orok du, legean zehazturik dagoen moduan eta legean zehazturik dauden 
ondorioetarako, Generalitateko instituzioei edo administrazioari eta Kataluniako tokiko 
erakundeei eskariak egiteko nahiz kexak aurkezteko eskubidea, bakoitzari eskumenez 
dagozkion gaietan. Legean egongo da zehazturik zein baldintza bete behar diren es-
kubide hori erabiltzeko, zein ondorio ekarriko duen, eta dagokion instituzioak halakoetan 
zer betebehar dituen. 

6. Generalitateak eta udalek, bakoitzari dagozkion eskumenetan, herri-galdeketak egin 
ditzaten deialdiak sustatzeko eskubidea dute Kataluniako herritarrek, betiere, legean 
zehazturiko moduan eta baldintzetan.

Andaluziako Autonomia Estatutuak (2/2007 Lege Organikoa, martxoaren 19koa) 5. 
artikuluan aurreikusi duenez, andaluziarrek Andaluziako gai publikoetan parte har-
tzeko eskubidea dute, guztiek aukera berdinak dituztela, dela zuzenean dela beren 
ordezkarien bidez, betiere, Konstituzioan, Estatutu horretan eta legeetan zehazturiko 
baldintzetan, eta gaineratu duenez, eskubide horrek barne hartzen du:

a) Autonomia Erkidegoko ordezkaritza-organoetako kideak hautatzeko eta eurak ere 
hautagai izateko eskubidea.

b) Andaluziako Legebiltzarrean legegintzako ekimenak sustatzeko eta aurkezteko es-
kubidea, eta legeak taxutzeko prozesuan esku hartzeko eskubidea, dela zuzenean dela 
elkarte baten bidez, Legebiltzarreko erregelamenduak ezarritakoaren arabera.

c) Andaluziako Juntak edo udalek herri-galdeketak egin ditzaten deialdiak sustatzeko 
eskubidea, legean zehazturiko baldintzetan.

d) Banaka zein taldeka eskariak idatziz egiteko eskubidea, legeak ezarritako eran eta 
legeak zehazturiko ondorioekin.

e) Andaluziako gai publikoetan aktiboki parte hartzeko eskubidea, eta beharrezko bi-
deak ezarriko dira horretarako, informazioari, komunikazioari eta proposamenak har-
tzeari dagokienez.

Are gehiago, Andaluziako Estatutuaren 10.1 artikuluak Autonomia Erkidegoaren 
funtsezko helburuen barruan sartu du honako hau: «Andaluziako Autonomia Erki-
degoak bideak jarriko ditu norbanakoen nahiz taldeen askatasuna eta berdintasuna 
bene-benetakoak izan daitezen; askatasun eta berdintasun xede hori galarazten edo 
osotara garatzea zailtzen duten oztopoak kenduko ditu, eta demokraziaren kalitatea 
sustatuko du andaluziar guztiei aukera egokia emanez bizitza politiko, ekonomiko, 
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kultural eta sozialean parte hartzeko. Ondorio horietarako, beharrezko ekintza positi-
boak abiaraziko ditu».

Balearretako Estatutuak (1/2007 Lege Organikoa, otsailaren 28koa) bere 15. artiku-
luan dihardu parte hartzeko eskubideez, eta artikulu hori II. tituluaren barruan dago. 
«Balear Uharteetako herritarren eskubideak, eginbeharrak eta askatasunak»; hona 
artikulu horrek dioena:

1. Balear Uharteetako herritar guztiek dute Autonomia Erkidegoko bizitza politiko, eko-
nomiko, kultural eta sozialean banaka zein taldeka parte hartzeko eskubidea. Botere 
publikoek sustatu egingo dute gizarte zibil osoko eragile ekonomiko eta sozialek gai 
publikoetan parte hartzea.

2. Balear Uharteetako herritarrek gai publikoetan parte hartzeko eskubidea dute, guztiek 
aukera berdinak dituztela, dela zuzenean dela beren ordezkarien bidez, betiere, Kons-
tituzioan, Estatutu honetan eta legeetan. Eskubide horrek barne hartzen du: Eskubide 
horrek barne hartzen du:

a) Autonomia Erkidegoko ordezkaritza-organoetako kideak hautatzeko eta eurak ere 
hautagai izateko eskubidea.

b) Balear Uharteetako Legebiltzarrean legegintzako ekimenak sustatzeko eta aurkezteko 
eskubidea, eta legeak taxutzeko prozesuan esku hartzeko eskubidea, dela zuzenean 
dela elkarte baten bidez, legeak ezarritakoaren arabera.

c) Balear Uharteetako Gobernuak, uharte-kontseiluek edo udalek herri-galdeketak egin 
ditzaten deialdiak sustatzeko eskubidea, Espainiako Konstituzioan eta legeetan zehaz-
turiko baldintzetan.

d) Banaka zein taldeka eskariak egiteko eskubidea, Estatuko legeek ezarritako baldin-
tzetan.

Gauza bera gertatzen da, azkenik, Gaztela eta Leongo Estatutuarekin (14/2007 Lege 
Organikoa, azaroaren 30ekoa), honela baitio gai publikoetan parte hartzeko eskubi-
deei buruzko 11. artikuluak:

1. Gaztela eta Leongo herritarrek Erkidegoko gai publikoetan parte hartzeko eskubidea 
dute, dela zuzenean dela beren ordezkarien bidez, betiere, Konstituzioan, Estatutu ho-
netan eta legeetan zehazturiko baldintzetan.

2. Gaztela eta Leongo herritarrek, legeetan jasota dauden baldintzak eta eskakizunak 
beteta, Autonomia Erkidegoko Legebiltzarrerako hauteskundeetan parte hartzeko es-
kubidea dute, hautesle zein hautagai gisa.

3. Ordezkaritza-mandatu autonomikoetara iristeari dagokionez, emakumeen eta gizonen 
berdintasun eraginkorra sustatuko du legeak.

4. Legeetan zehazturik dagoen moduan egiten badute, Gaztela eta Leongo Gorteetan 
legegintzako ekimenak aurkezteko eskubidea dute Gaztela eta Leongo herritarrek.
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5. Erkidegoaren eskumeneko erabaki politikoei dagokienez, herri-galdeketetarako deial-
diak sustatzeko eskubidea dute Gaztela eta Leongo herritarrek, betiere, legeetan ze-
hazturiko moduan eta baldintzetan, eta Espainiako Konstituzioaren 149.1.32 artikuluak 
xedatu duena errespetatuz.

6. Pertsona orok du Erkidegoko instituzioei eta herri-administrazioei, orobat horien men-
deko erakundeei, eskariak egiteko eskubidea, bakoitzari eskumenez dagozkion gaietan.

Autonomia-estatutuetako xedapenek, horrenbestez, herritarrek gai publikoetan zuze-
nean edo zeharka parte hartzeko eskubidearen alderdiak erakusten dituzte —berdin-
tasunari dagokion oinarri materialari eutsiz, betiere—, eta alderdi horietako bat da, 
autonomia-erkidegoek (Katalunia, Andaluzia, Balear Uharteak eta Gaztela eta Leon) 
edota udalek herri-kontsultarik deituz gero, horietan parte hartzea.

Gaiari buruzko eskumen normatiboarekin uztartzen dira eskubide-aitorpen horiek; 
izan ere, «orduan bakarrik taxutuko baitira herritarrei dagozkien eskubide subjekti-
boak, hots, nahitaez bete beharreko xedapen konstituzionalak onartzen edo begira-
tzen dituenean legegile horrek (EKren 81.1 ETA 149.1 artikuluak)» (247/2007 KAE). 

Kasu honetan, estatutu horiek, oinarrizko eskubidetik eta horrek hiru erakunde-
eremuetan —estatukoa, autonomikoa eta tokikoa— duen islatik abiatuta, eta Katalu-
niako Estatutuak ireki zuen zehaztapen handiagoko prozesuaren barruan, esplizitatu 
besterik ez dute egin autonomia-erkidegoek herri-kontsulta autonomiko eta lokalak 
erregulatzeko duten eskumena, eta horrek ez dio funtsezko aldaketarik ekarri esku-
men-esparruari autonomiaren garrantzizko alderdi horietan.

Halaxe dago jasota, esamolde desberdinekin, Kataluniako Estatutuaren 122. artiku-
luan, Andaluziako Estatutuaren 78. artikuluan, Balearretako Estatutuaren 31. artiku-
luan eta Gaztela eta Leongo Estatutuaren 71.1.15 artikuluan.

B) Erregulazio autonomikoaren mugak

Behin Autonomia Erkidegoaren eskumen esklusiboa ezarrita, bada garaia sakondu 
dezagun horren baldintzapenetan; izan ere, EAEEn esklusibotzat jotzen diren beste 
eskumen askotan bezala, esklusibo izateak ez du esan nahi eskumen horren erabi-
lerak mugarik ez duenik; hain zuzen ere, hor daude Estatuak beste eskumen-titulu 
batzuen bitartez xedaturikoa edota EK-k lege-iturri jakin batzuen aldeko egindako 
erreserba, eskumenik esleitzen ez badute ere, baldintzatu edo mugatu egiten baitute 
eskumenen banaketa, banaketa hori baino lehenagokoak direlako.

i) EKren 92. artikulua

Lehenengo mugatik hasiko dugu azterketa, honako hau argitzeko: ea lege organiko-
rako benetako erremisioa egiten ote den gaiaren berariazko alderdiak erregulatzeko,
eta, hala bada, lege horrek nola zedarritzen duen arau autonomikoaren esparrua. 
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EKren 92.3 artikuluak dioenaren arabera, «lege organiko batek arautuko du zer 
baldintzatan eta zer prozeduraren bitartez egingo den Konstituzio honetan aurreikus-
ten den erreferendum mota bakoitza».

Ezer baino lehen, zera zehaztu behar da: Gobernuko Presidenteak sustaturiko 
erreferendumei baino ez zaiela aplikatzen EKren aipatu 92. artikuluaren biga-
rren paragrafoak xedatu duena —«Erreferendumerako deia Erregeak egingo du, 
Gobernuko presidentearen proposamenez; Diputatuen Kongresuak aurrez baimendu 
beharko du proposamen hori»—. Hala ulertu du doktrinak behintzat, EKren 149.1.32 
artikuluarekin batera hartu baitu xedapen hori, bestela ez lukeelako zentzurik izango; 
izan ere, eskumen mugatuagoa aitortzen baitzaio Estatuari azken horretan: errefe-
rendum bidezko herri-kontsultak egiteko baimenak ematea, hain zuzen ere. 

Egin-eginean ere, funtsezko desberdintasuna du Estatuko organoen jarduerak: kasu 
batean, kontsultaren eragileak dira, eta bestean, aldiz, tutoretza edo zaintzako esku-
hartzea dute beste organo batzuen jardueraren gainean. 

EKren 92. artikulua eta 149.1.32 artikulua alderatuz gero, bi kontzeptu edo 
nozio bereiz ditzakegu, bi errealitate juridiko desberdin zedarritzen baitituzte. 
Alde batetik, «erreferenduma», estricto sensu, eta bestetik, herri-kontsultak, 
zenbait formulazio izan ditzaketenak, eta erreferendumaren bidea izan liteke 
horietako bat, baina ez bakarra, ordea.

EK garatzeko legeriak berak berresten du interpretazio hori; batez ere, EKren 92.3 
artikuluak deitutako lege organikoak, herri-kontsultak ez baitira 92.2 artikuluak eza-
rritako formalitateak bete ondoren gauzatzen.

Arrazoi sistematikoak ere badira ondorio horri eusteko; izan ere, ez da ahaztu behar 
EKren 92. artikuluaren kokapena (EKren III. tituluko, «Gorte Nagusiak», bigarren ka-
pituluan «Gorte Nagusiak»), nahiz eta kokapen hori bereziki justifikatuta egon artiku-
luaren jatorrizko idazkera ikusita —Gorteek onetsitako eta oraindik berretsi gabeko 
legeak eta indarreko legeen derogazioa sartu baitzitezkeen erreferendumaren xe-
dean—, ezin da ukatu Estatuko botereen arteko harreman-tresna bati dagokiola.

EKren 92.3 artikuluaren exegesiari dagokionez, arreta eman dio doktrinak horri ere 
diola, eta honako ondorio hau atera du, oraindik zalantzak badaude ere: oinarrizko
arauak, Konstituzioak, espresuki edo esanbidez aipatzen dituenetara mugatzen
dela, hertsiki, EK-k aurreikusitako erreferendumei buruzko erremisioa.

EMLOk berak jaso du ulerkera edo interpretazio hori. Hori frogatzeko, aski bedi 
bere I. kapituluaren 2. sekzioa, «Erreferendum mota bakoitza egiteko baldintzak», 
errepasatzea, aipatu kasuetara mugatzen baitira legearen artikuluak: EKren 92.2 ar-
tikuluko erreferendum kontsultiboaz ari da legearen 6. artikulua; EKren 167. eta 168. 
artikuluek aurreikusitako erreferendum konstituzionalaz dihardu 7. artikuluak; EKren 
151.1 artikuluak aurreikusitako ekimen autonomikoa berresteko erreferendumaz ari 
da 8. artikulua; EKren 151. artikuluko 2. paragrafoko 3. eta 5. zenbakien arabera 
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onetsitako autonomia-estatutuak onartzeko erreferendumaz dihardu 9. artikuluak; 
eta, azkenik, EKren 152.2 artikuluak autonomia-estatutuak aldatzeko aurreikusi erre-
ferendumari buruzkoa da 10. artikulua.

Ildo beretik interpretatu daiteke EMLOren xedapen gehigarria, honako hau adierazi 
baitu: Legearen xedapenek ez dituztela bere erregulazioan hartzen udalek egin di-
tzaketen herri-kontsultak; eta hori ez da hartu edo ikusi behar erregulatzeari uko 
egitea bezala, baizik eta duen eduki mugatuaren onarpen gisa, EKren 92.3 artikuluak 
ezarri duen zedarritze konstituzionalaren arabera. Laburbilduz, nabarmena dela erre-
ferendumaren eta herri-kontsulten arteko dikotomia, eta tratamendu desberdina du 
horietako bakoitzak.

Beste alde batetik, ezin onartuzkoa litzateke honako hau ontzat ematea: EMLOk 
ezer esaten ez duenez herri-kontsulta autonomikoei buruz, ezin direla egin: 
Konstituzioaren aurkako muga litzateke hori, argi eta garbi. Gauza bat da 
EMLOk irizpide batzuk ezartzea, eta irizpide horiek autonomia-erkidegoetarako 
muga izatea, eta oso bestelakoa, ordea, kontsulta horiek egiteko aukera errotik uka-
tzea, inon aipatzen ez dituenez gero.

Legegileak baldintzak edo mugak ezarriz gero oinarrizko eskubidearen egikaritzari,
muga horien zilegitasun konstituzionala aztertu beharko da, honako hau egiazta-
tze aldera: ea Konstituzioak babestutako balio, ondasun edo interesak zaintzeko 
arrazoizko helburuen araberakoak eta heinekoak diren; horren ondorioz, Konsti-
tuzioaren aurkakoak izango dira —oinarrizko eskubidea urratzen baitute— eskubi-
dearen egikaritza hesitzen duten betebehar, formalidade eta mugak, baldin eta ezin 
ulertuzkoak badira EK-k onetsitako balioen arrazoizko eta heineko ponderazioaren 
argitan. Estatu mailako eta tokian tokiko kontsultak egin daitezkeela onartuz gero, 
ulertzen oso zaila izango litzateke herri-kontsulta autonomikoei uko egitea; aurrekoaz 
gain, oinarrizko eskubideen ahalik eta potentzialitaterik handiena bilatu behar da, 
eta ez justifikaziorik gabeko mugak: Konstituzio Auzitegiak esan bezala, oinarrizko 
eskubideak absolutuak ez badira ere, «irizpide murrizgarriekin interpretatu behar dira 
oinarrizko eskubideen mugak, eskubide horien eraginkortasunari eta funtsari mese-
derik handiena egiteko moduan» (KAEak: 159/1986 eta 254/1988).

Bigarren belaunaldiko estatutuetan, eskumen autonomikoaren definizioa honako 
hauetan baino ez da ageri EKren 92.3 artikuluak aipatu Legearen mende: Balearre-
tako Estatutuaren 31.10 artikuluan eta Gaztela eta Leongo Estatutuaren 71.1 artiku-
luan; hala ere, enuntziatu mugatuago batetik abiatzen direla esan behar —hau da, 
euren borondatez mugatu dutela euren eskumenaren helmena, Estatuaren oinarrizko
legeriaren esparrura mugatu dute, hots, oinarrizko legeria horren lege-garapen eta 
exekuziora—.

Oso bestelakoa da Kataluniako Estatutuak 122. artikuluan dioena: «Generalitateak 
berak edo toki-erakundeek, bakoitzak dituen eskumenen esparruaren barruan, 
inkestak, jendaurreko entzunaldiak, partaidetza-foroak edo herriari galdetzeko beste 
edozein tresna erabili behar dutenean, Konstituzioaren 149.1.32 artikuluan ezarri-
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takoa salbuespen dela, Generalitateak eskumen esklusiboa du, horretarako araubide 
juridikoa, moduak, prozedura, gauzatzea eta deialdia ezartzeko».

Andaluziako Estatutuaren 78. artikuluak zera dio, bere aldetik: «Andaluziako Jun-
tak berak edo toki-erakundeek, bakoitzak dituen eskumenen esparruaren barruan, 
inkestak, jendaurreko entzunaldiak, partaidetza-foroak edo herriari galdetzeko beste 
edozein tresna erabili behar dutenean, erreferenduma salbuespen dela, Andaluziako 
Juntak eskumen esklusiboa du, horretarako araubide juridikoa, moduak, prozedura, 
gauzatzea eta deialdia ezartzeko».

Azkenik, Aragoiko Estatutuak (5/2007 Lege Organikoa, apirilaren 20koa) bere 71. 
artikuluan ezarri du Aragoiko Autonomia Erkidegoari dagokiola eskumen esklusiboa 
(barne dituelarik legegintza-ahala, erregelamendu-ahala, funtzio exekutiboa eta bere 
politika propioak ezartzea, Konstituzioaren 140. eta 149.1 artikuluak ezarritakoa 
errespetatuz betiere) hurrengo gaietan, besteak beste: «27. Herri-kontsultak, eta 
horren barruan sartzen dira, betiere, Autonomia Erkidegoak berak edo toki-erakun-
deek, bakoitzak dituen eskumenen esparruaren barruan, inkestak, jendaurreko en-
tzunaldiak, partaidetza-foroak edo herriari galdetzeko beste edozein tresna erabili 
behar dutenean, erreferendumaren erregulazioa eta Konstituzioaren 149.1.32 artiku-
luak aurreikusitakoa salbuespen direla, horretarako araubide juridikoa, moduak, pro-
zedura, gauzatzea eta deialdia ezartzea».

Ezertxo ere ez da esaten estatutu horietan EKren 92.3 artikuluari buruz, eta gure 
ustez, lehenago azaldu dugun arrazoiarengatik gertatu da hori; hau da, ezin da 
xedapen hori bere bakardadean irakurri, EKren interpretazio sistematikoa egin be-
har delako. Kataluniako Consell Consultiu ere bat dator interpretazio horrekin bere 
269/2005 irizpenean, 2005eko irailaren 1ekoan, Kataluniako Autonomia Estatutuaren 
lege organikorako proposiziorako proposamenari buruzkoa baitzen.

Hona Consellek dioena irizpen horren XII. oinarri juridikoaren 2. atalean, «Bedera-
tzigarren xedapen gehigarria (legeak aldatzea estatutuaren eraginkortasuna erabate-
koa izan dadin), F) letran:

Aitzitik, ez dugu uste 143. artikuluak (Generalitateak herri-kontsultarako tresnen gainean 
duen eskumenari buruzkoa baita) eraginkortasuna izateko beharrezko denik urtarrilaren 
18ko 2/1980 Lege Organikoa, erreferendum-motei buruzkoa, aldez aurretik aldatzea. Egin-
eginean ere, EKren 92.3 artikuluaren arabera, «Konstituzio honetan aurreikusten den errefe-
rendum mota bakoitza» erregulatu behar du lege organiko horrek, eta halaxe egin du, egin 
ere, halako moldez non bere xedapen gehigarriak legearen esparrutik at utzi baititu udalerri-
mailan egin daitezkeen herri-kontsultak, beste lege-xedapen batean jorratu baitira.

Horrenbestez, ondo ulertuz gero aztertzen ari garen 143. artikulua ez dela estatutu-erre-
forma berresteko erreferendumaz ari, ezerk ez dio Generalitateari galarazten herri-kon-
tsultei buruzko bere araudi propioa egitea; ildo beretik, legegintzarako herri-ekimenari 
buruzko Estatuko lege organiko bat izateak, EKren 87.3 artikuluak aurreikusi baitu, ez 
dio eragotzi legegile autonomikoari alor horretan bertan esku hartzea. Argi gera bedi, 
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baina, Estatuaren baimena behar dela erreferendum jakin bakoitzerako deia egiteko, 
hala eskatzen baitu EKren 149.1.32 artikuluak. 

Horiek horrela, ez dugu beharrezkotzat jotzen esandako 2/1980 Lege Organiko hori, 
erreferendumaren motak arautzeari buruzkoa baita, aipatzea bederatzigarren xedapen 
gehigarri honetan .

Kataluniako Estatutuak, azkenean, ez du Consellek aztertutako xedapen gehigarriaren 
antzekorik sartu, baina arrazoibidea zuzena da, berdin-berdin. Nolanahi ere, lege or-
ganikorik behar izanez gero, argi dago EMLOk ez duela funtzio hori betetzen, horren 
asmoa inolatan ez delako erreferendum-generoaren baldintzak ezartzea, autonomia-
erkidegoek errespeta ditzaten, baizik eta Konstituzioan agertzen diren erreferendumen 
baldintzak argitzea, eta herri-kontsultak ez dira kategoria horren barruan sartzen.

Egin-eginean ere, alde batera utzi ezinezko jarduera hermeneutiko arduratsua behar 
da honako hauen esanahia ulertzeko: «Konstituzioaren 149.1.32 artikuluan ezarri-
takoa salbuespen dela» —Kataluniako Estatutua—, «erreferenduma salbuespen dela»
—Andaluziako Estatutua— edo «erreferendumaren erregulazioa eta Konstituzioaren 
149.1.32 artikuluak aurreikusitakoa salbuespen direla» —Aragoiko Estatutua—.

Bat ez etortze horrek, lehenik eta behin, erreferenduma eta herri-kontsultak diferen-
teak direla ulertzera garamatza, eta horrek berretsi besterik ez du egiten defenditzen
ari garen tesia. Bigarrenik, erreferendum konstituzionalaren salbuespena —Anda-
luzia—, edota erreferendum bidezko herri-kontsulten baimenaren erregulazioa —Ka-
talunia—, edo biak —Aragoi— ditu muga eskumen esklusiboak. 

ii) EKren 81.1 artikulua

Autonomia-erkidegoaren eskumena zedarritzeko lantegiari jarraipena emanez, nahi-
taez begiratu behar zaio Konstituzioaren 81.1 artikuluari, lege organikoari erreserbatu 
baitio herritarrek gai publikoetan zuzenean parte hartzeko duten oinarrizko eskubi-
dearen garapena.

Lege organikorako erreserba hori interpretatzeko, dena den, Konstituzio Auzitegiak 
erabilitako jarraibideez baliatu behar dugu (denen erakusgarri, 129/1999 KAE), eta 
honela laburbilduko ditugu horiek, hainbatetan berretsitako doktrinari jarraiki: i) erre-
serba horrek ez du, bere horretan, Estatua gaitzeko eskumen titulurik jasotzen; ii) 
irizpide zorrotza edo murriztailea erabili behar da erreserbaren irismena zehazteko; 
iii) funtsezko alderdiak erreserbatzen zaizkio Estatuari, oinarrizko eskubidea era abs-
traktuan edo bere horretan zuzenean garatzea, alegia.

Ildo horretatik, honako hauek bereizi daitezke: alde batetik, zuzeneko demokra-
ziaren forma baten erakusgarri den aldetik, herri-kontsultetan parte hartzeko 
oinarrizko eskubidearen erregulazioa, hau da, eskubidearen funtsezko alder-
diak, Lege Organikoaren erreserbaren esparruan sartzen direnak; eta beste ba-
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tetik, herri-kontsulta autonomikoen araubide juridikoa, legegile arruntak —eta 
oraingo honetan, autonomikoak, noski— erregulatu behar baitu.

Hemen gertatzen denak badu antzik —aldeak alde— EKren 22. artikuluak onetsitako
elkartze-eskubidearekin gertatu zenarekin; izan ere, Konstituzio Auzitegiak eba-
tzia eman behar izan zuen Gobernuko Presidenteak konstituziokontrakotasuneko 
errekurtsoa aurkeztu zionean Eusko Legebiltzarraren otsailaren 12ko 3/1988 Legeari, 
Elkarteei buruzkoari. Egin-eginean ere, uztailaren 23ko 173/1998 epaia eman zuen 
Konstituzio Auzitegiak, eta bertan adierazi zuenez, berezko zailtasuna du bi alde edo 
esparruen arteko zedarritzea egiteak, eta zailtasun horri gaineratu zion beste bat, ez 
horratik garrantzi gutxiagokoa: oinarrizko eskubidea —harako kasu hartan, EKren 
22. artikulukoa; eta honako honetan, EKren 23.1 artikuluak onartutakoa, zuzeneko 
partaidetzari dagokionez— zuzenean garatzeko arau generikorik eza.

Nolanahi ere den, EKren 92.1 artikuluaren edukiak eta EMLOk erraztu egiten dute 
lantegia; izan ere, euskal legeak eskubide horri dagokionez begiratu edo zaindu 
behar dituen elementu komunak atera baitaitezke, erreferendum bidezko herri-
kontsultetarako bederen.

Elementu horietan lehena, zalantzarik gabe, berebiziko garrantzia duen erabaki 
politikoaz aritzea da. Erabakiaren kontzeptuak esan nahi du proposatzailearen 
eskumeneko etorkizuneko jardueraren proposamena jartzen dela kontsultarako, eta 
eduki politikoa duela, alegia, proposatzaileak askatasun handia duela proposamena 
egiterakoan.

Bigarren ezaugarria da herritar guztiek parte hartu behar dutela kontsulta horre-
tan, eta horrek berekin dakar botoa emateko eskubidea honen emaitza izatea: hau-
tesle izaeraren eta kontsultak hartzen duen lurralde-eremuarena.

Era berean, kontsulta errefrendatarioen mota horren baldintza komunak finkatu ditu 
EMLOk, Batzordearen ustez:

a) Kontsultarako deiak honako hauek jaso behar ditu: kontsultaren xede den 
erabaki politikoaren testu osoa, deitutako hautesleen multzoak erantzun be-
harreko galdera edo galderak argi adierazita; botazioaren eguna, deia buletinean 
argitaratzearen ondoko 30. egunaren eta 120.aren bitartean egin beharko baita.

b) Sufragio unibertsal, aske, berdin, zuzeneko eta isilpekoaren bidez erabakiko 
da erreferenduma, kontsultari dagokion esparruaren barruan. EMLOk ez du 
gutxieneko partaidetza-quorumik ezarri kontsulta baliozkotasunez egindakotzat 
jotzeko, eta kontsultaren emaitza baiezkoa izan dela ulertzeko, berriz, aski izango 
da emandako boto baliodunen gehiengoa ateratzea.

c) Kontsultaren objektibotasuna eta gardentasuna, orobat berdintasun-prin-
tzipioa, bermatu beharko ditu prozedurak. Prozedura horrek, oro har, hautes-
kunde-araubideko erregelak izango ditu arau; botoa emateko eskubideari eragin-
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go zaio batez ere, kontsultaren ezaugarriei eta eremuari darizkien berezitasunek 
behartzen dituzten egokitzapenak kontuan hartuta.

EMLOren 4. artikuluak ezarritako debekuek zalantza gehiago sorrarazten dituzte, bai 
modu desberdinean jaso izan dituztelako Nafarroako 27/2002 Foru Legeak eta An-
daluziako 2/2001 Legeak, bai hauteskundeak eta erreferenduma aldi berean egiteko 
debekua aldatua izan zelako azaroaren 28ko 17/2003 Lege Organikoaren bitartez, 
Europako Parlamenturako hauteskundeak eta Europako Konstituzioaren proiektuari 
buruzko erreferenduma aldi berean egiteko neurrien gainekoa baitzen, baina kasu 
horretarako bakarrik. 

iii) EKren 149.1.32 artikulua

Eskumen autonomikoa zedarritzeko lantegi honetan, kontuan hartu beharrekoa da 
xedapen bat, EK-k Estatuari emandako eskumen-tituluaren barruan sartzen dena: 
EKren 149.1.32 artikuluaz ari gara, Estatuari eskumen esklusiboa aitortzen baitio
«erreferendum bidezko herri-kontsultak egiteko baimenak ematea»ri dagokio-
nez.

Konstituzio Auzitegiak berrikitan azpimarratu duenez (247/2007 KAE), eskumen au-
tonomikoen irismena zehaztea «ez da gauza erraza, esparru konstituzionalari egokitu 
behar zaiolako, eta esparru hori aski konplexua delako puntu horretan». Horrela azal-
du zuen Auzitegiak kontua:

Egin-eginean ere, EKren 149.1 artikuluak eskumen esklusiboa eman dio Estatuari gai-
zerrenda baten gainean («honako gai hauetan»). Artikulu horrek jasotako zerrenda az-
tertu ondoren, bi alderdi azpimarratu daitezke. Alde batetik, Estatuaren eskumen esklu-
siboa zenbait «gai»ri buruzkoa dela, eta gai horien edukia enuntziatu besterik egiten ez 
dela, hau da, ez da ez deskribatzen ez zedarritzen (adibidez, «nazioarteko harremanak», 
«Defentsa eta Indar Armatuak» edo «Justizia Administrazioa»: besteak beste, 147/1991 
KAE, uztailaren 4koa, 4. OJ). Beste alde batetik, Estatuaren eskumen esklusiboa, ba-
tzuetan, deskribaturiko termino orokorretan adierazitako gai guztiari buruzkoa da, bai-
na, beste kasu batzuetan, gai horri buruzko «funtzioa» baino ez du hartzen, eta funtzio
horrek edo «oinarrizko legeria» (edo «oinarriak» o «oinarrizko arauak»), edota «legeria» 
hartzen du; dena den, funtzio horien edukia edo irismena ere ez dira zehazten (ildo ho-
rretatik, 35/1982 KAE, ekainaren 14koa, 2. OJ).

Hau da, Konstituzioak finkatu egin ditu, bai, Estatuaren eskumeneko gaiak, baina ez 
die ez edukia ez irismena zuzenean zehaztu ez gai horiei, ezta gai horiek hartzen dituz-
ten funtzio materialei ere; interpretaziorako esanbidezko araurik ere ez du, eduki edo 
irismen hori besterik gabe edo berehala zehazteko moduan; azken finean, Konstituzio 
Auzitegi honi baitagokio horiek zehaztea, bere jurisdikzioa egikarituz.

Legegilearen jarduera gidatu behar duten bi printzipio ateratzen dira hortik, legegi-
leak, jakina, EKren interpretazioa egin behar baitu bere eskumenak egikaritzerakoan;
hona irizpide horiek, laburbilduta:
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Hona lehena: legegileari, estatukoari zein autonomikoari, debekatu zaiona da eskume-
nak banatzeko sistema konstituzionalaren interpretazio orokorra eta abstraktua egitea, 
botere publiko guztiak oro har lotzeko asmoarekin, Konstituzioaren interpretazio hori 
inposatuz. Eta lehenengoaren ondorioa da bigarrena: eratutako legegintza-botereek, 
estatukoak zein autonomikoek, bere legegintza-funtzioa zilegitasunez beteko badute, 
Konstituzioaren interpretazio batetik abiatu beharko dira, eta bakoitzak bere eskumen-
eremura bideratu beharko ditu bere arauak, bere eskumenak egikarituz, baina, betiere, 
dagokion xedapen konstituzionalaren interpretazio-aukera jakin bat, bakartzat hartuta, 
gainerako botere publikoei inposatu gura barik; izan ere, «beren eskumeneko gaien 
gaineko legegintza-ahalak erabiltzerakoan, bai Estatuak bai autonomia-erkidegoek 
abiapuntutzat hartu behar baitute konstituzio-multzoaren ulerkera interpretatibo jakin 
bat (214/1989 KAE [RTC 1989, 214], 5. OJ)» (197/1996 KAE, azaroaren 28koa, [RTC 
1996, 197], 21. OJ).

Oraingo honetan, Estatuko legegileak uko egin dio erreferendum bidezko herri-
kontsultak zer diren zehazteari, beste bide batzuen bitartez gauzatzen diren 
beste herri-kontsultetatik bereizteko; Estatuko legegileak, era berean, ez du 
bere baimen-ahalaren irismena eta edukia zehaztu.

Horrenbestez, herri-kontsulten barruan, kontsultak errefrendatariotzat jo daitezkeen
ala ez zedarritzeko, edukiaren definiziora jo dezakegu, edo bestela, kontsulta nola 
gauzatuko den ikusi, eta horren arabera egin zedarritzea.

Ildo horretatik, edukiari dagokionez, doktrinak erreferendum edo plebiszitu ter-
minoak erabiltzen ditu honako hauek bereizteko: legeak sortu, aldatu edo 
derogatzeko prozesuaren barruko kontsulta bada, erreferendum terminoa da 
egokiago; eta legegintzarekin zuzeneko zerikusirik ez duen erabaki politikoaz 
ari bagara, plebiszitu bat izango litzateke.

Nolanahi ere den, EK-k ez du bereizketa hori jaso, eta erreferendumak normatiboak 
izan daitezke, artikuludun lege-testu batez ari badira, edo ez-normatiboak bestela. 
EKn, normatiboak dira Konstituzio-erreformak eta autonomia-estatutuak onartzeari 
buruzkoak. Aitzitik, ez-normatiboak dira ekimen autonomikoari dagozkionak eta 
garrantzi berezia duten erabaki politikoei buruzkoak.

Beraz, lehen irizpideak, kontsultaren gaia edo objektuarenak alegia, ez du ematen 
guztiz onargarri; hala ere, esan gabe doa, irizpide hori hobetsiz gero, aztertzen ari ga-
ren kontsulta ezin izango genuke errefrendatariotzat jo, baizik eta plebiszitariotzat.

Kontsulta gauzatzeko edo zertzeko formari begiratuz gero orain, honako hau ikus 
dezakegu: autonomia-estatutu berriek kontzeptu desberdintzat jotzen dituztela, alde 
batetik, galdeketak edo inkestak, audientzia publikoak, parte hartzeko foroak eta 
herri-kontsultarako beste edozein tresna, baldin eta eskumen autonomikoa esklusi-
boa bada; eta bestetik, erreferenduma edota erreferendum bidezko herri-kontsultak.

Kasu-multzo ugari hori kontzeptualki argitzeko garaian, gure ustez, ez da edukia 
—era berean garrantzi handikotzat jo daitekeen erabaki politiko bati buruz galdetzea
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herritarrei— erabakigarritzat hartu behar, baizik eta kontsulta gauzatzeko modua 
—hautesleriari galdetzen zaio, eta botoa emateko eskubidea egikaritzeari zor zaiz-
kion bermeez hornitzen da kontsulta—.

Erreferendum bidezko kontsulta baten kasuan, halako solemnitate bat ematen zaio 
parte-hartzeari. Hori dela eta, ez da parte hartzeko beste modu batzuk bezalakoa 
—inkesta edo galdeketak, iritzi-azterketak, forumak, eztabaidaguneak, eta abar—, 
zeinetan herritarrei euren iritzia plazaratzeko aukera ematen baitzaie, baina herrita-
rren multzo osoari dei egin gabe, eta erreferendum bidezko kontsultek izan ohi duten 
garrantzi politikorik gabe. Gure ustez, alor adjektiboak, prozedurak, herri subira-
noari galdera bat egiteko prozesu baten erritualizazioak, ematen dio erreferen-
dum bidezko kontsultari berezitasuna.

Horiek esan ondoren, EK-k erabiltzen duen «baimen» kontzeptuaren esanahia argitu 
beharko da, eta ondorioz, baita EK-k Estatuari zer esku-hartze mota gordetzen
dion ere, orobat nork esku hartu behar duen.

Erantzuna ez da erraza, esana dugunez, ez baitago aipatu baimenari buruzko araubi-
de juridiko amaiturik: ez dakigu zehatz-mehatz baimen hori zeinek eman behar duen, 
are gutxiago zer parametroren arabera.

Udal mailako herri-kontsultei dagokienez ere, erregulazio urri samarra dugu. Estatuko 
Gobernuak herri-kontsultak baimentzeko prozedura erregulatzeari buruzko Errege 
Dekretuaren proiektua prestatu zutenean —bertan behera geratu zen azkenean—, 
hainbat argudio agertzen ziren ekimenean; hain zuzen ere, Herri Administrazioen 
Ministerioko Toki Lankidetza eta Araubide Juridikorako Zuzendariordetza Oroko-
rraren txostenean honako hau esaten zen: «estatutu-garapena denboraren aldetik 
aztertuz gero, eta legegile organikoak toki-araubideari buruzko legeriaren alde egin-
dako erremisioa ikusita, honako hau pentsa dezakegu: udal mailako herri-kontsultak
baimentzea baino ez zaiola erreserbatu Estatuari, autonomia-erkidegoei baitagokie 
herri-kontsulta horien erregulazio osoa, Estatuko oinarriekin (7/1985 Legearen 71. 
artikulua) eta 2/1980 Lege Organikoaren xedapen gehigarriarekin bat etorriz. Horiek
horrela, herri-kontsultetarako ekimena, deia eta garapena arautzeko prozeduraren 
aldi edo fase bakar bat baino ez du erregulatu behar Estatuak, baimentzearena ale-
gia. Erregulatu ere, toki-enteei eta autonomia-erkidegoei segurtasun juridikoa ema-
teko helburu garbiarekin, gardentasunez eta objektiboki azalduz Estatuko Adminis-
trazio Orokorrak nola beteko dituen ordenamendu juridikoak eman dizkion funtzioak,
eta elkarrekiko konfiantzaren eta elkarlanaren printzipioei beren edukia emanez, ad-
ministrazio publikoen arteko harremanek goiburutzat hartu behar baitituzte printzipio
horiek» —ikus Estatu Kontseilua, 1070/2001 irizpena—. 

Estatu Kontseiluak 1994ko ekainaren 9an emandako 943/94 irizpenean ekin zion 
zuzenean toki-kontsultak baimentzearen izaera aztertzeari; hasteko, azpimarratu 
egin zuen Gobernuak baduela iritzirako tarte bat, «auzotarren intereserako berebiziko 
garrantzia duten gai»tzat zeintzuk jo behar diren; amaitzeko, ordea, zera ondorioztatu 
zuen: 7/1985 Legearen 71. artikuluak Estatuko Gobernuari gordetzen dion baimena 
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«administrazio-egintza bat da, zera kontrolatzeko: gai bat udal mailako herri-
kontsultaren pean jartzeko eskaria bat datorrela horretarako legez aurreikusi di-
ren; baldintzekin; horrenbestez, administrazio-egintza tipikotzat jo behar da, eta 
ez, ordea, Administrazio Zuzenbideari lotu gabeko Gobernu-jardueratzat».

Bada, ez dugu arazorik ikusten ez kategorizazio horrekin bat ez etortzeko, ezta Es-
tatuko Gobernuaren baimenari bestelako izaera juridikorik emateko ere —baldin eta 
baimen hori beharrezko balitz kontsulta autonomikoetarako—.

Besterik da, ordea, Lehendakariaren jardueraren legezkotasun-kontrola Kons-
tituzioaren barruan sartzen ote den, Lehendakaria ez baita Administrazioa, ez 
baitu administrazio-ahalik egikaritzen, ezta izaera horretako egintzarik ematen ere; 
Lehendakariaren jarduera, horrenbestez, ezin da administratibotzat jo, eta, ondorioz, 
ezin da justizia-auzitegien kontrolaren mende jarri, Konstituzioaren 106.1 artikulua-
ren eta Botere Judizialaren Lege Organikoaren 8. artikuluaren arabera. Hain zuzen 
ere, Administrazioa ageri baita Konstituzioaren testuan interes publikoen zerbitzuan
aritzeko ente gisa, Gobernuaren zuzendaritzaren pean jardunez, legeari eta zuzenbi-
deari osotara men eginik (EKren 103. artikulua).

Duela oso gutxi, 222/2006 KAEk, uztailaren 6koak, sakondu egin du figura horren 
irismen edo norainokoari buruz, eta beraz, interesgarria da epai horretako doktrina 
ekartzea hona: behin baino gehiagotan dioenez, inola ere ezin daiteke jo Gobernuko 
Presidentea «Estatuko Administrazio Orokorraren barruan sartzen denik. Zuzentzen
duen gobernuaren barruan dago Gobernuko Presidentea, eta, ildo horretatik, Gober-
nuaren jarduera zuzentzen eta gainerako gobernukideen eginkizunak koordinatzen 
ditu (EKren 98. artikulua), eta Erregeari proposatzen dio Gobernuko gainerako kideak 
izendatu eta kargutik kentzea (EKren 100. artikulua). Laburbilduz, Gobernuko Presi-
dentea ez dago Estatuko Administrazio Orokorraren barruan, eta 6/1997 Legeak hala 
berresten du, ez baitu Administrazio horren esparruan sartu».

Arazo bera planteatu du Konstituzio Auzitegiak autonomia-erkidegoetako presiden-
teei buruz, eta zalantzarik gabeko ondorioak ateratzen ditu Konstituzioaren beraren 
eta autonomia-estatutuen aurreikuspenetan oinarrituta; izan ere, «aurreikuspen ho-
riek ez dute inongo biderik ematen autonomia-erkidegoetako presidenteak dagoz-
kien administrazio publikoen eremuaren barruko organotzat jotzeko».

Hain zuzen ere, EKren 152.1 artikuluak ezarri duenaren arabera, «honako oinarri hauek 
izango ditu autonomia-erakundeen antolamenduak: Legebiltzarra, sufragio unibertsalez
hautatua, […]; Gobernu Kontseilua, funtzio exekutiboak eta administratiboak dituena; 
eta Presidentea, Legebiltzarrak bere kideen artetik aukeratua eta Erregeak izendatua, 
hari dagokiola izatea Gobernu Kontseiluaren buru, bere erkidegoaren ordezkari go-
ren, eta Estatuaren ordezkari arrunt erkidegoan». Xedapena irakurri besterik ez dago 
autonomia-erkidegoetako presidenteen figurak gure konstituzio-bilbaduran duen be-
rezitasunaz jabetzeko; hala ere, presidente horiek, dagokien plano espezifikoan, badute 
Gobernuaren Presidentetik bereizten dituen ezaugarririk, baina Gobernuko Presidentea 
bezala, ezin dira administrazio autonomikoen barruan sartu. Eta kokapen berezi hori ez 
da bakarrik ondorioztatzen bakoitza bere gobernu-kontseiluaren buru izatetik, baizik 
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eta, batez ere, Konstituzioak esleituta dizkien beste bi funtzioetatik; hau da, bere erkide-
goaren ordezkari goren izatea, eta Estatuaren ordezkari arrunt izatea erkidegoan.

Horrenbestez, Autonomia-erkidegoetako presidenteei dagokie euren gobernu-kon-
tseiluen buru izatea, eta funtzio horrek badu antzik edo paralelismorik Gobernuko Pre-
sidenteari dagokionarekin, eta beraz, funtzio hori bakarrik oinarritzat hartuta ere, lasai 
esan daiteke autonomia-erkidegoetako presidenteak ez direla dagokien Administra-
zioaren barruan sartzen. Lehendakariari dagokionez, hala egiaztatzen da Eusko Legebil-
tzarraren 7/1981 Legean, Lehendakariaren figura erregulatu baitu bere I. tituluan, Eusko 
Jaurlaritzatik (II. titulua) eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administraziotik (III. titulua) 
bereiz, azken horren barruan sartu gabe, sailburuak ez bezala.

Halarik ere, beste bi funtzioek ematen diete erakunde-berezitasuna autonomia-
erkidegoetako presidenteei; batez ere, bere erkidegoaren ordezkari goren izateak, 
Konstituzioaren 152.1 artikuluaren arabera baitute hori, eta autonomia-estatutu guztiek 
berretsi baitute, ordezkaritza hori indartuz. Horrenbestez, tasun horrek ematen die be-
rezitasuna autonomia-erkidegoetako presidenteei, eta Lehendakariari dagokionez, Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren (EAEE) 33.2 artikuluan jasotzen da.

Abiapuntutzat hartuz gero termino berari —baimena edo baimentzea— ezin zaizkiola
bi esanahi desberdin eman, litekeena da EMLOren berrirakurtze moduko bat egitea; 
alegia, Konstituzioan ageri diren erreferendumez eta toki mailako herri-kontsultez 
ari bada, Estatuaren eskumenaren esparrua horixe delako da. Bestela esanda, ez 
ditu herri-kontsulta autonomikoak ahaztu; izan ere, ezin du horien araubidea 
erregulatu —EKren 81.1 eta 149.1.1 artikuluetako salbuespenak salbuespen—, eta
baztertu egin behar da kontsulta horiek baimenaren mende —EKren 149.1.32 
artikulua— daudelakoa; bestela: i) autonomia-erkidegoak Estatuarekiko subordina-
zioan edo mendekotasun ia hierarkikoan jarriko lirateke, eta tutoretza edo zaintza 
moduko hori ezin da autonomia politikoarekin bateratu; ii) Estatuari, interes orokor 
konkurrenterik izan gabe, aukera emango litzaioke eskua sartzeko autonomia-erki-
degoko erakundeen eta herritarren arteko harreman-eremu batean, zeina ordezkariei
—ordezkaritza politikoko kargu publikoei— eta ordezkatuei —hautesleei— modu es-
klusiboan baitagokie, autonomiaren eremuan sartzen bada, betiere.

Batzordeak egoki deritzo zera gogoratzeari: bere garaian asmo edo pretentsio bat 
plazaratu zela, autonomia-erkidegoen jarduerak Estatu Kontseiluaren legezkotasun-
azterketaren mende jartzeko —eta Estatu Kontseilua ez da Gobernuaren mendeko 
organo bat; aitzitik, independentzia funtzionala du, legezkotasuna eta Zuzenbideko 
Estatua zaintzeko—, kontsulta-organo autonomikoa sortuta egon arren. Konstituzio 
Auzitegiak ezezkoa eman zion asmo horri 204/1992 KAEn:

Onartezina da tesi hori, onartuz gero arrisku larrian jarriko liratekeelako Estatuak 
Konstituzioaren diseinuaren arabera duen lurralde-antolamenduaren funtsezko prin-
tzipioetariko batzuk.

Autonomia Erkidegoko erakundeen eta herritarren arteko harremanen eremuan koka-
tzen da kontsulta, eta eduki politiko nabaria du. Legebiltzarrarekiko erantzukizun 
politikoa du Lehendakariak, Legebiltzarretik jaso du Lehendakariak bere legitimazio 
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demokratikoa, eta legitimazio hori dela eta, harreman fiduziarioan oinarritzen baita, 
Legebiltzarrari eman behar dizkio Lehendakariak bere ekimen, proiektu eta ekintzei
buruzko kontuak.

Legebiltzarrari helduko zaio ekimena, eta, horrenbestez, kontrolatu egin ahal izango 
du, eta kontsulta egiteko beharrezko baldintzak betetzen ote diren erabaki. 

Nolanahi dela ere, erabaki politikoak hartzeko mekanismoa arriskuan gertatu eta 
demokrazia ordezkatzailearen araubidea desitxuratuz gero, Gobernuak bere esku 
izango luke Konstituzio Auzitegira jotzea, hala lege baten kasuan nola Lehendakariak 
hartutako xedapen edo ebazpen batenean —EKren 161.1 a) eta 162.2—.

Arrisku hori, oraingoz behintzat, urruti samar ageri zaigu, lehenbiziko aldia baita, 
Autonomia Erkidegoak autonomia eskuratu zuenetik, herritarrei zuzenean parte har-
tzeko bide hori erabiltzeko deia egingo zaiena. 

Ikuspegi horretatik, interpretazio egokiagoa eman dakieke Katalunia, Andaluzia eta 
Aragoiko estatutuei herri-kontsulten gainean duten eskumena zedarritzen dute-
nean; izan ere, eskumen hori zedarritzerakoan salbuespenak jartzen dituztenean, 
salbuespenak formulatzerakoan guztiz bat ez badatoz ere, beti aipatzen dituzte erre-
ferendum konstituzionalak eta toki mailako erreferendum bidezko herri-kontsultak 
—EKren 149.1.32 artikuluak hartzen baititu—. Hain zuzen ere, toki-araubideari 
buruzko eskumen autonomikoa mugatuagoa izan arren —uztartu egin behar da-eta 
Estatuak oinarrizkoa zehazteko (EKren 149.1.18 artikulua) eta erreferendum bidezko
herri-kontsultak baimentzeko EKren 149.1.32 artikulua) duen eskumenarekin—, au-
togobernu-erakundeak antolatzeko eskumena zabalagoa da, eta Estatuak de-
beku du Legebiltzarraren eta Jaurlaritzaren arteko harremanen barne-muinean 
sartzea, legezkotasun-kontrola erabilita.

Nolanahi ere den, kontrol horren pean jarri behar bada ere kontsulta —ex ante eta 
kasuz kasuko finkapen loteslea izan dadin kontsulta-mota hori egiteko beta ematen 
duten terminoei buruz—, bi xedapen organiko-prozedimental atera daitezke TAO-
Letik: i) Estatuko Gobernuari erreserbatzen zaio baimena; ii) kontsultarako baimena 
eskatu aurretik, kontsultarako deia egiten duen organoak —Alkateak— burutuak izan 
beharko ditu aurreko jarduerak, eta korporazioaren osoko bilkuraren gehiengoaren 
akordioa lortua. Prozedurak, beraz, bi fase ditu, nolabait esatearren: lehena udalaren 
barrukoa da, eta hori era positiboan amaituz gero, bigarren faseari ekingo zaio, eta 
dagokion baimena eskatuko da horretarako.

Bada, aurreproiektuak kontsulta gauzatzeko aukeratu duen formulak, sui generis-
tzat jo dezakeguna, zalantza sorrarazten du, kontsulta egin arte jarraitu behar den 
prozedura-iteraren zein unetan gauden.

Deialdiak, oraingoz, ez du Legebiltzarraren baimenik; beraz, ezordukoa litzateke Es-
tatuko Gobernuari inongo eskaririk egitea; dena den, Legebiltzarraren baimena lortuz 
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gero, etorkizuneko Legeak aurreikusita dauka Lehendakariak 2008ko irailaren 15ean 
deitutzat joko dela kontsulta.

Egia esan, Lehendakariak helaraziko dizkie galderak botoa emateko eskubidea duten 
Euskal Autonomia Erkidegoko herritar guztiei, kontsultarako, eta emaitza ez da lotes-
lea izango; hala ere, Legebiltzarrak egiten du kontsultarako deia, Lege berean, botoa 
emateko beste dei formalik gabe. 

Baimen- eta dei-eduki misto horrek, horrenbestez, denbora-ordenazio logikoa eska-
tzen du, bata bestearen ondorengo urratsekin. Legebiltzarraren baimenik gabe 
ezinezko denez kontsultarako deia egitea, deialdia, noski, legea onartzearen mende 
dago, denborazko betebehar bat —hori ere Legearen edukiaren barruan dago— 
betetzearen mende dagoen bezala, deialdiak ez baitu ondoriorik izango 2008ko irai-
laren 15era arte. 

Legebiltzarrak, jakina, erabateko askatasuna du arauaren eduki eta onarpenari buruz, 
legebiltzarkideen ius in officium (EKren 23.2 artikulua) delakoaren barruan daudelako 
bidali zaien proiektua aldatu, eztabaidatu eta bozkatzeko ahalak; une honetan, be-
raz, ezin da inongo arau-emaitzarik aurreratu, eta ondorioz eta ezinbestean, goizegi 
da edozein juzgu egiteko. 

96/2008 ABJI 38.etik 143.era par.

7. KIROLA (EAEE, 10.36 ART.)

Gogoratu dezagun Euskal Autonomia Erkidegorako Autonomia Estatutuak (EAEE) 
eskumen osoa ematen diola Euskal Autonomia Erkidegoari kirolaren alorrean, zei-
nean bete-betean sartzen baitira bai EAEKL, alor horretako arau nagusia den aldetik, 
bai irizpena egiten ari gatzaizkion ekimena bera.

Alor honetan, gainera, ez dago Estatuari dagokion eskumenik, eremua orokortasunez 
modulatu edo mugatzen duenik. Urriaren 15eko 10/1990 Legeak, Kirolarenak, jar-
duerak autonomia-erkidegoz gaindikoak izatea hartuta kokatze-irizpidetzat, eta es-
kola-kirolaren programazioa Estatura edo nazioartera hedatzen denetarako bakarrik, 
Kirol Kontseilu Gorenari esleitu dio autonomia-erkidegoak koordinatzeko eginkizuna.

Lurralde historikoetako foru-organoen eskumenei dagokienez, berriz, azaroaren 
25eko 27/1983 Legeak, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako 
Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko harremanei buruz-
koak (LHL), 7.b.6 artikuluak esleitu die foru-organoei arau autonomikoak garatu eta 
exekutatzea alor hauetan: kirola sustatzea, eskola-kirolaren programak eta denon-
tzako kirolarenak. LHLko 8.2 artikuluaren arabera, Lurralde Historikoei arautegia 
garatzea eta egikaritzea dagozkien gaietan, honako ahalmenak dauzkate: a) Erakun-
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de komunetatik datozen arauen garapen arautzailea; b) arautegikoa; c) administrati-
boa, ikuskapena barne; d) berrikustekoa administrazio bidetik. 

EAEKLk osatu egin du, nolabait, banaketa hori, eta, alde batetik, erkidego osorako 
erakundeei esleitu dizkie, besteak beste, «eskola-kirolaren oinarriak eta printzipioak,
kirol-diziplinako araubidea eta lehiaketak finkatzea» [EAEKLren 4.2.m) artikulua], eta 
lurralde historikoetako foru-organoei, berriz, «Euskal Autonomia Erkidegoko eskola-
kirolaren arloko arauak garatzea eta udal-aministrazioaren lankidetzarekin gauza-
tzea» [EAEKLren 5.a) artikulua].

Badira beste xedapen batzuk, eskumen-banaketari eragiten diotenak, hainbat esku-
men esleitu baitizkiete erkidego osorako erakundeei; aipatu baino ez ditugu egingo: 
mediku-azterketak [EAEKLren 4.2.e) artikulua eta 83. artikulua], tituluak [EAEKLren 
4.2.h) artikulua, 62. artikulua, eta 98. artikulua], kirol-lizentziak [EAEKLren 4.2.k) ar-
tikulua eta 46. artikulua], eta Erkidegoko eskola-lehiaketak bideratzea, kalifikatzea 
eta baimentzea (EAEKLren 45.3 artikulua).

Aski bekigu esatea LHLk, oro har, eskema klasikoaren araberako banaketa egi-
ten duela oinarrizko arauen eta garapen eta egikaritze arauen artean; horren 
arabera, Erakunde komunek oinarrizko edo funtsezko antolamendua gordetzen
dute Autonomia Erkidego osoan gaiari buruz arautzeko izendatzaile komuna 
bermatzeari begira, eta lurralde historikoek, bestalde, euren eskuduntza arau-
tzailea erabiltzeko esparrua izan behar dute eta gaiari buruzko foru interesei 
begira egokitzat jotzen dituzten arauketak sartu behar dituzte. EAEKLk ere hartu 
du planteamendu bera, eta inolaz ere ez du nahi LHLren eskema aldatu.

Udalei dagokienez, berriz, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legeak (aurrerantzean, TAOL) 25,2 m) artikuluan ezarri du udalen eskumena 
kultura eta kiroletako jarduera zein instalazioetan. 

Legegile autonomikoak, bere aldetik, kirolaren gaineko eskumen sektorialetik zehaz-
tu eta zedarritu zuen eskumen hori EAEKLren 6.a) artikuluak, hau ezarri baitzuen: 
udalei dagokiela lurralde historikoetako foru-organoek onartutako eskola-
kiroleko programak burutzea, haiekin koordinatuta jokatuz. Eta EAEKLren 56.3 
artikuluan zehazkiago ezarri zuenez, udalak elkarlanean ariko dira ikastetxeekin eta 
foru-aldundiekin eskola-kirolerako programak egoki garatzeko. Horretarako, batik 
bat, udalaren kirol-ekipamenduak erabiltzen utziko dute.

Laburbilduz, aipatu ditugun hiru lurralde-administrazioen eskumenak daude tartean, 
eta irizpenerako aurkeztu diguten dekretu-proiektuan behar bezala uztartu behar dira 
horiek, eta ondo egin dute hori, gero ikusiko dugun salbuespena alde batera utzita.

 121/2008 ABJI 22.etik 30.era par.
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8. IRAKASKUN TZA (EAEE, 16. ART.)

Autonomia Erkidegoarentzako eskumen-eremu zabala diseinatu du EAEE-
ren 16. artikuluak irakaskuntzaren alorrean, zuzeneko muga bakarrarekin: 
Estatuari erreserbatu zaizkion titulu batzuk, hezkuntzarako eta irakaskuntza-
askatasunerako oinarrizko eskubidea erregulatzeko besteak beste, Estatuak 
lege organikoaren bitartez garatu behar baititu. 43. Batzordeak muga hori azter-
tzerakoan adierazia duenez jada (48/2004 eta 26/2005 ABJIak), ezin da erabateko 
oztopo edo eragozpentzat hartu Autonomia Erkidegoak bere araugintza-jarduera 
gauzatu ahal izan dezan 27. artikulua garatuz Konstituzioaren 81.1 artikuluaren ba-
besean erregulazioa izan duen guztian.

Hartara, Konstituzio Auzitegiaren azaroaren 6ko 137/1986 epaiak, Euskal Ikasto-
len Erakundea sortu eta ikastolen estatutu juridikoa onartu zuen uztailaren 27ko 
15/1983 Legearen inpugnazioari buruzkoak, dioenez, araugile autonomikoak 
badu bere eremu propioa, estatuko arauaren izaera organikoak deuseztatzen ez 
duena.

Izan ere, Konstituzio Auzitegiaren hitzetan, oinarrizko eskubideak garatzeko lege 
organikoaren erreserba ez da bateraezina lankidetza internormatiboarekin; 
hots, erreserba zein iturriren alde jarri den (estatuko legegilea), iturri horien 
eta EK-k onetsitako beste arau-iturrien (oraingo honetan, Estatuak hezkuntza
alorrean emandako oinarrizko legeria garatzeko eskumena duen legegile auto-
nomikoa) artekoarekin, halako moldez non eremu horretako erabateko diziplina 
artikulatua iristen den.

Zehatzago, 137/1986 KAEk adierazi duenez «[…] 149.1.30 artikuluak ezarritako 
eskumen-zedarriketa, alegia, Estatuaren eta xedapen hori jarduteko oinarritzat 
hartu duten estatutuak dituzten Erkidegoen artekoa, ezin izango da besterik gabe 
ezarri parametrotzat hartuz EKren 27. artikuluak dakartzan eskubideak «garatuz» 
formalki onartu den testua. Eskumenen zedarritze hori erdietsiko bada, beharrez-
koa izango da araketa materiala egitea, honako hau identifikatu ahal izateko: lege 
organikoak dakartzan xedapenen artetik, zeintzuk biltzen dituzten ‘27. artikulua 
garatzeko oinarrizko arauak‘, horiek bakarrik markatzen dutelako, Erkidego ho-
riei begira, xedapen autonomikoek gainditu ezin duten muga. Beraz, lege orga-
nikoaren eta lurralde-legearen arteko bat ez etortze oro ez da izango azken horren 
konstituziokontrakotasun-akatsaren sorburu […]»

Aurreproiektuak hartu duen eremuari dagokionez, kontuan hartu behar da LOEk 
ezarritakoa, V. tituluko (Ikastetxeen parte-hartzea, autonomia eta gobernua) IV. 
kapituluan (Ikastetxe publikoen zuzendaritza) jorratzen baitu gai hori.

LOEren azken xedapenetan bosgarrenaren arabera, oinarrizkoak dira kapitulu horren 
barruko xedapenak, 131.2 artikulua (zuzendaritza-taldearen lan egiteko modua) eta 
131.5 artikulua (Hezkuntza-administrazioek ikastetxeetan zuzendaritza-lana betetzen
lagunduko dute) salbu. 
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Espainiako Konstituzioaren 149.1.30 artikuluak dakarren titulutik abiatuta, honako 
hauek izango lirateke oinarrizko arauak: esleitu zaizkien eskumenak dituzten per-
tsona bakarreko organoak (zuzendaria, ikasketaburua eta idazkaria) aurreikusten 
dituzten LOEren xedapenak.

Hala ateratzen da 137/1986 epaitik; izan ere, parte hartzeko organoen oinarriz-
ko eskema definitzerakoan, «oinarrizkotzat» jo behar dira eskolako «gobernu-
sistema»ren oinarrizko lerroak taxutzen dituzten arauak; hau da, pertsona 
bakarreko organoen eta kide anitzekoen aurreikuspena, azken horiek eratzeko
modua (hiru alderdi izango dituzten ala ez, eta eskola-komunitatea osatzen duten 
alderdien gutxieneko parte-hartzeak) eta horien funtsezko eskuduntzak. Horietaz 
landa, organo jakin bat eratzeko moduaren aldaketa zehatza, edota organo horre-
tako kideen izendapenarena, eta are, parte hartzeko organo gehiago aurreikustea, 
zuzentzat jo daitezke Konstituzioaren ikuspegitik, baldin eta, kasu batzuetan zein 
bestetzuetan, ez bada estatuko legeriak ezarritako parte hartzeko ereduaz errotik 
bestelako eraketarik sortzen».

Muga horiek errespetatuz gero, hortaz, araugile autonomikoaren eremu pro-
pioa dagoela esan daiteke, bai organo gehiago jartzeari dagokionez, LOEren 
131.1 artikuluak ere hala onartu baitu «hezkuntza-administrazioek zehazten dituzten 
guztiek» aurreikusi duenean, baita izendapen-moduari —eskola-komunitatearen 
gutxieneko parte-hartzea errespetatzen den bitartean— eta agintaldiaren irau-
penari —ez dadila ereduaren taxutze arras bestelakoa sortu— dagokienez ere.

Baina, adierazi dugunez, ezin dugu EKren 149.1.18 artikulua ahaztu, LOEren azken
xedapenetan bosgarrenak aipatzen baitu era berean; izan ere, Konstituzio Auzitegiak 
emandako doktrina aplikatzen zaio, hots, oinarrizko arauei buruzkoa, betebehar for-
mala eta materiala bete beharra alegia.

Lehen eskakizun edo baldintzari dagokionez, zera aitortu behar da: argi dagoela LOEk 
dakarren erregulazioak bete egiten duela oinarrizkoa zer den zehazteko lege forma-
laren baldintza. Hain zuzen ere, LOEren azken xedapenetan bosgarrenak aurreikusi 
duenari gehitu behar zaio LOEren seigarren xedapen gehigarriak berariaz adierazi 
duena, bere 1. paragrafoan aurreikusi baitu irakaskuntzako funtzionario publikoen 
estatutu-erregimenaren oinarri direla, uztailaren 28ko 23/1988 Legeak aldatutako 
Funtzio Publikoa Berritzeko Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legean ja-
sotakoaz gain, LOEn eta garatzen duen araudian araututakoak, sarrerari, irakas-
leen kidegoen arteko mugikortasunari, kidegoak eta eskalak berrantolatzeari,
eta Estatu mailako lekualdaketa-lehiaketen bidez plazak betetzeko araututakoari 
dagokienez.

 30/2008 ABJI 42.etik 53.era par.

LODEri dagokionez, bigarren xedapen gehigarriak ezarri duenez, «Toki-korporazioak 
hezkuntza-administrazio eskudunekin lankidetzan arituko dira, indarreko legeriak 
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ezarritako esparruan, eta, hala denean, hezkuntza- administrazioekin adostutakoaren 
arabera, irakaskuntza-zentro publikoak sortu, eraiki eta mantentzeari dagokio-
nez, bai eta derrigorrezko eskolatzea betetzen dela zaintzeari dagokionez ere».

LOEk ere bereganatu du lankidetza-printzipio hori: lehenik eta behin, eta modu 
orokorrean, 8. artikuluan; eta, bigarrenik, hamabosgarren xedapen gehigarrian, arau 
zehatzagoak ezarri baititu hor toki-erakundeek irakaskuntzaren alorrean duten ze-
regina antolatzeko; aztertzen ari garen proiektuaren ondorioetarako garrantzizkoak 
direnez, horien artean azpimarratuko ditugu:

—  Bigarren paragrafoa, oinarrizkoa, honako hau ezarri baitu: «Haur-hezkuntzako,
lehen hezkuntzako edo hezkuntza bereziko ikastetxe publikoetarako eraikinen 
kontserbazioa, mantentzea eta zaintza udalerriaren esku egongo da». Bigarren 
paragrafo horren azken aldean dago, zalantzarik gabe, proiektuaren euskarri 
nagusia, honako hau ezarri baitu, zehatz ezarri ere: «Eraikin horiek ezin izango 
dira beste zerbitzu edo helburu batzuetarako erabili, dagokion hezkuntza-
administrazioaren aldez aurreko baimenik gabe».

—  Hirugarren paragrafoa, oinarrizkoa ere, zera xedatu baitu, proiektuak erre-
gulatu duenaren ildotik: Estatuak edo autonomia-erkidegoek eskolatze-
premiak direla-eta hezkuntza-administrazioen mendeko haur-hezkuntzako, 
lehen hezkuntzako edo hezkuntza bereziko ikastetxeak kokatuta dauden 
udal-jabetzako eskola-eraikinak bigarren hezkuntza edo lanbide-heziketa 
emateko afektatu behar dituztenean, udalerriek indarrean dauden xedapenei 
jarraiki ordaintzen zituzten gastuak beren gain hartuko dituzte, udalerrien 
titulartasun demaniala aparte utzi gabe. Arestian xedatutakoa ez da aplika-
tuko haur-hezkuntzaz eta lehen hezkuntzaz edo hezkuntza bereziaz gain 
derrigorrezko bigarren hezkuntzako lehen zikloa ematen duten udal-jabe-
tzako eskola-eraikinen kasuan. Afektazioa partziala bada, eraginpean hartu-
tako administrazioen arteko lankidetza hitzarmena ezarriko da.

Toki-erakundeek badute zerikusirik irakaskuntzaren zerbitzu publikoan, eta 
hori, hezkuntzari buruzko lege-esparruan ez ezik, apirilaren 2ko 7/1985 Legean, 
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituenean (aurrerantzean, TAOL), ere 
islatzen da; izan ere, lege horren 25. artikuluaren 2. paragrafoko n) idatz-zatian 
udalerrien eskumenen artean sartu dira hezkuntzaren programazioan parte hartzea
eta hezkuntza-administrazioarekin elkarlanean aritzea ikastegi publikoak sortzen, 
eraikitzen eta mantentzen; ikastegietako kudeaketa-organoetan esku hartzea, eta 
nahitaezko eskolatzea betetzeko zaintzan parte hartzea; betiere, Estatuko eta auto-
nomia-erkidegoetako legedian ezarritako moduan.

[…]

Lege-esparru autonomikoari dagokionez, hezkuntza-administrazioaren eta 
toki-korporazioen arteko lankidetza-printzipio bera aurkitzen da EEPLn —goi-
buru-arau autonomikoa baita unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzari dagokionez—, 
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bere bederatzigarren xedapen gehigarrian ezarri baitu udal-erakundeek hezkun-
tza-administrazioari laguntza emango diotela herri-ikastetxeak sortzen, eraikitzen 
eta mantentzen, eta baita nahitaezko eskolatzea bete dadin zaintzen; era berean, 
azpimarratzekoa da xedapen horrek bere hirugarren paragrafoan dioena, hots, 
Ikastetxe horiei lege horren V. tituluko IV. eta V. kapituluetan erabakitakoaren ezar-
pena, kapituluok ukitzen dituzten gaietan indarrean dagoen araubideak udal-erakun-
deei aitortzen dizkien aginpideen kaltetan gabe ulertuko dela.

 52/2008 ABJI 20.etik 25.era par.

Konstituzio Auzitegiaren 103/1991 epaiaren ildotik, unibertsitate-autonomiarako 
eskubidearen intentsitateak maila edo gradu desberdinak ditu, ikasketa-planen 
eduki desberdinen arabera: «Unibertsitate-autonomiarako oinarrizko eskubidea 
indar bereziz ageri da zer irakatsi, ikasi edo ikertu behar den finkatzerakoan;
hau da, irakatsi, ikasi eta ikertzen diren jakintzagai edo irakasgaien edukiak 
zehazterakoan. Dena den, alor horretan ere ez da erabatekoa unibertsitate-
autonomiarako eskubidea, badu mugarik: Estatuak finkatu behar du estatu-lu-
rralde osoan balio duten titulu ofizialetako bakoitza ateratzeko eskuratu behar 
diren ezinbesteko ezagutzak (KAEak: 187/1991, urriaren 3koa, 3. OJ; 155/1997, 
irailaren 29koa, 2. OJ). Eta unibertsitate-autonomiarako oinarrizko eskubidearen 
intentsitatea are txikiagoa da estatu-mailako tituluak lortzeko ikasketa-planen an-
tolamendu formalari dagokionez: jakintzagaien tipologia; gai edo materia jakin ba-
tzuen gutxienekoak eta gehienekoak; irakaskuntza-zikloak; irakaskuntza teoriko eta 
praktikoen konbinazioa».

Konstituzio Auzitegiaren 106/1990 epaiak adierazi zuenez:

Unibertsitate-autonomiak ez du barne hartzen unibertsitateek zentro jakin ba-
tzuk edo bestetzuk izateko eskubidea, eta ez ditu eragotzi edo baldintzatu behar 
Estatuaren edo autonomia-erkidegoen erabakiak, unibertsitate-sistema bere 
osoan, eta kasu jakin bakoitzean, zehaztu eta antolatzeari buruzkoak; izan ere, 
autonomia horrek barne-proiekzioa du, eta mugekin gainera, unibertsitateek gi-
zartearen zerbitzurako dituzten funtzioak bete eta garatzeko euren esku dituzten 
baliabideen autoantolamenduan; edo, bestela esanda, unibertsitateen autonomiak ez 
die unibertsitateei ematen «ondare intelektual» moduko bat, une jakin batean uniber-
tsitateen barruan egon daitezkeen ikastetxe, irakasle eta ikasleen kopurutik ateratzen 
dena; egian esan, irakaskuntzan eta ikerkuntzan behar den askatasun akademikoaren 
zerbitzuan baino ez dago, eta askatasun akademiko hori nahitaez garatu behar da 
unibertsitate bakoitzak izan ditzakeen jende- eta gauza-baliabideen esparruan, eta 
eremu hori, azken finean, Estatuak, edo, hala bada, autonomia-erkidegoek zehazten 
dute, unibertsitate-irakaskuntzaren alorreko eskumenak egikaritzeko hartzen dituzten 
erabaki egokien bitartez.

Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko eskumen-banaketaren ikuspegi-
tik, azkenik, zera adierazi zuen 131/1996 KAEk: Estatuak, EKren 149.1.30 artiku-
luak aitortzen dion eskumenetik abiatuta, bere esku duela, jakina, oinarrizko 
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baldintzak ezartzea honako hauek bermatzeko: herritar guztien hezkuntzarako
eskubidea, irakaskuntzaren programazio orokorraren bitartez (27.5 artikulua); ikaste-
txeak sortzeko askatasuna, konstituzio-printzipioen errespetuaren barruan (27.6 
artikulua) eta hezkuntza-sistemaren homologazioa, legeak beteko direla bermatzeko
(27.8 artikulua) (denen erakusgarri, 26/1987 KAE). Dena den, behar besteko zabal-
tasun eta malgutasunez ezarri beharko ditu oinarri horiek, noski, eta aukera 
utzi beharko die gaiari buruzko araugintza-eskumenak dituzten autonomia-er-
kidegoei, bakoitzaren inguruabar espezifikoetan oinarrituta hartu ahal izan di-
tzaten euren erabakiak, kontuan hartuta, gainera, Konstituzioak berak (EKren 27.10 
artikulua) unibertsitateei aitortu autonomia-esparrua errespetatu behar dela.

Zehazki, eta proiektuan duen eragina ikusita:

«Estatuak bermatzen ditu unibertsitateen kalitatea eta bideragarritasuna, eta, 
beste tresna batzuen artean, honako hauek ditu horretarako: ikasketa, titulu eta 
izendapenen homologazioa; irakasleek bete beharreko baldintzak ezartzea; edo 
gauza- eta antolamendu-exijentzia jakin batzuk. Oinarrizko baldintza horiek ezarrita, 
dena den, unean uneko eta tokian tokiko berariazko gizarte-beharrizanen eta gai-
nerako inguruabarren araberakoa da eman beharreko irakaskuntza edo titulazio 
jakinei buruzko erabakia; beraz, gaiari buruzko eskumen osoa duten autonomia-
erkidegoen lurraldean, autonomia-erkidego horiei dagokie balorazioa egitea, kasu 
bakoitzean».

Zuzenbide positiboaren ikuspegitik, abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoak, 
Unibertsitateei buruzkoak (aurrerantzean, LOU), apirilaren 12ko 4/2007 Lege Orga-
nikoak aldatuak, konbinatu egiten ditu unibertsitate-autonomia —ikasketa- eta iker-
keta-planen prestaketan eta onarpenean agertzen dena [LOUren 2.2.d) artikulua]—, 
eta Estatuaren eta autonomia-erkidegoen eskumen batzuk, honako hauei buruzkoak,
funtsean: kalitatearen bermea (LOUren 31. eta 32. artikuluak), titulu ofizialak (LOUren 
8.2 eta 35. artikuluak) eta unibertsitateen irakaskuntzen programazioa (LOUren 43. 
artikulua).

 227/2008 ABJI 35.etik 39.era par.

9. IKUSKIZUNAK (EAEE, 10.38 ART.)

Zezen-ikuskizunak dira, esanda dugu, irizpenerako aurkeztu diguten dekretu-proie-
ktuaren gaia. Lege autonomiko bat garatzeko erregelamendu-proiektua da; zehazki,
azaroaren 10eko 4/1995 Legea, Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jarduerei buruzkoa,
beren-beregi sartu baititu zezen-ikuskizunak jendaurreko ikuskizunen zerrendan. Da-
kigunez, abenduaren 3ko 281/1996 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Zezen 
Ikuskizun Orokorren Arautegia ezartzen duenak, garatu zuen lege hori, eta dekretu 
hori aldatu nahi da orain, hain zuzen ere.
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Ildo horretatik, eta hasiera batean behintzat, irizpena egiten ari gatzaizkion erregu-
lazioa lotzen zaion eskumena da EAEEren 10.38 artikulua, zeinaren arabera Euskal 
Autonomia Erkidegoak (EAE)) eskumen esklusiboa baitu ikuskizunen alorrean.

Abenduaren 16ko 2585/1985 Errege Dekretuaren bitartez eskualdatu zitzaizkion 
autonomia-erkidego honi Estatuko Administrazioak erkidegoaren lurraldean betetzen
zituen zerbitzuak. Errege Dekretu horrek zioenaren arabera, ikuskizunei dagozkien 
eskumenen egikaritza, segurtasun publikoari eragiten dion neurrian, lotu egingo zaie 
azken alor horretako eskumena Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren ar-
tean zedarritzeko xedapenei.

Ildo horretatik, gogoratzekoa da Konstituzio Auzitegiak segurtasun publikoaren 
gaiari (jendaurreko ikuskizunekin lotuta) eman dion hedadura, honako hau 
adierazi du eta: «Zehazki, azken gai horren barrukotzat jotzen ditugu xedapen ba-
tzuk; hain zuzen ere, horien [ikuskizunen] ordena egokia begiratuz, pertsonen eta 
ondasunen babesera bideratzen direnak, administrazioaren ohiko esku-hartzea 
—normala eta etengabea— erabilita; laburbilduta, ikuskizunen poliziaren ezau-
garria da bere neurri edo xedapenek ikuskizunaren edo ekitaldiaren garapen 
ordenaturako bide ematen dutela, aparteko edo ohiz kanpoko neurrietara jo 
gabe; izan ere, xedapen edo neurri arrunt horiek aski ez direnean garapen or-
denatu hori bermatzeko, «segurtasun publiko» hertsiko neurrietara jo beharko 
baita» (25/2004 KAE).

Beraz, deskribatu dugun irizpide jurisprudentzialaren arabera ere, proiektuak badu 
babesik aski EAEk jendaurreko eskakizunen alorrean duen eskumen osoan.

 190/2008 ABJI 24.etik 28.era par.

10. FUN TZIONARIO PUBLIKOEN ESTATUTUA (EAEE, 10.4 ART.)

Legegaiaren 21.2 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-adminis-
trazioek aukera izango dute euren lan-eskaintza publikoetan lanpostuen ehuneko 
bat gordetzeko ekintza terrorista baten ondoriozko kalte pertsonal fisiko zein psiko-
fisikoak jasan dituzten pertsonei.

Idatzita dagoen modua gorabehera, begien bistakoa da sarbide-proba horiek sar-
tzeko txanda mugatua paratzeko asmoz taxutu direla eta, horrenbestez, ezin direla 
libretzat jo.

Bada, beste ezer baino lehen, nahitaezkoa da gai horri buruzko eskumen-mugak 
aipatzea.

Funtzio publikoari dagokionez, EAEEren 10.4 artikuluak eskumen esklusiboa onar-
tzen dio Euskal Autonomia Erkidegoari alor honetan: «Euskadiko zein toki-admi-
nistrazioko funtzionarioen estatutua…, Konstituzioaren 149.1.18 artikuluan finkatu-
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takoari kalterik egin gabe», azken xedapen horrek Estatuari gorde baitio, besteak 
beste, herri-administrazioetako funtzionarioen estatutu-araubidearen oinarriak ezar-
tzea.

Enplegu publikoa lortu eta zerbitzu-harremana hartzeari dagokionez, hemen dago 
estatuko oinarrizko arauen esparrua: apirilaren 12ko 7/2007 Legean, Enplegatu Pu-
blikoaren Oinarrizko Estatutuarenean (aurrerantzean, EPOE), IV. tituluko I. kapituluan, 
Lege horren azken xedapenetan lehenak emandako kalifikazioaren arabera, betiere.

Laburbilduz, eta alde batera utzita, noski, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-
printzipio konstituzionalak aplikatu behar direla ezinbestean —55. artikulua—, ho-
nako hau azpimarratu daiteke: EPOEren arabera, hautaketa-prozesuek, irekiak 
izateaz batera, lehia askea bermatu behar dutela, betiere, barne-sustapenerako 
ezarritakoari eta diskriminazio positiborako Estatutu honetan jasotako neurriei 
kalte egin gabe —61. artikulua—; neurri horien artean jaso da berariaz erreserba-
rako kasu bat, hurrengoaren arabera: «Enplegu publikoaren eskaintzetan bete beha-
rreko lanpostuen ehuneko bosteko kupoa gordeko da gutxienez, desgaitasunen bat 
duten pertsonek bete ditzaten, betiere, hautaketa-prozesuak gainditu, desgaitasuna 
egiaztatu eta desgaitasun hori bete beharreko zereginekin bateragarri dela eraku-
tsita, horrela, arian-arian, Herri Administrazio bakoitzak dituen langile guztien ehu-
neko bira iritsi arte. Desgaitasuna duten pertsonatzat joko dira aukera-berdintasuna, 
bereizkeriarik eza eta irisgarritasun unibertsala lortzeko abenduaren 2ko 51/2003 
Legeko 1. artikuluaren 2. paragrafoan jasotakoak» —59. artikulua—.

Beste alde batetik, oinarrizko aurreikuspen horien norainokoa ulertzeko esan behar 
da badagoela jurisprudentzia konstituzional sendoa (151/1992, 4/1993, 302/1993 
KAEak), oinarrizko izaera ematen diena bai funtzio publikoan sartzeko arau 
orokorrari —hain zuzen ere, EPOEren 61. artikuluaz ari gara: prozesu irekiak eta 
askeak—, bai salbuespenei ere —lanpostuen erreserbei dagokienez, EPOEren 59. 
artikulua: kupoa desgaitasuna duten pertsonentzat—, eta arau autonomikoek ezin 
dutela hori urratu.

Are gehiago, azpimarratu egin behar dugu alor honetan hartutako erabakiek nahitaez 
bete behar dutela premisa hau: funtzio publikorako sarbidea deialdi publiko ireki 
edo libreen bitartez bideratu behar dela; izan ere, «funtzio publikora sartzerakoan
dagoen berdintasunerako eskubideak funtsezko muga ezarri dio funtzio publikora 
sartzeko proba mugatuak egiteari, eta horiek, oro har, aipatu xedapen konstituzio-
nalak debekatutako prozeduratzat jo daitezke» (151/1992 eta 38/2004 ABJIak). Eta 
izan daitezke, noski, txanda mugatuak jartzeko salbuespenezko arrazoi objektiboak 
eta kasu bereziak, baina Estatuak markatu behar ditu funtzio publikora sartzeko
salbuespenezko kasu horiek, eta autonomia-erkidegoek ezin dituzte bere kasa,
edo otsailaren 1eko 31/2006 KAEk dioen bezala «bere aldetik soilik» erabaki.

Horiek horrela, iruzkintzen ari garen xedapenak bideragarritasun konstituzionalik 
izango badu, Estatuko oinarrizko xedapenen bat hartu beharko du bermetzat; ez da 
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hala gertatzen, ordea, Estatuko oinarrizko legegileak desgaitasunen bat dutenen per-
tsonentzako erreserba-txanda ezartzeko aukera baino ez duelako aurreikusi.

20/2008 ABJI 87.etik 95.era par.

Aurreproiektuaren 22. artikuluaren aurreikuspenak ere sartzen dira funtzio pu-
blikoaren alorrean, baina hor jorratutako erregimen estatutarioaren alder-
dietan zilegi da eskumen autonomikoa erabili eta berezitasunak sartzea, 
euskal administrazioen aparatu administratiboari —horren antolamendu eta 
funtzionamenduari— berari baino ez diotelako eragiten, jadanik administrazio 
horien funtzionario direnekiko barne-harremanetan, eta alderdi horietan oina-
rriek intentsitate eta hedadura txikiagoa izan behar dute. Oso argi geratzen da 
hori aurreproiektuaren 22. artikuluaren c) eta d) idatz-zatietan.

20/2008 ABJI 107 par.

Beste alde batetik, eszedentzia berria sortzeko, halaxe egiten baita 22. artikulua-
ren b) idatz-zatian, zera hartu behar da kontuan, Konstituzio Auzitegiaren doktrinaren 
arabera (1/2003 KAE, urtarrilaren 16koa) oraingoan ere: «funtzionarioaren karre-
ran gerta daitezkeen egoera administratiboak funtzionario publikoen estatutuaren 
funtsezko alderdi dira (99/1987 KAE, ekainaren 11koa , 3.c OJ eta 37/2002 KAE, 
otsailaren 14koa, 5. OJ). Hori hala den neurrian, eta EKren 149.1.18 artikuluaren 
arabera, Estatuari dagokio egoera administratiboen alorreko oinarriak ezar-
tzeko eskumen esklusiboa».

Edonola ere, aztertu egin behar da estatuko legegileak nola erabili duen oinarrizko
arauak emateko ahala, eta, egian esan, terrorismoaren ekintzaren ondoriozko 
eszedentzia sortzeak Estatuko oinarrizko arauetan du oinarri; zehazki, EPOEren 
85.2 artikuluan, honako hau adierazi baitu: «Estatutu hau garatzeko emango diren 
Funtzio Publikoko Legeetan karrerako funtzionarioen beste administrazio-egoera 
batzuk ere arautu ahal izango dira, betiere, arau horietan ezarriko diren egoerak, 
baldintzak eta ondorioak oinarri hartuta, eta, besteak beste, inguruabar hauetakoren 
bat gertatzen denean: […]».

 20/2008 ABJI 111.etik 112.era par.

Irakaskuntzako funtzio publikoari dagokionez, oinarrizkoaren zabalkuntza edo 
hedakuntza bat gertatu izan ohi da, EKren 149.1.18 artikuluaren eskumenari 
EKren 149.1.30 artikuluak aitortutako eskumena batu zaiolako, eta titulu horre-
tatik Estatuak honako hauek arautu ditzakeelako —adierazia dugu jada—, oinarrien 
ikuspuntutik: guztien hezkuntza-eskubidea bermatzea, irakaskuntzaren programazio 
orokorraz baliatuz (27.5 artikulua), ikastetxeak sortzeko askatasuna, Konstituzioaren 
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printzipioak errespetatuz (27.6 artikulua), eta hezkuntza-sistemaren homologazioa, 
legeak betetzen direla bermatzeko (27.8 artikulua).

Estatuak, hezkuntza-sistemaren kalitatea eta bideragarritasuna helburu, irakaskun-
tzako funtzio publikoaren erregulazioa erabili izan du, beste tresna batzuen artean, eta 
honako hauek hartu ditu kontuan hori egituratzeko: irakaskuntza-zikloak eta gauza- eta 
antolamendu-beharrak, irakaskuntza prozesua garatzen den eremutik eratorritakoak, 
alegia. Zehatzago esanda, lege organikoek giltzarritzat jo izan dute ikastetxe publikoe-
tako zuzendariaren figura ikastetxeen antolamendu eta funtzionamendu egokirako.

Testuinguru horretan, beraz, oinarrizkotzat jo daitezke LOEren V. tituluko IV. kapituluko 
xedapenak, eta bereziki, zuzendari hautatua izateko betekizunei buruzkoak, Estatu 
osorako arau erkideen multzoa agertzen dute eta, postu hori betetzeari dagokionez.

 30/2008 ABJI 59.etik 61.era par.

Ikus 176/2008 ABJI 54. par.

Bosgarren xedapen gehigarriak, bere aldetik, zera erregulatu du:

1. LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzua deritzon organismo autonomiadunaren lanpos-
tuen zerrenda argitaratuko da Lege hau indarrean sartu eta hurrengo sei hilabeteen 
barruan.

2. Egailan S.A. baltzu publikotik datozen aldi baterako lan-kontratuko langileek, karre-
rako funtzionario batek bete beharreko eginkizunak betetzen badituzte, lanpostu horie-
tan bitarteko funtzionario izendatuko dituzte.

3. Lan-harreman finkoa dutela Egailan SA baltzu publikotik datozen langileek, subroga-
zioa gertatzen den unean zerbitzu aktiboan egonda lege hau indarrean sartzen denerako 
baltzu publiko horretan bi urteko antzinatasuna badute, karrerako funtzionario egoera 
eskuratzeko aukera izango dute, funtzionario izaerako lanpostu gisa sailkaturik dauden 
lanpostuak dituztenean, lanpostua zein kidegotan atxikitzen den, han; betiere, horre-
tarako eska daitezkeen titulazioak eta gainerako betekizunak bete beharko dituzte eta 
hautaketa-proba mugatuak gainditu; hautagaien ezagutzak, gaitasuna eta egokitasuna 
egiaztatzeko probak egiteko deialdia bakarra egingo da.

Deialdi horiek karrerako funtzionarioentzat gordetako lanpostuak jasotzen dituzten 
lanpostu-zerrendak indarrean sartu eta hurrengo sei hilen barruan egin behar dira.

Hautaketa-prozesu baten ondorioz karrerako funtzionario egoera eskuratuz gero, inte-
resduna betetzen ari den lanpostu hutsa aldaraziko da automatikoki, dagokion kidego 
horren plantillaren barruan dauden lanpostuen artean sartuko baita lanpostu hori.

Eskatutako betekizun edo baldintzetakoren bat betetzen ez dutelako edo halaxe erabaki 
dutelako, hautaketa-prozesuan parte hartu ez dutenek edo, parte hartu arren, prozesua 
gainditu ez dutenek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zerbitzura jarrai-
tuko dute lanean lehendik zeukaten harreman juridiko berberaz; lanpostu horiek az-
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kendu beharrekotzat joko dira. Horrela denean, interesdunek lehendik esleituta dauka-
ten kategoria profesional bera izango dute gero ere, baita, aplikatu beharreko hitzarmen
kolektiboaren arabera, horri dagozkion eskubide ekonomikoak ere».

Azaroaren 7ko 16/1997 Legeak [Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legea, 
uztailaren 6koa (EFPL), aldatu baitzuen] bazuen aurrekoaren antzeko hirugarren 
xedapen iragankor bat, Desagertutako Interbask, S.A, baltzu publikotik eta Arabako 
Kalkulu Zentroa, A.B.tik zetozen langile finkoak funtzionario bihurtzeko beta ema-
ten zuena. Dena den, Konstituzio Auzitegian inpugnatu zuten 16/1997 Lege horren 
hamargarren artikulua, EFPLren bigarren xedapen gehigarria aldatu baitzuen, 2. eta 
3. paragrafo berriak sartuz, 3. paragrafoak xedatu zuenaren ondorioz —»Lan-kontra-
tuko langile finkoa izan eta indarrean dauden Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 
Saileko irakasle-lanpostuen zerrenden barruan dauden plazetara atxikitako irakas-
leak irakaskuntzako karrerako funtzionario gisa sartu ahal izango dira atxikirik dau-
den plazaren mailari dagokion kidegoan, aipatu kidegora sartu ahal izateko berariaz-
ko titulazioaren jabe ez izan arren. Horretarako egin beharreko aukeraketa-probak 
mugatuak izango dira eta deialdia, salbuespenez, Hezkuntza Administrazioak egin 
ahal izango du»—; Konstituzio Auzitegiak otsailaren 1eko 31/2006 epaian erabaki 
zuenez, hirugarren paragrafo hori ez zen Konstituzioaren araberakoa.

Epai horretan besteak beste argudiatu zutenez, «[…] neurria azaldu egin daiteke, 
bai, deskribaturiko egoera berezian, baina horrek ez du esan nahi neurri hori, berez, 
konstituzionala denik. Egin-eginean ere, Eusko Jaurlaritzako legelariak bide horreta-
tik eraman ditu bere argudioak, eta Funtzio Publikoa Berritzeko Neurriei buruzko Le-
gearen 15. xedapen iragankorra eta LOGSEren seigarren xedapen iragankorra aipatu 
ditu bere alde, baina argudio hori ezin da onartu, oinarri okerretik abiatzen delako: 
hain zuzen ere, autonomia-erkidegoek euren kabuz ekin diezaieketela, era berean, 
(irakaskuntzako) funtzio publikora sartzeko salbuespenezko kasuei. Ohartarazte-
koa da, jakina, aipatu adibide horiek Estatuko oinarri-arauetan sartzen direla, argi 
eta garbi; beraz, horiek aipatzea baliagarria izan daiteke funtzio publikora sartzeko
prozedura normalaren salbuespenak ilustratzeko, baina ez die administrazio autono-
mikoei biderik ematen gaiari buruzko alde bakarreko neurriak hartzeko; izan ere, gure 
jurisprudentzian beren-beregi deklaratu dugunez, (irakaskuntzako) funtzio publikora 
sartzeko sistemaren salbuespenak oinarrizko legeria dira, eta horien erregulazioa, 
noski, Estatu zentralari dagokio. Eusko Legebiltzarrak emandako 16/1997 Legearen 
hamargarren artikuluaren bideragarritasun konstituzionala deklaratzeko, hortaz, Esta-
tuaren oinarrizko xedapenen batean oinarritu beharko litzateke (eta Estatuaren xeda-
pen horrek konstituzional izan beharko luke, jakina), eta ezin da justifikaziotzat jarri, 
Eusko Jaurlaritzako legelariak hala iradoki badu ere, irakaskuntzako euskal funtzio 
publikoaren aparteko kasu berezia, zeina —berriz ere aipatuko dugu, egoki denez— 
beren-beregi aurreikusia izan baita Estatuko oinarrizko legerian (LOGSEren seigarren 
xedapen iragankorra, 1. paragrafoa)».

Auzitegi beraren martxoaren 11ko 38/2004 epaiak eskumen-banaketa konstituziona-
laren aurkakotzat jo du, ildo beretik, Asturiasko Printzerriko funtzio publikoa antola-
tzeko 4/1996 Legearen zortzigarren xedapen gehigarriaren 2. paragrafoa, karrerako 
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funtzionarioek bete beharreko lanpostuetan ziharduten langile finko batzuk fun-
tzionario bihurtzeari buruzkoa baitzen; honako gogoeta hauek jaso zituen, besteak 
beste:

Inpugnaturiko xedapenaren kontrakotzat jotako estatu-arauaren oinarrizko izaera azter-
tzetik hasita, argi dago Funtzio Publikoa Berritzeko Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 
30/1984 Legearen 19.1 artikulua oinarrizko araua dela, hala deklaratu baitu beren-be-
regi Lege beraren 1.3 artikuluak. Beste alde batetik, izaera hori utzi dute agerian, edota 
abiapuntutzat hartu dute, Auzitegi honen zenbait epaik, orain aztertzen ari garenaren 
antzeko gaiak jorratu baitituzte (hala nola, 151/1992 epaia, urriaren 19koa, eta 302/1993 
epaia, urriaren 21ekoa). Gure erabakiaren oinarri juridikoak finkatze aldera, halaber, ko-
meni da gogoratzea Auzitegi honen doktrina, hots, legez oinarrizko arautzat jotako prin-
tzipio orokor baten salbuespen diren arauak, era berean, oinarrizkoak direla dioena. Ildo 
horretatik, eta orain aztertzen ari garenaren gaiari dagokionez, honako hau baieztatu da 
(KAEak: 151/1992, urriaren 19koa; 4/1993, urtarrilaren 14koa; eta 302/1993, urriaren 
21ekoa): Estatuko legearen 19.1 artikuluak oinarrizkotzat jo duela mugatutako txanda 
edo oposizio deritzenen arbuioa; izan ere, eta arau orokor gisa, herri-administrazio 
autonomikoek ezin dituzte horiek erabili euren pertsonalak (lan-kontratukoak zein fun-
tzionarioak) duen egoera konpontzeko; hala ere, egia da, era berean, oinarriak finkatu 
dituen legeak berak aurreikusi dituela arau orokorrarekiko salbuespen batzuk, eta horien 
artean dagoela seigarren xedapen iragankorraren 4. paragrafoa, zeinak autonomia-
erkidegoetako gobernu-kontseiluei aukera ematen baitie —baldintza jakin batzuk betez 
gero— funtzio publikora sartzeko proba espezifikoetarako deia egiteko data jakin batera 
arte administrazio-araubidearen bitartez kontratatu zituenentzat» (3. OJ); beraz, proba 
mugatuetarako deialdi autonomikoa muga horien barruan egiten bada, autonomia-
erkidegoaren eskumen-esparruaren barruan egingo da; aldiz, aipatu xedapen gehigarria 
albo batera utziz edo urratuz egiten bada deialdia, «hautsi egingo litzateke legearen 19.1 
artikuluko arau orokorra, oinarrizko izaera baitu»; laburbilduz, «erreferentziatzat hartu 
beharreko Estatuko oinarrizko arauen barruan daude aipatu izan ditugun 19.1 artikulua 
eta seigarren xedapen iragankorra». (302/1993 KAE, urriaren 21ekoa).

Ondorioz, zera ulertu du Konstituzio Auzitegiak: langileak, hala karrerako fun-
tzionario nola lan-kontratuko gisa, Administrazioaren zerbitzura sartzeko deial-
di publiko aske edo irekiak, Funtzio Publikoa Berritzeko Neurriei buruzko abuz-
tuaren 2ko 30/1984 Legearen 19.1 artikuluak erregulatzen zuenak, oinarrizko 
izaera zuela, oinarrizko ziren bezala arauari salbuespen jakin batzuk onartu zi-
tuzten legezko aurreikuspenak —lege beraren seigarren xedapen iragankorra-
ren 4. paragrafoa, adibidez—; autonomia-erkidegoek, beraz, ezin zuten beste 
salbuespen-kasurik arautu, salbuespenek ere oinarrizko izaera zutelako.

Gaur egun, 7/2007 Legeak, apirilaren 12koak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko 
Estatutuarenak (EPOE), erregulatzen du pertsonala herri-administrazioetan sartzeko
modua, eta 61.1 artikuluan ezarri duenez, «hautaketa-prozesuek, irekiak izateaz ba-
tera, lehia askea bermatu behar dute, betiere, barne-sustapenerako ezarritakoari eta 
diskriminazio positiborako Estatutu honetan jasotako neurriei kalte egin gabe».

EPOEk derogatu egin du 30/1984 Legearen hamabosgarren xedapen gehigarria, 
funtzionarioei atxikitako lanpostuetan ziharduten lan-kontratuko langileen egoera 
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erregulatzen baitzuen, eta zera ezarri du bere bigarren xedapen iragankorrean: «Es-
tatutu hau indarrean sartzen denean funtzionarioentzat diren eginkizunak betetzen 
ari diren lan-kontratuko langile finkoek edo egun hori baino lehenago deitutako hau-
taketa- edo sustapen-probei esker eginkizun horiek beteko dituztenek beren eginki-
zunak betetzen jarraitu ahal izango dute. Era berean, lan-kontratuko langile finkoek 
oposizio lehiaketaren sistemaren bidez egiten diren barne-sustapenerako hautaketa-
prozesuetan parte hartu ahal izango dute, lehia askeko hautaketa-prozesuekin ba-
tera edo erabat bereizita, zein eginkizun edo lanpostutan diharduten, horiei atxikita
daudeneko Kidego eta Eskala horietan; betiere, beharrezkoa den titulazioaren jabe 
izan behar da eta eskatzen diren betekizunak errespetatu; horrez gain, merezimendu 
modura balioetsiko dira lan-kontratuko langile finko benetan egindako zerbitzuak eta 
egoera horretara iristeko gainditu behar izan dituzten hautaketa-probak».

Arrazoitutakoaren ondorioz, Batzordearen ustea da bosgarren xedapen gehigarriko 
3. paragrafoko lehenengo hiru lerroaldeak ez datozela bat funtzionario publikoen es-
tatutuaren alorreko eskumen-banaketa konstituzionalarekin; horrenbestez, lan-harre-
man finkoa dutela Egailan S.A. baltzu publikotik LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzura
datozen langileak karrerako funtzionario bihurtzeari dagokionez, bete egin beharko 
da EPOEren bigarren xedapen iragankorrak dioena. 

213/2008 ABJI 70.etik 77.era par.

11. OGASUNA (EAEE, 40. ARTIKULUTIK 45.ERA)

Euskal Autonomia Erkidegorako Estatutuak (aurrerantzean EAEE), bere 40. artikuluan 
ezarri du Euskal Herriak autonomia-ogasuna izango duela bere eskumenak egoki 
gauzatu eta finantzatzeko.

EAEEren 44. artikuluak are argiago ezarri duenez, Euskal Herriko aurrekontu oroko-
rrek jarduera publiko orokorraren diru-sarrera eta gastuak hartuko dituzte eta Eusko 
Jaurlaritzak prestatuko ditu eta Eusko Legebiltzarrak onartuko, berak finkatuko di-
tuen arauekin bat.

Aurrekontuak prestatu eta kudeatzeko prozedura, horrenbestez, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Ogasun Orokor edo Nagusiaren berezko gaietako bat da, eta halaxe 
dago jasota, baita ere, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuan, Euskadiko 
Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateratua (aurrerantzean, 
EONAL) onartu baitzuen, 1. artikuluan hain zuzen.

Hala ere, Autonomia Erkidegoaren aldeko eskumen esklusiboa ezarri ondoren, 
era berean onartu behar da eskumen horren erabilerak baduela muga edo 
baldintzarik, ordenamendu autonomikoaz haratago, zehazki.

Konstituzio Auzitegiak adierazi duenez, autonomia-erkidegoen aurrekontuak pres-
tatu eta onartzeko arauei buruz adierazi ere, Estatutuak berak eta beren-beregi 
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autonomia-erkidegoei zuzendutako arau eta printzipio konstituzionalek ezar di-
tzakete muga horiek, baina, horietaz gain, Konstituzioaren esparruaren barruan 
Estatuaren eta autonomia-erkidegoen eskumenak zedarritze aldera emandako 
beste Estatu-lege batzuek ere ezar ditzakete, eta, jakina, baita ere «Estatua, 
zentzu zabalean hartuta, osatzen duten botere publiko guztiei aplikatzen zaiz-
kien arau eta printzipio konstituzionalek» (denen erakusgarri, 116/1994 KAE, api-
rilaren 18koa).

Estatuko legeei dagokienez, Konstituzio Auzitegiak beren-beregi aipatu du Autonomia 
Erkidegoen Finantzaketarako Lege Organikoa (8/1980 Lege Organikoa, irailaren 22koa), 
eta zehatzago, horren 21. artikulua, gure Aurrekontu Legeak men egin behar dion 
konstituzionaltasun-multzoaren barrukotzat (denen erakusgarri, 3/2003 KAE, urtarrilaren 
16koa); aurrekoaz gain, kontuan hartzekoak dira egun, baita ere, Aurrekontu Egonkor-
tasunari buruzko Legea (18/2001 Legea, abenduaren 12koa) eta horren osagarri den 
5/2001 Lege Organikoa, abenduaren 13koa; azken bi kasuotan, hala ere, Ekonomia 
Itunak ezarritakoaren kaltetan gabe aplikatzen dira gure Autonomia Erkidegoan.

Estatua osatzen duten botere publiko guztiei aplikatzen zaizkien arau eta prin-
tzipio konstituzionalei dagokienez, Konstituzio Auzitegiak berak sartu ditu ho-
rien artean urtekotasuna, batasuna eta unibertsalitatea —hala Konstituzioak nola 
gure ordenamendu autonomikoak bereganatuak—, eta aurrekontu-erakundearen eta 
parlamentu-sistemaren barrukotzat eta berezkotzat jo ditu.

 98/2008 ABJI 22.etik 28.era par.

Aurreproiektuak, esana dugu jada, erkidegoaren barruko eskumen-arazo batzuk 
planteatzen ditu, eta ekimenaren zerga-edukiei buruzkoa da horietako bat; hain zuzen 
ere, hitzartutako edo itundutako zergei buruzkoa (PFEZ eta Sozietateen gainekoa).

Hori dela eta, gogoratzekoa da, lehenik eta behin, EAEk eskumen esklusiboa due-
la zergen alorrean (EAEEren 41. artikulua), EKren 1. xedapen gehigarriak aitor-
tutako eskubide historikoak eguneratzeko prozesuaren bitartez eskuratutakoa 
bada ere, Ekonomia Itunaren foru-sistema tradizionalaren barruan; hain zuzen 
ere, Ekonomia Itunaren erregimen hori, gaur egun, lege formal batera bildu da, maia-
tzaren 23ko 12/2002 Legera zehazki, Euskal Autonomia Erkidegorako Ekonomia 
Ituna onartu baitu. Zera esan nahi du horrek, laburbilduz: EAEren barruan, «foru 
izaeraren muin ukiezin»tzat jotako horren barruan dagoela eskumen hori.

Egia da, EAEEren 41.2.a) artikuluaren arabera, lurralde historikoetako erakunde es-
kumendunek zerga-araubidea mantendu, ezarri eta arautu ahal izango dutela beren 
lurraldean, baina Autonomia Erkidegoaren baitan Eusko Legebiltzarrak koordinazio-
rako, zerga-harmonizaziorako eta lankidetzarako eman ditzan arauei loturik (LHLren 
14.3 artikulua ere bat dator ideia horrekin); egia den bezala, legezko xedapen horren 
ondorio logiko denez, eskumena duten foru-organoek, Ekonomia Itunak aitortu dien 
araugintza-ahala erabiltzerakoan, era uniformean arautu behar dituztela zergen fun-
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tsezko osagaiak; hala ere, LHLren 3. xedapen iragankorrak aurreikuspen horren 
aplikazioa dela eta zehaztu duenez, «Eusko Legebiltzarrak Kondaira-Lurraldeen 
arteko erakidetzari, zergalaritza-egokiketari eta lankidetasunari buruz eman dezan 
Legeak berariaz zehaztu dezan egunaz gero izango da erabilgarri».

Konstituzio Auzitegiaren 76/1988 epaiak (12. OJ) konstituzionaltzat jo zuen aurreikuspen 
hori, baldin eta ulertzen bada «[…] Legeak finkatu beharko duela zer ulertzen den era 
uniformean erregulatu beharreko funtsezko osagaitzat. Foru-erregimenak zerga-alorrean 
duen erakunde-bermea errespetatu ote den aztertzeko, beraz, lege horren aginduak 
hartu beharko dira kontuan, eta ezin dugu horri buruzko iritzirik eman, lege hori ez delako 
errekurtso honen xede, eta ez zaiolako Auzitegi honi aurkeztu erabakia eman dezan».

Arau hori, gaur egun, maiatzaren 30eko 3/1989 Legea da (martxoaren 6ko 4/1998 
Legeak aldatua), zergapideen elkar-egokitasun, erakidetasun eta lankidetasunari 
buruzkoa baita; hain zuzen ere, lege horretatik ateratzen da, Konstituzio Auzitegiaren 
doktrinatik ondorioztatzen den oharkizun inplizituarekin bat eginez atera ere, fun-
tsezko irizpide bat, arau harmonizatzaileen zentzuak errespetatu beharrekoa:
arau harmonizatzaileak funtsezkoak eta orokorrak direla, baina lurralde histo-
rikoen araugintza-ahalmena errespetatu behar dutela, eta aukera eman behar 
dutela lurralde bakoitzak zerga-berezitasunak ezar ditzan, hala nahi izanez 
gero.

Ez da ahaztu behar, gainera, Zerga Kideketarako Saila sortu duela 3/1989 Legeak 
(16. artikulua), eta osaera parekidea eman diola (Jaurlaritzako kideak eta foru-aldun-
dietakoak), baita funtsezko eginkizun bat ere: lurralde historikoen xedapenak bat etor 
daitezela Legebiltzarrak onetsitako harmonizazio-arauek ezarritakoarekin. Lurralde 
historikoei, beraz, eta araugintzarako ahalmena dutenez, legez aitortu zaie ze-
regin aktiboa lege harmonizatzaile bakoitzean datzan arau-konkordantziaren 
maila definitzerakoan.

 43/2008 ABJI 140.etik 145.era par.

Zerga-alorreko aurreikuspenik ere badu proiektuak, errekargua ezarri baitu, eta, 
adierazi dugunaren arabera, arazoak baititu, eta aztertzea merezi du.

Aurreproiektuaren 89. artikuluak aurreikusi duenez, etxebizitzaren gaineko 
zerga-zama ezartzeko gaitasuna duten herri-administrazioek errekarguak ezar 
ditzakete hutsik dauden etxebizitzen tributazioan baldin eta udalerriak betetzen
ez baditu 22.2.b) artikuluko betebeharrak. Errekargu bera jasotzen da 88. artiku-
luaren 4. paragrafoan, errekargua aplikatzeko aukera ematen baitio zerga-alorrean 
eskumena duen herri-administrazioari, baldin eta subjektuak ez badu alokairu 
bermatuaren eskaintza onartu nahi, edota eskaintza horretarako onarpenik 
jasotzen ez bada hilabeteko epean. 

Azterketari ekin aurretik, ohartarazteko modukoa da aurreproiektuak uko egin diola, 
azkenean, etxebizitza hutsen gaineko kanona ezartzeari, aurreproiektuaren lehen 



160 ESKUMENEN BANAKETA

erredakzioetan aurreikusita bazegoen ere; beraz, azkenean hobetsitako irtenbidea 
izan da etxebizitza hutsen tributazioaren gaineko errekarguak jartzeko aukerari eus-
tea, eta horrela, zergen eremuan sartu da, zeinean nahitaez kontuan hartu behar den 
gure autonomia-erkidegoko erakundeen eskumen-taxukera.

Lehenengo ohar gisa, esan dezagun nahasi samarra dela 89. artikuluaren erre-
dakzioa, etxebizitzaren gaineko zerga-zamak ezartzeko gaitasuna duten herri-
administrazioez mintzo baita. Badirudi 88.3 artikuluaren edukia egungo Ondasun 
Higiezinen gaineko Zergaz (OHZ edo IBI) ari dela, eta horrenbestez, hala hiru lurralde 
historikoetako foru-erakundeez nola udalez diharduela. Foru-erakundeei gagozkiela,
halakotzat hartu behar dira kasu honetan bai foru-diputazioak, lurralde historikoetako 
Administrazioa baitagokie, bai batzar nagusiak.

Funtsari dagokionez, artikuluaren erredakzio literalari begiratuz gero, badirudi aukera 
ireki nahi dela zerga-kontuetan eskumena duten administrazioek —edo erakun-
deek— aipatu errekarguek ezarri ditzaten.

Lehenago ere esan dugunez, EAEEren 41.2.a) artikuluaren arabera, lurralde histo-
rikoetako erakunde eskumendunek zerga-araubidea mantendu, ezarri eta arautu ahal 
izango dute beren lurraldean, Estatuko zerga-egitura orokorrari, koordinaziorako, 
zerga-harmonizaziorako eta Estatuarekiko lankidetzarako ekonomia-itunak berak 
jaso ditzan arauei eta Autonomia Erkidegoaren baitan helburu horiexetarako Eusko 
Legebiltzarrak eman ditzanei loturik.

Indarreko ekonomia-itunak, bere aldetik, 39. artikuluan dio Ondasun Higiezinen gai-
neko Zerga lurralde historikoetan eskumena duten erakundeek emandako arauen 
bidez arautuko dela. 

Horrenbestez, lurralde historikoetako batzar nagusiek dute gaur egun etxebizitzaren
gainean dagoen zerga —OHZ— arautzeko eskumena, eta horri berrestera dator hiru 
lurralde historikoek zerga hori erregulatu, eta herrialdean herrialdeko batzar nagusiek 
onetsitako foru arauetan sartu izana (Araban, 42/1998 Foru Araua, uztailaren 19koa; 
Bizkaian, 9/1989 Foru Araua, ekainaren 30ekoa; eta Gipuzkoan, 12/1989 Foru Araua, 
uztailaren 5ekoa).

Gogoratzekoa da, ildo beretik, hutsik dauden etxebizitzei HOZ-errekargua ezar-
tzeko ideia 2003tik zegoela jasota hiru lurralde historikoetako foru-arauetan, bi urte 
beranduago derogatu bazen ere. Berrikiagotan, uztailaren 9ko 3/2008 Foru Arauaren 
bitartez —zenbait neurri fiskal onartu baititu jarduera ekonomikoa sustatzeko eta 
sozietateen gaineko zerga kontabilitate erreformara egokitzeko, beste tributu-neurri 
batzuekin batera—, Gipuzkoak berriz ere eman die udalei aukera OHZren errekargua 
ezartzeko, zergaren kuota likidoaren % 150eraino.

Laburbilduz, lurralde historikoei dagokie OHZn errekarguak ezartzeko —edota udalei 
errekarguak ezartzeko aukera emateko— eskumena, EAEEren 41.2.a) artikuluak eta 
egungo Ekonomia Itunaren 39. artikuluak xedatu dutenaren arabera; horrenbestez, 
aurreproiektuaren 89. artikuluko 1. paragrafoan eta 88. artikuluko 4. paragrafoan au-
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rreikusitakoak egokitu egin behar zaizkio errealitate horri, lurralde historikoek zerga-
kontuetan dituzten eskumen esklusiboei eragiten baitzaie.

Aurreproiektuaren 88.4 eta 89. artikuluek proposatu dutenari begiratuz gero iku-
si daitekeenez, ez gaude autonomia-erkidegoko zerga-araubidea koordinatu edo 
harmonizatzeko helburua duen arau baten aurrean; izan ere, ez baitu nahi araubide 
bakarra ezarri, baizik eta, gehienez ere, aukerako araubide bat, etxebizitzaren gai-
neko zerga-zamak ezartzeko gaitasuna duten herri-administrazioek nahierara erabili 
dezaketena. Beste alde batetik, zergaren tributu-obligazio osagarri batez ari dira, eta 
ez funtsezko obligazio batez.

Laburbilduz, aurreproiektuaren 88. artikuluaren 4. paragrafoa eta 89. artikulua zerga-
alorrean sartzen dira, eta ez koordinatu edo harmonizatzeko xedez, horreta-
rako eskumen-euskarri aski izango lukete eta, baizik eta alor sektorial batean 
—etxebizitzarenean— sustapen-neurri jakin bat sartzeko asmoz, eskumen-
eremua gaindituz, eta lurralde historikoetako foru-erakundeei dagokien eremu 
esklusiboan barneratuta.

241/2008 ABJI 196.etik 207.era par.

Autonomia Erkidegoak bere zergak, eta zehazkiago, uraren kontsumoaren gaineko 
kanona, sortu eta erregulatzeko eskumena sakon aztertu genuen 76/2004 ABJIn, 
Uraren Legearen aurreproiektuari buruzkoa baitzen.

Irizpen hartan adierazi genuenez, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 
(EAEE) 42.b) artikuluak beren-beregi aurreikusi du autonomia-erkidegoak bere 
zergak sortzea, Euskadiko Ogasun Nagusirako diru-sarrera izan daitezen; eta 
gaineratu genuenez, helburu fiskalik gabeko zergatzat taxutu den uraren ka-
nonaren helburua, jakina, ez da ura kontsumitzeari erabat uztea (zentzugabekeria 
litzateke hori), baizik eta uraren kontsumoa gutxitzea edo kontsumo horri muga ba-
tzuen barruan eustea, eta, aldi berean, konpentsazio ekonomikoa eskuratzea, kon-
tsumo horrek (ura ezinbestekoa baita gizakiok bizitzeko) ingurumenari eragiten diz-
kion kalteak arindu edo konpontzeko neurriak finantzatze aldera.

Kontsumoari kostu gehigarria gaineratuz gero, uraren erabilera eraginkorra susta-
tzen da, eta, horrenbestez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000/60/EE 
Zuzentarauak, uraren politikaren eremurako jarduketa-esparrua ezarri baitu Europar 
Batasunerako, dituen helburuak erdiesten laguntzen. Kanona ingurumen-helburuetara 
atxikiz gero, zera bermatzen da, Konstituzioaren Auzitegiak 273/2000 epaian zioena-
ren arabera: «Konstituzioaren mailako interesa, hots, uraren ingurumen-kalitatea hobe-
tzea (EKren 45. artikulua), benetan beteko dela»; izan ere, kalitate hori lortzeko obrak 
eta jarduketak egiteko beta emango du, beharrezko finantza-baliabideak eskuratuta.

Irizpen hartan adierazi genuenez, era berean, kanona, zerga ekologikotzat hartuz 
gero, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumenak dituen eremu batean, inguru-
menarenean, ezartzen da.
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Ildo horretatik, otsailaren 27ko 3/1998 Legeak, Euskal Herriko ingurumena babesteko 
lege orokorrak alegia, bere 89. artikuluan aurreikusi du aukera bat, ingurumen-zergak 
ezarri, eta zerga horien bidez bildutako dirua ingurumen-babeserako jarduketetan 
erabiltzeko berariazko funtsen finantzaketarako baliatzeko; eta, jakina, jarduketa 
horien artean sartu daitezke, erraz asko, ura eta kostaldea babestea xede dutenak, 
Lege horren 25. artikuluak aurreikusi duenaren ildotik.

Irizpen hartan esaten genuena gogoratuz, zerga bateragarria da irailaren 22ko 
8/1980 Lege Organikoak, autonomia-erkidegoen finantzaketari buruzkoak (LOF-
CA), ezarritako betebeharrekin (zehatzago esanda, 6. eta 9. artikuluetan ezarritako 
betebeharrekin). Betebeharretan lehenaz denaz bezainbatean egiaztatu genuenez, ez 
zegoen zergapeko egitate bereko estatu-zergarik, ezta toki-zergarik ere, «zergapeko
gai» edo «erreserbaturiko gai» hori bera kargatzen zuenik, erreserbaturiko gaitzat 
ulertuta legegileak zergapetzeko aukeratu duen edozein aberastasun-iturri, errenta 
edo jarduera ekonomikoaren beste edozein elementu, eta alor faktikoko errealitatea 
da hori (289/2000 KAE, azaroaren 30ekoa, 4. OJ). 

LOFCAren 9. artikuluak ezarri mugei buruz, berriz, zera esan genuen: kanona ez dela 
zerga-oztopoa, ez duela lehia aldatzen, eta, autonomia-erkidegoen arteko al-
deak edo diferentziak badakartza ere, ez diela nabarmen eragiten zergapekoek 
hartu behar dituzten erabakiei.

 182/2008 ABJI 21.etik 27.era par.

12.  EUSKAL HERRIAK EMANDAKO ZUZENBIDEAREN BEREZITASUNEN
ETA BERE ANTOLAKETA BEREZIAREN HARITIK DATOZEN PROZESU-
ARAUAK ETA ADMINISTRAZIO-JARDUNBIDEARI ZEIN EKONOMIA-
ADMINISTRAZIOKOARI DAGOZ KION ARAUAK (EAEE, 10.6 ART.)

Batzordearen ustez, 2.2 artikulua benetako babes judizialaren alorrean sartzen 
denean, artikuluaren izenburuan ere agertzen baita, aurreproiektuak gainditu egiten 
du alorra, eta beste batean, oso bestelakoan, kokatzen da.

Nahi baldin bada gizarte-zerbitzuetarako eskubide subjektiboaren barruko alderdi-
tzat sartu beste eskubide bat —alegia, botere jurisdikzionaleko organoek prestazio 
jurisdikzionala eman dezatela, gizarte-zerbitzuetarako eskubidea benetako izan da-
din—, ez dago zalantzarik autonomia-erkidegoak ezin duela horretarako bide juris-
dikzionalik batere ezarri —[…] jurisdikzio-bidean erreklamatu ahal izango dute—, eta 
are gutxiago eska daitekeen babes judizialaren edukia definitu —«benetako babes 
judizialaren barnean sartuko dira eskubide horren urraketa gerarazteko behar diren 
neurri guztiak, bai eta kaltea jasan duen pertsonari eskubide hori bete-betean balia-
tzeko modua bihurtzea ere»—.
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Bideei dagokienez, Estatuak du eskumena, EKren 149.1.6 artikuluak ahalmena 
eman diolako dagokion legeria prozesala ezartzeko, are gehiago aurreproiek-
tuak ezarri duenean Lege horrek aitortutako prestazio eta zerbitzuetarako eskubidea 
betetzeko erreklamazioa eskubidearen titularrek zuzenean egin ahal izango dutela, 
edo, bestela, eskubideak eta interes legitimo kolektiboak defendatzeko legezko 
gaitasuna duten pertsona juridikoen bitartez egin ahal izango dela. Hain zuzen ere, 
71/1982 KAEk esan bezala, banakako akzioa baztertu gabe, banakako akzioaren 
ordezko legitimazio kolektiboa ezarri nahi izan zenean —kontsumoaren alorrean or-
duan—, «araua legeria prozesalaren barrukoa denez, eta Euskal Herriko zuzenbide 
substantiboaren berezitasunei ez dagokienez, eskumengabezia dago. Gainerakoan,
legeria prozesala –eta horrenbestez, legitimazioa zehaztea, eta aipatu berezitasunak 
justifikatu gabeko prozesu-arau oro- Estatuari esleitzea tresna jurisdikzionalen uni-
formitatea gorde beharraren ondorio da».

Benetako babes judizialerako eskubideak, bestalde, ez du Legearen inongo 
aitorpenik behar, EKren 24.1 artikulutik ondorioztatzen delako zuzenean. Era 
berean, zera ondorioztatzen da EKren 106.1 artikulutik: administrazio-jardueraren 
gehieneko kontrolaren diseinu bat, erabateko fiskalizazioaren mende jarriz, alde ba-
tetik, erregelamendu-ahala eta administrazio- jardueraren legezkotasuna, eta, beste-
tik, justifikatzen duten helburuen mende egotea jarduera hori.

 97/2008 ABJI 121.etik 124.era par.

Aurreproiektuaren 13.2 artikuluak dioenaren arabera, Diru-sarrerak Bermatzeko erren-
ta transferiezina izango da, eta d) idatz-zatian zehaztu duenez, ez da atxikitzerik edo 
bahitzerik egongo, aplikatzekoak diren Estatuko lege orokorretan aurreikusitako ka-
suetan eta mugekin izan ezik. Ondasunen bahigarritasunari buruzko azken aipamen 
horrek prestazio ekonomiko horren bahigarritasuna edo bahiezintasuna ezarri 
nahi du, alferrik ordea, Estatuko legeriak ezarritako mugetara jotzen baitu azkenean. 

Dena den, horretan saiatze hutsak berak gainditu egiten du arauari euskarri ema-
ten dion eskumen-titulua, epai irmoak betearazteko oinarrizko eskubideari da-
gokionez; izan ere, Konstituzio Auzitegiak hainbatetan deklaratu duenez (KAEak: 
113/1989, ekainaren 22koa, eta 158/1993, maiatzaren 6koa), EKren 24.1 artikuluak 
bermatzen duen benetako babes judizialerako eskubidearen barruan sartzen baita.

Ukaezina da Konstituzioaren arabera justifikatuta dagoela ondasunak eta eskubi-
deak bahitu ezinak muga ezartzea epai irmoak betearazteko eskubideari, ukaezina 
den bezala legegileari dagokiola zehaztea, askatasun-tarte arrazoizko baten barruan, 
pertsonek irauteko behar duten maila ekonomikoa; alabaina, zehaztapen hori egina 
dago jada prozesu-legerian, hain zuzen ere, Prozedura Zibilari buruzko 1/2000 Le-
gearen 607. artikuluan, eta azken erregulazio horrek, bestalde, bermatu egingo luke 
prestazio horren bahiezintasuna, oraingo zenbatekoetan bederen.

 126/2008 ABJI 85.etik 87.era par.
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13. FARMAZIA-ANTOLAMENDUA (EAEE, 10.15 ART.)

Konstituzioaren (EK) 149.1.16 artikuluaren arabera, Estatuak, aztertzen ari garenari 
dagokionez, eskumen esklusiboa du osasunaren oinarrietan eta koordinazio 
orokorrean eta farmazia-produktuen gaineko legerian. Konstituzioaren 148.1.21 
artikuluaren arabera, bestalde, Autonomia Erkidegoek eskumenak har ditzakete
beren gain osasun- eta higiene-gaietan.

Autonomia Estatutuaren (EAEE) 10.15 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia 
Erkidegoak (EAE) eskumen esklusiboa du farmazia-antolamenduan, EKren 
149.1.16 artikuluan xedatutakoarekin bat, eta, Estatutuaren 18. artikuluan xeda-
tutakoa kontuan hartuz, Euskal Autonomia Erkidegoari dagozkio: (i) barne-osasun 
arloan, Estatuko oinarrizko legeria lege bidez garatu eta betearaztea; (ii) produktu 
farmazeutikoei buruzko Estatuko legeria betearaztea; (iii) horretarako, lehen aipa-
tu diren gaiekin lotutako zerbitzu guztiak antolatu eta kudeatzea, bere lurraldean; 
eta (iv) osasun eta gizarte-segurantza arloko erakunde, entitate eta fundazioen 
gainbegiratzea, 18. artikulu horrek jasotako egiteko eta eskumenak betetzera bidera-
tutako goi-ikuskaritza Estatuak beretzat gordetzen duela.

Ageri-agerikoa da farmaziaren gaiak osasunaren gaiarekin duen lotura, osasuna 
babesteko agindua (EKren 43. artikulua) eraginkor betetzera bideratuta baitago; izan 
ere, osasuna babesteko agindu hori politika soziala eta ekonomikoa gidatzeko prin-
tzipio den aldetik, hori errespetatuz eta babestuz zertuko dira legegintza positiboa 
eta botere publikoen jarduera (EKren 53.3 artikulua), legeak ezarritako prebentziozko
neurrien bidez eta behar diren prestazio eta zerbitzuen bidez. 

Doktrina konstituzionalak onartu duenez, ez dago inongo zailtasunik osasun-
alorraren barruan sartzeko farmazia-antolamenduaren barneko osasun-
establezimenduak (80/1984 KAEren arabera, horietakoak dira farmazia-bulegoak, 
botikategiak, farmazia-produktuen biltegiak eta banatzaileak) arautzen dituen erregu-
lazioa, kontuan hartuta Osasunari buruzko 14/1986 Lege Orokorrak (OLO), apirilaren 
25ekoak, nola taxutu dituen farmazia-bulegoak 103.2 artikuluan. 

Konstituzio Auzitegiak 109/2003 epaian (ekainaren 5ekoa, RTC 2003\109), eta gero, 
152/2003 epaian (uztailaren 17koa, RTC 2003\152), gogoratzen duenez, Auzitegi 
horrek «emana du bere iritzia 32/1983 epaian (apirilaren 28koa, RTC 1983\32) eta 
80/1984 epaian (uztailaren 20koa, RTC 1984\80), osasun-establezimendu horien 
araubide juridikoa zer materiatan sartu behar den, eskumenen ikuspuntutik; doktrina 
horren arabera, «osasunaren arloko zentro, zerbitzu, jarduera edo establezimen-
duen instalazio, ekipo, egitura, antolaketa eta funtzionamendua onartu, homologatu, 
baimendu, berrikusi edo ebaluatzeko gutxieneko betebehar tekniko eta baldintzak 
era zabal batean zehaztea…oinarriak ezartzeko eskumena dela jo behar da; eta 
eskumen hori, Konstituzioak 149.1.16. artikuluan hala aginduta, Estatuari dagokio,
zentro horietako establezimendu, zerbitzu eta jarduera guztiek izan behar dituzten 
ezaugarriak zehazten dituenez gero. Epai hark (32/1983 KAE [RTC 1983\32]) ) zio-
enez ere, betekizun eta eskumen horiek gutxienekotzat jo behar dira beti, eta,
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ondorioz, osasun-alorrean eskumena duen autonomia-erkidego bakoitzak… 
legeria garatzeko neurriak onar ditzake, bai eta apropos edo bereziki egoki-
tzat jotako beste betebehar batzuk onartu, Estatuak oro har gutxienekotzat 
jotakoen gainetik» (80/1984 KAE STC [RTC 1984\80], 1. OJ)».

Beraz, farmazia-sorospeneko establezimendu eta zerbitzuei eragiten dien aurreproie-
ktu-zatiaz denaz bezainbatean, Estatuari dagokio oinarrizko arauak ematea «osa-
suna» gaian (oinarri horien legegintza-garapena eta exekuzioa baitagozkio EAEri); 
farmazia-produktuei dagokienez, berriz, bere du estatuak legeria, eta bere 
lurraldean exekutatzea baino ez dagokio EAEri; horrenbestez, erreferentziako 
elementutzat jo behar da Estatuko oinarrizko legeria, eta arau autonomikoa horrekin 
konparatu, behin egiaztatu ondoren jurisprudentzia konstituzionalitate-kanona era-
tzeko taxutuz joan den betekizun material zein formalak betetzen direla (besteak 
beste, 197/1996 KAE, azaroaren 28koa —RTC 1996\197—). 

Proiektaturiko erregulazioari eragiten dion erreferentziako arau esparrua zedarri-
tzerakoan, azpimarratzekoa dira aipatu OLO hori; 16/1997 Legea, apirilaren 25ekoa, 
Farmazia-bulegoen zerbitzuak arautzekoa (FBZL); 1277/2003 Errege Dekretua, urria-
ren 10ekoa, Osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimenduak baimentzeko oinarri 
orokorrak ezartzekoa; eta 29/2006 Legea, uztailaren 26koa, Sendagai eta osasun-
produktuen bermeei eta erabilera arrazionalari buruzkoa (Sendagaien legea), baita 
urriaren 11ko 1345/2007 Errege Dekretua ere, industrian fabrikatu eta gizakientzako
diren sendagaien baimendu, erregistratu eta banatzeko prozedura arautu baitu.

[…]

Azaldutakoari dagokionez, eta gure 78/2004 ABJIn esan genuenez, ez du eskumen-
arazorik ematen sendagaiak izatea, hein batean behintzat, proiektuaren xede 
materiala; izan ere, Konstituzio Auzitegiaren 152/2003 epaiak (7. OJ) dioenez, 
«sendagaien banaketari buruz, autonomia-erkidegoek badute ahalmena farma-
ziek sendagaiak banatzeko duten eginkizunaren zenbait alderdi arautzeko, beti 
ere arauketa horren xedea farmazia-establezimenduen jarduera horren ohiko ze-
reginetarako arauak edo irizpideak ezartzea bada -diren eginkizun teknikoak edo 
sendagaiak emate hutsekoak-, eta medikuen aginduen segurtasuna bermatzen 
duten printzipioak auzitan jartzen ez badituzte, eta, ondorioz, gaixoen osasuna 
arriskuan jartzen ez badute. Hala ulertuz gero, zilegi da gai edo materia bi horien ar-
teko bategitea, Estatuaren zein autonomia-erkidegoen eskumenak bermatuta gelditzen 
baitira Konstituzioaren araberako ordenak dioenaren arabera»; izan ere, Estatuari gorde 
zaio farmazia-produktuei buruzko legeria (EKren 149.1.16 artikulua, hirugarren tartekia).

Azkenik, eta EKren 149.1.1 artikulua egungo Sendagaien Legearen habilitazio-
titulutzat agertzeari dagokionez —gogora dezagun, aurreproiektua prestatzeko 
fasean alegazioak aurkeztu dituen elkarteren baten arabera, aurreproiektuaren 
xedapenen batek urratu egin dezakeela titulu hori (adibidez, farmazia-bulegoetarako 
baimenak iraungitzeaz ari denean, edota bulego horien eskualdaketa mugatzeaz far-
maziaren titularraren edo titularkidearen adina dela eta)—, interesgarria da aipamen 
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labur bat egitea xedapen horrek Estatuari ematen dion eragingarritasunari buruz, 
Konstituzioan jasotako oinarrizko eskubideak eta betebeharrak gauzatzerakoan 
espainiar guztiak berdinak izango direla bermatuko duten oinarrizko baldintzak 
arautzeari dagokionez, jurisprudentzia hainbatetan mintzatu baita horretaz. Orain 
aztertzen ari garen gaiari dagokionez, aipatu 2003/109 KAEk gogoratzen duenez 
—hain zuzen ere, farmaziaren titularra 70 urtera iristean gertatuko litzatekeen 
baimen-iraungitzearen konstituzionaltasuna analizatzerakoan, eta aurreproiektu 
honek ere jaso du aurreikuspen hori—, 149.1.1 artikuluko eskumen-titulu hori «ez da, 
berez, arau bat, materialki ezartzen duena espainiar guztiak berdinak direla Kons-
tituzioan jasotako oinarrizko eskubideak eta betebeharrak gauzatzerakoan; aitzitik, 
eskumenak eman dizkio Estatuari, berdintasun hori bermatzeko oinarrizko baldin-
tzak erregulatu ditzan»; xedapen horrek, berez, ez dio Estatuari eskumenik ematen 
eskubidea egikaritzeko berdintasunean zuzeneko, edo ez hain zuzeneko, eragina 
dezakeen edozein inguruabar erregulatzeko. Eta Konstituzio Auzitegiaren epaiak, ja-
rraian: «Xedapenaren testua hitzez hitz irakurriz gero, argi geratzen da lortu nahi den 
berdintasuna ez dela herritar guztien egoera juridikoen berdintasuna Estatuko lurral-
dearen edozein tokitan (hori, bestalde, bateraezina litzateke Estatua Konstituzioaren 
VIII. tituluak ezarritako moduan antolatzeko aukerarekin), baizik eta oinarrizko baldin-
tzak ezartzearekin bermatzen dena, gutxieneko arau komuna jartze aldera: hori bai 
dela Estatuaren eskumena» (37/1987 KAE, martxoaren 26koa [RTC 1987, 37], 3. 
OJ)». KAE horrek berak onartu duenez, autonomia-erkidegoei dagokie euren lu-
rraldean zehaztea nola beteko den ondoen —euren iritzira betiere— interes pu-
blikoa, arrazoizkotzat jotako baldintza, epe eta gainerako betekizunen —beste 
eskualde batzuetako desberdinak izan daitezke— mende jarriz baimenak;
Estatuak, beraz, eta hala nahi badu, homogeneotasun handiagoa lortu dezake erre-
gulazio autonomikoetan —eta epaiak jorratu duen kasuan, farmazia-bulegoak eskuz 
aldatzeko baldintzetan—, EKren 149-.1.16 artikulutik datorkion eskumena bestela 
erabilita, bestelako lege-arauteriaren bitartez, Konstituzioak uzten dituen mugen ba-
rruan betiere.

 191/2008 ABJI 24.etik 40.era par.

14.  ADINGABEKOEN BABES-KURADORE TZAKO, ESPE TXETAKO
ETA GIZARTERA TZEKO ERAKUNDE ETA E TXEEN ANTOLAKETA, 
ARAUBIDEA ETA JARDUERA, ARLO ZIBILEKO ETA ZIGOR- ETA ESPE-
TXE-ARLOETAKO LEGERIA OROKORRAREKIN BAT (EAEE, 10.14 ART.)

Zehazki, eta irizpena egiten ari gatzaizkion arau-proiektuari dagokionez, azpimarra-
tzekoa da, eragindako eskumen-titulu guztien artean (9/2004 irizpenean aztertu 
baitira), zuzenki ukitzen dela EAEEren 10.14 artikulukoa, adingabeak babestu eta 
tutoretzapean eduki eta bergizarteratzeari buruzkoa; horren arabera, Euskal Auto-
nomia Erkidegoak eskumen esklusiboa du adingabeak babestu eta tutoretzapean 
edukitzeko eta bergizarteratzeko erakunde eta etxeen antolaketa, araubide eta jar-
dunbidean, arlo zibileko eta zigor- eta espetxe-arloetako legeria orokorrarekin bat.
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Gure 9/2004 irizpenaren 31. paragrafoan adierazi genuenari lotuta aipatu behar 
dugu, Adingabeen Erantzukizun Penala arautzen duen urtarrilaren 12ko 5/2000 
Lege Organikoaren 45. artikuluaren arabera, autonomia-erkidegoen eskumena 
dela adingabeen epaileek, euren epai irmoetan, neurriak hartzen dituztenean, 
neurri horien betearazpena; orobat, erakunde publiko horiek, euren antolaketa-
arauekin bat etorriz, zerbitzu, erakunde eta programa egokiak sortu, zuzendu, 
antolatu eta kudeatuko dituztela, lege horretan ezarritako neurriak behar beza-
la betearazten direla bermatzeko. 5/2000 Lege Organikoaren 45. artikulu horrek 
berak 3. paragrafoan dioenaren arabera, autonomia-erkidegoek beharrezkoak di-
ren lankidetza-hitzarmenak edo -akordioak egin ditzakete beste erakunde ba-
tzuekin, horiek publikoak izan, nahiz pribatuak izan —betiere irabaziak lortzeko
asmorik gabekoak—; hitzarmen edo akordio horien helburua izango da haien 
eskumeneko neurriak betearaztea, haien zuzeneko ikuskapenarekin, eta horrek ez 
dakar inola ere betearazpenaren titulartasuna eta horren ondoriozko erantzukizuna 
lagatzea. Ildo beretik doa Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko Legearen 
(HNL) 88.1.b) artikulua.

Aurrekoarekin lotuta, HNLren 109.1 artikuluak xedatu duenez, Autonomia Erki-
degoko Administrazioak honako eginkizun hauetarako gaitzen ditu arau-hausle 
adingabeei gizarte eta hezkuntza arreta eskaintzeko erakunde laguntzaileak: adin-
gabeen epaileak ezarritako neurriak aplikatzeko eginkizunean elkarlanean aritzeko, 
88. artikuluan ezarritako eran, eta kalteak konpontzeko eta biktimarekin adiskide-
tzeko aldez aurreko neurriak aplikatzeko eginkizunean elkarlanean aritzeko, non 
eta eginkizun horiek, legeak ezarritakoari jarraituz, ez dituzten nahitaez herri-
administrazioetako langileek bete behar. Artikulu beraren 2. paragrafoaren arabe-
ra, berriz, aipatu erakunde laguntzaileek, Autonomia Erkidegoko Administrazioak 
eginkizun horietarako gaitu ahal ditzan, erregelamenduak baimenari, erregistroari, 
ikuskaritzari eta homologazioari buruz ezarritako eskakizunak bete behar dituzte; 
hain zuzen ere, orain irizpena egiten ari gatzaizkion arau-proiektua dator errege-
lamendu-zehaztapen horiek gauzatzera (HNLren azken xedapenetan hirugarrenak 
urtebeteko epea eman dio Eusko Jaurlaritzari jarduera horiek erregulatzeko araudia 
egiteko). Azkenik, HNLren 109. artikuluaren 3. paragrafoak aurreikusitakoaren ara-
bera, justizia-gaietan eskumena duen sailak erregistro bat sortu eta arautuko du 
—horretara dator irizpena egiten ari gatzaizkion testua— arau-hausle adingabeei 
gizarte eta hezkuntza arreta ematen aritzen diren erakunde laguntzaileentzat, eta 
erregistro horretan egon beharko dira inskribatuta administrazio horrek gaitu dituen 
era horretako erakunde guztiak (HNLren hirugarren xedapen iragankorrak urtebete-
ko epe bera ezarri du arau-hausle adingabeei gizarte eta hezkuntza arreta eskain-
tzeko erakunde laguntzaileen erregistroaren antolaketa eta funtzionamendurako 
erregelamendua egin eta onartzeko).

Are gehiago, HNLren 105. artikuluak zehaztu ditu arau-hausle adingabeei arreta 
eskaintzeko eginkizunaren arloko eskumenak, eta horren arabera, Eusko Jaurlari-
tzari dagozkio, lege-ekimenaz eta erregelamenduak egiteko ahalaz gain, epai-
leak ezarritako neurri jakin batzuk aplikatzeko hitzarmen edo akordioak dituz-
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ten zerbitzu eta zentroak irekitzeko baimena ematea, horiek erregistratzea eta 
homologatzea, ikuskatzea eta ebaluatzea.

 164/2008 ABJI 15.etik 18.era par.

15.  ONDAREA (HISTORIA-, ARTE-, MONUMENTU-, ARKEOLOGIA- ETA
ZIEN TZIA-ONDAREA, EAEE, 10.19 ART.)

Ondare kontuetan LHLk eskema klasikoaren araberako banaketa egiten du 
oinarrizko arauen eta garapen eta egikaritze arauen artean; horren arabera, 
Erakunde komunek oinarrizko edo funtsezko antolamendua gordetzen dute 
Autonomia Erkidego osoan gaiari buruz arautzeko izendatzaile komuna berma-
tzeari begira, eta Lurralde Historikoek, bestalde, euren eskuduntza arautzailea
erabiltzeko esparrua izan behar dute eta gaiari buruzko foru interesei begira 
egokitzat jotzen dituzten arauketak sartu behar dituzte.

Aurreproiektua, ordea, eredu zentralizatu batetik abiatzen da, eta horrela legedia 
garatzea Jaurlaritzari dagokio (azken xedapenetatik 2.aren klausula orokorraren 
arabera) eta egikaritzea kultura arloan eskuduntza daukan Sailari, zeini aurre-
proiektuan sakabanatutako funtzio anitz ematen baitzaizkio, besteak beste, honako 
gaietan: aitorpena (7. artikulua), lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubi-
dea (9.2 artikulua), Autonomia Erkidegotik kanpo eramatea (9.1 artikulua), gordailua 
(11.1 artikulua), ikertzaileen funts eta agirietarako sarbidea (24.3 artikulua), ikusketa 
lanak (24.4 artikulua), konpontzeko eta itzultzeko beharrezko ekintzak (32. artikulua).

Hain da horrela, ezen ez baita esplizitu egiten Lurralde Historikoen ahalmenik, zalan-
tzarik gabe gaian eskuduntza daukaten arren.

Horri begira, gogoratu behar da aurreproiektuak indarrean eusten dion EKOLek eza-
rritako kultura ondasunak babesteko erregimenean Foru Aldundiek eginkizun 
garrantzitsua daukatela sailkatutako eta inbentarioan sartutako ondasunen 
babesari dagokionez —haien artean, argi eta garbi, euskal agiri-ondarea osa-
tzen duten agiritegi-funtsak eta agiriak sartzen dira—. Horrela, eragindako kalteen 
konponketari (20.3 artikulua), ikertzaileen sarbideari (24.2 artikulua), kontserbazio eta 
zaintza neurrien egikaritze subsidiarioari (39.1 artikulua) edo behin-behineko gorda-
iluari (39.2 artikulua) dagokienez ere bai.

Gainera, EKOLeko 108.5 artikuluak dio sailkatutako eta inbentarioan sartutako onda-
sunen babesari lotutako 20.1, 24.2, 37.1, 38., 40. eta 62.1 artikuluetan, eta berariaz 
agiri-ondareari lotutako 62.1 artikuluan —publikoak ez diren agirien, agiritegi-funtsen
eta agiri bildumen jabeek haien zaintza material egokia egiteko eta haiek ez sun-
tsitzeko, banantzeko, ez murrizteko betebeharra daukate— jasotako arau-hausteei 
dagozkien isunak Foru Aldundiek jarri eta egikarituko dituztela.
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Isiltasun horrek, EKOLen banaketaz zalantzak sortu ez ezik, kasu batzuetan ahal-
menak hedapen berekoak izanik hari eragiten zaiola baitirudi, horretarako klausula 
indargabetzaile orokorra baliatuz (indargabetzen dira «lege honetan xedatutakoa 
hausten duen maila bereko edo gutxiagoko xedapen oro»), LHLren erregimenarekiko 
loturaz ere sortzen ditu, esan dugunez Lurralde Historikoei ematen baitizkie lege 
garapena eta egikaritzea; ikusi dugunez, gai hori ez da foru eskuduntzen gune 
gogorraren parte eta alda daiteke, Arbitraje Batzordearen doktrinak ezarritako 
baldintzak betetzen diren heinean; baldintzok azaroaren 3ko 5/2003 Ebazpenak 
azaldu eta 2005eko otsailaren 8ko Ebazpenak baieztatu ditu:

LHLren eskuduntza banaketaren, haren eduki materialaren aldaketak, ikuspuntu forma-
letik, Eusko Legebiltzarrak emandako maila bereko araua eskatzen du, zeinek zuzenean, 
beren-beregi eta arrazoituta delako aldaketa artikulatuko baitu, bestela, LHL berari ken-
duko bailitzaioke Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko oinarrizko eskuduntzak egoki-
tzeko bere funtzioa. Egingarri bihurtzeko legegintza teknika bat baino gehiago erabil 
daiteke: LHL orokorrean aldatzeko xedapen orokorra, ordura arte zena ez bezalako 
ondorengo arauketa gaitzen duen idazpurua, edo LHLren eskuduntza banaketa eske-
maren aldaketarekin batera eskuduntza banaketa berria berariaz zehazten duen lege 
berezi edo sektorial bat. Horrela baino ez dira uztartuko segurtasun juridikoa eta egun-
go eskuduntza banaketaren errespetua, LHLren funtsezko edukia, denboran aldatzeko
eta egokitzeko bere baldintzekin eta, ikuspuntu formal eta arau-hierarkiakotik, aldatzeko
mekanismo berezirik gabe.

LHLren banaketaren arabera, Erakunde komunen eskuduntzak egikaritze al-
derdi hutsak eskuratu eta har ditzakeela onartuta ere, orain dela gutxi 121/2008 
ABJIn (60. paragrafotik 62.ra) onartzen genuenez —oinarrizkoa emateko eskuduntza
«beharrezkoa denetan, erregimen komun berdina, arauak, zeinetatik legea garatzeko
eskuduntzaren jabeak hura erabil bailezake, ziurtatzen dituen funtzio arauemaileak 
hartzen ari da, baina eskuduntza horiek ez dira arautegietan bertan agertzen, tratae-
ra berdina gordetzeak egikaritze osagarria eskatzen duenean, erreserba ere justifika-
tzen baita ezinbesteko neurrian»—, aukera hori salbuespenekotzat hartu behar da 
beti, oinarrizkoak ematen duen aukera sortako muturreko kasua baita. 

Kasu batzuetan salbuespeneko kasua zailtasunik gabe ikusten da —aitorpena (7. 
artikulua), lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea (9.2 artikulua), 
Autonomia Erkidegotik kanpo eramatea (9.1 artikulua)—; beste batzuetan, ordea, ez 
da guztiz ikusten, batez ere Foru Aldundiek egun arte EKOLen arabera egikaritu di-
tuzten jardunak direnean.

 192/2008 ABJI 96.etik 103.era par.

Aurreproiektuaren Zioen Azalpenak zuzen azaltzen duenez, EAEEko 10.19 artiku-
luak EAEri ematen dio ondare historiko, artistiko, monumentuzko, arkeologiko eta 
zientifikoaren gaineko eskuduntza esklusiboa, eta Autonomia Erkidegoak egiten 
du bere Estatuak ondare horren esportazioaren eta espoliazioaren aurka ezarritako 
arauak eta betebeharrak betetzea.
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Konstituzioaren doktrinaren arabera, aipatu estatutuko manuaren barruan uler 
daiteke Euskal Herriko agiri-ondarea definitzeko eskuduntza sartzen dela «bere
ondare historikoa osatzen duen heinean» (103/199 KAE).

EHAEko 10.20 artikuluan ere babesa dauka, hark ere, EAEri estatuko jabetzakoak ez 
diren agiritegi, liburutegi eta museoen gaineko eskuduntza esklusiboa ematen baitio.

Eskuduntza bien gainean EKren 149.1.28 artikulua proiektatzen da, zeinek Esta-
tuaren eskuduntza esklusiboa aitortzen baitu «Autonomia Erkidegoen kudeake-
tari kalterik egin gabe, espainiar kultura, arte eta monumentuzko ondarearen 
esportazioaren eta espoliazioaren aurkako defentsa» kontuetan.

Dena dela, konstituzioko xedapen hori ez da aintzat hartu beharreko bakarra, 
17/1991 KAEk, ondare historikoa kulturaren kontzeptuaren baitakoa dela ulertuz 
—«zalantzarik gabe, ondasun horiek, beren izaeragatik, herri baten kulturaren par-
te dira eta beraz konstituzioko kulturaren kontzeptu generikoaren parte»—, EKren 
149.2 artikuluan idazpuru jakin horretatik eratorritakoa baino estatuko eskuduntza 
zabalagoa topatu zuelako.

Hots, kultura kontuetan eskuduntza generikoa ere badago, bai EAEEren 10.17 
artikuluko autonomikoa, bai EKren 149.2 artikuluko estatuarena. Konstituzioaren 
manuak dio, Autonomia Erkidegoek bere egin ditzaketen eskuduntzei kalterik egin 
gabe, Estatuak kultura zerbitzuari betebehar eta funtsezko eskuduntza deritzola eta 
haiekin ados, Erkidegoen arteko kultura komunikazioa erraztuko duela.

Zentzu horretan, 17/1991 KAEk adierazten du kultura kontuetan Estatuaren eta 
Autonomia Erkidegoen eskuduntza elkartua dagoela, eta horrela, berariazko jardun 
autonomikoaren ondoan, estatuko beste bat mugitzen dela, kultura ondare komuna 
zaintzeko helburu daukana, baina trataera orokorra behar duten alderdietan ere di-
harduena edo, eremu zabalago batetik, kultura xedeak bestelako instantzietatik ezin 
ase daitezkeen kasuetan. Zentzu horretan, honako KAEak aipa daitezke: apirilaren 
5eko 49/1984 (FJ 6), azaroaren 15eko 157/1985 (FJ 4), eta urtarrilaren 31ko 17/1991 
(FJ 2 eta 3).

Baina zehaztasun garrantzitsuak ere sartu ditu aipatu 17/1991 KAEn, zeinen arabera 
«estatuaren eskuduntza, ordea, ezin da konstituziogileak nahi ez dituen eremuetara 
hedatu, ondare historikoa orokorrean kultura arloan sartzearen ondorioz, bide horre-
tatik haren eremu zabalaren zati zehatz bat arautzera mugatzen diren konstituzional-
tasun multzoaren idazpuruen edukia hustuta gera litekeelako».

Kultura, arte eta monumentuzko ondareari dagokionez, Estatuaren eta Autono-
mia Erkidegoen arteko eskuduntza banaketa Konstituzioaren 149.1.28. artikuluan 
xedatutako estatu jabetzatik abiatu behar da, gai horretan Autonomia Erkidegoek 
bere egindako eskuduntzak definitzen dituzten estatutu manuen bidez artikulatuz. 
Estatuak, beraz, eskuduntza esklusiboa dauka aipatu ondarea esportazio eta espo-
liazioaren aurka babesteari dagokionez, eta Autonomia Erkidegoek gainontzekoan 
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euren Estatutuen arabera; horrek, ordea, ez «dakar balizko kasuan interes orokorrei 
eragitea edo gai jakinen batean Estatuaren bestelako eskuduntzak elkartzea ez di-
renik aintzat hartu behar kasu jakin bakoitzean haztatu beharko den muga bezala»
(FJ 3).

Era berean, ekainaren 13ko 109/1996 KAEk, honakoa adierazten du: «kultura 
eskuduntza ezin da jabetza unibertsal bihurtu zeinetatik kultura alderdiak 
dauzkaten bestelako eskuduntza zehatzetatik egin daitezkeen funtzio guztiak 
eta berberak berdin egin daitezkeen, argudiatuz alderdi horiek esku-hartze 
gainjarri eta bikoiztua ahalbidetzen dutela. Gogoan izan behar da asko direla 
konstituzionaltasun multzoan berariaz jasota kultura edukia daukaten eskuduntza 
gaiak, irakaskuntzatik gizarte komunikabideetara, liburutegiak, ikuskizunak, kirola 
edo eskulangintza barne. Horregatik, kultura eskuduntzatik, batere mugarik gabe, 
arautze edo egikaritze jarduera oro egin litekeela onartzea, kultura eskuduntzak ez 
ezik, Estatuaren kultura eskuduntza eta kultura elementuak dauzkaten Autonomia 
Erkidegoen eskuduntza esklusiboak elkarturiko bihurtzea bezalakoa litzateke, eta 
horrek, bestalde, konstituzio eta estatutuko legegileak berariazko eskuduntza ho-
riei trataera bereizia emateko eta kasu bakoitzari dagozkion funtzioak zehazteko 
egindako ahalegina alferrekoa bihurtuko luke. Kultura eskuduntza, beraz, ez da 
Estatuari kultura eduki hori daukaten eskuduntza ugariek Autonomia Erkide-
goei ematen dizkieten arautze eta egikaritze jarduera berberetan bereizi gabe 
egiten uzten dion titulua».

Kontuan izan behar da, bere eskuduntza erabiliz, Estatuak Nazio Ondare Historikoari 
buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legea eman duela; lege horrek xedapen oroko-
rrak dauzka aipatu ondarea zaintzeko kontuetan, eta espoliazio eta esportazioaren 
aurkako babes kontuetan, eta VII. idazpuruan estatuaren jabetzako agiri-ondareari 
eta agiritegiei buruzko berariazko neurriak dakartza.

Adierazitakoaren arabera eta ukitzen dituen eskuduntza tituluen arteko harreman 
estutik datozen beharrezko zehaztapenekin, baiezta daiteke EAEk eskuduntza na-
hikoa daukala euskal agiri-ondarea eta Euskadiko agiritegi sisteman eskuraga-
rri dauden agiriak eskuratzeko eskubidea ordenatzeko eta arautzeko proiektatu 
den arauketari heltzeko.

[…]

Autonomia Erkidegoa – lurralde historikoak:

Estatutuko eskuduntza, LHLren bidez, barruko banaketa dauka Autonomia Erkide-
goko erakunde komunen eta Lurralde Historikoen artean; lege horren 7.a), 12 eta 
7.b), 5 artikuluek gai horretan funtzioak banatzeko oinarrizko arauak dauzkate.

Hiru manuetatik lehenak Lurralde Historikoetako Foru Organoei honakoen gaineko 
eskuduntza esklusiboa ematen die: «Lurralde Historikoaren jabetzako Agiritegiak, 
Liburutegiak, Arte Ederrei eta Eskulangintzari lotutako museoak eta erakundeak». Ai-
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patu artikuluetatik bigarrenaren arabera, Lurralde Historikoei ematen zaizkie «Erakun-
de komunetatik datozen arauen garapena eta egikaritzea Historia, Arte, Monumentu 
eta Arkeologia Ondarearen zaintza, hobekuntza, zaharberritze edo, hala balitz, indus-
keta kontuetan».

Batzordeak ulertzen du, ekimenari dagokionez, azken batean, eskuduntza ba-
naketa bikoitza dagoela. Lehenak agiritegi kontuei dagokie, eta aurreproiektua-
ren eremutik foru erakundeen jabetzako agiritegiak salbuesten dira; bigarrena, 
berriz, agiri-ondareari dagokio, eta jasotako banaketak oinarrizko arauak/gara-
pen eta egikaritze arauak eskemari erantzuten dio. LHLko 8.2 artikuluaren arabe-
ra, Lurralde Historikoei arautegia garatzea eta egikaritzea dagozkien gaietan, honako 
ahalmenak dauzkate: a) Erakunde komunetatik datozen arauen garapen arautzailea;
b) arautegikoa; c) administratiboa, ikuskapena barne; d) berrikustekoa administrazio 
bidetik.

Batzordeak uste du, gero azalduko dugunagatik, LHLtik datorren aipatu eskuduntza
banaketako eskema dela-eta, aurreproiektuaren testuari buruzko zenbait zalantza 
sortzen direla.

Agiritegiari buruzko gaitik abiatuz gero, aurreproiektuak foru agiritegiak 
salbuetsi behar ditu, baina arautegiak agiritegien gainean Erakunde komunentzat 
hartzen duen eskuduntza osotik ere ordenatu behar da, gai horretan Foru Aldun-
diei eskubiderik onartu beharrik gabe. Kontu erabakigarria agiritegiaren jabetza 
denez gero, elkarren eskuduntza bazterketa dago. Agiri-ondareari buruzko gaiari 
dagokionez, ordea, arautegiak Foru erakundeen agiritegi-funtsak eta agiriak har 
ditzake, aipatu ondarearen baitakoak diren heinean, baina aldi berean ezin da alde 
batera utzi haiek daukatela legedia garatzeko eta egikaritzeko eskuduntza.

Autonomia Erkidegoa-udalak:

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legeak (TAOL), 25.2 artikuluan, xeda-
tzen du udalak, edozein kasutan, Estatuaren eta Autonomia Erkidegoen lege-
diaren arabera, eskuduntzak erabiliko dituela (e) «Ondare historiko-artistiko»
eta (m) «Kultura jarduera edo instalakuntza» kontuetan.

Instalakuntza horien artean berez sartzen dira udalek sortutako agiriak gorde-
tzeko udal agiritegiak.

TAOLen beste xedapen batzuek, bestalde, bidea ematen dute agiritegia izan behar 
dutela ondorioztatzeko; horrela, 70.3 artikuluan xedatutakoa —»Herritar guztiek 
daukate eskubidea udalbatzen akordioen eta haien aurrekarien kopiak eta egiazta-
giriak eskuratzeko, eta agiritegiak begiratzeko Konstituzioko 105. b) artikulua gara-
tzeko legediak xedatzen duenaren arabera. Eskubide horri uko egitea edo mugatzea,
Estatuaren segurtasun eta defentsari dagozkion guzietan, delituen edo pertsonen 
intimitatearen miaketa, arrazoitutako ebazpenaren bidez egiaztatu beharko dira»—.
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Aurreproiektuak xedatzen du Euskadiko tokiko administrazioek eta haien mendeko 
erakunde eta organismoek, euren funtzioak eta jarduerak betez, sortutako, bildutako 
eta zaindutako agiritegi-funtsak eta agiriak agiri-ondarearen parte direla (6. artikulua), 
eta Euskadiko Tokiko Administrazioaren agiritegi zerbitzuak Euskadiko agiritegi sis-
teman sartzen ditu (15. artikulua).

Lege aurreproiektuaren artikuluak aztertuz, Batzordeak uste du haren edukiak to-
kiko autonomia errespetatzen duela eta betebehar orokorrak ezarri besterik ez 
duela egiten, bai jabe diren agiriak eta agiritegi-funtsak zaintzeko, bai agiritegi zerbi-
tzua emateko antolakuntzarako.

Hala ere, instituzio-berme hori aintzat hartu beharko da aurreproiektuak agirite-
gi zerbitzuei eskatzen dizkien instalakuntza, ekipamendu eta larrialdi planak [16.1 a) 
artikulua] edo langile tekniko espezializatuen zehaztapena [18.1 artikulua] arautzeko 
eskatzen dituen arautegiak prestatzerakoan, agiritegi zerbitzuaren jabea den 
Tokiko administrazioari udal bakoitzaren inguruabar bereziei eta, batez ere, 
dauzkan bitartekoei eta auzokoen premia zehatzei egokitzea posible gerta-
tzeko.

 192/2008 ABJI 59.etik 84.era par.

Agiri-ondarearen kontzeptuak alderdi bi dauzka, bata subjektiboa, agiri eta fun-
tsen subjektu jabeak mugatzen dituena, eta bestea objektiboa, osatzen duten 
agiriak edo funtsak zehazten dituena.

Lehenari dagokionez, ez diogu eragozpenik ikusten 6.2 artikuluak sartzen duen 
erakunde publikoen zerrenda luzeari —haien artean Estatu Administrazioa eta Foru 
erakundeak—, ezta 7.a) artikuluak jasotzen duen hedapenari ere —Euskal Herriko 
Erkidego Autonomoan errotuta egon gabe, jardun edo eskumen eremuak iraga-
nean edo egun Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko lurralde osoa edo zatiren 
bat hartu duen erakunde, administrazio eta erakunde publikoen agiriak—.

103/1988 KAEk Erkidegoaren agiri-ondarea definitzeko eskuduntza autonomikoa ai-
tortu zuen, eta irizpide nagusia agiritegiak Erkidegoko lurraldeen barruan egotea izan 
zen. Baina ez diogu eragozpenik ikusten hedapen horri ere, 24/1999 ABJIn esan ge-
nuenarekin bat, orokorrean Estatuaren eta Autonomia Erkidegoaren beraren egungo 
lurralde antolamendua izan aurreko gertaerak islatu baina Euskal Herriko historia eta 
kultura ondarearen parte diren, eta, zein ere diren arrazoiak, zaintza lurraldetik kanpo 
dauden agiritegiei dagokien agiri historikoez ari garelako.

Hala ere, ohartarazi behar da Valentziako Erkidegoko 3/2005 Legearen 7.4 a) artiku-
luaren aurka bultzatutako inkonstituzionaltasun helegiteak, hain zuzen ere, autono-
mia erkidegoen lurraldetik kanpoko irismenaz diharduela. 



174 ESKUMENEN BANAKETA

Baina arazoa litzateke euskal agiri-ondarearen babesaz (II. idazpurua) eta harta-
rako sarbideaz (V. idazpurua) diharduten xedapenak beren arauketan agiri eta 
funts horiek dauden agiritegietara iritsiko balira.

Konstituzio Auzitegiak, 103/1988 KAEn, adierazi zuen, agirien sailkapenaren eta 
agiri-ondarearen antolamendu, babes eta definizioari dagokien agiritegien ordena-
menduaren arteko harreman estua onartuta ere, Autonomia Erkidegoak emandako 
agiritegiei buruzko arauketa substantiboak estatuaren jabetzako agiritegiak 
salbuetsi beharko dituela, EK-ko 149.128 artikuluak estatuari emandako 
eskuduntza esklusiboaren arabera, haiek lege autonomikoak bere agiri-onda-
rearen baitako aldarrikatzen dituen funtsak zaintzen badituzte ere. EAEri ere 
aplikatzen zaion doktrina konstituzional hori, gainera, Lurralde Historikoen jabe-
tzako agiritegiei ere hedatu behar zaie, LHLri jarraituz, EKOLeko 74. artikuluak 
bere arautze eremutik salbuesten baititu, Estatuaren jabetzako agiritegiak bezalaxe. 
Baita euskal agiri-ondarearen agiriak zaintzen diren eta Autonomia Erkidegoko 
lurraldeetatik kanpo dauden agiritegiak ere.

 192/2008 ABJI 106.etik 111.era par.

16. POLIZIA (EAEE, 17. ART.)

Konstituzioaren arabera, polizia-funtzionarioek (EKren 104.2 artikulua) bestelako es-
tatutua dute, gainerako funtzionarioekin (EKren 103.3 artikulua) konparatuta.

Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko eskumen-banaketak ere 
baditu arau bereziak, polizia autonomikoari dagokionez. Hona funtsezko eskumen-
tituluak: EKren 149.1.29 artikulua, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 
(EAEE) 17. artikulua, zeinak beren-beregi aipatzen baitu polizia-erakundearen foru-
sustraia: «Konstituzioaren lehen xedapen gehigarrian aurreikusitako foru-araubi-
dearen eguneratze-prozesuaren haritik», Euskal Herriko erakundeei egokituko zaie 
Autonomia Erkidegoko poliziaren araubidea. Azkenik, martxoaren 13ko 2/1986 Lege 
Organikoak, Segurtasun Indar eta Kidegoei buruzkoak (aurrerantzean, SIKLO), osatu 
du konstituzionaltasun-multzoa.

Kontuan hartzekoa da SIKLOren azken xedapenetan lehenak legearen aplikazio-
eremutik kanpo utzi duela Euskal Autonomia Erkidegoko polizia, jarduerari eta esta-
tutuari buruzko oinarrizko arau orokorrei dagokienez salbu.

Zedarritze horren ondorioz, argi esan daiteke konstituzionaltasun-multzoak ma-
rraztu duen eskumen-esparruak eskumen osoa, Estatuko arauek mugatu ga-
bea, eman diola Euskal Autonomia Erkidegoari Ertzaintzako lanpostuak bete-
tzeko araubidea finkatzeko, funtzionario horien estatutu-araubidearen zati den 
neurrian, araubide horren erregulazioaren funtsezko zatia gainera.
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Toki-polizietako funtzionarioei dagokienez, berriz, ñabardura gehiago ditu eran-
tzunak, toki-araubidearen garrantzizko elementua baita toki-polizia; horrenbestez, 
eskumen-banaketa egiteko, ezin da baztertu EKren 149.1.18 artikuluak, EAEEren 
10.4 artikuluarekin lotuta, ezarri duena. 

7/2007 Legeak, apirilaren 12koak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuarenak 
(EPOE), ez ditu polizia-funtzionarioak hartu, baina 3.2 artikuluan aurreikusi du Udal-
tzainen Kidegoak arautzerakoan ere Estatutu hori eta autonomia-erkidegoetako lege-
ria direla oinarri, salbuespen izanik SIKLOn haientzat ezarritakoa.

Eremu horretan, beraz, Estatuaren eskumen bat sartzen da, toki-poliziaren araubi-
dearen oinarriak onartzekoa alegia (EKren 149.1.18 artikulua), eta Euskal Autonomia 
Erkidegoari dagokio oinarri horien garapena, EAEEren 10.4 artikuluaren bitartez.

Nolanahi ere esan behar da EPOEk lanpostuak betetzeari eta mugikortasunari buruz 
aurreikusi duena EPOE garatzeko emango diren Funtzio Publikoko Legeak indarrean 
sartzen direnean hasiko dela ondorioak izaten (azken xedapenetan laugarrena, 2).

Ordura arte, beraz, honako hauek aplikatuko dira: toki-legerian jasotako oina-
rriak [Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 
(aurrerantzean, TAOL) azken xedapenetan hirugarrena; eta Toki Araubidearen arloan 
indarrean dauden legezko xedapenen testu bateginak, apirilaren 18ko 781/1986 
Legegintzako Errege Dekretuz onetsiak (aurrerantzean, TATB), laugarren xedapen 
iragankorrean dakarrena], Autonomia Erkidegoak Euskal Autonomia Erkidegoko 
Poliziari buruzko Legearekin (aurrerantzean, EAEP) garatu baititu, eta lege hori toki-
poliziako kidegoei ere aplikatzen zaie [EAEPren 2.b) artikulua].

 234/2008 ABJI 12.etik 20.era par.

17. GAZTEEN ALDEKO POLITIKA (EAEE, 10.39 ART.)

Lurralde historikoekiko eskumen-zedarritzea:

Lurralde Historikoek, Autonomia Erkidegoko eta Lurralde Historikoetako foru erakun-
deetako Erakunde Komunen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 
Legearen (aurrerantzean LHL) arabera, eskumena daukate, 7.c).2 artikuluak dioenez, 
bere lurraldearen barruan gauzatzeko Erakunde Komunen legeria «gazte politika»
arloan, eta baita garapen komunitarioan ere, kalterik egin gabe Euskadiko Autono-
mia Erkidegoko Erakunde Komunek gai hauetan egin dezaketen ekintza zuzenari.

Gazteriaren Euskal Legearen aurreproiektuak, I kapituluan («Eskumenak eta fun-
tzioak») dio gazteria arloko araudiaren gauzatzea Lurralde Historikoetako foru or-
ganoei dagokiela, Legearen eta honen garapenaren arabera, Euskadiko Autonomia 
Erkidegoko Administrazioak egin dezakeen ekintza zuzenari kalterik egin gabe.
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Ekintza zuzenaz aurreproiektuak hau dio: funtzio, programa edo zerbitzuak, interes 
orokorragatik edo baldintza ekonomiko, sozial edo tekniko espezifikoengatik modu 
bateratuan eman behar direnak Euskadiko Autonomia Erkidegoko lurralde guztian. 
Halere, aurreproiektuak ez du esaten zein organok egin beharko duen ekintza
zuzenaren aitorpen berariazkoa eta ez du esaten, ezta ere, beharrezkoa denik 
aitorpen hori arrazoitutakoa izatea beraren funtsa bermatu ahal izateko.

Bestalde, aurreproiektuak eskumena ematen die 6. artikuluan Erakunde Komunei, 
horietako batzuk, betearazle direnez, naturaltasunez sartzen dira LHLko 7.c.)2 artiku-
luak Lurralde Historikoei ematen dien eginkizun betearazleetan.

Hala, q), r), s), t), u) ataletan datozenak –horietan Erakunde Komunei ematen zaizkie
sustatzeko neurri batzuk- eta bereziki v) atalean datorrena, -diru-laguntzak gazteria 
arloan Euskadiko Autonomia Erkidegoan edo nazioartean ari diren erakunde publiko 
eta pribatuei-.

Atal horiek irakurrita pentsa liteke funtzio betearazleak ematen zaizkiela zuzenean 
Erakunde Komunei; horrek LHLren aldaketa ekarriko luke eta beraz foru organoei 
eskumena murriztea. Baina, Arbitraje Batzordeak emandako irizpenaren arabera, na-
hiz eta posibleak diren LHLri aldaketak, estatutupeko foru bermearen eraginpean ez 
dauden eremuetan, berariaz adierazita egin behar dira.

Halere, esan daiteke legeak esaten duela zein suposamendu diren ekintza zuzenean 
oinarritzen diren Erakunde Komunen jardunak. Kasu horretan berariaz adierazi behar 
da mekanismo hori dela eta arrazoiak azaldu, aurreproiektuko 4.2 artikuluaren arabe-
ra, zeinak dioen noiz erabil ditzaketen Erakunde Komunek.

Atal horien ahalmena bat edo beste izanik ere, ez dute zehazten Erakunde Komunek 
duten jarduteko erreserbak botere kentzea ote dakarren foru organoentzat jardun 
horietan, edo, aitzitik, hauek jarduteko alorrik duten eta zenbateraino.

Azkenik, Batzordeak iradokitzen dio organo proposamen egileari arauak beregan 
izan dezala erregimena, aukera emango duena etorkizunean ekintza zuzeneko 
adierazpenak egiteko. Esan behar da, beste arlo batzuetan —gizarte zerbitzuetan
adibidez— badela eredu bat erraztu duena adierazpen hori, adierazpena egiteko 
eskumena duen organoa zein den esanez, adierazpenak arrazoitua behar duela 
esanez, eta aldez aurretik foru aldundiek parte hartu behar dutela esanez, inda-
rrean dagoen eskumen banaketa bermatzeko, gai honetan Gazteriaren Sailar-
teko Batzordea izan daiteke, 9. artikuluaren arabera.

Udalen eskumenak:

Elkarrekin konpondu behar dute honako eskumen hauek: tokiko erregimenari buruz 
Estatuak daukan arautzeko eskumena (artikulua 149.1.18 EK), hortik eratorria da 
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea (aurreran-
tzean TAOL); gazte politikan erkidegoak daukan eskumena (EAEEko10.39 artikulua) 
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eta tokiko autonomiak berekin duen margena, Konstituzioak udalei ematen diena (ar-
tikuluak 137, 140 eta 141 EK). 55. Elkarrekin konpontze horrek dakartzan ondoriorik 
garrantzizkoenak honako hauek dira:

a)  Tokiko antolamenduaren arautzeari buruz estatuak eta autonomia erkidegoek 
duten eskumen orokorra alde batera utzirik, arloko legegileari dagokio gai 
horren baitako zereginak banatzea tokiko erakundeei (legegilea: eskumenen 
arabera estatuko legegilea edo erkidegoko legegilea izango da).

b)  Tokiko autonomiaren eduki funtzionala lege arruntak dioenaren mende 
dago, halere erakundeen bermeak dio jarduteko aukera eman behar zaiela 
udalei hauek beren interesak gauzatu ditzaten. Hau da, arlo jakin bat antola-
tzerakoan, eta bereak dituen gora-beheretan, udalak askatasun puska bat izan 
behar du eta botere publiko administratiboaren zati bat eskuratu behar du.

TAOLek ez dio espresuki gazteriako gaia udalen eskumen propioa edo espezi-
fikoa den, baina bai aitortzen du eskumen eta gai batzuetan gazteriari buruzko
interbentzio edo politikaren bidez lortuko dela eskumen nagusiak erdietsi nahi 
duena. Hala, TAOLek, 25.2. artikuluan, esaten du udalak izango dituela eskumenak 
–Estatu eta erkidegoko legeriaren arabera-, honako gai hauetan: «a.-segurtasuna 
leku publikoetan; d.-etxebizitzen sustapena eta gestioa; k.- zerbitzuak ematea: so-
zialak, sustapenekoak eta birgizarteratzekoak; m.- kultur eta kirol jardunak eta ins-
talazioak; denbora librea betetzea, turismoa; n.- irakaskuntzako programazioan esku 
hartzea eta hezkuntzako administrazioarekin elkarlanean aritzea».

Ildo beretik, 28. artikuluan dio udalek jardun osagarriak egin ditzaketela beste 
administrazio publikoekiko, eta bereziki gai hauetan: hezkuntza, kultura, emaku-
mearen sustapena, etxebizitza, osasuna eta ingurumena zaintzea. Hala, eskumen 
horiek gauzatuz, ukaezina da geroz eta betekizun eta ardura gehiago hartzen ari di-
rela tokiko erakundeak, eta gazte politikak antolatzen.

Lege aurreproiektuak aurreikusitako eskumen banaketari buruz [horrek dakar nork 
bere burua antolatzeko eginkizunak hartzea –euskal administrazio guztiei eskatzen 
die arauak- eta udal guztietan jartzea, bakarka edo beste batzuekin batera, gaz-
teriako oinarrizko zerbitzua, araudiak esaten duen prestazio eta baldintzekin, eta 
20.000 biztanletik gorako herrietan gazte informaziorako zerbitzuak eta gazteak elka-
rrekin egoteko lekuak] honako hau esan behar da.

Zerbitzuak zabaltzeak dakar, EKren 142. artikuluak hitzez hitz dioena eta Auzitegi 
Konstituzionalak esandakoa kontuan hartuz, tokiko erakundeek nahikoa baliabide 
eduki behar izatea eman zaizkien betekizunak bete ahal izateko [KAE 179/1985, 
oinarri juridikoa 3; 237/1992, oinarri juridikoa 6; 331/1993, oinarri juridikoa 2. B) eta 
166/1998 oinarri juridikoa 10], hau da, «bideratzeko eta bermatzeko, azken batean, 
konstituzioak aitortutako autonomia egikaritzea (EKren 137, 140 eta 141 artikuluak)» 
[KAE 96/1990, oinarri juridikoa 7; 331/1993, oinarri juridikoa 2.B) eta KAA 382/1993, 
oinarri juridikoa 4]».
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Tokiko Autonomiaren Europar Gutunak dio finantza baliabideak «proportzionalak 
izango direla Konstituzioak edo Legeak jasotzen dituen eskumenei» (9.2. artikulua).

Horretarako, iradokitzen dugu sar dadin aurreproiektuan xedapen gehigarri bat 
gogorarazten duena hor sartuta dauden erakundeek derrigorrez finantzatu be-
har dituztela zerbitzu horiek; hala egin da gizarte zerbitzuen legearen aurreproie-
ktuan, diru-sarreren bermea eta gizarteratzea lortzeko legearen aurreproiektuan, 
zeinei irizpena eman dien orain denbora asko ez dela batzorde honek (Euskadiko 
Aholku Batzorde Juridikoaren irizpenak 97/2008 eta 126/2008).

 156/2008 ABJI 45.etik 61.era par.

33. artikuluak, «gazteriaren prestakuntza arloko titulu edo diplomen ematea eta 
homologazioa», Autonomia Erkidegoko Administrazioari ematen dio eskumena, 
gazteriaren prestakuntza arloan titulu eta diplomen homologazioa egiteko, erre-
gelamenduaren arabera; eskumen hori ez da EKren 149.1.30 artikuluan xedatu-
takoaren aurkakoa; artikulu horrek estatuarentzat gordetzen du eskumen osoa, 
titulu akademiko eta profesionalak lortu, eman eta homologatzeko baldintzak arau-
tzekoa, ez baita lanbide tituludunen aurreproiektuan jasotako suposamendua, 
baizik eta kutsu administratiboa duten gaitze hutsak, Euskadiko Autonomia 
Estatutuko 10.39 artikuluan aurreikusitako eskumen titulu espezifikoari lotu-
takoak.

Horregatik eta gazteriaren prestakuntzan diplomak bakarrik eman daitezkeenez, 
«tituluak» terminoaren aipamenak kentzea aholkatzen dugu, bai agindu horren izen-
burutik eta bai testutik. 

Autonomia Erkidegoko Administrazioari ematen zaio diplomak egiteko ahalmena;
Batzorde honen iritzian, foru aldundiek eman behar dituzte, eskumen betea-
razleak dauzkatenez, foru administrazioek gazteriaren arloan egiten duten 
prestakuntza lanaren ondorioa delako.

 156/2008 ABJI 91.etik 93.era par.

18. PORTUAK (EAEE, 10.32 ART.)

Aurreproiektua, funtsean, EAEk portuen arloan duen eskumenean oinarrituta 
dago. EAEEren 10.32 artikuluan xedatutakoaren arabera eta EKren 149.1.20 artiku-
luan ohartemandakoaren kaltetan izan gabe, eskumen hori esklusiboa da, nabiga-
zio zibilari eta interes orokorreko portuei dagokienez izan ezik.

Maiatzaren 14ko 2380/1982 Errege Dekretuaren bidez, Estatutik EAEra transferitu 
zen erkidegoko portuen kudeaketa, Pasaiako eta Bilboko portuena izan ezik.
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Merkataritzako jarduerak garatzen dituzten portuei dagokienez, EK-ko 148.6 artiku-
luan xedatutakoaren arabera, autonomia-erkidegoek eskumenak haien ardurapean 
har ditzaketen gaiak kanpo egongo lirateke. Horren haritik, azaroaren 24ko 27/1992 
Legeak, Estatuko Portuei eta Nabigazio Zibilari buruzkoak (aurrerantzean PNZL), 3.5 
artikuluan dio EAEk eskumena duen portuetan, merkataritzako eragiketak egin ahal 
izateko, honako ministerioek egindako aldeko txostena behar izango dutela: Ga-
rraio eta Obra Publikokoarena, Ekonomia eta Ogasun Ministerioarena, Nekazaritza,
Arrantza eta Elikadurakoarena, Osasun eta Kontsumokoarena, eta Lan eta Gizarte 
Segurantzarena; betiere, itsas trafikoari eta nabigatzeko segurtasunari eta, hala ba-
dagokio, aduanako, osasuneko eta kanpo-merkataritzako kontrolei dagokienez.

Konstituzio Auzitegiko 40/1998 epaiak, otsailaren 19koak, PNZLren aurkako kons-
tituziokontrakotasuneko hainbat errekurtso ebatzi zituen. Epai hori funtsezkoa izan 
da portuen arloan Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko eskumen-banaketa 
ezagutzeko.

Aipatutako epaiak dio, Konstituzioak hizpide dugun gaian egin duen eskumen-
banaketa bat datorrela PNZLren 5. artikuluak definitzen duen interes orokorreko 
portuen kontzeptuarekin. Artikulu horren arabera, interes orokorreko portuak dira 
Legearen eranskinean horrela aipatzen direnak, ondorengo inguruabarretakoren bat 
aplikagarri izan baitakieke: a) portuetan nazioarteko merkataritzako itsas jarduerak 
egitea; b) merkataritzaren eragin-zonak autonomia-erkidego bati baino gehiagori 
eragitea; c) ekonomia nazionalerako garrantzi estrategikoko industria eta establezi-
menduei zerbitzatzea; d) urteko bolumena edo merkataritzako itsas jardueren ezau-
garriak maila esanguratsuetara iristea edo Estatuko jarduera ekonomiko orokorraren 
oinarrizko beharrei erantzutea; e) beren baldintza tekniko bereziak edo geografikoak 
direla eta, itsas trafikoaren segurtasunerako oinarrizko elementuak sortzea, batez 
ere, irletan. Auzitegiaren arabera, «portuetan merkataritzako nazioarteko itsas jar-
dueren (a letra) eta merkataritzako jardueren bolumenaren eta ezaugarrien edo haien 
Estatuko ekonomia-jardunaren oinarrizko harremanaren (d letra) erreferentziak, portu 
batek interes orokorrekotzat hartzeko izan ditzakeen baldintzen barruan sartzen dira. 
Hori bi arrazoirengatik da: lehenik eta behin, merkataritzako jarduerak garatzen dituz-
ten portuak direlako eta, bigarrenik, autonomia-erkidego jakin batek izan dezakeen 
interesetik harantzago doan jarduerak direlako».

Era berean, aipatutako PNZLren 3.6 artikuluan jasota dagoen Konstituzioko esku-
men-banaketa bidezkotzat jo du. Horren arabera, «Estatuko Administrazioaren men-
de dauden merkataritzako portuek haien kudeaketa unitatean espazioak eta arran-
tza-dartsenak integratuko dituzte eta itsas-kirol erabileretara zuzendutako espazioak, 
portuetako zerbitzu-eremuaren barruan…». Izan ere, Auzitegiak honela arrazoitu du: 
«portuetako eskumena, Konstituzio Auzitegiko 77/1984 epaian hainbat alditan 
adierazi dugun moduan, portuko errealitate fisikora eta portuan garatzen diren 
jardueretara zabaltzen da, Konstituzioak «ez baitu ematen portuko zenbait eremuri 
dagokion eskumena, ezta portuko zenbait jardun-mota eta portuari berari dagokion 
eskumena ere».
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Hala ere, PNZLren aldaketak, abenduaren 26ko 62/1997 Legearen bidez egindakoak, 
hamazazpigarren xedapen gehigarria gaineratu zuen, honakoa zioen: «Arrantza-
eremuak eta itsas-kirol erabiletara zuzendutakoak, lege horren 3. artikuluko 6. pa-
ragrafoan aipatzen direnak, interes orokorreko portuetako zerbitzu-eremutik banan-
tzea posible izango da, betiere, azpiegitura independenteak, lur eta itsas eremu 
bereiziak badituzte, ez badute portuko zerbitzu-eremua zatitzen edo geldiarazten 
portuko ustiapenari eraginik sortu gabe, portuko eremuak erabiltzeko planean au-
rreikusitako erabilera alternatiboak ez badaude, interes orokorreko portuen kudeake-
tan banantzeak interferentziarik sortuko ez duela egiaztatzen bada eta banantzeak
sortutako ondorioek eta inguruabarrek aldaketarik eragiten badute, errebertsioa 
bermatzea. Banantzeak Estatuko Portuen ente publikoaren aldeko txostena eska-
tzen du eta Gobernuak onartu beharko du, errege-dekretu bidez, Behin banantzea
adostuta dagoenean, portuko zerbitzu-eremua aldatuko da, Legearen 15. artikuluan 
ezarritakoaren arabera».

EAEk portuen arloan duen eskumena baldintzatzen duen itsas-lehorreko jabariaren 
gaineko estatu-eskumenari dagokionez, PNZLren 16. artikuluak dio, portuen arloan 
autonomia-erkidegoei dagozkien eskumenak erabiltzeko, beharrezkoak diren itsas-
lehorreko jabari publikoko espazioak Estatuko Administrazioak esleitu behar izango 
dituela eta EAEren eskumeneko portuen zerbitzu-aldea zabaltzeko edo portu berriak 
egiteko, Herrilan eta Garraio Ministerioak egindako aldeko txostena behar izango 
dela. Halakorik izan ezean, dagokion proiektuaren onarpena baliogabe utziko da.

EAEk portuen arloan duen eskumena nabigazio zibileko estatu-eskumenak ere 
mugatzen du. Hau 6.1 artikuluan jasota dago eta, PNZLren 86. artikuluan xedatu-
takoaren arabera, honakoak barne hartzen ditu, besteak beste: itsasoan giza 
bizitzaren eta nabigazioaren segurtasuna, salbamendua, itsas uren garbitasuna 
eta itsasoaren kutsaduraren aurkako borroka eta, Espainiak subiranotasuna 
duen uretan, itsas trafikoaren antolamendua eta kontrola.

Itsas ingurumena babesteari dagokionez, Konstituzio Auzitegiko 40/1998 epaiak
ondorengoa esaten du: «exekutibo autonomikoei ez zaie arrazoirik falta «nabigazio 
zibila» izendatzeak ekartzen duen gehiegikeria salatzean. Alegia, Estatuak du eskumen 
esklusiboa. Modu horretan, izendapen horren ondorioa izango litzateke Estatuak ha-
ren gain hartuko lituzkeela ingurumenari buruzko legegintzako eskumen eta eskumen 
betearazle guztiak. Manua eskumenen agindu konstituzionalaren aurkakoa litzatekeela 
azaldu behar litzateke. Hortaz, ezin onar daiteke, itsas ingurumenaren aurrean 
egonda ere, zalantzan jarritako eskumenaren izaera aldatzea, ezta Estatuak 
nabigazio zibilaren arloko eskumena berari dagokiola esan arren, bere gain har-
tzea ingurumenaren arloan autonomia-erkidegoei dagozkien eskumenak. Kontua 
da, ordea, itsas salbamenduan aipatu dugun moduan, PNZLren 6.1 f) artikulutik ez 
dugula hori ondorioztatzen. Manua ez da errekurtsogile diren autonomia-erkidegoei in-
gurumenaren arloan dagozkien eskumen zehatzen aurkakoa eta, beraz, Konstituzioko 
eskumen-banaketarekin bateragarria izango litzatekeen interpretazioa egin ahal 
izango litzateke. Azken batean, manua Estatuari dagozkion eskumenen barne-anto-
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laketaren arau gisa ere uler daiteke. Alegia, PNZLren ondorioetarako, ingurume-
na zaintzeko eskumenak «nabigazio zibilaren» tituluan inkardinatutzat jotzen dira.

Itsas salbamenduari dagokionez, PNZLren aldaketak, 62/1997 Legearen bidez 
egindakoak, hemeretzigarren xedapen gehigarria gaineratu zuen. Honela zioen: 
«Autonomia-erkidegoei dagokie, beren autonomia-estatutuetan horrela onartu 
bada, Estatuko itsasertzeko ur territorialetan itsas salbamenduari buruzko Es-
tatuko legeria betetzea».

Lege beraren 88. artikuluaren arabera, Estatuko organo den Itsas Kapitaintzari da-
gokio Espainiak subiranotasuna duen ur-eremuetan ontziak sartu eta irteteko baime-
na ematea eta debekua ezartzea, baita honakoak egitea ere: ontziak kudeatzea, itsas
segurtasuneko arrazoiak direla medio ainguratze- eta maniobra-eremuak zehaztea, 
portuetatik irteteko eta horietara sartzeko baldintzak zehazteko prozeduretan esku 
hartzea eta Espainiako ontzi zibilei azterketa teknikoa egitea.

PNZLren 102.8 artikuluak dio Estatuko Itsas Administrazioaren eskumena dela por-
tuetan pilotaje-zerbitzuen beharra zehaztea eta praktikoetara aurkezten direnek bete 
behar dituzten baldintza profesionalak eta titulaziokoak ezartzea.

PNZLren 107. artikuluari jarraiki, ontzi batek portuan urperatzeko arriskua ageri badu, 
beharrezkoa da Itsas Kapitaintzaren aldez aurreko txostena ontzia urperatzeko. Gau-
za bera gertatzen da portuko uretan itsasontziak, itsas instalazioak eta erabili ezin 
daitekeen materiala zatikatzeko ere (108. artikulua).

PNZLren 109. artikuluan xedatutakoaren arabera, Itsas Kapitaintzari dagokio halaber 
beharrezkoak diren neurriak hartzea, ontziek nabiga daitekeen portu, ubide edo bi-
dera lasai sartu ahal izatea galarazten edo oztopatzen badute.

Portuak lurraldearen eta itsasertzaren antolamenduarekin eta hirigintzarekin 
erlazionatuta daude eta EAEren eskumen esklusiboak dira, EAEEko 10.31 ar-
tikuluan aurreikusitakoaren arabera, nahiz eta Kostaldeei buruzko uztailaren 28ko 
22/1998 Legearen 114. artikuluak, abenduaren 30eko 53/2002 Legearen bidez al-
datuak, honela dioen: «itsasertzeko eta lurraldearen antolamendurako eskume-
nak… itsas-lehorreko jabari publikoko lur-eremua bakarrik barne hartuko du, 
jurisdikzioko urak eta barruko urak barne hartu gabe».

 141/2008 ABJI 52.etik 67.era par.

19. TOKI ARAUBIDEA (EAEE, 10.4 ART.)

Toki-erakundeak direla eta, Konstituzioak dakarren Estatuaren eskumenen zedarri-
tzeari dagokionez, honako hau adierazi behar, lehenik eta behin: EKren 149.1.1 ar-
tikuluak ez duela horiei buruzko aurreikuspen espezifikorik, EKren 148.1.2 artikuluak 
gehiago zehaztu bazuen ere —Toki Erregimenari buruzko legeria aurreikusi baitu, 
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besteak beste—, autonomia-erkidegoen esku geratu zelarik estatutuetan aintzat har 
zezaten; hori, hala ere, ez zen oztopo izan Estatuari gai horren gaineko eskumena 
aitortzeko, EKren 149.1.18 artikuluaren bitartez, administrazio publikoen araubide 
juridikoa dela eta (KAEak: 32/81, 76/83, 27/87, 214/89). 

Auzia zegoen, noraino heltzen ote ziren administrazio publikoen —oro har hartu-
ta— araubide juridikoaren tituluari zegozkion eskumenak, alde batetik, eta bes-
tetik, toki-erakundeenak, zehazki; egin-eginean ere, auziari buruzko interpretazioak 
ere bat baino gehiago ziren: batzuk, gutxienekotik joz, prozedurara eta errekurtsoen 
araubidera mugatzen zuten, eta beste batzuk, ordea, gehienekora joz, Administrazio 
Zuzenbide guztiarekin identifikatzen zuten, era tautologikoan. Konstituzio Auzitegia-
ren 32/81 epaiak ebatzi zuen kontua bere 5. oinarri juridikoan —eta 76/38 KAEn 
errepikatu zuen, 38. oinarri juridikoan—, zera interpretatu baitzuen: administrazio 
publiko guztien antolamenduaren oinarrizko erregulazioa sartzen zela horretan.

Administrazio publikoen araubide juridikoaren, eta horrenbestez, toki-araubidearen, 
zedarritze horrek, hala ere, zalantza sorrarazten zuen; hots, titulu horrek toki-erakun-
deen alderdi instituzionalak —antolamenduzkoak eta funtzionalak— hartzen bazituen 
ere, ea eskumenen erregulazioa hartzen zuen ala ez; 214/89 KAEk (1. OJ) ebatzi 
zuen auzia: «toki-administrazioen araubide juridikoa, hartara, ez da gai lauso bat, 
eskumen-erregimen anitzaren mendeko hainbat alderditan barreiatua, Kataluniako 
Generalitateak horri eusten badio ere; aitzitik, bere profilak dituen gaia da, eta, 
toki-autonomiaren erakunde-bermearen poderioz, barne hartzen du —eta ez 
kanpo uzten— toki-erakundeen eskumenei dagokiena».

Konstituzio Auzitegiaren doktrinak, ildo beretik, beste auzi bat ere ebatzi zuen: ea 
toki-erakundeen gaia autonomia-erkidegoen eskumenekoa ote zen, erabat, ala bes-
tela, Estatuaren eskumen-tituluek ere eragiten ote zioten, ikusita, batez ere, Estatuak 
erakunde horiei buruzko xedapenak ematen jarraitzen zuela; hona zer finkatu zuen 
84/82 KAEn:

Autonomia-erkidego batzuek, eta horien artean Kataluniakoak (Kataluniako Autonomia 
Estatutuaren [KAET] 9.8 artikulua], toki-araubideari buruzko eskumen esklusiboa bere-
ganatu dute, eta, ondorioz, autonomia-erkidego horri dagokio lege bidez erregulatzea
toki-korporazioen araubide juridikoa bere lurraldean (KAETen 5. artikulua). Lege horrek, 
dena den, men egin behar die Estatuak ezarritako oinarriei, halako moldez non toki-kor-
porazioen erregimen juridikoa (are horri buruzko eskumenen goren maila bereganatu du-
ten autonomia-erkidegoetan, Katalunian kasu) beti izango den Estatuaren (terminoaren 
zentzurik hertsienean) eta autonomia-erkidegoen aldi bereko jardueraren emaitza.

Toki-autonomien araubide juridikoak autonomia-erkidego batzuetan duen jite bikoitz 
horrek ezinezko egiten du «erkidegoaren barrukotzat» edo «erkidegoaren kanpokotzat»
jotzea erabat; hala ere, hori ez da Konstituzioak toki-erakundeei ematen dien eitearen 
kontrakoa, Estatuko lurraldearen banaketa- eta antolamendu-elementutzat jo baititu 
bere 137. artikuluan». (4. OJ). 
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Ildo horretatik, kontuan hartuta toki-erakundeek hainbat funtzio betetzen lagun-
du dezaketela —duten erakunde autonomo izaera alde batera utzita—, funtzio
horiek ez dira bakarrik izango toki-erakundeak kokatuta dauden autonomia-
erkidegoak esleitu diezazkiekeenak, Estatuaren beraren interesen araberakoak 
ere izan daitezkeelako: «Estatua bera ere, bere osoan eta osotasunari kalterik egin 
gabe, autonomia-erkidegotan banatuta eta antolatuta dagoenez gero, bi antolamen-
du-moduak gainjartzen dira, batak bestea deuseztatu gabe, eta autonomia-erkide-
goek berezko duten autonomia maila handiagoak udalerri eta probintzien gaineko 
botere politikoa eta administratiboa eman badiezaieke ere, probintziak eta udalerriak 
ez dira desagertzen, ezta erkidegoaren helburuak betetzeko lurralde-banaketa soil 
bihurtzen ere, zeregin hori bete badezakete ere. Estatuaren jarduera betetzeko lu-
rralde-banaketa jarraitzen dute izaten probintziek (EKren 141.1 artikulua eta KAETen 
5.4 artikulua), eta udalek zein probintziek —beren nortasun juridikoa duten erakunde 
diren aldetik (EKren 140. eta 141. artikuluak)— jaso dezakete ordenamenduaren 
baimena funtzioak bete edota zerbitzuak kudeatzeko, banakako tituluaren arabera, 
Estatuak eskualdatu edo ordezkaritzan eman nahi izanez gero, baldin eta beren inte-
resen esparruarekin bat badatoz (84/82 KAE, 4. OJ).

Nolanahi ere, doktrina konstituzionalak berak onartu du autonomia-erkidegoek 
toki-araubidearen tituluaren gainean duten eskumenak baduela, hein batean 
bederen, izaera orohartzaile edo globalizatzailea; hain zuzen ere «… KAETen 
9.8 artikuluak, esan dugun bezala, eskumen-titulua ematen dio toki-araubidearen 
alorrean, eta titulu hori orohartzailea edo globalizatzailea da, Toki Administrazioari 
dagozkion alderdi guztiak barne hartzen dituena (233/1999 KAE, abenduaren 16koa, 
4. OJ), funtzio publikoa barne, noski» (37/02 KAE, 10. OJ).

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea 
(TAOL) —EKren 149.1.18 artikuluaren babesean eman baitute— izan da EKren ara-
bera erakunde-berme hori duten erakundeen toki-autonomia gauzatzera etorri den 
Estatuko Legea; egin-eginean ere, «toki-araubide»ari buruzko oinarrizko arauak 
aurreikusten ditu, osotasun asmoz.

Lege horrek, jakina, aldaketak izan ditu, eta azpimarragarrienak dira 11/1999 Le-
gearen bitartez gauzatu dena, Alkatetzaren figura indartu eta toki-erakundeei aukera 
eman baitie Konstituzio Auzitegira jotzeko bere autonomiaren defentsan; eta 53/2003 
Legearen bitartez gauzatu dena, Alkatetza are gehiago indartu, uniformismoa apurtu, 
zehapen-ahala egikaritzeko gaitu eta hiri handien antolamendua indartuz.

Toki-araubidearen arloan indarrean diren xedapenen testu bateginak (TATB) —api-
rilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuz onetsi baita— ere baditu «toki
araubide»aren alorreko oinarrizko xedapen batzuk; orobat martxoaren 5eko 2/2004 
Legegintzako Errege Dekretuz onetsi zen toki-ogasunei buruzko Legearen testu ba-
teginak, zeinak Ekonomia Itunari buruzko Legeak ezarritako araubidera jotzen baitu 
EAEri dagokionez (zortzigarren xedapen gehigarria).
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Lerrunaren arabera TAOL lege arrunta izaki, lerrun bereko ondorengo lege batek alda 
dezake; baina, hala ere, toki-autonomia garatzeko funtzioa betetzen duenez Konsti-
tuzioaren arabera, halako berezitasun bat eman nahi izan dio bere buruari, eta halaxe 
aldarrikatu du bere azalpen-zatian.

Konstituzio Auzitegiaren doktrinak ere onartu du TAOL «konstituzio-mul-
tzo»aren barrukotzat (Konstituzio Auzitegiari buruzko Lege Organikoak 28.1 artiku-
luan jasotzen baita), xedapen bat «toki araubide»aren alorreko eskumen-banaketari 
egokitzen ote zaion aztertzerakoan (KAEak: 27/87, 4; 214/89, 5; 109/98, 12; 11/99 
eta 159/01, 4); eta beren-beregi aipatu du «Legearen berariazko izaera eta ordena-
mendu juridikoan duen kokapen berezia» (259/88 KAE, 2. OJ).

Kontsiderazio edo iritzi hori, dena den, birplanteatu egin da gerora; bereziki, 240/06 
KAE zela eta, Ceutako hiri autonomoak toki-autonomia defendatzeko jarri zuen gataz-
kan eman baitzen; epai horretan, beste epai batzuetan lehenago adierazitakoa gogoratuz 
(11/99 KAE, 2. OJ, «alde batetik EKren 137. artikulutik eratorritako konstituzio-aginduak, 
eta bestetik EKren 149.1.18tik eratorritakoak ez dira hedapen berekoak», eta 159/01 KAE, 
4. OJ), bereizi egiten ziren EKren 137., 140. eta 141. artikuluekin zuzeneko lotura zu-
ten xedapenak («barne-muina edo funtsezko elementuak») eta gainerakoak, ez baitute 
izaera berbera, ez Konstituzioaren ikuspuntutik ezta ordenamenduarenetik ere.

Doktrina konstituzionalak, azkenik, aitortu egin du toki-erakundeei zenbait alor ma-
terialetan egin zaien beharrezko eskumen-esleipena, bai autonomiaren printzipioari
darizkion eskumenak izateagatik, bai «toki araubidea» gaiaren barrukoak izateagatik, 
edota, azkenik, TAOLek berak hala bermatzeagatik.

Aldi berean, beste ebazpen batzuk ere izan dira, erakunde horiek nahitaez izan behar 
duten erabakimenaren gradua zehazteko, edota erakunde horiei ezar dakiekeen kon-
trolaren muga finkatzeko, hainbat arau-sektore kontuan hartuta.

Adibidez, hirigintzaren alorrerako hainbatetan baieztatu denez (KAEak 159/01, 12; 
51/04, 10; 240/06, 10), «garrantzizko udal eskumenak, nabarmentzekoak, izatea an-
tolamenduan eta hirigintza-planeamenduan»; toki-erakundeek hirigintzaren alorrean 
duten jardueraren kontrolaren mugak ere zehaztuz (KAEak: 213/88, 259/88, 148/91, 
149/91, 46/92, 40/98, 11/99, 159/01, 51/04, 240/06).

Toki-ogasunaren alorrean ere aipatu dira honako hauek: toki-autonomia bateragarria 
dela toki-erakundeen zorpetzeari mugak jartzearekin (57/83 KAE); toki-erakundeen 
araugintza-ahalmena ez dela aski zerga-alorreko lege-erreserba ordezkatzeko bere 
elementu erabakigarri guztietan (KAEak: 179/85, 19/87, 233/99); autonomiaren prin-
tzipioa bateragarri dela kontuen eta kudeaketa ekonomikoaren kanpoko fiskaliza-
zioarekin (214/89 KAE); eta toki-erakundeek Estatuaren edo autonomia-erkidegoen 
zergetan duten parte-hartzearen norainokoa (KAEak 96/90, 331/93, 45/07).

Beste alde batetik, zera ere azpimarratu da: toki-erakundeen araugintza-ahalmenak
ez dituela betetzen zehapen-alorreko lege-erreserbaren betekizunak (132/01 KAE).
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Azkenik, eta gorago esan denez, izaera orohartzaile edo globalizatzaile horrek, Toki 
Administrazioari dagozkion alderdi guztiak hartzen dituenez, hainbat sektoreri dagoz-
kion alderdiak erregulatzeko beta ematen du (233/1999 KAE, abenduaren 16koa, 4. 
OJ: toki ogasunak; 37/02 KAE, 10. OJ: funtzio publikoa). 

TAOLek berak sortze beretik erregulatu ditu, zabal samar erregulatu ere, berezko 
substantibitatea duten sektoretako zenbait gai: funtzio publikoa, ondasunak, kon-
tratazioa, ogasuna; eta TAOLek gerora izandako erreformek ere, hala nola 11/1999 
Legearen bidez gauzatu zena —Toki Administrazioko Batzorde Nazionalak Estatuko 
arau-proiektuetan esku hartzeko kasuak zabaltzea (118.1 artikulua, a letra)— «Toki
Administrazio»ari dagozkion gaien multzo zabala berretsi besterik ez dute egin. Gai-
nera, sektore horietako goiburu-arauek, askotan, toki-erakundeei buruzko erregula-
zio espezifikoa dakarte, ordainetan (Adibidez, Sektore Publikoaren Kontratuei buruz-
ko urriaren 30eko 30/2007 Legearen bigarren xedapen gehigarria).

Beste alde batetik, 38/83 KAE —Toki Hauteskundeei buruzko martxoaren 2ko 
6/1983 Lege Organikoari buruzkoa baita— etorri zen zalantza batzuk argitzera, 
toki-hauteskundeen erregulazioa «toki araubidea» gaiaren barruan ote zegoen; hain 
zuzen ere, zera interpretatu zuen: EKren 81.1 artikuluak dakarren «orokorra» adjekti-
boa, hauteskundeetarako araubide orokorra Lege organikoz erregulatzeko dei egiten 
zuena, hauteskunde-araubideaz ari zela, eta ez hauteskunde-motez. 

Proiektaturiko erregulazioa azaldu dugun eskumen-zedarritzearen barruan kokatzeari
buruzko balorazioa egokia da, Batzordearen ustez, artikuluak aztertzerakoan egingo 
dugun gogoetaren bat edo beste salbu.

Eskumen-zedarritzea Euskal Autonomia Erkidegoaren barne-esparruan: lurralde his-
torikoen eskumenak

Esparru honetan, eta aurreproiektuari buruzko iritzia emateko asmoz, kontuan hartu 
behar da —adierazi dugunaren arabera— «toki-araubide»aren alorreko eskumen-
zedarritzea, Erkidego osorako erakundeak eta lurralde historikoetako foru-organoak 
aintzat hartuta: Autonomia Estatutuan jarri dira zedarritze horren hastapenak, eta 
azaroaren 25eko 27/1983 Legea (LHL) etorri da horiek garatzera, Autonomia Erki-
dego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-
Erakundeen arteko harremanei buruzkoa baita.

Lehenago aipatu ditugun estatutu-xedapenetatik, honako hauek dira zuzeneko ze-
rikusirik handiena dutenak: EAEEren 10. artikuluaren 1. eta 4. paragrafoak, eta 37. 
artikuluaren 3. paragrafoko c), d) eta e) letretan ageri diren alderdiak, lurralde histo-
rikoen aldeko beren-beregiko atribuzioak baitakartzate azken horiek.

LHLri dagokionez —gogora dezagun 76/88 KAEk aztertu zuela, eta, besteak bes-
te, honako hauek adierazi zituela: EAEEk eguneratu dituela EKren lehen xedapen 
gehigarriak aitortutako foru-erregimenak, zeinek berme konstituzionala baitzuten, 
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32/81 KAEk toki-erakundeei aitortu zizkien parekoa— «toki-araubide»ko hainbat 
azpigai ikus ditzakegu foru-organoei esleiturik, bai EAEEren beraren 37. artikuluko 
aipatu letrek aurreikusitako «muin ukiezin»aren barrukotzat jotako edukiaren errepro-
dukzio edo kopia direlako —ildo horretatik, LHLren 7. artikuluko a) letraren 2, 3 eta 
7 zenbakien edukiak aipa ditzakegu, guztiz bat datoz eta EAEEren 37. artikuluko 3. 
paragrafoaren c), d) eta e) letrekin—; bai, bestela, «hedatze-eremu»an kokatzen dire-
lako, EAEEren 37. artikuluaren 3. paragrafoko f) letrarekin eta 4. paragrafoarekin bat 
etorriz —aurreko azpigaiei beste eduki batzuk gehitzeko aukera emango lukeelako; 
hain zuzen ere, LHLren aipatu ataletako gainerako edukiak, «toki-araubide»arekin 
zuzeneko zerikusia duten heinean—.

Egin-eginean ere, gaur egun indarrean ditugu lurralde historikoetako foru-organoek 
foru-arauaren lerrunarekin onartutako hainbat xedapen, «toki-araubide»ari buruzko az-
pigaiak direla eta. Horien artean aipa ditzakegu lurralde-demarkazioekin zerikusia dute-
nak (Arabako foru arauak: 63/1998, kuadrillei buruzkoa; eta 11/1995, kontzejuei buruz-
koa; Bizkaikoak: 8/1993, udal mugarteei buruzkoa; 3/1995, udalez gaindiko eremuko 
erakundeak araupetzeari buruzkoa; Gipuzkoakoa: 2/2003, udal barrutiei buruzkoa).

Ildo beretik, eta aurreproiektuak euskal udalerrien eta gainerako toki-erakundeen 
finantzaketaz dakarren edukiari dagokionez, maiatzaren 23ko 12/2002 Legea aipatu 
behar, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko indarreko Ekonomia Ituna onartu baitu, 
EAEEren 41. artikuluak aurreikusitako agindua betez; lege horrek, hain zuzen ere, 
toki-ogasunen alorreko eskumen-esleipenak dakartza 39. artikulutik 42.era bitarte-
koetan; 48. artikuluko bosgarren puntuan, berriz, zenbait aipamen, finantza-tutore-
tzako ahalmenei buruz eta toki-erakundeen autonomia-maila bermatzeari buruz; eta, 
51. artikuluan, azkenik, eskumenak esleitzen ditu, itundu gabeko zergak direla-eta 
izandako diru-sarreretatik toki-erakundeei eman beharrekoa zehazteko.

Toki-finantzei buruzko azken alderdi horiekin bat etorriz, LHLren bigarren xedapen 
gehigarriak (irizpenerako aurkeztu diguten aurreproiektuak beren beregi sartu du hori 
bere klausula indargabetzailean) badu hainbat aurreikuspen zehatz, horiek gauza-
tzeko; beste alde batetik, lurralde historikoek ere eman dituzte zenbait arau, honako 
gai hauek aintzat hartuta: toki-ogasunak, aurrekontuak, toki-finantzaketarako funts 
eta planak, eta erreklamazio ekonomiko-administratiboen erregimena. 

Horrenbestez, aurreproiektua aztertuz gero lurralde historikoek Autonomia Estatu-
tuaren eta legeen (funtsean, LHL eta Ekonomia Itunari buruzkoa) arabera dituzten es-
kumenen errespetuaren ikuspegitik, zera uste du Batzordeak: proiektaturiko erregu-
lazioak errespetatu egiten duela aipatu arau-esparrutik datorren eskumen-banaketa, 
eta bereganatu egiten duela arau-esparru horrek euskal legegilearen esku utzi duen 
aukeretako bat, erraztasunak emanez ekimena uztartu ahal izateko Legetik beretik 
egiten diren erremisioetan integratu daitezkeen foru-xedapenekin (lehenagotik inda-
rrean zeudenekin, alegia).

 64/2008 ABJI 81.etik 108.era par.
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Proiektuari lehen begirada egiterakoan, atentzioa eman dezake aurreproiektuak 
toki-ogasunei eskaintzen dien tarte txikia; batez ere, kontuan hartzen bada Kons-
tituzio Auzitegiak, «toki araubide» esamoldea autonomia-erkidegoaren eskumen 
den aldetik edukiz hornitzerakoan, izaera globalizatzailea eta orohartzailea deklaratu 
diola, Toki Administrazioari buruzko alderdi guztiak barne hartzen dituena, baita «toki
ogasunak» ere (233/1999 KAE, abenduaren 16koa, 4. OJ). Hala ere, gure autonomia-
erkidegoaren erakunde-taxutze berezia testuingurutzat hartuta, ondo justifikatuta 
ematen du tarte txiki edo labur horrek.

Hain zuzen ere, eta estatutuan beren-beregi jasota ez dagoen arren, eskubide 
historikoen eguneratzeak, Konstituzioaren lehen xedapen gehigarriak xedatua-
ren ondoriozkoak, toki-ogasunen eremuan du garapen esparru behinenetako bat; 
hainbesteraino, non estatuko legegileak toki-araubidearen alorrean emandako 
oinarrizko legeriak ere onartu baitu foru-berezitasun hori. 

Ildo horretatik, TAOLen bigarren xedapen gehigarriak bere 6. paragrafoa erabili 
du toki-ogasunen konfigurazio berezia azpimarratzeko, eta Ekonomia Itunak 
aurreikusitako araubide ekonomiko-finantzarioari zor zaion errespetua finka-
tu du, —horrek ez du esan nahi, hala ere, euskal toki-korporazioek gainerako 
toki-korporazioek dutena baino autonomia-maila txikiagoa dutenik—; eta ildo 
beretik, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak, toki ogasunak 
arautzeko Legearen testu bateratua onetsi duenak, eremu horretan TAOLen osagarri 
denak, bere zortzigarren xedapen gehigarrian berretsi du errespetu bera udal alorre-
ko araubide bereziarekiko, araubide ekonomiko-finantzarioari dagokionez, Ekonomia 
Itunaren Legera joz, berriz ere.

Maiatzaren 23ko 12/2002 Legez onetsitako Ekonomia Ituna, hartara, oinarrizko 
eta ezinbesteko erreferente da, legearen aldetik, eta hortik atera beharko dira udal 
araubide ekonomiko-finantzarioaren oinarriak, ahaztu gabe, jakina, horren ondorioz-
ko eskumen-banaketa; hain zuzen ere, beste bidebanatze bat sortu da hor diru-
sarreren eta gastuen alorren artean, eta merezi du horri buruzko gogoeta egiteak.

Toki-sarreren alorrari dagokionez, 1981tik hona bata bestearen ondoren onartu 
diren Ekonomia Itunek –egun indarrean dagoena barne- ituntzearen eremuaren 
barruan sartu dituzte toki-zergak, eta lurralde historikoetako erakundeei eman 
diete toki-zergen gaineko araugintza-eskumena. Horren ondorioz, aurkeztu di-
guten lege-aurreproiektua alor horretako atariraino baino ez da heldu, lurralde histo-
rikoen eskumen-eremua errespetatuz beti.

Gastuaren ikuspegiari bagagozkio, konplexuagoa da arazoa, azken ondorioa 
berbera dela aurreratu dezakegun arren. Alde batetik, Autonomia Estatutuaren 
10.4 artikuluak gure autonomia-erkidegoari eman dio «Toki Araubide»aren gaineko 
eskumena, eta Ekonomia Itunaren 48.5 artikuluak ezarri duenez, Toki-erakundeen 
eremuan Estatuak une bakoitzean egikaritzen dituen finantza-tutoretzako ahalmenak 
Euskadiko erakunde eskudunei dagozkie; horrek ez du esan nahi, inola ere, Euska-
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diko toki-erakundeen autonomia araubide erkidea duten toki-erakundeena baino 
txikiagoa izango denik.

Horrek guztiak, eta gainera, Auzitegi Gorenak 199ko urriaren 25eko, eta 2002ko api-
rilaren 8ko eta 26ko epaietan deuseztatu izanak garai hartan Gipuzkoako, Bizkaiko
eta Arabako lurraldeetako toki-erakundeen aurrekontu-araubidea erregulatzen zuten 
foru-arauak, zera ekarri zuen: Bizkaiko foru-erakundeen beste arau—ekimen bat, 
zeini buruz Eusko Jaurlaritzak eskumen-arazoa aurkeztu baitzion Autonomia Estatu-
tuaren 39. artikuluak aurreikusitako Bitartekaritza Batzordeari.

2003ko martxoaren 17ko 2/2003 Ebazpenak, bitartekaritza-batzordearen osoko 
bilkurak emanak, ondorioztaturikoa laburbilduz, Ekonomia Itunaren 48.5 artiku-
luak dakarren finantza-tutoretzak barne hartzen du aurrekontu-eremua, eta ho-
rrenbestez, ezin dira bereizi gastuen alorra eta sarrerena, halako moldez non siste-
maren osotasunarekin ondoen uztartzen den interpretazioa honako hau baita: 
lurralde historikoek eskumena izatea toki-erakundeek men egin behar dioten 
aurrekontu-erregulazioa ezartzeko. Horrenbestez, justifikatuta dago aurkeztu di-
guten aurreproiektuak dakarren erregulazioaren helmen mugatua, baita aurrekontu 
alorrean ere.

Aurreko guztiaren ondorioz, egokitzat jotzen da aurreproiektuak toki-ogasunen espa-
rruan eman duen erregulazio mugatua, eskumenen barne-banaketarekin bat datorre-
lako […].

 64/2008 ABJI 136.etik 144.era par.

20. HIRIGIN TZA (EAEE, 10.31 ART.)

LUHILen 27. artikuluak erregulatu duena aldatzeko xede bakarra izaki, aurreproie-
ktuak, zer Lege aldatzen duen, Lege horren eskumen-titulu berberak ditu oinarri 
—hain zuzen ere, Batzorde honen 30/2004 irizpenean aztertu baikenituen, aipatu 
Legearen administrazio-izapidetzea zela eta eman baikenuen, eta horretara jotzen 
dugu—: funtsean, hirigintzari buruzko eskumena, Euskal Autonomia Erkidegorako 
Estatutuaren (EAEE) 10.31 artikuluak Autonomia Erkidegoaren esklusibotzat jo baitu.

Hirigintzako ekintzak sortutako gainbalioetan erkidegoak izan behar duen 
partaidetzari dagokionez, beraz, autonomia-erkidegoek badute hirigintza-eskumenik, 
eta urriaren 21eko 61/1997 KAEk zedarritu zuen hori. Epai horren arabera:

Hemen interesatzen zaigun eskumen-banaketaren berariazko dimentsioaren argitan, 
onartu egin behar da EKren 149.1.1 artikuluak, interpretatu den bezala, barne har de-
zakeela, era berean, eskuratu daitekeen hirigintza-aprobetxamenduaren gutxieneko 
bat ezartzea —jabetza-eskubidearen egikaritzan berdintasuna bermatzeko oinarrizko 
baldintzen mesedetan—, hau da, hiri-jabetzarako eskubidearen oinarrizko edo funtsez-
ko edukia (bai estatuaren lurralde osoan bete beharreko oinarrizko irizpide edo printzipio
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orokor batzuk aipatuz, bai formula abstrakturen batera joz ere, halako kuantifikazio edo 
zenbatespen bat lortzeko moduan, kasu batean zein bestean oinarrizko baldintzak 
gainditu edota bide horretatik hirigintza-eskumena urratu gabe). Estatuak, era berean, 
gutxieneko irizpidea ezar dezake komunitateak erakunde publikoen ekintzaren ondorioz 
sortutako gainbalioak berreskuratzeari dagokionez (EKren 47. artikulua), baldin eta itzul-
tzeko eredua aukeratzen badu; itzuli ere, eskura daitekeen hirigintza-aprobetxamendua
finkatzearen bitartez. Nolanahi ere, Estatuko erregulazio horrek tarte bat utzi behar die 
autonomia-erkidegoei, euren eskumenak egikaritu ditzaten.

Eskumen titulu horrek, beraz, ez du biderik ematen hirigintza-aprobetxamendua (hirigin-
tza-esparruko beste edozein jabetza-ahal bezala) osorik eta era bukatuan zedarritzeko,
hori eginez gero definizioz gaindituko liratekeelako egikaritzeko oinarrizko baldintzak, 
titulu horixe baita, Zuzenbide Publikoaren ikuspegitik, Estatuari jabari edo jabetza era 
jakin horretan —hiri-jabetzan— dagoeneko ezaguna zaigun moduan esku hartzeko 
aukera ematen dion bakarra.

Zera gehitu behar zaio horri: autonomia-erkidegoek hirigintzaren alorrean duten esku-
men esklusiboak baztertu egiten duela sistema oro, baldin eta sistema horren kalkulua 
edo gauzatzea hirigintza-figura eta -tekniken multzoa aurretiaz legearen bitartez finkatuz 
baino ezin bada bideratu. Beraz, ez du balio tresna zeharo urbanistikoen kate oso bati 
banatu ezineko eran lotutako irizpide edo formulak hobesteak, baldin eta, azken finean, 
jabetzaren estatutu osoa —oinarrizko baldintzez haratago— itxi ez ezik, hirigintza-
eredua aldez aurretik erabakitzeraino ere iritsi badaitezke.

Aurrekari horiek onartuta, hona funtsezko arazoa: LLTBren 27. artikuluaren erregulazio 
zehatzak autonomia-erkidegoei esleitu zaien hirigintza-eskumena urratzen duen araka-
tzea. Bada, honako ondorio hau baino ezin da atera: eskumen-banaketarako ordena 
konstituzionalaren aurkakoa dela LLTBren 27. artikuluaren erregulazioa; lehenik eta 
behin, era finkoan —eta ez gutxieneko bat ezarriz— zehaztu dituelako bai jabeek eskura 
dezaketen hirigintza-aprobetxamendua, bai, inplizituki, Komunitateak berreskura di-
tzakeen hirigintza-gainbalioak; bigarrenik, hirigintza-teknika zehatzen (banaketa-areak, 
ereduzko aprobetxamendua) bilbadura edo egitura konplexu batera jo duelako zehazta-
pen hori egiteko, eta teknika horiek bete-betean sartzen direlako autonomia-erkidegoek 
hirigintzaren alorrean duten eskumen esklusiboan (EKren 148.1.3 artikulua).

Ildo beretik doaz Konstituzio Auzitegiaren beste epai batzuk; hain zuzen ere, komu-
nitateak hirigintza-ekintzak sortutako gainbalioetan izan behar duen partaidetzari 
buruzko erregulazioak epaitu zituztenak; zehazki, Eusko Legebiltzarraren ekainaren 
30eko 17/1994 Legeak (178/2004 KAE) eta apirilaren 20ko 11/1998 Legeak (4/2002 
KAE) jasotakoak.

Euskal Autonomia Erkidegoak (EAE), horrenbestez, badu eskumenik komunita-
teak hirigintza-ekintzak sortutako gainbalioetan izan behar duen partaidetzaren
era eta zenbatekoa zehazteko; hala ere, hiri-jabetzarako eskubideari dagokio-
nez, espainiar guztien berdintasuna bermatzeko oinarrizko baldintzak ezarri 
aldera Estatuak mugarik finkatuz gero, EKren 149.1.1 artikuluak xedatu duena 
aplikatuz finkatu ere, EAEk errespetatu egin beharko ditu.

 120/2008 ABJI 34.etik 37.era par.
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21. E TXEBIZI TZA (EAEE, 10.31 ART.)

Eskumenen banaketari begira, eta kontuan hartuta eragindako alor edo gai nagusiak, 
hots, etxebizitza, hirigintza eta lurraldearen antolamenduak, Autonomia Estatutuaren 
10.31 artikuluak eskumen oso edo esklusiboa eman dio Euskal Autonomia Erkide-
goari gai horretan, EKren 148.1.3 artikuluarekin bat etorriz, honako hau ezarri baitu 
azken horrek: «Honako gai hauetan hartu ahal izango dituzte eskumenak beren gain 
autonomia-erkidegoek: 3. Lurralde-antolamendua, hirigintza eta etxebizitza».

Konstituzio Auzitegiak 152/1988 epaia eman zuen etxebizitzari buruz, eta ber-
tan erabaki zuenez, Estatuak —EKren 149.1.1 artikulua, EKren 47. artikulua-
rekin lotuta, oinarritzat hartuta— eskumena du etxebizitza duin eta egokiaz 
gozatzeko eskubideari oinarrizko bermea emateko politika ezartzeko, Estatuko 
aurrekontu orokorretatik bakarrik ateratako laguntzen bitartez (babes ofiziale-
ko etxebizitzarako politika).

Zehazki adierazi zuenez: «[…] ezin da zalantzan jarri Euskal Autonomia Erkidegoak 
etxebizitzaren alorreko eskumenaren titularitatea duela, eta eskumen horrek aukera 
ematen diola alor horretako politika propioa egiteko, etxebizitzen eraikuntzaren sus-
tapena barne, horixe baita, neurri handi batean, politika horren garapena gauzatzeko
bailatzen diren jarduketa publikoen multzo nagusia[…], hori gorabehera, Konsti-
tuzioaren 149.1.11 eta 13 artikuluko Estatu-eskumenak mugatu egiten du, nolabait, 
aipatu eskumen hori, Estatu-eskumenaren barruan babesten direlako sektore eko-
nomiko zehatzen gidalerroak eta irizpide orokorrak finkatzen dituzten Estatu-arauak, 
eta etxebizitzaren sektorea ere horien barruan sartzen delako; beste alde batetik, 
begien bistakoa da etxegintzak dakarren finantza publiko zein pribatuen mobiliza-
zioa, eta Estatuak kredituaren antolamenduaren oinarrien gainean duen eskumena 
ere ezin da ahaztu».

Eta zera gaineratu du: «Euskal Autonomia Erkidegoak etxebizitzaren alorrean duen 
eskumen orokorra kontuan hartuta, mugatu egiten da Estatuak eskumen horretan 
eragiteko aukera; mugatu ere, plangintza ekonomikoaren eta kredituaren antolamen-
duaren oinarrietan eta koordinazioan sar daitezkeen alderdietara».

[…]

Lurralde historikoek ez dute zuzeneko eskumenik etxebizitzaren alorrean; hala 
ere, aztertzen ari garen testuaren edukia ikusita, komeni da gogoratzea EAEEren 
41.2 a) artikuluak lurralde historikoetako erakunde eskumendunei esleitu dizkiela 
zerga-araubidea mantendu, ezarri eta arautzea, eta eskumen hori bera jasotzen due-
la maiatzaren 23ko 12/2002 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia 
Ituna onartzekoak, 1. artikuluan.
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Udalen eskumena

Udalerriek etxebizitzaren alorrean dituzten eskumenei dagokienez, Toki Araubi-
dearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak (aurrerantzean, 
TAOL) 25.2.d) artikuluan ezarri du udalen eskumena «etxebizitzak sustatu eta 
kudeatzea» izeneko gaian, eta eskumen hori egikaritzeko legeria autonomikoari 
edo Estatuko legeriari begiratu beharko zaio, dagokion gaiko konstituzio-mul-
tzotik ateratzen den eskumen-zedarriketaren arabera.

Xedapen horren edukia ulertzeko, kontuan hartu behar da, baita ere, udalerriek auke-
ra dutela beste herri-administrazio batzuen berezko jardueren osagarriak egiteko, 
etxebizitzei buruzkoak adibidez (TAOLen 28. artikulua).

Aurrekoaz gain, ez dugu ahaztu behar udalek etxebizitzen alorrean jarduteko duten 
esparrua indartua dagoela udalei hirigintzan (antolamendua, kudeaketa, exekuzioa 
eta diziplina) eta ingurumenaren babesean aitortu zaizkien eskumenekin.

EAEren eremuan, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 
(LUHIL) ezarri die esparru juridiko berria babes publikoko etxebizitzei, eta horien ba-
rruan daude udal etxebizitza tasatuak, eta horiei buruzko zenbait alderdi erregulatu 
ditu, eta arau horrek berak udalei eurei aitortzen die etxebizitza horien babes pu-
blikoko araubidearen zenbait alderdi erregulatu ahal izatea, dagokion toki-ordenan-
tzaren bitartez.

 241/2008 ABJI 89.etik 98.era par.
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VI .  KAPITULUA

ALORRAK

1. HERRI ADMINISTRAZIOA

A) Administrazio korporatiboa

Elkargoari borondatez atxikitzeko aukera hobetsi du proiektuak, dena den. Egia 
esan, 28/1997 Legearen 31. artikuluak babesa ematen dio aukera horri —aurreko 
batzuetan ere erabili izan dute, hain zuzen—, baina ez du ematen erabakirik ego-
kiena denik sortu nahi den elkargo-antolamenduak behar bezala antolatu dezan 
lanbidea eta gizartearen zerbitzuko erregulazio deontologikoa ezarri dezan per-
tsonen osasunean eta osasun publikoan zalantzarik gabeko eragina duen alor 
batean, begien bistakoa baita elkargo-ahalak (aipatu Legearen 24. eta 25. artikulue-
tan zerrendatuak) ez zaizkiela iritsiko elkargoratzen ez direnei. Horren guztiaren on-
dorioz, zera aholkatzen die Batzordeak organo proposatzaileei: lege-aurreproiektuan 
nahitaez elkargoko kide izan beharra ezartzeko aukera aztertzea, honako hau berma-
tu ahal izateko: Elkargoak eraginkorrago betetzea zaintza- edo tutoretza-eginkizunak, 
Elkargoa osatzen duten profesionalek ematen dituzten zerbitzuen hartzaileen intere-
senak alegia, baita lanbide-jarduera zehatzaren eta Konstituzioak bermatzen dituen 
eskubide, balio eta ondasun jakin batzuen arteko harremanarenak ere.

 132/2008 ABJI 27 par.

B) Kudeatzeko gomendioa

Ildo horretatik, eta AJAPELen 15. artikuluak xedatu duenaren ildotik, kudeatzeko 
gomendioaren figuraz ari gara Administrazioko organoen edo zuzenbide publikoko 
erakundeen eskumeneko jarduera materialak, teknikoak eta zerbitzuzkoak adminis-
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trazio bereko edo beste bateko organoen edo erakundeen eskuetan jartzen direnean. 
Subjektuen arteko lankidetza-kasu honetan, beraz, Zuzenbide Publikoko erakundeek 
osatzen dute elementu subjektiboa; elementu objektiboa, berriz, jarduera materialak, 
teknikoak eta zerbitzuzkoak, eta ez juridikoak, egitea, ez baikara ari eskumenaren titu-
laritatea edo eskumen-egikaritzaren funtsezko elementuak lagatzeaz. Artikulu horrek 
araututako araubide juridikoa, dena den, ez da aplikatzen zuzenbide pribatuaren 
mendeko pertsona fisikoak edo juridikoak tartekatzen direnean; halakoetan, 
noski, Estatuaren kontratuei buruzko legeria aplikatuko baita, dagokion neurrian.

SPKLren 8. artikuluak xedatu duenaren arabera, zerbitzu publikoak kudeatzeko 
kontratuaren bitartez, herri-administrazio batek pertsona fisiko edo juridiko baten 
esku uzten du zerbitzu baten kudeaketa, administrazio horrek zerbitzu horren presta-
zioaren eskumena bere gain hartu ondoren. Hala ere, zerbitzua aurreko prozesu pu-
blikorik gabe esleitu ahal izateko, ezinbestekoa da jarduera erakunde nagusiarentzat
ematea bereziki, eta Administrazioak bere zerbitzuen gainean duen kontrolaren pa-
rekoa izatea sektore publikoko delako organismo edo erakundearen gainean. Sozie-
tate batez ari bagara, botere esleitzailearen baliabide propiotzat jo ahal izateko, bere 
jardueraren funtsezko zatia Administrazioarentzat egiteaz gain, kapital guztiak izan 
beharko du publiko [SPKLren 26.4 artikulua, 4.n) artikuluarekin lotuta]. Lege horrek 
bere ondorioetarako definitu du 3. artikuluan sektore publikoa eta horren barruan 
dauden ente, organismo eta erakundeak.

 241/2008 ABJI 154.etik 155.era par.

C) Lotetsitako edo mendeko erakundeak

Aurreproiektuko zenbait artikulutan, garrantzizko zeregina ematen zaie, hainbat 
jarduera kudeatzeari dagokionez, sozietate publikoei eta/edo Autonomia Erkide-
goko Administrazioak edo udalek partaidetutako sozietateei (4 n), 10.2, 14.2 c),e),f), 
15.2,b), 25.2, eta 78. artikuluak), eta Batzorde honek, horiei buruzko gogoeta egi-
terakoan, kontuan hartu behar ditu, nahitaez, honako arau hauek: azaroaren 11ko 
1/1997 Legegintza Dekretua, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko 
Legearen testu bateratua (EONAL); azaroaren 26ko 30/1992 Legea, Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearena (AJAPEL); 
urriaren 30eko 30/2007 Legea, sektore publikoko kontratuei buruzkoa (SPKL), LUHIL 
eta TAOL. Hain zuzen ere, LUHILen 134. artikuluak jarduteko esparru juridiko hori 
marrazten du honako hau dioenean: «Herri-administrazioen araubide juridikoari eta 
kontratuei buruzko legeriak eta toki-araubideari buruzko legeriak onartutako era guz-
tiak erabil ditzakete herri-administrazioek, bere eskumeneko egikaritze-jarduketaren
kudeaketa propiorako edo kudeaketa zuzenerako».

Lehen-lehenik, sozietate publikoak eta partaideturiko sozietateak identifika-
tzeko eta horiei tratamendu bera emateko arriskuaz ohartarazi behar dugu.
Egin-eginean ere, sozietate publikoak Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren 
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zati dira, EONALen 7.4 artikuluak aurreikusi duenaren arabera, eta sozietate horien 
araubide juridikoa markatzen du horrek, zuzenbide publikoaren mende baitaude hein 
batean, Euskal Autonomia Erkidegoaren Ogasun Orokorrari dagozkion gaietan batez 
ere. Eta ez zaie gauza bera gertatzen gainerako sozietate partaidetuei, testuinguru 
honetan halakotzat hartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak edo haren 
erakundeek partaideturiko kapitala dutenak, partaidetza hori kapitalaren gehiengora 
iristen ez bada ere, hau da, partaidetza ehuneko 50 baino gehiago ez bada.

Partaideturiko sozietate horiek, gainera, mota askotakoak izan daitezke, partaide-
tza ere desberdina izan daitekeen bezala (administrazio edo erakunde publikoen 
partaidetza bakarrik; erakunde pribatuen partaidetza, publikoarekin batera; partaide-
tza publiko handia, sozietate publiko bihurtu gabe ere kontrolpean dagoela jo-
tzeraino; edo, Administrazioaren partaidetza hutsa, garrantzizko ehunekoetara heldu 
gabe).

Laburbilduz, eta arauaren helburua hori ez dela ematen duen arren —badirudi bene-
tako kontrolpean dauden tresna-sozietateez bakarrik ari dela—, aurreproiektuak ez 
du inongo desberdintasunik egiten partaideturiko sozietateak orokorrean aipatzen 
dituenean, eta horiei guztiei ematen dizkie aukera eta funtzio berberak, gainerako 
sozietatekideen izaerari begiratu gabe, eta Administrazioak duen partaidetza-
ehunekoari jaramonik egin gabe.

 241/2008 ABJI 149.etik 152.era par.

D) Sustapena

Egin-eginean ere, etorkizuneko legeak, 23. artikuluaren arabera, Autonomia Erki-
degoko Administrazio Orokorraren organo bakarrari —eta, ongi asmatuz, erre-
gelamenduari utzi dio horren erregulazio zehatzagoa ematea— eman dio legeak 
paratu dituen laguntza eta prestazioen kudeaketa zentralizatzeko ardura.

«Kudeaketa» terminoa hartu da oinarritzat atribuzio hori egiteko, eta interpretazio-
arazoak sorrarazten ditu, prestazio eta neurri batzuk direla eta; hain zuzen ere, 
biktimentzako era autonomoan, bereiz edo berariaz taxutzen ez direnak, baizik eta 
prozedura sektorial orokorren barruan, ekimenak kasu bakoitzerako aurreikusi dituen 
modulazio substantiboekin [esate baterako, 18., 19., 20 b) eta c) eta 22. artikulue-
takoak].

Horrenbestez, etorkizuneko arauaren egingarritasuna zainduko bada (lortu nahi 
diren helburuak erdiesteko eduki egokiaren beharraz ari gara hemen), egoki dirudi 
arauak beren-beregi argitu dezala ea 23. artikuluak aipatzen duen organoak es-
kumena izango duen biktimen kolektiboaren eskariak ebazteko, eskari horiek 
prozedura orokorren barruko prestazio eta neurriak hartzen dituztenean ain-
tzat; ala, bestela, organo horrek prozedura horietan parte hartuko duen, baina 
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alor sektorial bakoitzaren arabera (etxebizitza, hezkuntza, funtzio publikoa, eta 
abar) aplika daitekeen eskumen-atribuzioa aldatu gabe.

Zalantzarik gabe, proposamena egin duen organoaren eskumenekoa da bi so-
luzioen arteko aukera egitea; hala ere, Batzordearen ustez, egoki da ohartaraztea 
lehen soluzioak arazoak dituela, prozedura horiek beste administrazio batzuen 
ardurapean daudenean batez ere (adibidez, enplegu publikoaren alorrerako neu-
rriak).

Bigarren soluzioa dela eta, Batzordearen ustez, eta ekimenari arnasa ematen dio-
ten oinarri-helburuak ikusita, ad hoc sortu den organo horrek parte hartuko badu 
EAEko Administrazio Orokorreko beste organo batzuek edota beste Administrazio 
batek (toki- edo foru-administrazioari) ebatzi beharreko prozeduretan, bide egoki 
bat eratu beharko da, kaltetutako edo eragindako pertsona bakoitzaren egoera 
bereziak konponbide eta laguntza egoki eta eraginkorrak izango dituela bermatze 
aldera. 

Horiek horrela, Batzordeak uste du prozedurari buruzko formulak aztertu daitezkeela,
ebazteko eskumena duen organoaz besteko bati azken erabakian garrantzizko parte-
hartzea emate aldera, hala nola: nahitaezko ebazpen-proposamenak —berariazko 
motibazioa eskatzen baitute, onartzen ez badira—, nahitaezko txostenak, azken 
ebazpenaren edukia zehazten dutenak [30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoarena eta Administrazio Prozedura Erkidearena, 
aurrerantzean AJAPEL, 45.5 c) artikulua]; edota nahitaezko txosten lotesleak (AJA-
PELen 83.1 artikulua); izan ere, formula horiek guztiak eskatzen baitute lege-mailako 
arau batek ezar ditzala, azken erabakia hartzeko eskumena duen organoaren ahalak 
gehiago edo gutxiago modulatuko duten aurreikuspenak diren aldetik.

 20/2008 ABJI 69.etik 74.era par.

Batzorde honek aztertua du jada «landa-garapen»aren alorreko dirulaguntza-arauak
emateko eskumen-gaikuntza, hala Estatua/EAE eremuan, nola erakunde erkideak/
lurralde historikoak eremuan.

Beraz, aski da gogoratzea, lehen-lehenik, Konstituzio Auzitegiaren doktrina sendotua 
dela (denen erakusgarri, 13/1992 KAE) diru-laguntzen alorreko ahala egikaritu 
ahal izateko behar-beharrezkoa dela, diru-laguntzei buruzko ahala zer ere-
mutarako den, eremu horri buruzko eskumenaren (orokorra edo berariazkoa) 
titularra izatea. Oraingo honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 10.9 
artikuluak EAEri «nekazaritza eta abeltzaintza, ekonomiaren antolamendu orokorrare-
kin bat» alorrean esleitu dion eskumen esklusiboa euskarri nahiko sendoa da propo-
satua bezalako dirulaguntza-araua emateko.

 171/2008 ABJI 25.etik 26.era par.
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E) Zerbitzu publikoak kudeatzeko formulak

Katalogoko zerbitzuak emateari dagokionez, funtsezko bi erabaki hartu ditu au-
rreproiektuaren 59. artikuluak: (i) euskal administrazio publikoek honako formula 
hauen bidez antolatu ahal izango dute zerbitzuen eskaintza: zuzeneko kudeaketa, 
zeharkako kudeaketa administrazio publikoen kontratazioko araudiaren esparruan, 
itunak lege horretan aurreikusitako itun-araubidearen bitartez, eta hitzarmenak iraba-
zi asmorik gabeko erakundeekin; (ii) eskarien lehenengo harrerako prestazioak, bai 
eta esku hartzeko oinarrizko prozedura gisa kasuko koordinazioa duten prestazioei 
zuzenean lotutakoak ere, bereziki balioespena, diagnostikoa eta orientazioa, beti 
zuzeneko kudeaketa publikokoak izango dira, dela lehen mailako arretaren eremuan, 
dela bigarren mailako arretarenean.

[…]

Zentro pribatuei dagokienez, aipatu itunen (I. kapituluko 2. atala), hitzarmenen (I. ka-
pituluko 3. atala) eta kontratuen (I. kapituluko 4. atala) gauzatuko da lankidetza.

Zerbitzu publikoak zeharka kudeatzeko modalitatetzat jo izan dira itunak, eta 
gaur egun ere horri eutsi zaio Kontratuen Legean (SPKLren 251. eta 253. artikuluak) 
eta TAOLen (85. artikulua).

Kontratuei dagokienez, nahasi xamarra da aurreproiektuaren 70. artikuluaren idaz-
kera, itunaren araubidea bereizten duelako kontratazioko araubide orokorretik; hain 
zuzen ere, hondar-izaera eman dio —zerbitzuon izatasuna edo izaera berritzailea 
dela eta, itun-araubidera jotzea ezinezko gertatzen denean—, zerbitzu publikoen 
kudeaketa kontratatzeko modalitate bat baino ez denean ituna.

Hona modalitate horiek, ezagunak baitira: a) emakida, enpresariak galdu-gordean, 
edo bere arrisku eta menturara kudeatuko du zerbitzua; b) kudeaketa interesduna; 
horrela, Administrazioak eta enpresaburuak kontratuan ezarritako ehunekoan har-
tuko dute parte zerbitzua ustiatzeak dakartzan emaitzetan; c) ituna; dena delako 
zerbitzu publikoaren antzeko beste prestazio batzuk egiten ari den pertsona fisiko 
edo juridikoarekin egina; eta d) ekonomia mistoko sozietatea; Administrazioak berez 
edo erakunde publiko baten bidez hartzen du parte bertan, pertsona fisiko edo juri-
dikoekin batera.

Modalitate horiek guztiak dira zeharkako kudeaketakoak eta, tasatuta daude,
hasiera batean behintzat; beraz, legeria sektorialak aurreikusitako kasu guztiak, 
izena edozein dutela ere, bideratu behar izango dira kontratuei buruzko admi-
nistrazio-legeria orokorrak aurreikusitakoren batera.

Itunak, hain zuzen ere, SPKL izango du arau (salbuespen jakin batzuk salbuespen), 
baita dagokion zerbitzuko xedapen bereziak ere, lege horren kontrakoak ez diren bi-
tartean (SPKLren 252. artikulua).
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Arau hori, kontratazioaren alorreko arau erkideen multzoa bermatzeko bidetzat 
ezarri baita (azken xedapenetan zazpigarrena, 2, SPKL), aise kokatu daiteke EKren 
149.1.18 artikuluak onartu duen Estatuko eskumen-tituluan (denen erakusgarri, 
KAEak: 331 eta 141/1993); horrenbestez, legegile autonomikoaren edozein erabakik 
gai horri ekinez gero, errespetatu egin beharko du araua, Konstituzioaren arabera 
zilegia izango bada. Ildo horretatik, agerian utzi behar da SPKLk, alde batetik, beren-
beregi deklaratu duela Euskal Autonomia Erkidegoko foru-aldundiek eta batzar 
nagusiek ere euren kontratazioa egokitu beharko dutela Lege horrek administrazio 
publikoetarako ezarri dituen arauetara (33. xedapen gehigarria); eta bestetik, TAOLen 
85.2 artikulua aldatu duela, tokiko zerbitzu publikoak kudeatzeko moduak sartzeko,
eta, zeharkako kudeaketari dagokionez, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak zerbi-
tzu publikoak kudeatzeko kontraturako aurreikusi dituenetara jo duela (azken xeda-
penetan lehena).

 97/2008 ABJI 199.etik 208.era par.

F) Kide anitzeko organoak

Proiektuaren 3. artikuluko 1. paragrafoan gaineratu dutenez, «postua hutsik ba-
dago, sailburua bertan ez badago edo gaixorik badago, garapen-lankidetzaren 
arloko sailburuordeak jardungo du haren ordez». Egia esan, herri-administrazio bat 
edo gehiago, eta aurrekoez gain, gizarte-interesak ordezkatzen dituzten antolamen-
duak partaide dituen kide anitzeko organo baten lehendakariaren ordezkapenari
buruzko arauak ez dira AJAPELen oinarrizko arauen barruan sartzen, eta zilegi da 
proiektuak bere arauak ezartzea (zuzenean edo kide anitzeko organoaren beraren 
esku utzita). Xedapenaren idazkera, hala ere, ez da oso egokia, proiektuak arautu 
ezinezko kasuak hartu baititu (adibidez, Jaurlaritzaren Legearen arabera, Lehen-
dakariari, ez beste inori, dagokio sailburu-kargua bete gabe dagoenetarako 
kontuak erabakitzea; esate baterako, beste bat izendatu edo sailak bateratu, eta 
abar). Gainera, lehendakaritzari dagozkion funtzio edo eginkizun guztiekin sartu 
du organoko kide ere ez den pertsona bat, eta hori arrotz zaio kide anitzeko
organoen dinamikari, baita GLLren 16.2 artikuluak dioenari ere. Ondorioz, beraz, 
iruzkindu dugun tarteki hori beste era batera eman dezatela iradokitzen dugu, 
bai lehendakaria kanpoan dagoenetarako ordezkaritza kontseilukideren baten 
esku utziz, bai kontseiluak beraren esku utzita ordezkaritzari buruzko erabakia.

 106/2008 ABJI 29 par.

Bigarren paragrafoak, bestalde, lehendakariordea izendatu bai, baina ez ditu haren 
eginkizunak zehaztu; hala ere, aztertzen ari garen testuan argi dago ez dela lehen-
dakariaren ordez ariko, eta ez duela organoaren ordezkaritza izango lehendakaria 
ez dagoenean, biak ala biak lehendakariordetza ororen funtzio tipiko badira ere. 
Paragrafo horretan, beraz, kontseilukide bat lehendakariordetzat jotzerakoan, 
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edukia eman behar zaio hark bete behar duen funtzioari, gainerako bokalei 
dagozkienetatik bereizteko.

 106/2008 ABJI 30 par.

G) Zehapen-ahala

Batzorde honek, egin-eginean ere, zera onartu du (9/2006 ABJI): legegile au-
tonomikoak, dagokion eskumenaren babesean, aukera duela zehapen-alorra 
erregulatzeko, bidalketa egiten duen arauaz bestelakoetara joz, are ordena-
mendu autonomikoaz kanpokoetara —estatukora edo Europar Batasunekora— 
ere (50/2003 KAE, 6. OJ).

Hain zuzen ere, erremisio- edo bidalketa-teknika hori erabiltzen da 106. artikuluaren 
oraingo 2. paragrafoan. Egian esan, aurreproiektuak ezarritako araubideak badu 
ezaugarri bat, hots, arau-hausteen eta zehapenen katalogoa eratzeko, arau-hausteak 
tipifikatu dituen eta zehapenak eta horiek mailakatzeko irizpideak jaso dituen araue-
tara —lege-lerrunekoak denak— jotzen duela, eta horrek ez dakar, gure ustez, EKren 
25.1 artikuluak ezarritako berme material-formalak urratzea.

 122/2008 ABJI 135.etik 136.era par.

Hala ere, tentu handiagoz aztertu behar dira arau-hauste oso larria egiteagatik ezarri 
daitezkeen bi zehapen osagarri: euskal administrazio publikoekin kontratatzeko 
gaitasuna kentzea urtebetetik hamar urterako epean [89.4.c) artikulua […]

Ezgaitze hori zehapen-kasu autonomoa da, aurreproiektuak aurreikusi duen beste 
zehapen batez bestelakoa, diferentea, hots, «Lege honetan jasotzen diren jarduerak 
egikaritzeko ezgaitzea ondorengo bost urteetan, eta, horren ondorioz, hala bada-
gokio, kasuan kasuko administrazio-baimena eta, hala badagokio, homologazioa, 
ezeztatzea» [89.4 a) artikulua].

Teknikoki begiratuz gero, «kontratatzeko debeku» baten aurrean gaude, eduki hori 
duen administrazio-zehapen baten bitartez ezarri baita. Hau da, ez gaude kontrata-
tzea ex lege eta orokorrean galarazten duen inguruabar baten aurrean —SPKLren 
49.1 c) artikuluak aurreikusi duena bezalakoa— baizik eta Lege sektorial batek 
administrazio-zehapen gisa jarritako berariazko kontratazio-debeku baten aurrean 
—SPKLren 49.2 c) artikuluak aurreikusi duena bezalakoa—.

Ezer baino lehen esan behar da xedapen hori —SPKLren 49.2 c) artikulua— ez 
dela oinarrizkoa, eta, beraz, ez zaiela orokorrean aplikatzen administrazio publiko 
guztiei. Batzordearen ustez, legegile sektorialaren —legegile autonomikoa izan 
baitaiteke— eskumena inplizituki aitortzea dakar horrek —hots, ezar daitez-
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keen zehapenen multzoan mota horretako zehapen bat sartzeko eskumena—, 
kontratatzeko debekua dagokion legegilearen eskumenekoa bada, betiere.

Hala ere, eskumen-oinarri aski izateak ez du esan nahi segurtasun osoz sartu 
daitekeenik. Izan ere, arau-hauslearen ondare juridikoari nabarmen eragiten dion 
zehapen-neurria da, eta gauzatu den sektoreaz haratago doa —ez baita gizarte-
zerbitzuen eremura mugatzen—, eta berria da —ez baitzen GZLn ageri—, eta, ho-
rrenbestez, aztertzen ari garen sektorearen berezitasun eta helburuetatik kanpo egon 
da orain arte, eta ez du parekorik beste lege batzuetan, antzeko ondasun juridikoa 
eta arau-hausterako arriskua bertsua partekatu badezakete ere —3/2005 Legea, 
otsailaren 18koa, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babestekoa—.

Diseinatuta dagoen moduari ere hedatu ahal zaizkio eragozpenak 
—heinekotasun-printzipioa errespetatzen ote duen—, gizarte-zerbitzuen ere-
muan jarduteko gaitasunaz gabetzeko zehapena baino gehiago luzatu daiteke-
elako, kontuan hartuta eremu horretakoa izango litzatekeela delako portaera 
arau-hauslea, eta eremu horretan beteko lukeela bere helburu prebentibo eta 
konpontzekoa zehapenak.

 97/2008 ABJI 267.etik 272.era par.

Bigarrenik, zera gomendatuko genuke: zehapenak Legeak erregulaturiko erregistro 
guztietan jasotzeari dagokionez, 94. artikuluaren 1. atalak ezarri baitu, zehaztapen 
bat edo beste sartzea. Neurri horrek zehapena iraunarazi egiten duenez denboran 
zehar, inskripzio hori deuseztatzeko epea aurreikusi beharko luke Legeak, arau-
hauslea bizi osorako estigmatizatuta gera ez dadin.

 97/2008 ABJI 276 par.

62.2 artikuluak, ZALen 9.1 artikuluaren kopiak, ondorengoa dio: «tipifikatutako ekin-
tzaren egileak dira pertsona fisikoak edo juridikoak, haiek bakarrik, taldean edo tres-
na gisa erabiltzen duten beste baten bidez egiten dituztenak». Eta artikulu bereko 3. 
paragrafoak, a), c), d), eta f) idatz-zatietan, pertsona asko arau-hauste jakin batzuen
egiletzat jotzen ditu.

62. artikuluaren 4. paragrafoak, ZALen 9.3. artikuluaren kopiak, honakoa dio: «behin-
behineko erantzulea pertsona juridikoa denean, erruduntasun-epaia, zigortu nahi den 
jardun edo huts zehatzean, haren borondatea osatu duen pertsonari edo pertsona
fisikoei buruz egingo da.. Kasu horietan, ezin izango dira aipaturiko pertsona fisikoak 
arau-hauste beragatik behin baino gehiagotan zigortu».

Artikulu beraren 5. paragrafoak ondorengoa dio: «arau-hauste berarengatik subjektu 
ezberdinei egotzitako zigorrak haien artean independenteak izango dira».
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Aurreko paragrafoak nahasgarriak eta kontraesanekoak dira. Izan ere, zuzenbide 
penalean gertatzen denaren aurka, administrazio-zuzenbidean arau-hausteen 
erantzuleak pertsona juridikoak izan daitezke, horiei egozten baitzaie arau-
haustea egin izatea, eta ez arau-haustea egiteko borondatea izan duten per-
tsonei edo haien kontu diharduten enplegatuei edo hirugarrenei.

Beste gauza bat da ekintza bera hainbat arau-hausteren oinarria izatea, beste balio 
juridiko batzuei modu negatiboan eragiteagatik (ZALen 18.2 artikulua). Halakorik iza-
nez gero, ekintza berari dagokionez hainbat erantzukizun bereiz litezke, baina 62.3 
artikuluko aipatutako a), c), d) eta f) idatz-zatietan idatzita dagoen moduan, idatz-
zatiek ez dute kontuan hartzen balio juridiko anitzek eragina izan dezaketela, baka-
rrak baino ez, eta, beraz, arau-hauste administratiboaren erantzukizuna pertsona 
juridikoari bakarrik egotzi behar zaio eta ez haren borondatea osatu duten pertsonei
edo haren kontura diharduten enplegatuei edo hirugarrenei. Pertsona juridikorik ez 
dagoenean, erantzukizuna ekintzaren egileari bakarrik dagokio, alegia, ekintza agin-
du duenari, hots, enpresariari, eraikitzaileari eta abarri, eta ez, ordea, horien aginduak 
betetzen dituztenei.

141/2008 ABJI 125.etik 129.era par.

Beste alde batetik, aurreproiektuaren 71.16 artikuluko aurreikuspenek (arau-hauste
larritzat jo baitu hiru arau-hauste arin egitea urtebeteko epean), eta 72.2 ar-
tikulukoek (arau-hauste oso larritzat jo baitu hiru arau-hauste larri egitea urtebeteko 
epean) hautsi egiten dituzte zehapen-zuzenbidearen antolamendu-printzipioak,
non bis in idem printzipioa urratzen dutelako, eta ez dute konstituzionaltasun-
juzgua gainditzen (EKren 25.1 artikulua urratzen dutelako), administrazio-tipo 
autonomoa sortu dutelako, arau-hausleak beste egintza bat egin izana alde 
batera utzita, erabat. Konstituzio Auzitegiak uztailaren 7ko 188/2005 epaian de-
klaratu duenez, «halakoetan, beste egintza edo gertakari berririk ez dagoenez, 
aldez aurretik zehatutako aurreko egintzak zehatzen dira, aldez aurretik ezarritako 
zehapen edo zigorrak errepikatze hutsa ez delako bereizitako oinarri berria non bis 
in idem printzipioaren aplikazioa baztertzen duena. Legegileak berrerortzea zigor-
tzeko duen modu horrek, oraingo kasuan behintzat, gainditu egiten du, beraz, eta 
Estatuko Abokatutzak dioenaren kontrara, Konstituzio Auzitegiaren kontrolaz at 
egongo litzatekeen legegintza-teknikaren akats hutsa [«konstituzionaltasun-juzgua 
ez baita legegintza-teknikari buruzkoa»: KAEak: 109/1987, ekainaren 29koa, 3 c) 
OJ; 341/1993, azaroaren 18koa, 2. OJ; eta 37/2002, otsailaren 14koa, 6. OJ], eta, 
horrenbestez, non bis in idem printzipioa, eta ondorioz EKren 25.1 artikulua, urratzen
ditu». Ondorioz, 71.16 eta 72. artikuluetan tipifikaturiko arau-hausteei ezin zaizkie 
horrela eutsi testuan.

Gauza bat da arau-hausle beraren arauz kontrako geroko portaera bat zorro-
tzago zehatzea, aldez aurretik egindako arau-hausteak kontuan hartuta, eta 
besterik da, ordea, zenbait arau-hauste egiteagatik zigortzea, tipo autonomoa 
sortuz, arau-hausleak beste egintza berri bat egin izana alde batera utzita, 
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erabat. Proposamena egin duen organoaren asmoa lehen kasukoa baldin bada, 
hau da, urtebeteren buruan egindako hirugarren arau-hauste arina arau-hauste larri-
tzat tipifikatzea, ildo horretatik idatzi beharko litzateke arau-haustearen tipoa —eta 
gauza bera esan daiteke hirugarren arau-hauste larria egin izanaz, oso larritzat joko 
litzateke eta—; kontuan hartuta, gainera, kasu horietan berrerortzea ezin daitekeela 
astungarritzat jo, zehapena graduatzerakoan.

Eta araua hausten duten portaerak tipifikatzerakoan erabili behar den arreta edo tentu 
bera baliatu behar da zehapenetan, adierazi dugunaren ildotik, horiek ere baitaude 
legezkotasunaren printzipio konstituzionalaren mende (207/1990 KAE, besteak beste).

 191/2008 ABJI 101.etik 103.era par.

 Ikus 192/2008 ABJI 168.etik 170.era par.

Bestalde, Batzordeak ulertzen du, zigor erregimenaren bidez lortu nahi dituen xedee-
tatik hartzea legegileari dagokion xedapena dela onartuz, berrerortzea, errepikatzen
den jokabidea adierazten duen aldetik, ondorio handitzaile esanguratsua izateko 
eta arau-hauste handiagoa merezi izateko, proportzionaltasun-printzipioa ain-
tzat hartuz, ahal delarik epe mugatu bati —urtebeteko, biko edo hirukoari— lotu
behar litzaiokeela, arau-haustearen jarraikortasun nabarmena eta legea ez bete-
tzeko gogo tematia, zeini zuzentzeko ezarritako zehapenak edo zehapenek batere 
eragin ez baitiote, erakusteko.

 192/2008 ABJI 171 par.

Hain zuzen ere, tipikotasun-printzipioaren funtsezko eskakizuna da (edo 
legezkotasun-printzipioaren berme materiala), segurtasun juridikoaren prin-
tzipioarekiko loturatik datorrena, ahalik eta zorrotzen eta argien deskribatu 
behar direla arau-hausteak eta dagozkien zehapenak, halako moldez non herrita-
rrak aldez aurretik eta ahalik eta ziurren ezagutu ahal izango baititu zer portaera edo 
jokabide diren arau-hauste, eta zer zigor-erantzun espero dezakeen (besteak beste, 
133/87, 29/89, 207/90, 40/91 KAEak).

Legezkotasun-printzipioa betez (EKren 25. artikulua) —tipikotasunaren printzipioa 
horren adierazpen edo agermena baita—, arau-hausteak aldez aurretik eta behar 
bezalako argitasunez zehaztu behar direlako lege-lerruneko arau batean —lex previa 
eta lex certa—, beharrezkoa litzateke legeak arau-hausteei egindako tipifikazioa eta 
kalifikazioa ziurtasun eta zehaztasun gehiagoz egitea, segurtasun juridiko handiagoa 
emateko zehapen-sistemari arauak jorratutako gaian. Horregatik egin ditugu aurreko 
oharkizun orokorrak, gero osatuko baititugu dagokion atalean arau-hausteen tipoei 
egingo diegun azterketaren emaitzekin.

 191/2008 ABJI 98.etik 99.era par.
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Zehapen-araubidearen antolamendu-printzipioei lotuta, era berean, honako hau ikusi 
dugu aurkeztu diguten testuan: inondik ez dela ageri tipifikaturiko arau-hausteak nori 
leporatu behar zaizkion zehazten duen xedapena. Kontuan hartzekoa da, Batzorde
honek adierazi izan duenaren ildotik, subjektu erantzulearen identifikazioa, ildo 
horretatik, zehapen-araubidearen funtsezko elementua dela, eta estu-estu lo-
tzen zaiola zuzenbide penalak —eta jakina, zehapenerako administrazio-zuzenbi-
deak— ardatz duen erruduntasun-printzipioari; egin-eginean ere, bermatu egin 
behar da elementu hori, arau erregulatzailean, pertsonaren duintasunari (EKren 10.1 
artikulua) dagozkion funtsezko alderdiei eragiten dielako, baita ordenamenduaren 
funtsezko balioei ere, hala nola justiziari eta ekitateari, arau-haustearen egile ez di-
renei zehapenik ezartzea debekatuz» (80/2002 ABJI). Horrenbestez, beraz, argitu 
egin behar da erantzukizuna nori egotziko zaion (hala bada, arau-haustea farmazia-
sorospeneko zein establezimendutan gertatu den, horren titularrari, titularrei edo titu-
larkideei; edota, tipifikazioa eginez gero aplikatzekoak diren berariazko arauetara joz, 
arau horietan subjektu erantzule gisa agertzen direnei).

 191/2008 ABJI 100 par.

Ikus 122/2008 ABJI 138.etik 139.era par.

Aurreproiektuaren 73. artikuluak zehapenak jorratu ditu, baita horiek graduatu edo 
mailakatzeko irizpideak ezarri ere: subjektu arau-hauslearen zabarkeria eta asmoz-
kotasuna, iruzurra, ados jartzea, aurreko oharpenak ez betetzea, enpresaren nego-
zio-kopurua, erasaniko pertsonen kopurua, eraginiko kaltea, arau-haustearengatik 
lorturiko onurak, arriskuen iraunkortasun edo iragankortasuna eta berriz egitea. Ikusi 
daitekeenez, zehapena graduatu edo mailakatzeko kontuan hartu beharreko ingu-
ruabar horietako batzuk aldi berean dira tipoaren osagai, testuaren 69.3 artikuluak 
aurreikusi duenaren ondorioz: ildo horretatik, «bide gabe lorturiko onuraren zenba-
tekoa, gutxi gorabeherakoa» (69.3.b artikulua —tipoaren osagai gisa funtzionatuko 
duena—, parekatu egin daiteke «arau-haustearengatik lorturiko onurak» horrekin 
(73.1 artikulua —zehapena mailakatzeko irizpidea—), edo «asmozkotasun-maila» 
(69.3.c artikulua) «subjektu arau-hauslearen asmozkotasuna» delakoarekin (73.1 ar-
tikulua), edo «arau-haustea orokortzea eta behin eta berriz egitea» (69.3.e artikulua) 
73.1 artikuluko «berriz egitea» edo, are, «erasaniko pertsonen kopurua»rekin (azken
hori «orokortasun» gisa interpretatzen badugu).

Horri buruz adierazi behar dugu arau-haustearen larritasuna kalifikatzeko hartzen
diren irizpideak ezin direla berriz erabili zehapenaren hedadura mailakatu eta 
zehazteko, nahiz eta legeak beren-beregi jaso helburu horretarako kontuan hartzeko
moduko irizpideen artean: horra aplikatzaileari beren-beregi luzatu behar zaion me-
zua, herritar guztiek jakin beharrekoa. Bestela, bikoiztu egingo lirateke ondorioak, 
eta, gainera, heinekotasun-printzipioaren urradura ere eratorriko litzateke, gu-
txienez ere. Egoera hori beren-beregi debekatuta dago otsailaren 20ko 2/1998 
Legean, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioen zigortzeko ahal-
menari buruzkoan (14.6 artikulua), baita Zuzenbide penalean ere, orobat adminis-
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trazio-zehapenen eremuko legeria sektorialen batean ere. Jurisprudentziak ere ez du 
zalantzarako tarterik uzten horretan: egitezko edo arauzko inguruabar berberak ezin 
du, aldi berean, arau-haustearen tipoaren osagai eta zehapenaren astungarri izan. 
Horri buruz, argibide gardena ematen du 1998ko apirilaren 17ko AGEk (1998/4399 
RJ).

Ondorioz, 69. artikuluko 3. paragrafoko irizpideak kontuan hartzekoak izaki arau-
hauste bat arin, larri edo oso larritzat jotzeko, irizpide horiek ponderatuz gero por-
taera arau-hauslea tipifikatu eta kalifikatzeko, ezingo dira zehapenaren hedadura 
mailakatzeko erabili.

 191/2008 ABJI 104.etik 106.era par.

H) Administrazioen arteko harremanak

Horiek aztertu aurretik, baina, koordinazioaren —zentzu hertsian hartuta— eta 
elkarlanaren arteko aldeak aipatuko ditugu, labur bada ere. Konstituzio Auzite-
giaren doktrinak borondatezkotasunarekin lotu izan du elkarlana, eta koordina-
zioa, aldiz, inposizioarekin. 

Koordinazio-ahalmenek —lankidetza-teknikek ez bezala, borondatezko parte-
hartzean oinarritzen baitira, eta, ondorioz, elkarlanean diharduten enteen arteko 
egoera orekatuagoan— badakarte «halako zuzendaritza-botere bat, koordinatzen 
duenak koordinatuarekiko duen nagusitzaren ondorioz» [214/1989 KAE, 20 f) OJ]. 
Eta, horrenbestez, inposizioa izaki koordinazioaren adierazgarri nagusietako bat, 
elkarlan- edo kooperazio-formulek ezaugarri duten borondatezkotasunaren aurrean 
[ikus, gainera, 331/1993 KAE, 5. A) OJ], argi dago koordinaziorako ahalmena duenak 
legitimazioa ere baduela, printzipioz behintzat, neurri harmonizatzaileak bere kabuz 
ezartzeko, zerikusia duten ente guztien jarduerak eraginkorrago bateratzeko. Koordi-
nazioak, dena den, ez dakar koordinaturiko erakundeei berezko eskumenak kentzea,
baizik eta eskumen horien egikaritzari muga bat jartzea, besterik ez (27/1987 KAE, 5. 
OJ).

TAOLen ere ageri da elkarlan- eta koordinazio-tekniken arteko desberdintasuna; izan 
ere, 57. eta 58. artikuluekin batera, elkarlan- edo kooperazio-teknikak adierazi baiti-
tuzte, funtzionalak zein formalak, 10.2, 59. eta 62. artikuluetan zehazten dira admi-
nistrazio publikoen koordinazio-ahalmenak [KAEak 214/1989, 20 f) OJ eta 331/1993, 
5 a) OJ].

[…]

Kasu horretan, badirudi inposizio-ideiari lotu zaiola koordinazioaren ideia, eta 
posible da hori, Jaurlaritzak erreserbatuta dituelako araugintza-eskumenak
—39. artikulua—, zeinek berezko baitute koordinaziorako funtzio orokorrak 
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erabiltzeko aukera, foru-diputazioek zein udalek dituzten exekuzio-eskumena-
ren erabilera baldintzatzeko moduan. Koordinaziorako ahalmena estu lotuta dago 
araugintza-eskumenekin, halako moldez non azken horien titularrak koordinazio-
ahalmena baitu berezko osagarri gisa (194/2004 KAE, azaroaren 10ekoa). Hala ere, 
ez da ezer esaten ezarri daitezkeen mekanismo-motei buruz.

[…]

Halakoetan, badirudi lankidetza edo elkarlan hori borondatezkoa dela —edo koo-
peratiboa—. Gogoratzekoa da lankidetza- edo elkarlan-printzipio hori Konstituzioak 
ezarri duen Estatuaren lurralde-antolamenduaren formaren muinean dagoela, eta 
Konstituzio Auzitegiak halako diskrezionalitate-tarte bat aitortu duela lankidetza- edo 
elkarlan-mekanismo espezifikoak zehazterakoan; egin-eginean ere, administrazio 
interesdunek parte hartzeko organoak sortu daitezke, edota adostasunerako tresnak 
aurreikusi.

 97/2008 ABJI 128.etik 134.era par.

Ikus 126/2008 ABJI 130.etik 133.era par.

2. UDAL AUTONOMIA

Ildo horretatik, Konstituzio Auzitegiak behin eta berriz errepikaturiko doktrina da 
EKren 137. artikuluak finkaturiko toki-autonomia erakunde-bermea dela, lurralde-
ko toki-erakundeen autogobernuaren funtsezko elementuak edo barne-muina 
hartzen dituena, eta legegileak (berdin dio estatukoa zein autonomia-erkidegoa 
den, edota orokor zein sektorial) nahitaez errespetatu behar duela muin hori, 
administrazio horiek autogobernua duten entetzat joko baditugu behintzat.

Dena den, zera ere azaldu du: legegile autonomikoak ezin dituela bazterrean utzi
arau-aurreikuspen orokorretatik etorritako exijentziak, toki-autonomia neurri 
batean sakrifikatzeraino, tartean dauden interes publiko eta pribatuak pon-
deratu ondoren, eta horiei zor zaiena emateko, hain zuzen ere (252/2005 KAE, 
urriaren 11koa).

Aztertzen ari garen kasura bueltatuz, toki-erakundeei dagokie herri-jabariko udal 
ondasunen afektazio eta desafektaziorako eskumena, eta, toki-erakundeek, oro 
har, eta euren zerbitzuei dagokienez, askatasun eta esklusibitate osoz egikaritzen 
dute eskumen hori, toki-erregimenari buruzko arauetan ezarritako mugez bestelako-
rik gabe.

Hezkuntzako zerbitzu publikoa, hala ere, ezin da udal zerbitzu soiltzat hartu, eta 
beraz, alde batetik, toki-erakundeak bere eskumenari eusten dio bere eraikin 
bat hezkuntza-zerbitzutik desafektatzeko erabakia hartzeko, baina, beste ba-
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tetik, aldez aurreko baimena behar du, hezkuntzaren alorrean eskumena duen 
administrazioaren partetik.

Horrenbestez, toki-autonomiak baimen-araubide horren ondorioz jasan dezakeen 
sakrifizioa behar-beharrezkoa da oinarrizko arau-aurreikuspenen ondoriozko exijen-
tziak betetzeko, eta, beraz, proiektuaren artikuluei buruzko gai jakin batzuen gainean 
egin daitezkeen gogoeta zehatzak alde batera utzita, ikuspegi horretatik ere ezin dio-
gu erreparorik jarri aurkeztu diguten proiektuari.

Kontu horretan sakonduz, Auzitegi Gorenak ere eman du bere erabakia gai honi 
buruz, Kataluniako Generalitatearen 212/1994 Dekretua, uztailaren 26koa, udal titu-
laritateko eskola-eraikin publikoen desafektazioa egin aurreko baimena lortzeko pro-
zedura erregulatu duena, inpugnatu zutela eta; hain zuzen ere, eta maisu-maistren 
etxebizitzak desafektatu aurreko baimenari lotuz, baztertu egin du aipatu dekretu 
horrek toki-autonomia urratzen duenik; izan ere, udalaren jabetzako ondasun ba-
ten desafektazioaz ari bagara ere, udal zerbitzu huts ez den zerbitzu publiko bati 
(hezkuntzakoari) atxiki zaio (Auzitegi Gorenaren 2003ko uztailaren 15eko epaia; RJ 
2003\6346).

 52/2008 ABJI 28.etik 33.era par.

 Ikus 51/2008 ABJI 25.etik 30.era par.

Aurreproiektuaren xedearekin bat etorriz, eta eskumen-euskarria aztertu baino lehen, 
on da gogoratzea ekimena zuzen-zuzen lotuta dagoela EKren 137. eta 140. artiku-
luekin.

Konstituzio Auzitegiak (KA) goiz izan zuen aukera EK-k toki-autonomia duten 
erakundeentzako taxutu konfigurazioari buruzko doktrina ezarriz joateko.

Hartara, dagoeneko bere 4/1981 epaian, otsailaren 2koan, Konstituzioaren aurre-
ko zenbait legeen aurkako —Toki Erregimenari buruzkoa, horien artean— konsti-
tuziokontrakotasuneko errekurtso abstraktu bati buruzkoan zioenez:

Lurralde-antolamenduari dagokiola, udalerriz, probintziaz eta era daitezen autonomia-
erkidegoez osaturik dago Estatua. Entitate horiek guztiek autonomia dute zeinek bere 
interesak kudeatzeko.

Transkribatu dugun xedapenak zera erakusten du: Estatuaren kontzepzio zabal eta kon-
plexua, lurralde-mailako zenbait antolamendu autonomiadunez osaturik baitago. Ho-
rrenbestez, beharrezko da autonomia-printzipioaren eremua zedarritzea, udalerriak eta 
probintziak aintzat hartuz bereziki; horretarako, jakina, Konstituzioak ezarritako beste 
printzipio batzuekin lotu behar da printzipio hori.

Oroz gain, argi eta garbi dago autonomiak botere mugatua hartzen duela aintzat. Hain 
zuzen ere, autonomia ez da subiranotasuna —botere horrek ere bere mugak baititu—, 
eta kontuan hartuz gero autonomia duen lurralde-antolamendu bakoitza osotasunaren 
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zati bat dela, inolaz ere ezin da autonomiaren printzipioa batasunaren printzipioaren 
aurka eraman; aitzitik, azken horren barruan erdietsi behar du bere benetako zentzua,
Konstituzioaren 2. artikuluak dioenaren ildotik.

Horregatik, bada, zedarritzen du Konstituzioaren 137. artikuluak botere autonomo ho-
rien esparrua «zeinek bere interesak kudeatzeko», eta zera eskatzen du horrek: ente 
bakoitzari bere interesak betetzeko behar dituen eskumen propio eta esklusibo guztiak 
ematea.

Konstituzioaren arabera, beraz, ente edo erakunde bakoitzari bermatzen zaion autono-
mia bere interesaren irizpidearen araberakoa da: udalerriaren, probintziaren, autonomia-
erkidegoaren interesa (3. OJ)».

Toki-autonomiaren printzipioa ere oso goiz lotu zitzaion erakunde-bermearen kon-
tzeptuari; hain zuzen ere, uztailaren 28ko 32/81 KAEn, diputazioei buruzko lege au-
tonomiko baten aurka jarritako konstituziokontrakotasun-errekurtsoa zela eta:

Konstituzioak bermaturiko autonomiarako eskubidearen titular diren aldetik, toki—erki-
dego edo –komunitateak ezin dira utzi autonomia-erkidego bakoitzak eskubide horretaz 
egin dezakeen interpretazioaren mende, bere eskumenen definizioaren eta gobernu-
organoen konfigurazioari dagokienez; are gehiago kontuan hartzen bada, beste orde-
namendu batzuetan ez bezala, eskubide horri ez zaiola erreakzio-eskubiderik lotzen, 
konstituzio-jurisdikzioaren aurrean lege-mailako arauen aurka bide bat ematearren.

Orokorra da berme konstituzionala, Estatu-eredu bat taxutzen duena, eta horrek na-
hitaez dakar berekin zera ulertu beharra: Estatuari dagokiola antolamendu eta esku-
menen alorreko oinarrizko printzipioak edo irizpideak finkatzea, Estatu osoan aplikatu 
daitezen. Oinarrizko baldintza horiek finkatzeak, dena den, inola ere ez du ekarri behar 
Estatu osoko toki erakunde guztientzako araubide uniformea ezartzea; aitzitik, zenbait 
aukera desberdin utzi behar ditu zabalik, autonomia-erkidegoen arau-ahalmena ez baita 
erregelamenduzkoa kasu horietan. Oinarrizko baldintza horiek errespetatuz gero, noski, 
autonomia-erkidegoak libre dira legeak egiteko (5. OJ).

Aipatu doktrina hori —alegia, toki-autonomiari buruzkoa, berme konstituzionalak ba-
bestua— errepikatu egin zen gero uztailaren 5eko 159/2001 KAEn (5. OJ): «Toki-au-
tonomiaren kontzeptuaz eta edukiaz, orobat estatuko zein autonomia-erkidegoetako 
legegileek horri buruz errespetatu beharreko eskumen-esparruaz, goiz samar adie-
razi genuen toki-autonomiak «Estatuko boterearen lurralde-banaketa hartzen duela, 
terminoaren zentzu irekian, eta honela ulertu behar dela: toki-erkidegoak interesatzen
zaizkion gaien gobernuan eta administrazioan bere organoen bitartez parte hartzeko
eskubidetzat; nolanahi ere, botere mugatua da, Estatuaren batasun-printzipioari ezin 
aurkatuzkoa» (KAEak 4/1981, otsailaren 2koa, 3 .OJ, eta 32/1981, uztailaren 28koa 
[RTC 1981, 32], 3. OJ; doktrina hori berrestera etorri dira, besteak beste, Konstituzio 
Auzitegiaren honako epai hauek: 27/1987, otsailaren 27koa [RTC 1987, 27], 2 .OJ, 
170/1989, urriaren 19koa [RTC 1989, 170], 9. OJ, edo 109/1998, maiatzaren 21ekoa 
[RTC 1998, 109], 2. OJ)… Azken finean, EKren 137. artikuluak (EKren 140. eta 141. 
artikuluen laguntzaz) finkaturiko toki-autonomia erakunde-bermea da, lurraldeko 
toki-erakundeen autogobernuaren funtsezko elementuak edo barne-muina har-
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tzen dituena, eta legegileak (berdin dio estatukoa zein autonomia-erkidegoa 
den, edota orokor zein sektorial) nahitaez errespetatu behar du muin hori, 
administrazio horiek autogobernua duten entetzat joko baditugu behintzat.
Konstituziogileak toki-autonomiaren eduki zehatza aldez aurretik markatu ez zuen 
neurrian, Konstituzioak berak gaitutako legegileak (zentzuz jokatuz gero, ukitu ezin 
den muin horren barrukotzat jo daitezkeen gaiak erregulatzeko gaikuntza duenak, 
alegia) bere esku izango du, noski, hasierako taxutze-askatasun hori alde batera 
edo bestera eramatea; hala ere, ezin izango dio toki-autonomiari edozein eduki jarri; 
ez behintzat EKren 137., 140. eta 141. artikuluek marraztutako esparru orokorraren 
kontra. Legegileak debeku du toki-erakundeek beren intereseko gaietan duten 
erabakimena edozein modutan erregulatzea, hau da, ezin du inongo erregula-
ziorik egin toki-erakundeei dagozkien gai guztietan benetan parte hartzea, eta 
ondorioz, benetako autogobernu-erakunde gisa existitzea, bermatzen dien gu-
txieneko atalase horren azpitik; bestela, konstituziokontrakotasunean eroriko 
litzateke, toki-autonomiaren berme konstituzionala urratzeagatik» (5. OJ), eta 
gero, beste batzuetan (KAEak: 170/89, 9. OJ; 51/04, 9. OJ; 252/05, 4. OJ).

Ondo esan daiteke, beraz, hiru alorretan babesten dituela berme konstituziona-
lak erakunde horiek: zertarakoan, desagertu daitezen saihestuz; edukiari dago-
kionez, horien barne-muin ukiezina taxutuz; eta denboraren iragatearen aurka, 
ezagutzeko moduko bihurtuz.

Ikusi ahal izan denez, hortaz, Legearen mende uzten da autonomia taxutzea -»toki-
autonomia da toki-erakundeek duten eskubide bat, eta benetako ahalmen bat, gai 
publikoen garrantzizko zati bat ordenatu eta kudeatzeko, Legearen esparruaren ba-
rruan betiere, eta euren ardurapean eta herritarren mesedetan (159/01 KAE, 4. OJ)-, 
autonomia horren babesaren bermea bezala —«legegile arruntaren esku utzi da 
horren erakunde-konfigurazio zehatza, Konstituzioak bermatzen duen hondar ukiezin 
edo funtsezko barne-muina jarriz muga bakartzat» (32/81 KAE, 3. OJ)—.

Horren ondorioz, pluraltasuna dario erakunde-bermearen kontzeptuari -»Azken 
finean, Legea baita ente-mota bakoitzaren autonomia-printzipioa zehazten duena, 
Konstituzioarekin bat etorriz (4/81 KAE, 4. OJ)-; beraz, hori taxutzeko era zehatzak
aldaketak izan ditzake erakunde bakoitzaren —autonomia-erkidegoa, probintzia,
udalerria— ezaugarrien arabera; izan ere, 240/06 KAEk bere 7. eta 8. oinarri juri-
dikoetan adierazi baitu hori, Ceutako hiri autonomoak toki-autonomiaren defentsan
planteatu duen gatazka dela eta.

Doktrina konstituzionalak ildo beretik adierazi duenez, Konstituzioak dakarren toki-
berme horrek hartzen dituen erakundeen zerrenda itxia da: udalerriak, probintziak eta 
uharteak, eta horiek bakarrik, eta ez da zilegi beste toki-erakunde mota batzuetara
hedatzea: «erakunde-berme horrek, ordea, ez ditu «udalerriaren lurralde-eremuaz 
azpiko erakundeak» hartzen (214/89 KAE, 4. OJ).

Doktrina konstituzionala, era berean, saiatu egin da ezinbesteko ezaugarrien lehen 
lerroak marrazten, toki-autonomiak hori duten erakundeei zer dakarkien erakuste-
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ko: «…honela ulertu behar da toki-autonomia: toki-erkidegoak interesatzen zaizkion
gai guztien gobernuan eta administrazioan bere organoen bitartez parte hartzeko 
eskubidetzat; era berean, parte-hartze horren intentsitatea graduatu egiten da, to-
kian tokiko interesek eta tokiz gaindikoek gai edo alor horietan duten zerikusiaren 
arabera. Dagozkien gaien gobernuan eta administrazioan parte hartuko badute, 
ahalmenak behar dituzte toki-erkidegoaren ordezkaritza-organoek, ahalmen horien 
ezean ezinezko delako edozein jarduera autonomo» (32/81 KAE, 4. OJ).

Hona zer zioen 27/87 KAEk bere 2. oinarri juridikoan erakunde horien eskumenei 
buruz:

Ezin da Konstituziotik ondorioztatu autonomia duen lurralde-antolamendu bakoitzari beti 
egokituko zaiola eskubide edo ahalmen bat, bere dituen eskumenak erabat eta zorrotz
banatuta edo bakartuta egikaritzeko bide emango diona…; aitzitik, zerbitzu publikoen 
bilbadura osoa hartu beharko da kontuan, eta horrek guztiak zilegitasuna ematen (edo 
ezinbestean ezartzen) dio legegileari harremanetarako formulak eta bideak ezartzeko, 
bai toki-administrazio batzuen eta bestetzuen artean, bai horien guztien eta Estatuaren 
eta autonomia-erkidegoen artean ere, bakoitzaren interesak kudeatzeko dagozkien 
eskumenak egikaritzeari dagokionez… koordinazio horrek, hala ere, ez dakar koordina-
zioaren peko erakundeen eskumenak murriztu edo gutxitzerik; aitzitik, koordinazioaren 
peko erakundearen aldeko eskumen-titularitatea dakar, berez. Azkenik, berretsi egin 
behar da toki-korporazioen autonomia-printzipioa bateragarri dela eskumenen egikari-
tzearen gaineko legezkotasun-kontrol batekin, baldin eta Estatuak edo autonomia-er-
kidegoek egiten badute legegileak aldez aurretik erabaki moduan, kontuan hartuz gero, 
gainera, bai bata bai bestea toki-erakundeen gainetik daudela. Hala ere, argi utzi behar 
da inoiz ezingo direla kontrol orokor edo zehaztugabeak izan, toki-erakundeak Estatua-
ren edo autonomia-erkidegoaren Administrazioarekiko mendekotasun edo dependen-
tzia ia hierarkiko baten pean jartzerainokoak; aitzitik, kontrol zehatzak izango dira, toki-
erakundearen eskumena egikaritzeak interes orokorrei (aldi berean toki-erakundearen 
interesekin bat egiten dutenei) eragiten dienerako, normalean.

Horrenbestez, zenbait ezaugarri atera daitezke Konstituzio Auzitegiak toki-autono-
miaren inguruan taxutu duen doktrinatik.

Autonomia hori duten erakundeek gutxieneko elementu batzuk izan beharko 
dituzte, ezinbestean: pertsonifikazioa, erabakiak hartzeko halako independen-
tzia bat, eskumenak eta baliabide ekonomiko aski.

Toki-autonomia, gainera, kontrajarri egiten zaio subiranotasunari eta beste ente 
batzuen (autonomia-erkidegoak, kasu) autonomiari, legegintza-ahalmen eta 
guztikoari, eta botere mugatua dakar, horrenbestez; entearen beraren interesari 
erantzuten dio, baina interes hori, batzuetan, ez da esklusiboa izango, eta ez du 
eskumen esklusiborik emango, erabakiak hartzeari dagokionez; toki-boterea 
Legearen esparruan gauzatu edo zehaztuko da; ez du kontrol orokor edo hie-
rarkikorik izango, baina legezkotasun-kontrola onartuko du, eskumenen egikari-
tzearen gainekoa, dagokion jurisdikzioaren mende jarri beharko dena gero.

 64/2008 ABJI 65.etik 78.era par.
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3. KONTRATUAK, HERRI-ADMINISTRAZIOARENAK

Administrazio publikoek ez daukate eskumenik baldintza berriak jartzeko lehia 
barruan egiten diren kontratuetan, aipatutako kontratuen lege horretan jasota 
dauden betekizun positibo eta negatiboetatik kanpo. Ezintasun horren arrazoia 
da, lehia printzipio hori errespetatu beharra eta gai horretan estatuko legeriak 
daukan izaera oinarrizkoa. Hala ulertu du doktrinak eta jurisprudentziak, kontra-
tazio organo batzuek gaitasun edo kaudimen baldintzak jarri nahi izan dituztenean, 
edo, oinarrizko legeriatik kanpo, kontratatzeko debekuak ezarri.

Azken batean, kontratistaren gaitasuna eta kaudimena erakusteko baldintzak mu-
gatuta daude, APKLren arabera, eta kontratuaren xedeari begira ezarri behar dira, 
lizitazioko oinarrizko aurrekontuan datorren kopuruari begira, eta egiteko behar diren 
bitartekoei begira; ahaztu gabe kontratistak enpresa edo profesional gaikuntza eduki 
behar duela, kontratuaren xedea den jarduna edo prestazioa egiteko eskatzen dena.

 156/2008 ABJI 83.etik 84.era par.

4. OINARRIZ KO ESKUBIDEAK ETA ASKATASUN PUBLIKOAK

A) Enpresa-askatasuna

Aurreproiektuaren 65. artikuluak murriztu egiten du nekazaritzako eta elikagaigin-
tzako produktuak merkaturatzea: hain zuzen ere, kalitate- eta jatorri-ikurrek babestu-
tako produktuak (aurreproiektuaren 58. artikuluaren arabera), eta inongo zalantzarik
gabe egiaztatzen dutenak produktuak edo horiek egiteko erabilitako lehengaiak 
Euskadikoak bertakoak direla. Horrenbestez, zuzen-zuzenean urratzen dira enpresa-
askatasunaren eta salgaien joan-etorri askearen printzipioak. Administrazio pu-
blikoek, jakina, bere esku dute bertako ekoizpena sustatzeko egoki iritzitako 
neurriak ezartzea, kalitate-aitorpenei lotuta ala lotu gabe; baina ezinezkoa da, 
hemen egiten den bezala, erabat debekatzea EAEtik ez datorren nekazaritzako
eta elikagaigintzako produktu ororen salmenta.

 122/2008 ABJI 107 par.

B) Lanbidea edo ofizioa aukeratzeko askatasuna

Proiektuaren 104.3 eta 106.2 artikuluetan datoz titulazio-baldintzak; hain zuzen 
ere honako hauek bete behar dituztenak: i) egoitza-harrerako baliabideko zu-
zendariak nahiz arduradunak (gizarte-zientzietako, hezkuntza-zientzietako, zien-
tzia psikologietako edo medikuntza-zientzietako alorreko erdi mailako edo goi-
mailako unibertsitateko titulua); ii) hezkuntza-taldea osatzen duten hezitzaileek
(gizarte-hezkuntzako diplomatura, edo, hori izan ezean, hezkuntza-zientzietako edo 
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gizarte-zientzietako diplomatura edo lizentziatura, betiere Gizarte Hezitzaileen Elkar-
goaren gaikuntza lortu badute); eta iii) hezkuntza-langile auxiliarrek (gizarteratze-
teknikariaren goi-mailako prestakuntza profesionala edo antzekoa).

Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko Legearen (HZL) bi aurreikuspeni lo-
tzen zaizkio eskakizun horiek: Zentro edo egoitza horiek, alde batetik, «esleitzen 
zaizkien eginkizunak betetzeko beharrezkoak diren bitarteko materialak eta ekipo 
multidiziplinarrak» eduki beharko dituzte (77. artikulua, bigarren paragrafoa); eta bes-
tetik, egoiliarrei aitortu zaien «prestakuntzaz eta esperientziaz kualifikatuta dauden 
langileek zainduak» izateko eskubidea [80.2.o) artikulua] betearazi behar dute.

Ildo horretatik, HZLn aurkitu dezakegu betekizun horiek ezartzeko euskarri bat, zen-
tro edo egoitzek prestazioak egoki (era kualifikatuan, emailearen aldetik zein emate-
ko moduarenetik) emango dituztela bermatze aldera.

Dena den, egoitza-harrerako baliabideko zuzendariaren nahiz arduradunaren kasuan 
erregulazioa aski zabala bada ere, titulazioen zerrenda malgua onartzen baitu, ez da 
gauza bera gertatzen hezkuntza-taldearekin.

Egia da profesional horiek prestazio egokia bermatzen dutela, baina hortik ez 
da ondorioztatzen prestazio egokia bermatzen duten bakarrak direnik; izan ere, 
beste titulazio batzuk (eta, hala bada, prestakuntza osagarri egokia) duten pro-
fesionalak ere izango lirateke lana egokiro egiteko moduan. 

HZLk berak aipatzen ditu ekipo multidiziplinarrak, eta badirudi adingabekoen harre-
tarako ikuspegi desberdinak aintzatestera garamatzala horrek, adingabeko bakoitzak
jaso ahal izan dezan bere beharrizanei ondoen egokitzen zaien erantzuna.

Batzordearen aburuz, garrantzi handi-handiko gaia da etorkizuneko arauaren hel-
buruak bete ahal izateko, eta kontuan hartu behar da, baita ere, nahiko berriak direla 
hala jarduteko eremua nola zerikusia duten titulazioak.

Ildo horretatik, oso berrikitan sortu du abenduaren 23ko 7/2003 Legeak Gizarte 
Hezitzaileen Euskadiko Elkargoa, eta horrek arazoak ekar ditzake arauak eskakizu-
nak hertsiegi ezartzen baditu; izan ere, badira beste lizentzia eta diplomatura batzuk,
ezaugarri eta prestakuntza-eduki egokiak izan ditzaketenak (adibidez, psikologiako 
lizentzia, irakasle-ikasketak —espezialitate guztiak edo batzuk—, gizarte-laneko di-
plomatura, eta abar).

Era berean, ohartarazteko modukoa da proiektuaren 106.2.a) artikuluak dakarren 
irekitze-bideak —Gizarte Hezitzaileen Elkargoaren gaikuntza hezkuntza-zien-
tzietako edo gizarte-zientzietako lizentziadunentzat— Elkargoari ahalmen bat ema-
ten diola jardueran aritzeari dagokionez, eta hori bakarrik litzatekeela onarga-
rri baldin eta zentro edo egoitza horietako funtzioak gizarte-hezitzaileentzat 
erreserbatuta baleude (eta ez da halakorik gertatzen). Gogoratzekoa da, era 
berean, abenduaren 22ko 7/2003 Legeak, Gizarte Hezitzaileen Euskadiko Elkargoa 
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Sortzekoak, bigarren xedapen iragankorrean gaikuntza profesionalerako dakartzan 
kasuak baino murriztaileagoa dela bide hori.

Laburbilduz: erregelamendugilearen esku-hartze murriztaile bat dugu, 
askatasun-printzipioak (Konstituzioaren, aurrerantzean EK, 1. eta 35.1 ar-
tikuluak) gidatutako eremu batean, halako moldez non, hortik ateratzen den 
araubide juridiko osoak, eta hori osatzen duten hautu zehatzetako bakoitzak,
berme edo euskarri egokia hartu behar duten erdietsi nahi den interes oroko-
rraren eskakizunetan, murrizketok, egokiak izateagatik, lortu nahi duten hel-
buru konstituzionalki zilegia erdiesten laguntzen baitute, eta nahitaezkoak iza-
teagatik, ezinbestean lehenetsi behar baitira eragindako askatasunari sakrifizio 
txikiagoa ekar diezaieketen beste batzuen aurretik.

Hezkuntzako langileen adin-eskakizunari dagokionez (proiektuaren 106.4 artiku-
lua), honako hau gogoratu behar da: azaroaren 27ko 2000/78/EEE Zuzentarauak 
esparru orokorra ezarri duela enpleguaren alorrean berdintasuna erdiesteko, eta 
diskriminazio-kasuen barruan sartu duela adinarena. Zeharkako diskriminaziotzat 
joko da adin jakin bateko pertsona batzuei, eta ez ordea beste adin bateko batzuei,
desabantaila eragitea neutroa dirudien xedapen, irizpide edo jokamolderen baten 
bitartez. Ez da izango zeharkako diskriminaziorik jardunak objektiboki eta arrazoizko
era batean zuritu daitezkeenean bidezko xede baten bitartez eta xede hori iristeko 
baliabide egoki eta beharrezkoen bitartez [2.2.b) artikulua]. 

Azaroaren 27ko 2000/78/EEE Zuzentarauaren 4. artikuluaren arabera, Estatu 
kideek erabaki dezakete 1. artikuluan aipatutako edozein arrazoirekin —eta 
adina horien artean dago— lotutako ezaugarri jakin batean oinarritutako tratu-
desberdintasuna ez dela diskriminazioa izango; betiere, lanbide-jardueraren 
izaerari eta hura egiteko baldintzei erreparatuta. Hori hala izan dadin, adiera-
zitako ezaugarriak lanbide-ezaugarri funtsezkoa eta erabakigarria izan behar 
du; helburuak, zilegia; eta ezarritako baldintzak, proportzionala. Eta 6. artikuluak 
—adin arrazoiengatiko tratu-desberdintasunen justifikazioari buruzkoa baita— ho-
nako hau aurreikusi du tratu-desberdintasun zilegitzat: adinari, lanbide-esperientziari
edo laneko antzinatasunari buruzko gutxieneko baldintzak ezartzea enplegua edota 
horri lotutako abantaila jakin batzuk eskuratzeko.

Politika Ekonomikoari buruzko abenduaren 30eko 62/2003 Legeak —27. eta 28. ar-
tikuluak— egin du Zuzentarau horren transposizioa.

Printzipioz, honako hau pentsatu daiteke: zentro horietan zerbitzuak ematera sar-
tzeko gutxieneko adina finkatzearekin —oro har, 25 urtetik gora, lehentasunez; eta, 
bereziki, portaera-arazoak dituzten nerabeentzako programei dagokienez, 30 urtetik 
gora, lehentasunez—, langileen edo pertsonalaren heldutasuna ziurtatu nahi dela.

Hala ere, titulazio-exijentziak berak, hezkuntza-sistemako irakaskuntzen antolamen-
duaren arabera, zera esan nahi du: pertsonalak, juridikoki, dagokion lanbidean egoki 
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aritzeko beharrezko prestakuntza eskuratu duela, eta, horretaz gain, horretarako adin 
nahikoa duela, faktikoki.

Eta ezerk ez digu gaikuntza hori zalantzan jartzeko biderik ematen, nahiz eta adinga-
bekoei arreta emateko munduan jardun, portaera-arazoak dituzten nerabeen alorrean 
bada ere. Adibide bat jartze aldera, are eremu edo inguru latzagoan —espetxeetako
langileak— betetzen diren funtzioetan ere ez da adin-bereizketarik ezarri enplegu pu-
blikora sartzeko orduan.

Beste alde batetik, ezin da ahaztu arauaren eremu subjektiboaren barruan daudela 
hala titularitate pribatuko harrera-baliabideak, eta horiek, betiere, Langileen Es-
tatutuaren 6. artikulua dute arau, nola titularitate publikokoak, zeinean Enplegatu 
Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren (apirilaren 12ko 7/2007 Legea) 56. artikuluak 
ezarritako baldintza orokorrak bete behar diren.

 100/2008 ABJI 136.etik 152.era par.

5. FUNDAZIOAK ETA ELKARTEAK

A) Herri-onurako elkarteen protektoratu edo babesletza

Horiek horrela, baztertu egin genuen babesletzaren eginkizun edo funtzioen 
artean sartzea elkarte horien helburuak eta betebeharrak —edozein mota-
takoak direla— benetan betetzen zela begiratzearena, eta elkarte horien fun-
tzionamendu zuzenaren bermatzaile bihurtzearena. EELk, egian esan, ez die 
abarorik eman babesletzaren begiratze-jarduera horiei, eta ez du babesletzaren
funtzio-edukiaren barruan sartu elkarte horien funtzionamendu zuzena sustatzea, ez 
baita EELren 46. artikuluan ageri.

Dena den, badirudi proiektuak berreskuratu egin nahi duela eredu hori —EELk 
bazter utzi zuena, alegia—, babesletzari aukera eman diolako: (i) «elkarteek be-
ren eginbeharrak betetzeari buruzko informazio-espedientea» hasaraztea, honako 
hauek egiaztatu edo susmatzen direnean, besteak beste: «Legeek edo elkartearen 
estatutuek ezartzen dituzten eginbeharrak ez betetzea» [21.2 e) artikulua]; (ii) «onu-
ra publikoaren aitortza eragin zuten baldintzak aldi batean betetzen ez badira, edo 
berezko betebeharrak modu arinean edo une jakin batean betetzen ez badira, edo 
bere funtzionamenduan edo bere jardueretan nahi gabeko irregulartasun bat gerta-
tzen bada» elkarteari eskatzea behar diren neurriak har ditzala, zuzendu beharrekoa 
zuzentzeko, dela hutsa, dela ez-betetzea edo dela irregulartasuna (24.2 artikulua); (iii) 
onura publikoaren aitortza ezeztatzeko prozedura abiaraztea, informazio-espediente-
tik ondorioztatzen bada ez dela egiaztatzen onura publikoaren aitortza eragin zuten 
baldintzak oraindik betetzen direla, edo horrelako elkarteek dituzten eginbeharrak 
modu larrian eta behin eta berriro ez dituztela betetzen, «edo oro har, irregulartasun 
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larriak eta etengabeak antzematen badira beren funtzionamenduan edo jardueretan»
(24.3 artikulua).

Beraz, alde batetik ditugu onura publikoaren aitortza eragin zuten baldintzak eta 
elkarte horien berezko betebeharrak, eta bestetik, ordea, legeek edo elkartearen es-
tatutuek ezarritako eginbeharrak; bikoiztasun horrek argi erakusten du, eta agerian 
uzten, kontrol horrek gainditu egiten duela Babesletzak izan dezakeen jarduera, 
eta elkartearen barne-funtzionamenduan esku-sartze bat dakarrela, EELren au-
rreikuspenetik at dagoena eta EKren 22. artikuluko oinarrizko eskubidearekin 
bateraezina dena.

88/2008 ABJI 90.etik 92.era par.

B) Elkarteei herri-onura aitortzea

Proiektuaren 6. artikuluan formalizatu da eskumenen disoziazio bat: alde bate-
tik, Jaurlaritzari esleitu zaio elkarte bati onura publikoa aitortzea, eta, bestetik, 
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuari dagokio onura publikoa aitor-
tzeko eskariak ezestea. Proiektuaren 9. artikuluan ere ageri da gero bereizketa fun-
tzional hori; izan ere, artikulu horren 1. paragrafoak Jaurlaritzaren Kontseiluari esleitu 
dio elkarte baten onura publikoa aitortzeko Dekretua ematea; 4. paragrafoak, berriz, 
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuari esleitu dio eskaria Agindu bidez 
ezestea. 57. Hasiera batean, EELren 45.2 artikuluaren edukia hartu behar da, hitzez
hitz, argi eta garbi baitago: «Eusko Jaurlaritzak egingo du herri-onuraren aitorpena, 
Jaurlaritzaren Kontseiluak onetsitako dekretu baten bidez. Dekretu-proposamena 
gaiaren arabera dagokien sailek eta, betiere, justiziaren arloan eskuduna den sailak 
egingo dute, eta azken sail horrek izapidetuko ditu bai prozedura eta bai hartan sor 
daitezkeen auzi guztiak».

Proiektuaren arabera, proposamena ezezkoa bada —egiaztatutzat jotzen ez bada 
legez ezarritako baldintzak bete direla edo dagokien sailek ez badituzte begi onez 
ikusten elkarteak dituen helburuak eta aurrera eramaten dituen jarduerak—, alor ho-
rretako sailburuaren esku geratu daiteke azken erabakia.

Hala ere, baztertu egin behar da aukera hori, onura publikoa deklaratzeko 
eskumenak barne hartzen duelako deklarazioa ezestekoa ere, eta ezin dira 
bi funtzio desberdinetan zatitu. Era berean, proposatzeko eskumena ezin da 
erabakitzeko eskumen bihurtu, proposamena ezezkoa denean, eta are gutxiago
eskumena partekatuta baldin badago dagokion arloari buruzko eskumena duen sai-
larekin.

Egia esan, proposamenak —ebazpenaren aurre-aurreko aitzindari hartuta— ez dira 
arrotzak administrazio-zuzenbidearen munduan: 30/1992 Legeak, azaroaren 26koak, 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoarenak eta Administrazio Prozedura Erki-
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dearenak (aurrerantzean, AJAPEL), 84.1 artikuluan aipatzen ditu, baina lotesleak ez 
badira —eta kasu honetan ez dute halakorik deklaratu (AJAPELen 83.1 artikulua)—, 
erabakimena duen organoak bere esku du proposamenetik aldentzea, baina beti-be-
ti kontuan hartuta interesdunak eskatutakoaren harikoa izan beharko dela ebazpena 
(AJAPELen 89.2 artikulua).

Plano desberdinetan mugitzen dira eskumen biak: proposamena egiteko esku-
mena izapide-egintza baten bidez gauzatzen da, eta, zalantzarik gabe, prozedu-
raren barruko interlokuzio- edo prestatze-egintza da hori; ebazteko eskumena, be-
rriz, prozeduraren azken aldera kokatzen da, eta Administrazioaren borondatea 
adierazten du, administrazio-egintzen bete beharrak dituen ondorio juridikoak 
eta guzti. Administrazioak bere ahalak prozedurari bati jarraiki egikaritzen dituen 
neurrian, prozeduraren amaieran —beharrezko datu guztiak eskuratu direnean— 
bakarrik eman dezake erabakia.

Laburbilduz, baiespena edo ezespena gertatuko bada, eskumena duen organoak 
—Jaurlaritzaren Kontseiluak— esanbidezko ebazpena eman beharko du, dagokion 
edukiarekin, auzigai guztiak aztertu ondoren egindako instrukzio-egintzen argitan; 
eta ebazpena ezezkoa bada, dagokion motibazioa sartu beharko du (AJAPELen 
54.1.f artikulua) eta ebazpenaren aurka jarri daitezkeen errekurtsoak adierazi, baita 
errekurtso horiek zer organo administratibo edo judizialari aurkeztu ahal zaizkion, eta 
errekurtsoak aurkezteko epea ere (AJAPELen 89.3 artikulua).

 88/2008 ABJI 56.etik 62.era par.

6. HIZ KUN TZA-NORMALIZAZIOA

Proiektuaren edukia aztertzerakoan, gauzarik inportanteena da analizatzea ea edu-
ki hori bat datorren Justizia Administrazioaren zerbitzupeko langileen alorreko 
eskumen-banaketa konstituzionalarekin; izan ere, Botere Judizialaren Kontseilu 
Nagusiaren irizpenak banaketa horren aurkakotzat jo baitu proiektua.

Aipatu organoaren arabera, proiektuaren 3.1.a) artikuluak, erregulazioak har-
tzen dituen lanpostu guztiei hizkuntza-eskakizunak izendatzea aurreikusi 
baitu, gainditu egiten du BJLOren 530. artikuluak xedatu duena, postu jakin ba-
tzuetarako baino ez du aurreikusi sartzeko ezinbesteko betekizuntzat hartzea hizkun-
tza ofizial propioa jakitea, postu horien ezaugarri bereziak direla eta; horrenbestez, 
baldintza edo betebehar hori postu guztietarako aurreikustea Konstituzio Auzitegiak 
270/2006 epaian adierazitako irizpideen kontrakoa litzateke.

Organo horren arabera, baita ere, proiektuaren 10.2 artikuluak gainditu egiten du 
EAEk gai horretan duen eskumen-eremua, honako hau xedatu baitu: «Herri-admi-
nistrazioak aurre egin beharreko hizkuntza-errealitate horretarako hurbilketa modura, 
ahaleginak egingo dira dekretu honen aplikazio-eremuko lanpostuen dotazio-ehu-
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nekoa, bosna urteko bi plangintza-etapak bukaturik derrigortasun-data izan behar 
dutela uste dena, txikiagoa ez izaten euskarak barruti judizialean duen ezarpena 
adierazten duen indize soziolinguistikoa baino. Ehuneko hori, ordea, gainditu daite-
ke, hizkuntza-eskakizuna duten funtzionarioen kopuruak horretarako bidea ematen 
badu»; izan ere, Konstituzio Auzitegiak Konstituzioaren kontrakotzat jo du 117/2001 
Dekretuaren antzeko aurreikuspen bat 270/2006 epai berean.

Aipatu irizpen horren ondorioei dagokienez, Batzordearen ustea da proiektuan 
ez direla gainditzen autonomia-erkidegoaren eskumenak; izan ere, proiektu ho-
netan egindako hizkuntza-eskakizunen esleipen edo izendapenaren zentzua ez da 
270/2001 Dekretuan agertzen zena bezalakoa, zeren eta, proiektuaren 4. artikuluko 
2. eta 3. paragrafoen arabera, lanpostu-zerrendetako lanpostu guztietan agertu 
beharko du hizkuntza-eskakizunak, eta derrigortasun-datak, aldiz, postua-
ren funtzioen arabera beharrezko jotzen denetan bakarrik; egin-eginean ere, 
hizkuntza-eskakizuntzat jotzen da lanpostu-mota jakin baterako egokia den 
euskara gaitasun-maila, eta derrigortasun-datatik aurrera, berriz, hizkuntza-
eskakizuna izatea nahitaezkoa izango da lanpostu bat eskuratu eta horretan 
jarduteko. Euskaraz jakitea nahitaezkoa ez denean lanpostua betetzeko, meritu-
tzat joko da, bai BJLOn, bai proiektuak aipatzen dituen kidego horietan sartzeko 
1451/2005 Errege Dekretuan aurreikusitakoarekin bat etorriz. Laburbilduz, proiek-
tuak jaso duen erregulazioaren eta 117/2001 Dekretuarenaren arteko aldea da azken
horretan hizkuntza-eskakizuna dela lanpostua betetzeko baldintza, eta proiektuan, 
aldiz, derrigortasun-dataren izendapenak ezartzen duela baldintza hori, eta izenda-
pen edo esleitze hori lanpostu bakoitzaren funtzio edo eginkizunen ezaugarriei baka-
rrik lotzen zaiela.

 24/2008 ABJI 32.etik 35.era par.

Bi artikulu horietan neurri desberdina baliatu da irakaskuntzak orokorrean ezartzeko
eta euskaraz ematen direnak ezartzeko. Batzordeak hurrengo hausnarketa egingo du 
horri buruz.

EKren 27. artikuluari begiratuz gero, eta Konstituzio Auzitegiak deklaratutakoaren 
arabera (KAEak: 195/1989 eta 337/1994), hezkuntzarako eskubidetik ez da atera-
tzen irakaskuntza autonomia-erkidegoko hizkuntza koofizial bietako batean 
bakarrik jasotzeko eskubidea, interesatuaren nahierara. Konstituzioak bermatzen
duen hezkuntzarako eskubideak, hala ere, ez du esan nahi interesatuek irakaskun-
tzako hizkuntza aukeratu ahal izateak baldintzatu behar duenik botere publikoen 
alor horretako prestazio-jarduera. Botere publikoek —Estatuak eta autonomia-
erkidegoek— badute ahalmena autonomia-erkidego bateko hizkuntza koofizial 
bien erabilera zehazteko, irakaskuntzarako komunikazio-hizkuntza gisa
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tza-eredua hobetsi dela, elebitasun integralaren edo hizkuntza-uztartzearen ereduen 
kaltetan, euskara arian-arian sartzeko helburuarekin-edo, euskararen erabileraren 
normalizazioaren mesedetan.

EUSLen 11.2 artikuluaren arabera, zehazki, herri-aginteei dagokie hizkuntza-
normalizazioa bermatzea, euskararen aldeko ekintza positiboko hizkuntza-
politikaren oinarriak ezarrita.

Ekintza politiko horien artean sartu daitezke (337/1994 KAEk adierazitakoaren 
ildotik) autonomia-erkidegoek euren lurraldean hizkuntza-normalizazioa susta-
tzeko eman xedapenak [KAEak: 69/1988 eta 80/1988], proiektuaren 14. artikuluak 
aurreikusi bezalakoak —gutxieneko ikasle-kopurua murriztu baitu euskarazko 
titulazioetarako—. Izan ere, xedapen horien helburu orokorra da autonomia-erkide-
goaren berezko hizkuntza koofizialarekiko begirunea eta sustapena ziurtatzea, eta, 
xede horrekin, gaztelaniarekiko izan duen desberdintasun-egoera historikoa zuzen-
tzea, berezko hizkuntza ahalik eta gehien ezagutu eta erabili dadin, arian-arian eta 
Konstituzioak ezarritako exijentzien barruan.

 227/2008 ABJI 83.etik 87.era par.

7. ONDAREA, HERRI-ADMINISTRAZIOENA

Aurreproiektuaren 20.3 artikuluak EAEko Nekazaritza Lurren Funtseko aktiboak 
esleitzeko moduaz dihardu, baina ez du zehazten zer kasutan gertatuko den jabe-
tza esleitzea eta zer kasutan erabilera esleitzea, eta erregelamendu-garapenerako 
ere ez dira erreserbatu, espresuki behintzat, hurrengo paragrafoan.

Aurrekoaz esan behar dugu administrazio-emakida aurreikusi dela erabilera 
esleitzeko, administrazio-kontratazioari buruzko araudiak zerbitzu publikoak 
kudeatzeko ezarritako prozedura beren-beregi aipatuz. Gure ustez, ez gaude 
zerbitzu publikoak kudeatzeko kasu baten aurrean, baizik eta jabari publikoko 
ondasunen erabilerarenean, eta jabari-emakiden esparruan sartzen da hori, ez 
administrazio-kontratazioarenean. Gauzak honela ulertuz diogu hori: Funtsa zer 
Administrazioaren mendeko den, horren ondarean egongo dela aldi baterako tarte 
horretan, jabetza esleitu bitartean, Administrazioak ez baitu jabetza galtzen erabilera 
esleitzen duenean.

Horiek horrela, adierazitakoaren ildotik aldatu beharko da 20.3 artikulua, Funtseko 
aktiboen erabileraren esleipena, hala bada, jabari-emakidaren bitartez egingo be-
harko da eta, azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuak, Euskadiko Ondarearen 
Legearen testu bateratua onartu duenak, 70. artikuluetan eta hurrengoetan ezarri-
takoaren barruan; esandako Legegintza Dekretu hori, dena den, aldatu egin beharko 
litzateke, baldin eta arau-proiektu honek Euskadiko Ondarearen Legeak ezarritakoez 
bestelako ezaugarri edo baldintzekin taxutu nahi baldin badu jabari-emakida. Kon-
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tuan hartu behar da, halaber, azaroaren 3ko 33/2003 Legearen, Administrazio Pu-
blikoen Ondarearen, 93. artikuluko 1. paragrafotik 4.era bitartekoak eta 94. artikulua 
oinarrizko legeria direla, Lege horren azken xedapenetan bigarrenaren arabera; hain 
zuzen ere, jabari-emakiden araubideari buruzkoak dira xedapen horiek, konkurren-
tziaren araubideari men eginez emango baitira, zuzeneko esleipena erabaki daite-
keen arren aipatu Legearen 137.4 artikuluaren kasuetan, salbuespenez, eta behar 
bezala justifikaturik, edota legeetan ezarritako beste kasu batzuetan (horrelakoa 
bailitzateke orain aztertzen ari garena).

 122/2008 ABJI 95.etik 97.era par.

8. LANGILEAK, HERRI-ADMINISTRAZIOETAKOAK

A) Sartzea

Txanda mugatua

Txanda mugatua ezartzeko aukera, EKren 23.2 artikuluaren ikuspuntutik: 

Batzordearen ustez, oinarrizko legegileak ez du inongo oztoporik halako sarbide-
neurriren bat ezartzeko legean, arrazoiz, neurriz eta arbitrarietaterik gabe jokatuz 
gero, noski; bereizketa hori, hain zuzen ere, salbuespenezko egoera bati —terro-
rismoaren biktimenari— konponbidea emateko salbuespenezko bide egokia izan 
daiteke, Konstituzioaren arabera zilegi den helburu bat lortzera bideratua: indarkeria 
terrorista jasandakoek enplegua lortzeko izan ditzaketen oztopoak gainditu, eta ho-
rien laneratzea erraztea.

Urriaren 3ko 269/1994 KAEk babesa eman zion desgaitasuna duten pertsonen 
aldeko erreserba-txandari, eta onartu egin zuen funtzio publikora sartzearen ere-
muan ere aukera-berdintasuna sustatzeko neurriak zilegi zirela Konstituzioaren 
aldetik, baldin eta helburutzat badute «pertsonen garapenerako berebiziko garran-
tzia duten gizarte-bizitzaren zenbait alderdiri dagokionez, abiapuntutik beretik baldin-
tza txarretan dauden pertsonen funtsezko berdintasuna lortzea. Hortik atera daiteke, 
beraz, neurri horiek estu lotuta daudela oro har EKren 9.2 artikuluak dakarren agin-
duarekin, eta bereziki, agindu horrek EKren 49. artikuluan duen islarekin. Logikoa 
denez, desabantailazko egoera sozialak parekatzeko neurri horien zilegitasun kons-
tituzionala, noski, neurri horiek paratzeko hartu den zentzu global beretik baino ezin 
daiteke baloratu, aurre egin nahi zaion fenomenoaren nondik norakoekin bat etorriz, 
eta neurrien esanahia eta helburuari egokituz. Horregatik, ezin da onartu arazoaren 
eta horren konponbideen dimentsio soziala alde batera uztera jotzen duen argudioa, 
konponbide edo irtenbide horiek ilegitimotzat jotzen baititu, eragin okerra dutelako 
diskriminazio-faktore horiek —eta horien ondorioak ekidin nahi dira, hain zuzen ere— 
bereganatzen ez duten norbanakoetan».

 20/2008 ABJI 99.etik 100.era par.
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B) Merezimendua eta gaitasuna

Arau-proiektuak, esana dugu jada, Euskal Herriko Polizia kidegoetako funtzionarioen
lanpostuen hornidurari buruzko araudia aldatu nahi du, zati txiki batean.

Printzipioz, eta oro har, ez dugu eragozpenik, egin nahi den erregulazioa dela eta. 
Lekualdatze-lehiaketetan puntu-berdinketak ebazteko irizpideei dagokie erreforma 
(9.2 artikulua, in fine), baita nahitaezko zerbitzu-eginkizunei ere: lanpostu bat bete-
tzea zerbitzuarentzat presazkoa eta luzaezina baldin bada, eta araudian aurreikusi-
tako borondatezko ohiko eta ezohiko sistemen bidez betetzerik izan ez bada (25.3 
artikulua); edota lanpostu bati zehazki lotuta ez dauden zeregin bereziak esleitzeko
badira edo lanpostuen titularrek egoeraren ondorioz bete ezin dituzten zereginak 
betetzeko badira (26.2 artikulua, beste bi paragrafo gehitu zaizkio).

EKren 23.2 artikuluak aitortu duen oinarrizko eskubideari [funtzio eta kargu 
publikoetara berdintasunean iristeko, merezimendu- eta gaitasun-printzipioen 
arabera (EKren 103.3 artikulua)] eragiten dio, eskubide hori ez baita funtzio pu-
blikoan sartzeko unean bakarrik jorratzen, funtzionario-harremanak dirauen 
bitartean ere bizirik dirauelako (lanpostuak betetzeari ere aplikatu dakioke, hortaz); 
hala ere, Administrazioak aritzeko tarte handia du aintzat hartzeko merezimendu 
eta gaitasunen erregulazioan eta zehaztapenean, kontuan hartuta, gainera, lanpos-
tuak betetzeko kontuetan bestelako irizpideak, aipatu printzipioekin zerikusirik ez 
dutenak, erabili daitezkeela, printzipio horiek ez dietelako zorroztasun eta inten-
tsitate berberez eragiten funtzio publikoan lehen aldiz sartzeari eta karrera 
administratiboa garatu edo bertan gora egiteari; betiere, zerbitzu publikoak an-
tolatu edo ematerakoan eraginkortasun handiagoa lortzeko edota Konstituzio-
ak babestutako beste ondasun batzuk babesteko justifikatuta badaude (denen 
erakusgarri, 156/1998 KAE, 3. OJ). 

Kasu honetan, justifikatu egin dira erregulazio berriaren arrazoiak: erreformaren hel-
buruaren asmoa da berdinketak ebazteko arauak EGBLren xedapenetara egokitzea,
eta nahitaezko zerbitzu-eginkizuna eraginkorrago egitea, araututa zegoen moduan 
zurruntasuna ekartzen ziolako polizia-zerbitzu egokiari.

Batzordearen aburuz, hala ere, abiarazi duten erreforma horrek baditu behar be-
zala ponderatu edo haztatu gabeko alderdiak, nahiz eta prozeduraren tramitazioan 
(txosten juridikoa, Funtzio Publikoaren txostena eta Emakunderen txostena) horiei 
buruzko eragozpen ondo oinarrituak agertu diren.

Lehenik eta behin, honela finkatu dute berdinketak ebazteko araua Erregela-
menduaren 9.2 artikuluan:

Puntuazioan berdinketa gertatuz gero, 1. atalean zehazten diren merezimenduei ematen 
zaien puntuazioa aintzat hartuko da, adierazitako hurrenkeraren arabera. Berdinketak 
bere horretan jarraituz gero, lehiatzen den kategorian karrerako funtzionario gisa hasi-
tako eguna aplikatuko da. Irizpide hori aplikatu, eta berdinketak irauten badu, emaku-
meari lehentasuna emango zaio baldin eta dagokion lanpostu-kodean emakumeak % 
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40 baino gutxiago badira. Hori nahikoa ez bada, kategoria horretan sartzeko hautaketa-
prozesuan izandako lehentasun-hurrenkera erabiliko da».

Hau da, emakumeari lehentasuna emango zaiola baldin eta izangai bi edo gehia-
goren arteko berdinketa gertatzen bada eta berdinketa hausten ez bada lehenago 
aplikatu beharko diren bi irizpide erabilita: a) 1. atalean adierazitako merezimenduak 
(antzinatasuna, gradu pertsonala, egindako lanaren balorazioa, prestakuntza- eta 
hobekuntza-ikastaroak, titulazio akademiko ofizialak, eta, hala bada, lanbidearekin 
zerikusia duten zorion eta eskerronak); b) lehiatzen den kategorian karrerako fun-
tzionario gisa hasitako eguna.

Inguruabar objektiboak hartzen dituzte kontuan, jakina, eta ez dute berdintasun-prin-
tzipioa hausten, noski, izangaien merezimendu eta gaitasun desberdinak neurtzeko
elementutzat hartu daitezke eta.

Hala ere, legegile autonomikoak zeharkakotasun-asmoz paratu ditu hainbat neurri, 
emakumeen eta gizonen benetako berdintasun eraginkorra sustatzeko, eta horien ar-
tean dago, EGBLren 20.4.a) artikuluan zehazki, enplegu publikoko lanpostuak esku-
ratu, bete eta sustatzeko hautapen-prozesuak erregulatzen dituzten arauak egokitzea, 
ildo honetatik egokitu ere: «klausula bat, administrazioaren jardueraren kidego, eskala, 
maila eta kategorietan emakumeei lehentasuna ematen diena, baldin eta trebakun-
tzaren ikuspegitik emakumeen eta gizonen artean gaitasun bera badago, eta kidego, 
maila, eskala eta kategoria horietan emakumeak % 40 baino gutxiago badira. Salbues-
pena izango lanposturako beste hautagaiak neurri hori ez aplikatzea justifikatzen duten 
ezaugarriak dituenean —nolanahi ere, ezaugarriok ez dute eragin behar sexuaren zioz-
ko bereizkeriarik—; kasurako, laneratzeko eta lanbide-sustapenerako arazo bereziak 
dituzten beste kolektibo batzuetako kide izatea».

Batzordeak, bere 64/2004 irizpenean (110. paragrafoa eta hurrengoak), oinarri na-
hikoa aurkitu zion arau horri Amsterdamgo Itunaren aurreikuspenetan (aldaketak egin 
zizkion-eta Europako Erkidegoa Eratzeko Itunari), Europako zuzentarau batzuetan 
(enplegurako, lanbide-prestakuntzarako eta lanbide-sustapenerako sarbidean eta 
lan-baldintzen eskurapenean gizonezkoek eta emakumezkoek tratu berdinak izateari 
buruzkoetan), eta Justizia Auzitegiak horiek interpretatuz eman duen jurisprudentzian
—1995eko urriaren 17ko epaia, Kalanke kasua, eta 1997ko azaroaren 11koa, Mars-
chall kasua—.

Epaietan bigarrenak adierazitakoaren ildotik —esan genuen orduan—, ñabardurak 
egin baitizkio lehen erabakiari, diskriminazio positiboko neurri baten aurkakoa bai-
tzen, zilegi da Estatu bateko arau batek, baldin eta gizonezko eta emakumezko izan-
gaiek gaikuntza bera badute (lanbide-gaitasun, -konpetentzia eta -prestazioen ikus-
puntutik), emakumezko izangaiei lehentasuna ematera behartzea gizonezko baino 
emakumezko gutxiago dituzten Administrazioaren jardueraren sektoreetan, dagokion 
postuaren mailan betiere; horretarako, dena den, bermatu egin beharko da objekti-
boki aztertuko direla izangai guztiak, gizonezko eta emakumezko izangaiei buruzko
irizpide guztiak kontuan hartuta.
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Laburbilduz, Europako Justizia Auzitegiaren jurisprudentziaren arabera, zilegi da dis-
kriminazio positiboko neurri bat, gaitasun bera dagoenean bakarrik erabiliko dena, 
gaitasun beratzat hartuta puntu-berdinketa, merezimenduari eta gaitasunari buruzko
irizpide guztiak baloratu eta gerokoa.

Bada, doktrina horretan oinarrituta, legegileak beharrezkotzat jo du EGBLren 20.4 
a) artikuluko neurria sartzea. Proiektuak ere aplikatzen du, egia esan, baina 
beste bi irizpideren ondotik, EGBLk oro har —paragrafoaren azken aldera ager-
tzen den salbuespenaren salbuespenarekin— eman dion lehentasunik aitortu 
gabe —lehentasuntzat ulertuta aurretik hartu behar dela kontuan, edota garrantzi 
handiagoa duela—.

Proiektua proposatu duen sailak genero-eraginari buruz prestatu duen behin-behine-
ko txostenetik atera daitekeen argudioa —eskala eta kategoria bera izanik, esleipe-
nak ez dakarrela, praktikan, promoziorik— nahasgarria da, eta ezin da onartu.

Lehenik eta behin, beste lanpostu batzuetara lehiaketaren bitartez iristeko aukeraren 
bidez gauzatzen da karrera administratiboa, eta Ertzaintzak bere egituran dituen di-
bisio, unitate, sekzio, talde edo zerbitzuetako eginkizunak arras desberdinak izanik, 
lan-hobekuntza lortzeko interes logikoaren arabera jokatuko du funtzionarioak, auke-
ra egiterakoan. 

Bigarrenik, lanpostuak eskala eta kategoria berekoak izateak ez du esan nahi or-
dainketa bera dutenik, berariazko osagarriaren osagai singularra baitute diferentzia-
tzat, lanpostuaren erantzukizuna eta zailtasun teknikoa ordaintzen baititu, besteak 
beste. Halaxe finkatu du abenduaren 16ko 298/1997 Dekretuak, Ertzaintzako fun-
tzionarioen ordainketei buruzkoak, bere 4.1.b) artikuluan, baita Ertzaintzako lanpos-
tu-zerrendak islatu ere.

Laburbilduz, EGBLren 20.4.a) artikuluaren helburua zilegia izaki, errepresentazio 
edo ordezkaritza txikiagoa duen sexuko pertsonen lanbide-karrerako desabantailak 
saihestu eta konpentsatzeko xedea baitago, emakumezkoen asmo profesionalen 
kalterako den errealitateari kontrapisua egin nahirik, proiektaturiko arauak ere 
errespetatu behar du eduki hori, legegileak sortu duen dimentsio edo norai-
nokoarekin.

 234/2008 ABJI 37.etik 53.era par.

C) Lanpostuak betetzea

Batzordeari atentzioa eman dion bigarren kontua da nahitaezko zerbitzu-
eginkizunera bideratu beharreko polizia-funtzionarioak izendatzeko ezarri den 
irizpide-multzoa, Emakundek eta Funtzio Publikoaren Zuzendaritzak ere eskatu 
baitute errebisatzea.
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Proiektaturiko 25.3 artikuluaren bigarren paragrafoaren arabera: «Interesdunari en-
tzun ondoren, Euskal Herriko Poliziaren Kidego bakoitzaren eremuan ezarritako iriz-
pideen arabera erabakiko da esleipena, honako printzipio hauei men eginez: unitate 
emailearekiko atxikipenik txikiena izatea, eta unitate horretan egiaztatutako zerbitzu-
aldi laburrena eman izana».

EGBLren 48.1 artikuluak aurreikusi duenez, euskal herri-administrazioetako 
langileen lan-baldintzak erregulatzen dituzten arauetan, zehazki, lan-denbora 
malgutzeko eta berrantolatzeko neurriak jaso behar dira –neurri horiek ez dute 
kalterik ekarri behar enpleguaren kalitatean eta langileen eskubideetan–, bai eta 
beste zenbait neurri ere, emakumeei eta gizonei bizitza pertsonala, familia eta 
lana uztartzea errazteko.

Neurri horiek bat egiten dute EKren 39.1 artikuluak xedatu duenarekin, hots, «Botere
publikoek segurtatzen dute familiaren babes sozial, ekonomiko eta juridikoa», eta 
printzipio horiek aitortuz, errespetatuz eta babestuz zertuko da legegintza positiboa 
(EKren 53.3 artikulua).

Ertzaintzari ez zaizkio arrotz familia babesteari buruz indarrean jarri diren xedapenak, 
eremu guztietan sartuz joan baitira azken urteotan, funtzio publikoarenean, batez ere.

Batzordearen ustez, baimenen (adibidez, EPOEren 48. eta 49. artikuluak) eta admi-
nistrazio-egoeren (adibidez, EPOEren 89. artikulua) alorreko neurri aktibo edo positi-
boez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoetan ere egikaritu nahi baititu 
EAEPk —75 j) eta 81.2 artikuluak—, kontuan hartu behar dira beste zaintza-neurri
batzuk ere, familiaren beharrizanei eragin okerra dakarkioten antolamendu-
erabaki hutsek (nahitaezko zerbitzu-eginkizun baten ondoriozko lekualdatzea,
adibidez) duten eragina gutxitu edo arintzeko helburua baldin badute.

Gogoratzekoa da euskal herri administrazioetako funtzionarioen lanpostuak bete-
tzeko araudiak, urriaren 13ko 190/2004 Dekretuak onetsiak, bere 48.1 artikuluan sar-
tu dituela irizpide batzuk, nahitaezko zerbitzu-eginkizunak esleitzeko, kasuan kasuko 
gorabeheren arabera, betiere:

a) Eremu funtzional berean diharduten funtzionarioak, sail berean daudenei lehentasuna 
emanez, erakunde autonomoak barne harturik.

b) Funtzionarioen artean herri gertuenean destino baten jabe direnak edo bete beharre-
ko lanpostu edo eginkizunarekin komunikatzeko errazen eta ongien dutenak.

c) Senide-zamarik txikienak dituzten funtzionarioak.

d) Antzinatasunik laburrena duten funtzionarioak.

Irizpena egiten ari gatzaizkion proiektuak alde batera utzi du lehenengo bi irizpideen 
edo antzekoen aplikazioa (egin-eginean ere, kendu egin nahi dute oraingo idazkera, 
dibisio edo antolakuntzako unitate berean, hurbilen dagoen udalerrian edo lekuz alda-
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tzeko erraztasun gehien duen eta zerbitzuak burutzen dituen bidezko kategoriako fun-
tzionarioari ematen baitio lehentasuna), eta Jaurlaritzak zilegi du hori egitea, bere esku 
duen apreziazio-tartearekin, aplikazio horrek zerbitzu-arazoak sortzen zituela ikusi baitu. 
Horiek konpontze aldera, organo eskudunak hartarako landutako txosten tekniko-poli-
zialean zehaztu beharko da zein antolamendu-unitate dagoen langileak uzteko moduan. 

Unitate horiek identifikatu ondoren, hala ere, unitate horretan zerbitzuan diharduten 
funtzionarioen artean egin behar da esleipen zehatza, eta esleipenaren objektibota-
suna bermatuko duten parametro arautuak behar dira horretarako. Bada, proiektuak 
erabakigarritzat hartu ditu unitate emailearekiko atxikipenik txikiena izatea, eta unita-
te horretan egiaztatutako zerbitzu-aldi laburrena eman izana; izan ere, irizpide horien 
araberakoa izan beharko da esleipena, nahitaez.

Hau da, proiektuak irizpide neutroetara, formalki diskriminatorio ez direnetara, 
jo du, baina neutro izan arren, nahitaezko zerbitzu-eginkizunak familia-bizitzan
izan dezakeen eragina ez denez kontuan hartzen, konstituzio-mailako balio bat 
—familiaren babesa, kasu honetan— ez betetzea ekarri dezakete, omisioz edo-
ta arau-gutxiegitasunagatik.

Are gehiago: argi dago, lehenengo bi irizpideak alde batera utzita, aukera handiagoa 
dagoela familiari sakonago eragiteko. Horiek horrela, are beharrezkoagoa da fami-
lia-zamak edo -kargak baloratzea.

Laburbilduz, euskal herri administrazioetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko 
Araudiaren aipamenak, irizpide horren egokitasuna ez ezik, arau-tratamendu desber-
dina ere utzi du agerian, irizpide hori Ertzaintzari ez aplikatzeko arrazoiak argitu gabe. 
Egia da berariazko estatutu-araubidearen mende dagoela Ertzaintza, baina, hala ere, 
eta alderdi jakin batzuetan (emakumeei eta gizonei bizitza pertsonala, familia eta lana 
uztartzea errazteko neurrietan, kasu) hurbiltasun argia dago bien artean, eta horrek 
diferentziak justifikatu beharra dakar, gutxienez.

 234/2008 ABJI 54.etik 65.era par.

9. AURREKONTU PUBLIKOAK

Honako hau aurreikusi du 55.2 artikuluak: behar ez bezala jasotako prestazioak 
itzultzetik datozen zenbatekoak hasieran aplikatu ziren helburu berarako erabili 
beharko dira, ezarriko den prozeduraren arabera. Zera da, azken finean: birjar-
pen edo itzultze kasu bat, irailaren 27ko 1/1994 Legegintza Dekretuak, Euskadiko 
Aurrekontu Erregimenari buruz indarrean dauden lege-xedapenen testu bateratua 
onartzen duenak (EAEL), 92. artikuluan jasotzen duena, oro har.

Xedapen horrek bereizi egiten du, alde batetik, ordainketa eta sarrera aurrekontu-
ekitaldi berekoak izatea, eta bestetik, diru-sarrera aurreko aurrekontuetan 
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jasotako kreditu bati egokitzea. Lehen kasuan, aurrekontu-arautegiak aurreikusi 
duen soluzio automatikoa bat dator aurreproiektuarenarekin, sarrera horiek birjartzea
ekarriko baitu, ordainketak egin ziren unean zeuden baldintza beretan. Bigarren ka-
suan, ordea, EAELek Jaurlaritzari eman dio ahalmena, Ekonomia Batzordeak ontzat
eman ondoren Ekonomia eta Ogasun Sailak egindako proposamenez, itzulketa hori 
indarreko aurrekontuetako zer diru-izendapeni dagokion zehazteko.

Hala ere ezerk ez du galarazten bi erregulazioak uztartzea; izan ere, aurreproiektua-
ren 55.2 artikuluak aurreikusi duena diru-sarreraren azken helburuaz ari dela ulertu 
behar baita, eta EAELen 92. artikuluaren erregulazioa, berriz, aurrekontuen exekuzioa 
eraentzen duen urtekotasun edo denbora-espezialitatearen printzipioa gordetzeko 
aurrekontu-mekanikaz —ez dugu ahaztu behar funtsen sorburu diren aurrekontu-
partidek indarraldia galduta edukiko dutela ekitaldia amaitzerakoan—, inola ere baz-
tertu gabe jasotako funtsak helburu berera bideratzea.

 126/2008 ABJI 106.etik 108.era par.

10. DATU PER TSONALEN BABESA

Gizarte Zerbitzuei buruzko Informaziorako Euskal Sistema sortzea da sistema 
hobetzeko baliatu nahi diren tresnetako bat.

Aurreproiektuaren 78.3 artikuluak foru-diputazioei eta udalei ezarri die datuak 
bidaltzeko betebeharra, baita erakunde pribatuei ere. Administrazio publikoek 
elkarri lagundu behar orokorretik ondorioztatzen da lehena, eta bigarrena, berriz, 
gizarte-zerbitzuak ematen esku hartu nahi duten erakunde pribatuei ezarritako 
berariazko betebeharretik.

Ezin eragozpenik jarri betebehar horri, beharrezkoa baita Jaurlaritzak egoki bete ahal 
izan ditzan Legeak emandako ahalak, gizarte-zerbitzuen plangintzari eta programa-
zioari dagozkionetan batez ere.

Hala ere, honako hau iradokitzen dugu: zehaztuta gera dadila gizarte-zerbitzuen 
alorrean eskumena duen Sailari dagokiola sistemaren kudeaketa, datuak biltzeko es-
leitu eginkizun edo funtzioak administrazio-organoren batek beteko dituenen barruan 
sartu daitezen, eta ez zuzenean Eusko Jaurlaritzaren esku, aurreproiektutik hala 
ateratzen da eta.

Egoki litzateke, era berean, honako hau zehaztea: datuak babesteko arauak bete be-
har direla informazioa erabili eta transmititzerakoan.

Begien bistakoa da xedapen horren bitartez transmititu nahi den informazioak era-
gina izan dezakeela EKren 18.4 artikuluak babesten duen eskubidean, datuak ba-
bestekoan, alegia; beraz, inportantea da arreta hori sartzea, aurreproiektuaren 50.2 
artikuluan bezala.
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Aurreproiektua, baina, ez da hor gelditu, eta aipatu 78.3 artikuluan, in fine, dio-
enez, Eusko Jaurlaritzak gizarte-zerbitzuen horniketari buruzko dokumen-
tuak, datuak eta txostenak, bidezko gertatzen direnak, eskuratu ahal izango 
ditu.

Datuak eskuratzeko aukera horrek –gogora bedi ezarrita dagoela datuak bidal-
tzeko beharra, erregelamenduz zehaztuko den era eta maiztasunarekin, baita 
sistemaren helburua ere, alegia, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuen multzoaren magnitude nagusien ezagutza
eguneratua bermatzea- neurriz kanpoko ematen du, eta, bere zabalean, nekez 
uztartu daiteke pertsona bakoitzak bere datuak kontrolatzeko duen eskubi-
dearekin, datu horiek ezin direlako erabili datuok eskuratzea justifikatu zuen helburu 
zilegiaz bestelakoetarako (horrenbestez, datu-eskuratze hori datu-lagatzea izango 
litzateke, materialki).

 97/2008 ABJI 219.etik 226.era par.

Aurreproiektuaren 60. artikuluak baimena ematen die udalei aurkeztutako es-
kabideen edukia egiaztatzeko, eta, ondorio horietarako, behar beste datu eta 
txosten eskatu ahalko die beste erakunde edo entitate publiko zein pribatuei, 
edo eskatzaileari berari; nolanahi ere, gaineratu eta zehaztu duenez, aipatutako 
datuak eta txostenak hauek baino ez dira izango: eskatzaileei ezarritako baldintzak
betetzen direla egiaztatzeko ezinbestekotzat jotzen direnak.

Batzordearen ustez, aurreproiektuaren artikulu honek planteatzen duen arazoak 
badu bere garrantzia; aurreproiektutik proposaturiko irtenbidea, alabaina, ez da ara-
zorik gabea.

Hasiera batean, arrazoizko ematen du baldintzapean jartzea aurreproiektuak 
aurreikusitako prestazio ekonomikoak ematea; hain zuzen ere, eskatzaileek 
adierazi edo ekarritako datuak eta dokumentuak egiazkoak izatearen baldin-
tzaren pean. Arrazoizko ematen duen bezala Administrazioak benetakotasun 
hori zuzenean egiaztatzeko aukera izatea, behar bezalako bermeekin bada ere.
Dirudienez, horixe bera da xedapenaren helburua, udalei aukera eman die-eta beste 
erakunde edo entitate publiko zein pribatuei eta eskatzaileei beraiei ere datuak eta 
txostenak eskatzeko.

Hala ere, udalari eman zaion ahalmen generiko horri —ikuspuntu subjektibotik 
erakunde publiko zein pribatuak hartzen baititu, eta ikuspuntu objektibotik, udalak 
ezinbestekotzat jotako edozein datu, eskatzaileek betekizunak betetzen dituztela 
egiaztatze aldera— segurtasun- eta aurreikusgarritasun-falta garrantzizkoa na-
bari zaio, bai eskatzaileen datuak babesteko oinarrizko eskubideari, EKren 18.4 
artikuluan jasotakoari, jartzen zaizkion mugen aldetik, bai ahalmen hori aplika-
tzeko moduaren aldetik ere, eta horrek guztiak zalantzak sorrarazten ditu, artikulu 
hori Konstituzioaren araberakoa ote den.
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Konstituzio Auzitegiak azaroaren 30eko 292/2000 epaian —Herriaren Defentsariak
abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren, datu pertsonalak babestekoaren, bi 
artikulu zirela eta aurkeztu zuen konstituziokontrakotasun-errekurtsoan eman bai-
tzuen— ezarri zituen zeintzuk diren datuak babesteko oinarrizko eskubidearen 
konstituzio-taxuketak dakartzan mugak, legegileari ere eragiten baitiote.

Epai horretan, beste batzuetan bezala, Konstituzio Auzitegiak onartu egin du legegi-
leak mugak jarri diezazkiekeela oinarrizko eskubideen edukiari edo egikaritzari, bal-
din eta muga horiek justifikatuta badaude beste eskubide edo ondasun konstituzio-
nalen babesean, eta, gainera, lortu nahi den helburuaren heinekoak badira; jarraian 
ohartarazi du, dena den, legeak, behar bezalako segurtasunik eta aurreikusgarrita-
sunik ez badute ezarri dituzten mugei eta horiek aplikatzeko moduari dagokienez, 
Konstituzioaren aurkakoak izan daitezkeela, halako moldez non, kasu horretan «se-
gurtasun juridikoaren printzipioa (EKren 9.3 artikulua) urratzeaz gain —printzipio hori 
honela ulertuta: aplika daitekeen ordenamenduari buruzko ziurtasuna, eta botereak 
Zuzenbidea aplikatuz zein pertsonari eragingo dion, pertsona horrek zentzuz jokatuz 
izan dezakeen itxaropena (104/2000 KAE, 7. OJ, denen erakusgarri)—, lege horrek, 
aldi berean, zera ere urratuko luke: murriztutako oinarrizko eskubidearen funtsezko
edukia, mugak ezarri zaizkion moduak ezagutezin bihurtzen dutelako eskubide hori, 
baita egikariezin ere, praktikan (KAEak: 11/1981, 15. OJ; 142/1993, apirilaren 22koa, 
4. OJ, eta 341/1993, azaroaren 18koa, 7. OJ). Horrenbestez, Legeak, ez badu ziur-
tasunik ematen oinarrizko eskubidea mugatzeko oinarri edo premisa materialetan, 
halako zehaztugabetasun bat eragin dezake, muga hori zer kasuri aplikatzen zaion 
alegia. Eta emaitza hori gertatuz gero, arrazoizko interpretazio oroz haratago, Legeak 
ez du jada betetzen mugatzen duen oinarrizko eskubidea bermatzeko funtzioa, Le-
gea nork aplikatu behar duen, horren borondatea nagusituko baita, hala oinarrizko
eskubidearen nola segurtasun juridikoaren eraginkortasuna kaltetuz».

Konstituzio Auzitegiak berak intimitaterako oinarrizko eskubideaz adierazi duenez: 
«horri ezar dakizkiokeen mugek legezko aurreikuspen bat izan behar dute oinarri, 
justifikatuta egon behar dute Konstituzioaren arabera, eta proportzionalak izan be-
har dute (KAEak: 110/1984, 3. OJ, eta 254/1993, 7. OJ), eta, gainera, eskubide hori 
mugatuko duen Legeak zehatz adierazi behar ditu neurri mugatzailearen oinarri edo 
premisa material guzti-guztiak. Hala bada, nekez uler daiteke muga aplikatuko duten 
epai-ebazpenak edo administrazio-egintzak Legean funtsatuta daudenik; izan ere, 
Legeak egin duena da, bere eginkizunak alde batera utzi, eta beste botere publikoei 
eskumena eman oinarrizko eskubideari mugak jarri diezazkioten (KAEak: 37/1989, 
otsailaren 15ekoa, eta 49/1999, apirilaren 5ekoa)».

Eta zera ere esan du, azkenik, orain aztertzen ari garen datu pertsonalak babeste-
ko eskubideari buruz: «eskubide horren mugaren zilegitasun konstituzionalak ezin 
du oinarri bakartzat hartu Administrazio Publikoaren jarduna. Eta ez da aski, ezta 
ere, Legeak Administrazio Publikoari ahalmena ematea mugak zehaztu ditzan kasu 
bakoitzean, zera bakarrik adieraziz: Konstituzioak babesturiko beste eskubide edo 
ondasunen bat tartean dagoenean egin beharko dela zehaztapen hori. Egin-eginean 
ere, legegileari berari baitagokio zehaztea datu pertsonalak babesteko eskubi-
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dearen muga zilegitzen duen ondasun edo eskubidea noiz agitzen den, baita 
zer inguruabarretan mugatu daitekeen ere; eta, gainera, legegileak berak eman 
behar ditu horretarako arau zehatzak, interesatuari argitzeko moduan muga 
hori ezartzen dela eta mugaren ondorioak. Legegileak, bestela, EKren 53.1 
artikuluko lege-erreserbaren ondorioz oinarrizko eskubideen alorrean berari 
bakarrik dagokion funtzioa betetzea Administrazioaren esku utziko luke: es-
kubidearen muga eta horren erregulazioa argi ezartzeaz ari gara, noski».

Badirudi aurreproiektuak berak ere onartu duela tesi hori bosgarren xedapen gehiga-
rrian, foru-aldundiek Osasun Sailaren fitxategiko datuak eskuratzea erregulatu baitu, 
argi eta garbi ezarriz utzi daitezkeen datuak —titularren eta onuradunen identifikazio-
datuak, jaiotza-data eta heriotza-data—, baita informazio hori hilerokoa izango dela ere; 
horrenbestez, zera adierazi dezakegu azken kasu honetan, 60. artikuluari buruzko esan 
dugunaz kontrara: oinarrizko eskubide bati —datuak babestekoari kasu honetan— 
legezko mugak jartzeko behar diren ziurtasuna eta aurreikusgarritasuna ematen direla.

 126/2008 ABJI 113.etik 121.era par.

11. ERREGISTROAK

Batzorde honen aburuz (denen erakusgarri, 66/2003 eta 81/2003 irizpenak), erregis-
troak, kontzeptuaren ikuspuntutik begiratuta, organo baino lehen, sistema, tresna 
edo erakunde dira, hots, administrazio-jarduketaren elementu abstraktuen multzo bat; 
horrenbestez, ez dira nahastu behar erregistro-funtzioa ezartzea, alde batetik, 
eta funtzio hori betetzeko administrazio-organo baten sortze hutsa, bestetik.
Behin baino gehiagotan azpimarratu dugu erregistro publikoei buruzko arauek ahalik 
eta zehatzen ezarri behar dutela horien xedea eta norainokoa (96/2004 irizpenean ere 
gogoratu genuen). Kasu honetan, alabaina, horri buruz aurreikusi duten erregulazioak 
ez du dentsitate handirik, eta ez du aurreko gaiei buruzko argibide askirik ematen; izan 
ere, ez baitu erregistroaren izaera, helburu eta funtzioei buruzko zehaztapenik ematen, 
ezta erregistroaren kudeaketaz arduratuko diren langileei buruzkorik ere. Honako hau 
ere aurreikusi beharko litzateke: erregistroko inskripzioa eratzailea den ala ez, era-
tzailea izatez gerotan, erakunde laguntzaileak habilitazioa edo gaikuntza beharko luke-
elako autonomia-erkidegoak harekin hitzartu ditzakeen eginkizunak bete ahal izateko; 
bigarren kasuan, aldiz, erakunde laguntzaileen errolda hutsa izango litzateke erregis-
troa: argi dago, beraz, aukera bakoitzak ondorio desberdinak dakartzala.

 164/2008 ABJI 74 par.

12. EGOI TZAK

Egoitza jartzeari dagokionez, honako hau gogoratu behar dugu: Euskal Autonomia 
Erkidegoko Erakunde Administrazioaren ente batez ari garen neurrian, Autonomia 
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Erkidegoko erakunde erkideenak eurenak diren eskumenak modu deszentralizatuan 
baliatzeko aukera erabiltzea litzatekeela hemen planteatutakoa (EONALen 15. ar-
tikulua). Horrenbestez, EAEko autonomia-estatutuaren 4. artikulua aplikatu beharra 
dago, eta, horren arabera, Legea behar da instituzio erkideen egoitza izendatzeko.

Batzorde honek bere 63/2006 irizpenean adierazi zuenez, estatutuaren araberako 
aurreikuspena ez dago agortuta Euskal Autonomia Erkidegoko Instituzioen Egoitzei
buruzko maiatzaren 23ko 1/1980 Legeaz, eta, lege horretan aipatutako Vitoria-Gas-
teiz hiriaz gainera, beste leku batzuk ere erabil daitezkeela egoitzak jartzeko; baina, 
hori bai, estatutuaren testuak argi eta garbi ezartzen du horretarako Eusko Legebil-
tzarraren Legea behar dela.

Eta gaineratu genuenez, egoitzak non jarri (gehienetan, hiriburuetan) oso garrantzi 
handikoa da politikaren ikuspegitik begiratuta, eta halaxe dago aitortuta lege-orde-
namenduan ere; ildo horretatik, Konstituzioaren 147.2.c) artikuluak autonomia-es-
tatuturako ezartzen du zehatz kokapen hori, eta, Estatuari dagokionez, 5. artikuluan 
finkatzen du berariaz gai hori, eta, are gehiago, argi dio Sail batek ezin duela lege 
horren aurka jo, ezta Gobernuak berak ere.

Ildo beretik jo genuen 56/2003 eta 32/2002 irizpenetan ere, Euskal Trenbide Sarea-
Red Ferroviaria Vasca izeneko zuzenbide pribatuko ente publikoari dagokionez, baita 
OSALAN erakunde autonomoari dagokionez ere. Han esan genuenez, «[…] Lege ba-
tek eta ez beste ezerk egin ditzake salbuespenak Egoitzen Legean ezarritako horre-
tan, eta, betiere, horretarako nahikoa arrazoi dagoenean; bestela, ez».

Onartu egin behar da, hala ere, egoitza Institutuaren estatutuetan izendatze hori 
beren-beregi oinarritzen dela Sortze Legean, horretarako bide eman baitu, es-
tatutuek arautu beharreko alderdien artean sartu du-eta egoitzarena. Testuingu-
ru horretan, zera baino ez du aipatuko Batzorde honek: Egoitzei buruzko Legeak 
hasieran finkatu zuen udalerriaz bestelakoan jarri duela proiektuak egoitza 
nagusia, eta, horrenbestez, araubide orokorra aldatu duela, inongo justifikazio-
rik eman gabe ekimena sustatu duen organoak aukera horretarako izan dituen 
arrazoiei buruz.

 255/2008 ABJI 48.etik 52.era par.

13. GIZARTE-ZERBI TZUAK

A) Laneratzeko enpresak

Laneratzeko enpresen kontzeptuari eta baldintzei buruzkoa da 4. artikulua. Kon-
tzeptuari dagokionez, 305/2000 Dekretuaren 3. artikuluak dakarren kontzeptuari eus-
tea hobetsi du proiektuak (305/2000 Dekretua ordezkatu nahi du), eta, horrenbestez, 
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aldendu egiten da, literalitatean baino ez bada ere, LELen 4. artikuluak xedatu due-
netik.

Konplexuagoa da egoera, ordea, eskatutako baldintzei begiratzen badiegu. LELen 
7.1 artikuluak Autonomia Erkidegoko administrazio-organo eskumendunari esleitu 
dio laneratzeko enpresen kalifikazioa. Kalifikazio horren ondorioz, Autonomia Erkide-
goko Laneratzeko Enpresen Erregistroan eman behar du izena delako enpresak, eta, 
inskripzio horrek, era berean, LELen 5.b) artikuluak aurreikusitako betekizuna konpli-
tzeko beta ematen du.

Proiektuak, bere aldetik, aurreko dekretuaren egitura hobetsi du, eta 4. artikuluko 
2. paragrafoan bildu ditu laneratzeko enpresaren kalifikazioa lortzeko betebeha-
rrak, LELek aurreikusi eskema eta edukiaz bestelakoekin bada ere. Proiektuak 
aurreikusi betekizunak, batzuetan, LELek aurreikusitakoen kopia dira, gutxi gora-
behera, hala nola a), b), d) eta g) idatz-zatiak, LELen 4. artikuluak xedatu duenetik 
atera baitaitezke, edota c), e), h) eta j) [c) idatz-zatian sartu baitaiteke azken hori] 
idatz-zatiak, zeinek, hurrenez hurren, LELen 5. artikuluko d), b) eta a) idatz-zatiak 
kopiatzen baitituzte, doitasun gehiagoz edo gutxiagoz. Beste batzuetan, berriz, f) eta 
k) idatz-zatiei dagokienez esate baterako, LELen 5. artikuluko c) eta e) idatz-zatietan
aurreikusitakoen artean dauden betekizunak sartu ditu proiektuak, baina eskatutako 
ehunekoetan aldaketak eginda. Balantze eta auditoretza sozialari buruzkoa da l) ida-
tz-zatia, eta LELen 5.f) artikuluak aurreikusi helburuaren antzekoa jaso du, zehazta-
pen-maila desberdinarekin bada ere; proiektuak, azkenik, baditu hainbat betekizun 
—i), m), n) eta ñ) idatz-zatietakoak, konparazione—, LELen agertzen ez direnak. 

Bi testuen arteko hasierako konparazioa eginez gero, hau ondorioztatuko dugu: 
proiektuak aurreikusi kalifikazio-erregimena hertsiagoa eta zorrotzagoa dela 
LELetik ateratzen dena baino, eta interpretazio batek baino ezin dio zentzurik 
eman horri: LELen betekizunak minimotzat hartu behar direla, eta autonomia-erkide-
goei exijentzia handiagoa eskatzeko aukera ematen zaiela.

Interpretazio horrek badu arazorik, hala ere. Lehenik eta behin, erregelamendu-
maila du aztertzen ari garen arau-proiektuak, eta Estatuaren eskumen esklusibo 
baten babesean emandako Estatuko lege batean ezarritako eskubideei eragin-
go lieke. Adierazi dugunaren ildotik, autonomia-erkidegoek laneratzeko enpresak 
kalifikatzea eta inskribatzea ezinbesteko baldintza da Estatuak berak ere aitortu 
dezan enpresa hori kolektibo horretakoa dela, eta autonomia-erkidegoek kalifikazioa 
ukatuz gero, enpresek ezingo lukete autonomia-erkidegoaren sustapen-neurrietara 
bildu, ezta Estatuak lan-legerian edo Gizarte Segurantzan dituen eskumen esklusi-
boen esparruan onetsitakoetara ere. Bigarrenik, laneratzeko enpresen kalifikazioan 
diferentziak egon daitezkeela onartzea ekarriko luke, baita onarpen horren ondorioak 
ere, LELen helburu adierazia izaki estatu-mailako lege-esparrua ezartzea enpresa 
horientzat.

Ordezko planteamendu gisa iradoki daiteke araubide bikoitza izan daitekeela 
laneratzeko enpresei aplikatzeko: estatukoa eta autonomikoa. Lehenengoan, 
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aski litzateke LELek aurreikusi baldintzak betetzea laneratzeko enpresaren 
kalifikazioa eskuratzeko estatuko legeriak aurreikusi neurrien ondorioetarako. 
Autonomia-erkidegoak, bere aldetik, zorroztu edo areagotu egin ditzake bere 
sustapen-neurrietara —diru-laguntzetara, azken finean— biltzeko asmoa duten 
laneratzeko enpresentzako baldintza batzuk, eremu jakin bateko (zeinean EAEE-
ren 10.12 artikuluko eskumen-titulua erabilita jardungo lukeen) onuradunen kon-
tzeptua definitu edo zehaztu besterik ez lukeelako egingo.

Konstituzio Auzitegiak gazteriaz eta gazte-elkarteei buruz emandako doktrinan 
ere izango luke oinarririk planteamendu horrek. Doktrina horren arabera (157/1992 
KAE, urriaren 22koa), autonomia-estatutu batek autonomia-erkidegoari eskumenik 
ematen ez badio zenbait elkarteren alorrean (irakaskuntzako elkarteak, kulturalak, 
artistikoak, ongintza eta sorospenekoak eta antzekoak), autonomia-erkidego horrek 
ezin du baldintzarik ezarri gazte-elkarte bat baliozkotasunez eratuta geratu dadin; 
baina horrek ez du esan nahi autonomia-erkidegoak inongo eskumenik ez duenik es-
kumen autonomikoen alorreko gaiekin bat datozen helburuak eta jarduerak dituzten 
elkarteei dagozkienak erregulatzeko; beraz, gazteriaren eskumen-titulua abiapuntu-
tzat hartuta, gazte-elkarteak sustatzeko jardueratan aritu daiteke, eta elkarte horiek 
laguntzetara biltzeko baldintzak ezarri.

Desberdintasunak desberdintasun, planteamendu bera egin dezakegu aztertzen ari 
garen kasuan, lan-legeriako eta gizarte-sorospeneko eskumenak direla eta. LELek
ezarri duena eta lege hori onartzeko erabili duten titulua ikusita, gure autono-
mia-erkidegoak —lehen aipaturiko konstituziokontrakotasuneko errekurtsoan eraba-
ki dezaketen alde batera utzita, noski— nekez ezarri diezaieke beste baldintza edo 
betekizun gehigarri batzuk enpresei, laneratzeko enpresatzat kalifikatu ahal iza-
teko, are gutxiago erregelamendu-arau baten proiektuaz ari garela kontuan hartuta. 
Horrek, dena den, ez luke galaraziko gizarte-sorospenaren titulua oinarritzat har-
tu eta enpresa horiei edo enpresa horien elkarteei laguntzak eman ahal izatea, 
LELenak baino baldintza zorrotzagoak eskatuta laguntza horietara biltzeko.

 196/2008 ABJI 44.etik 51.era par.

B) Gizarte-prestazioak

Aurreproiektuaren 8. artikuluak aukera ematen du bereizteko, alde batetik, prestazio 
ekonomikoen titularrak edo onuradunak, eta bestetik prestazio ekonomiko horien 
hartzaileak, ordainketa benetan hartzen dutenak. Oro har, eskubidezko prestazio 
ekonomikoen titularrak eta, diru-laguntzen izaera duten laguntzen kasuan, onu-
radunak izan ohi dira hartzaileak, aldi berean; dena den, zenbait egoera eta kasu 
aurreikusi dira, bizikidetza-unitatearen barruan, titularraz edo onuradunaz bestelako 
pertsona bati eman ahal izateko prestazioak, baita, salbuespenezko kasuetan, «titu-
larra ez den eta bizikidetza-unitatekoa ez den beste norbaiti» ere. Zera dio artikuluak, 
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bukatzeko: «prestazioa titularra ez den bati ordaintzeak ez du esan nahi, inondik ere, 
kasuan kasuko prestazioaren titularra aldatu denik».

Titularrak edo onuradunak eta hartzaileak bat ez etortze horri dagokionez, bi 
ohar: orokorra bata, eta zehatzagoa bestea.

Oro har: aurreproiektuan ez da inon jasotzen araubide juridiko bat, titularrez edo 
onuradunez besteko prestazio-hartzaileei, pertsona zein erakundeei, aplika dakie-
keena. Horiek horrela, ez dago horien betebeharrei buruzko inongo aurreikuspenik, 
titular edo onuradunei buruzkoak baitira guztiak ere (19., 34. eta 48. artikuluak); 
arau-hauste eta zehapenei buruzko VII. tituluak ere ez du aipatu figurari buruzko au-
rreikuspenik jaso. 

Beste alde batetik, ezin da titular edo onuradunen betebehar berberak dituztela 
jo; izan ere, titularrak edo onuradunak legez baliaezintasuna duela ezartzen ez bada 
behintzat, hartzaile izateak ez luke titular edo onuradunen borondatea ordezkatzeko
aukerarik emango obligazioak betetzeari dagokionez.

Era berean, ezin da jo, ezta ere, titular edo onuradunei aurreikusi zaien arau-
hauste eta zehapen araubide berbera izango dutela hartzaileek; izan ere, kasu 
larri jakin batzuetan, eskubidearen titularrak prestazioa aldi baterako edo betiko gal-
tzea gerta daitekeelako, hartzailearen jarduerarekin inongo zerikusirik izan gabe ere.

Hori guztia horrela, hona Batzordearen gomendioa: hartzailearen figura berraztertu 
dadila aurreproiektuan, eta, hala bada, hartzaileari aplikatu dakiokeen oinarrizko 
araubide juridikoa erregulatu dadila.

 126/2008 ABJI 76.etik 81.era par.

14. TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK

Batzordearen ustez, erakunde pribatuek zerbitzua emateko aukera dagoenean 
prezio publikoen aurrean geundekeela defendatzeko modukoa dela onartu arren, 
aukeratzeko askatasunik ezean —Legeak berak aitortu duelako zuzeneko ku-
deaketa publikokoa dela—, eta norbanakoak delako zerbitzura jotzen duenean az-
ken irtenbide gisa, bere gizarte-sareak kale egin diolako eta nora joan ez duelako 
—adibidez, etxean tratu txarrak jasan dituzten emakumeentzako egoitzak—, oso 
zalantzazkoa da kategoria horren aurrean geundekeelakoa.

97/2008 ABJI 185 par.

Era berean, azterketa zehatzagoa merezi du 86.2 b) artikuluak, larritzat jotako por-
taeren artean sartu baitu, zerbitzuen erabiltzaileei dagokienez, parte-hartze eko-
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nomikorako edo baterako ordainketarako betebeharra ez betetzea, halakorik 
eskatu daitekeenean.

Prezio publikoa izaki, eta ondorioz, erabiltzaileak bere borondatez eskatzeko zerbi-
tzuaz ari garenez, ez baita indarrez jarritako ondare-prestazioa, zalantzazkoa da 
eremu horretan erantzun juridiko hori ezarri ahal izatea, dagokion zenbatekoa 
ez ordaintzeagatik.

Estatuko Tasen eta Prezio Publikoen Legeak, Autonomia Erkidegoko Adminis-
trazioaren Tasa eta Prezio Publikoen Legeak, Toki Ogasunak arautzeko Legearen 
Testu Bateratuak, eta lurralde historikoetako foru-arauek ez dute arau-haustezko 
portaerarik ezarri edo tipifikatu finantza-baliabide horiek ez ordaintzeari lotuta.
Gehienez ere, ordaindu ez dena behartze- edo -premiamendu bidez eskatu ahal 
izatea baino ez.

Babestu beharreko ondasun juridikoaren ikuspuntutik ere ez dugu ikusten kasu 
honetan bestelako neurririk hartu behar duenik Legeak; izan ere, ondasun berbera 
baita, hots, finantza publikoak babestea ordaindu behar dutenek bere eginbeharra 
betetzen ez badute —eta zehapen hori bideragarri balitz ere, pentsatu egin beharko 
litzateke erabiltzaileen ordez legez ordaintzera behartuta dauden pertsonak ere zeha-
tzea—.

Jakina, ordaintzeko konpromisoa borondatez hartu duenak bere zorra pagatzen ez 
badu, zerbitzutik kanpo geratuko da, baldin eta ordaintzea zerbitzuaren onuradun 
izateko baldintza bada.

 97/2008 ABJI 259.etik 263.era par.

15. HIRIGIN TZA

Aztertutako paragrafoak dakarren erregulazio berriak, eraikigarritasunaren ehune-
koa aldatzeaz gain, eraikigarritasun haztatua aipatzen du, indarreko idazkerak batez 
besteko hirigintza-eraikigarritasuna aipatzen badu ere, eta zera zehazten: egikaritze-
eremuari buruzkoa dela eraikigarritasuna, jarduketa integratuetan egikaritze-unitatea
izango baita egikaritze-eremua.

Azken aldaketa horiek hobetu egin dute aurreko idazkera; izan ere, eraikigarrita-
sunari dagokionez, lurzoru-azala lagatzeko betebeharra aipatzerakoan, tek-
nikaren aldetik egokiagoa da eraikigarritasun haztatua aipatzea —metro karratu 
eraikigarrietan adierazten baita, LUHILen 35.4 artikuluak xedatu duenaren arabe-
ra— batez besteko eraikigarritasuna aipatzea baino —lurzoruko metro karratuko 
metro karratu eraikigarrietan adierazten baita—; gainera, lehendik zegoen hirigin-
tza-eraikigarritasun haztatua baino handiagoa esleitzearen ondoriozko hiri-lurzoru 
finkatugabea definitzeko erabiltzen den eraikigarritasun-mota erabiltzen da (LUHILen 
11.3.2 artikulua). 
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Eraikigarritasunak egikaritze-eremuari buruzkoa izan behar duelako aurreikuspena 
logikoa da, eta ez dago gaizki Legean zehaztea, segurtasun juridikoa dela eta; ze-
haztapen hori indartu egiten da, gainera, jarduketa integratuetan jarduketa-eremua 
egikaritze-unitatea izango dela ezarri denean, LUHILen 138. eta 143. artikuluek xe-
datu dutenaren ildotik.

 120/2008 ABJI 42.etik 44.era par. 

Xedapenaren azterketa material edo substantiboari dagokionez, 15.2 artikuluak, ba-
lio agrologiko handiak bereziki babesteko neurrien esparruan, honako hau aurreikusi 
du: jarduera publiko batek eragiten badu lurzoru urbanizaezinaren edo «ez-hirita-
rraren» sailkapena aldatu eta lurzoru urbanizagarri edo hiritar gisa kalifikatzea, kasu 
horretan, beti, lurzoru horren azaleraren % 10 Nekazaritza Lurren Funtsera (Legearen 
20. artikuluan arautua) transferitu beharko dela. Ehuneko horrek aurreko kalifikazioari 
eutsiko dio, eta «lurzoru ez-hiritarra» eta urbanizaezina izan beharko ditu mugakide.

Arauak, kasu honetan, jabetza-eskubideaz gabetzeko neurri bat ezarri die arauak 
adierazi bezala birsailkatutako lurzoruaren titularrei; izan ere, Legeak sortutako 
Nekazaritza Lurren Funtsera transferitu beharko dute lurzoru horren azale-
raren ehuneko hamarra. Hau da, kasu honetan legitimatu nahi dena dela jabe-
tza-eskubidea mugatzearen eremuan sartzen den esku-hartze publikoa, eta hori 
Lege-erreserbaren printzipioaren mende dagoela, Konstituzio Auzitegiak zenbai-
tetan adierazi duenaren ildotik (KAEak: 83/1984, uztailaren 24koa; 49/1999, apirilaren 
5ekoa; 184/2003, urriaren 23koa, edo 112/2006).

Planteatutako gai horri buruz, gogoratu dezagun, lurzoruaren erabilerari dagokionez, 
planifikatzailearen autonomiaren eremuan sartzen dela lurzoru horiei eman behar 
zaien erabilerari buruzko erabakia, eta hirigintza-legeriatik ondorioztatutakoak direla 
ordenamendu juridikoak ezarritako muga bakarrak. Aurreproiektuaren 15.2 artikuluko 
xedapenak, aurkezteko eran, badu antzik udalen aldeko doako lagapenarekin —gaur 
egun, batez besteko hirigintza-eraikigarritasunaren ehuneko hamar, urbanizazio-za-
marik gabe—, lurzoruari buruzko legerian (LUHILen 27. artikulua) agertzen denaren 
arabera. Hala ere, ezin da ahaztu EKren 47. artikulua dela lagapen horren oinarria 
—artikulu horren arabera, erakunde publikoen hirigintza jarduerak gainbalioa sor-
tzen badu, gizarteak horietan parte hartuko du— eta arauak (LUHILen 27. artikulua) 
positibatu egiten duela gizartearen eskubide hori, lagapen hori honela justifikatuz: 
«Herri-erakundeen hirigintzako ekintzan sortutako gainbalioetan erkidegoak parte 
har dezan».

Horrenbestez, proiektaturiko arauaren 15.2 artikuluak aurreikusi duen lagapena 
bezalako bati ekiteko erabili daitekeen oinarri bakarra —hirigintza-eremua erreferen-
tziatzat hartuta betiere— EKren 47. artikulua da: Administrazioak gainbalioa sortzen
du plangintzaren bitartez, hirigintza-ordenazioa erabilita, eta gainbalio horretatik 
ehuneko bat kentzen da gizartearen mesedetan, gainbalio horren zati bat aprobe-
txatu ahal izan dezan. Xedapen hori hirigintza-arauteriaren eremuan, edo, behintzat,
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arauteria horretan islatuz —eta oraingoan ez da halakorik gertatu— egin beharko 
litzatekeela onartuz gero, gainera, honako hau ohartarazi behar da: planeamen-
duak edo plangintzak sortutako gainbalioan izan beharreko partaidetza ez dela 
mugagabea, eta LUHILen 27. artikuluak aurreikusi duen lagapenean agortuko 
litzatekeela; bestela, pilatzeko modukoak izango lirateke lagapenak, eta konfis-
katorio izateraino helduko lirateke.

Hirigintza-legeriaren barruan, betiere, beste figura edo tresna batzuetara jo daiteke, 
hala nola udal lurzoru-erreserbak, baldin eta dagokion lurzoru-ondare publikorako 
eskuratzeko badira (LUHILen 119. artikulua eta hurrengoak), erabilera publikorako 
edo gizarte-intereserako xedez.

Aurrekoaz gain, ezin da ahaztu 15. artikuluaren 2. paragrafoak zera aipatzen due-
la: Nekazaritza Lurren Funtsera «transferitu» beharko zaiola birsailkapenaren xede 
den lurzoruaren azaleraren ehuneko hamarra. EKren 33.3 artikuluan aipatzen den 
nahitaezko desjabetzea da jabariaren eskualdaketa bortxatua gauzatzen duen 
figura edo tresna juridikoa, baina beti justifikatu beharko dira, aldez aurretik, onura 
publikoko edo gizarte-intereseko arrazoiak, jabetzaren funtzio sozialari begiratuta, 
eta eskubide-gabetzeari dagokion kalte-ordain egokia eman, honela neurtu baitaite-
ke hori: jabeak nahitaezko desjabetzearen ondoren gordetzen duen jabetza hutsaren
edo jabetza-ahalmenen aprobetxamendu ekonomikoaren edo errentagarritasunaren 
ikuspegitik (37/1987 KAE). Testuinguru horretan, eta mekanismo horren esparruan, 
zera egin zezakeen arauak: hala bada, desjabetzeari ekin ahal izateko herri onurako 
edo interes publikoko kasuak ezartzea, hau da, desjabetzea zilegitzeko kasuak edo 
causa expropiandi.

122/2008 ABJI 81.etik 86.era par.

16. E TXEBIZI TZA

Nolanahi ere den, proiektuaren ardatz edo bizkarrezurtzat jotzen da herritarrek 
etxebizitza duina —familia-, ekonomia- eta gizarte-egoerara eta gaitasun fun-
tzionalera egokitua— iristeko duten eskubidea, etxebizitza babestua iristeko 
eskubidean zehazten dena (6. artikulua, 1. eta 2. paragrafoak). Eskubide horri eran-
tzuna emateko, eta aipatu artikuluaren laugarren paragrafoaren arabera, honako 
hauek erabiliko dituzte etxebizitzaren alorrean eskumena duten euskal administrazio 
publikoek: alokairu babestuko etxebizitzak, zuzkidura-bizitokiak, edo, hala bada, 
etxebizitza errentan hartzeko diru-laguntzak, baldintza jakin batzuekin.

Arauak aurreikusi duen eskubidearen taxukera Konstituzioak bere 47. artikuluan
finkatu duen etxebizitza duin eta egokirako eskubidearen barruan sartzen da; artikulu 
hori, gogoratu dezagun, politika sozial eta ekonomikoa gidatzeko printzipioen ba-
rruan sartzen da, eta ez da, berez, eskubide subjektiboa, eta printzipiook garatzen
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dituzten legeek xedatzen dutenarekin bat etorriz baino ezin alegatuko da halakorik 
jurisdikzio arruntaren aurrean (EKren 53. artikulua).

Eskubide horren helburua ez da modu unibertsalean ziurtatzea, ikuspegi juri-
diko-patrimonial batetik, etxebizitzarako higiezin baten titularitatea, jabetzan, 
errentamenduan edo okupaziorako bide ematen duen beste titulu zilegiren 
batean oinarrituta; aitzitik, jurisprudentziak eta doktrinak plazaratutako ñabar-
duren ildotik, eskubide soziala da, alderdi ekonomikoa ere baduena, eta ez ditu 
herritar guztiak hartzen, baizik eta bizitzeko leku baten benetako premian dau-
denak; egin-eginean ere, higiezina edo etxebizitza-ondasuna tresnatzat hartzen
da Konstituzioak babesten duen beharrizan sozial edo kolektiboari begira, egoi-
tza-beharrizana aseko dela bermatuz, herritarrek dituzten errenten arabera eta egoi-
tza eta helbidea aukeratzeko askatasuna kontuan hartuta.

Gogoeta hori proiektuaren 6. artikuluan islatzen da, baina ez zioen adierazpenean, 
zeinak eskubidearen unibertsaltasuna aipatzen baitu. Gure ustez, irizpena egiten ari 
gatzaizkion bertsioaren aurreko bati dagokio zati hori, eta egokitu egin beharko li-
tzateke, horrenbestez.

Izan ere, arauaren hautua da alokairu-araubidearen bitartez asetzea eskubide 
hori, eta araubide horren beraren arabera exijitu ahal izatea administrazioari,
baldintza jakin batzuk betez gero, betiere. Kontuan harturik Zuzenbidean onartu-
riko edozein titulu (hau da, jabetza, alokairua, gozamen-eskubidea, eta abar) dela
baliagarri etxebizitza duin-egoki hori eskuratzeko, posible litzateke legearen 
aukera, baloraziorako ikuspegi abstraktutik bederen, esandakoaren arabera ez bai-
tugu aukera edo hautu hori oinarritzeko inongo arrazoibiderik. Nolanahi ere, honako 
hau iradokitzen dugu: 6. artikulua birformulatzea, argi eta garbi uzteko eskubide hori 
ase eta eskumena duten administrazioei eskubidea bete dezaten exijitu ahal izateko 
nahitaezkoa dela alokairua, eta ez beste edukitza-modu bat, gaztelaniazko «podrá» 
aditzetik horrela interpretatu daiteke eta.

 241/2008 ABJI 101.etik 105.era par.

Aurreproiektuaren 35. artikuluan erregulatu da babes publikoko etxebizitzen kali-
fikazioa, zeina baita administrazio-prozedura bat, etxebizitza bat bakarka edo susta-
pen bateko etxebizitzak multzoka babes publikoko etxebizitzatzat jotzekoa. Artikulu 
horren bigarren paragrafoan jaso dutenez, eta legearen ondorioetarako, udal-lizen-
tzia kalifikaziotzat ere joko da udal erregulazioko babes publikoko etxebizitzetan.

36. artikuluak, bere aldetik, kalifikazioa emateko eskumena arautu du, baita udal-
lizentziak arauak aurreikusi dion izaera bikoitza —udal-lizentzia eta etxebizitza 
kalifikatzeko egintza— izateko bete behar dituen baldintzak ere. Artikulu horrek, 
hala ere, Eusko Jaurlaritzaren kalifikazioaz diharduenean —1. paragrafoa—, behin-
behineko kalifikazioa bereizten du behin betikotik; aldiz, udal-modalitateetan —1. 
paragrafoa—, «kalifikazio» terminoa baino ez du erabiltzen.
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Ez dakigu arau-sustatzaileak bereizketa hori apropos egin duen ala ez, baina, hala 
ere, halako nahaste bat ikusten dugunez udal-modalitateei dagokienez, hainbat go-
goeta egingo ditugu, kalifikazioaren taxutze bikoitzetik abiatuta, proiektuak errespe-
tatu egin du-eta udal-etxebizitza ez direnetarako.

Lehenik eta behin, honela definituko dugu kalifikazioa: administrazio-egintza bat, 
zeinaren bitartez etxebizitza babes publikoaren araubidera sartzen baita. Hain 
zuzen ere, babes ofizialeko etxebizitzak kalifikatzeko prozeduran, orain arte, eta Eus-
ko Jaurlaritzakoei dagokienez, bi aldi bereizi izan dira: (i) behin-behineko kalifika-
zioa, zeinean eskumena duen administrazioak egiaztatu egiten baitu araubide 
horretara sartzeko baldintzak betetzen ote diren; behin-behineko kalifikazio hori 
espresuki zein isilbidez lortuz gero, interesatuak bere esku du finantzaketa kualifika-
tua eskatzea; eta (ii) behin betiko kalifikazioa, zeinaren arabera Administrazioak,
egiaztapena egin ondoren, honako hau aitortzen baitu: aplikatzeko arauak bete 
direla, eta exekuzio-proiektua eta egindako obra bat datozela.

Aipatu artikuluak 52.2 artikuluarekin batera irakurri ondoren, honako hau pen-
tsa daiteke: 36.2 artikuluak aipatzen duen udal-lizentzia ematea «behin-behineko 
kalifikazio»aren parekoa dela, eta proiektuak, eta ez udal-lizentziak, bete behar ditue-
la 37. artikuluaren betekizunak. Hartara, honako hauek egiaztatuko lirateke lizentzian:
proiektua hirigintza-legeriaren araberakoa dela, eta babes publikoko etxebizitzatzat
jotzeko eskatzen diren ezaugarriak eta baldintzak betetzen dituela. 

Horrenbestez, egoki iruditzen zaigu xedapen horiek berrikusi daitezela, arauak beren-
beregi eta argiago adierazi dezan hori guztia, baita behin-behineko edo, hala bada, 
behin betiko kalifikaziotzat joko den udal-lizentziaren mota ere. Hala bada, behin-
behineko kalifikazioa, gure ustez, obretarako hirigintza-lizentziarekin bat etorriko 
litzateke, eta behin betikoa, berriz, lehen okupaziokoarekin edota udal bakoitzak 
izapide horretan ematen duen dokumentuarekin, azken horietan egiaztatuko baita 
eraiki dena bat datorrela obra-lizentzia emateko baliatu zen proiektuarekin, eta, gaine-
ra, obra-lizentziak jarritako baldintzak bete direla, hala bada. Ildo beretik, xedapenak 
berrikustearen ondorioz, eta segurtasun juridiko handiagoaren mesedetan, jasota utzi 
beharko litzateke lizentziak eta kalifikazioak dituzten araubide juridiko desberdina.

 241/2008 ABJI 127.etik 132.era par.

Aurreproiektuaren 12.6 artikuluak betebehar bat ezarri die udalerriei: alokairu ba-
besturako eta alokairu librerako etxebizitzen parkea osatzen duten etxebizitzen
errolda prestatzea, ezarritako metodologiaren arabera.

Apirilaren 23ko 4/1986 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruz-
koak (aurrerantzean, EAEEL), 5. artikuluan dioenaren ildotik, estatistika-eragiketa 
da errolda, eta udalek egin ahal izango dute, baina bere baitan dagokien es-
tatistikako berariazko jardute-saila eratuta eduki, eta Euskal Autonomia-Erki-
degoko Estatistikari datxezkion eskumenak izendatuta badauzkate baino ez.
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Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistika Antolamenduaren barneko organo horiek 
aholkularitza-mailan parte hartzen dute bertan, eta organo horien estatistikak Euskal 
Estatistika-Erakundearen bidez egokituko zaizkio, teknikaz, Erkidegoaren estatistika-
jarduketari (EAEELen 26. eta 42. artikuluak). 

Arau-proposatzailearen asmoa hori bada, honako hau iradokitzen dugu: legearen 
aplikazioaren eremuan aipatzea etxebizitzen errolda prestatzeari buruzkoa.

 241/2008 ABJI 165.etik 167.era par.

Aurreproiektuaren arabera, etxebizitzak etengabe hutsik edukitzea jabetzaren 
erabilera antisoziala da, eta ingurumenaren aldetik iraunkortasunik gabea; ho-
rrenbestez, zenbait neurri hartzeko aukera eman die herri-administrazioei, egoera 
horri aurre egiteko: alokairuaren eskaintza bermatua, eta zerga-errekargua, 
alokairua onartzen ez bada. Espedienteak, hala ere, ez du horri eusteko azterlanik, 
eta ez du analisi zehatzerako biderik ematen, ez proportzionalitate- edo heinekota-
sun-juzgua emateko, bederen.

Arreta handia jarri behar da jabetza-eskubidea murrizteko neurri hori hartu ahal 
izateko; izan ere, jabetzak duen funtzio sozialaren babesean baino ezin daiteke 
ulertu. Ondasuna erabili edo aprobetxatzeko ahalmenari eragiten zaionez, jabe-
tza-eskubidea —oinarrizko eskubidea baita— murrizten da, eta, ondorioz, behar-
beharrezkoa da espedienteak zehatz-mehatz justifikatu dezala neurri horren 
beharra eta egokitasuna, neurriaren eta lortu nahi den helburuaren arteko 
proportzionalitate-juzgua eman ahal izateko. Informazio horrek, egin-eginean ere, 
aukera eman behar du lortu nahi diren helburuak erdiesten ote diren aztertu ahal iza-
teko; edo, bestela, , jabetza-eskubideari gutxiago eraginda, helburuok lortzeko beste 
baliabide egoki eta eraginkorrik ote dagoen ikusteko.

Laburbilduz, eta azaldutakoak azalduta eta prozeduraren analisian aurreratu duguna 
ikusita, espedienteak barne hartu behar ditu neurriaren beharra, egokitasuna eta 
arrazoizkotasuna erabakitzeko funtsezko elementu interesgarri guztiak, Jaurlaritzak 
hartu nahi duen erabakia zuzena izan dadin.

Gure ustez, halaber, arauak zenbait parametro hartu beharko lituzke diskriminazioz-
ko edozein jokaera edo portaera ekiditeko araua aplikatzerakoan, honako hauek ze-
haztuta: desokupazioa noiz ez den justifikatutzat jotzen, zer alor edo inguruabarretan 
aplikatuko den, eta, azken buruan, zer subjekturi eragingo zaion.

 241/2008 ABJI 187.etik 190.era par.

Arauak hiri-errentamenduen kontratuen ondoriozko kaudimenez egindako erre-
gulazioa aztertuko dugu ondoren; dena den, edozein iritzi eman baino lehen kau-
dimen horien zenbatekoa Administrazioaren esku jarri beharrarekin zerikusia duten 
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kontuei buruz, aldez aurretik aztertu behar da finken jabeen eta autonomia-erkide-
goko Administrazioaren arteko harremanaren izaera.

Legean duten izena gorabehera, doktrina eta jurisprudentzia bat datoz 
errentamendu-fidantza edo -kaudimenak fidantzak ez direlakoan, zentzu her-
tsian —egia esan, inor ez dago ordaintzera edo betebeharra betetzera behartuta 
beste baten ordez, azken horrek ordaindu edo betebeharra betetzen ez badu—; 
aitzitik, izaera juridikoa aintzat hartuta, hurbilago dago bahi irregularretik,
pignorazio-bermea, gure ordenamendu juridikoan, bahiaren gaineko edukitza har-
tzekodunari edo adostasunez aukeratutako hirugarrenari emanez betetzen baita 
(KZren 1863. artikulua).

Beste alde batetik, kontuan hartzekoa da ondasun suntsikorra —dirua— dela bahia-
ren xedea, eta hori ere ez dela hutsaren hurrengoa, zeren eta, Auzitegi Gorenaren 
jurisprudentziaren arabera, argi dago diruaren gordailu indibidualizatuan gordailuzai-
nari ematen zaiola jabetza, gordailuak berezko duen zaintza-obligazioa ordezkatuta
eman den dirua gordailugilearen esku uzteko obligazioarekin (AGEak: 1997ko urria-
ren 7koa, eta 2005eko apirilaren 1ekoa).

Alderdi horiek argitu ondoren, hiru kontu azpimarratuko ditugu errentamendu-fidan-
tza edo -kaudimena gordailatu beharrari dagokionez.

Aurreproiektuaren 96. artikuluaren arabera, hiri-finken errentatzaileek etxebizitza-
arloko eskumena duen Sailean utzi behar dute gordailuan HELen 36.1 artikuluak 
ezarritako diru-kaudimen edo -fidantza.

Hain zuzen ere, HEL horren beraren hirugarren xedapen gehigarriak aurreikusi du 
autonomia-erkidegoek HELen mende dauden hiri-finken errentatzaileei eskatu die-
zaieketela HELen 36.1 artikuluak erregulaturiko diru-fidantza Administrazio autono-
mikoaren esku utzi dezatela, korriturik gabe.

Nolanahi ere den, 96. artikulu horri buruz esan behar da, Kontrol Ekonomikoko Bule-
goak egin duenaren ildotik, eta legeak hala aurreikusi ahal izanari kalterik egin gabe, 
ez dela justifikatu zergatik gordailatu behar diren fidantza horiek etxebizitzaren
alorrean eskumena duen sailean, EAEko Administrazioaren diruzaintzaren 
araubide orokorretik aldenduta.

Arrazoia izango da, agian, 102. artikuluak xede berezia, etxebizitza-politikari lotua, 
aurreikusi diela fidantza horien zenbatekoari. Baina gai horri dagokionez, argi eta 
garbi bereizi behar dira, alde batetik, Aurrekontuaren barruan diru-sarrera ba-
tzuei aurreikusi zaien zertarakoa (atxikitako diru-sarrerak), eta bestetik, Ad-
ministrazio Orokorraren diruzaintza-politika; hau da, 102. artikuluak aurreikusi 
duen zertarako horri berdin-berdin eutsi ahal zaio fidantzaren zenbatekoa Etxebizi-
tza Sailean gordailatu gabe ere; aldiz, Etxebizitza Sailean gordailatuz gero, beste 
egitura bat, handiagoa edo txikiagoa, beharko litzateke sail horren barruan diruok 
kudeatzeko, eta Ogasun Sailak badu jada horretan espezializaturiko egitura bat. Eta, 
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gainera, ez da ikusten zer mesede egingo liokeen Etxebizitza Sailaren diruzaintza-
kudeaketa partzial horrek funts edo diru horien zertarakoari.

Aurreproiektuaren 101. artikuluak aurreikusi duenez, errekargua jarri dakioke 
gordailuaren zenbatekoari fidantza edo kaudimena epez kanpo gordailatuz 
gero. Hain zuzen ere, % 2 aurreikusi dute, baldin eta Ikuskaritzak eskatu gabe 
gordailatzen bada zenbatekoa, eta % 10 Ikuskaritzak eskatu ondoren gordailatuz 
gero.

Errekargu hori jartzeko aukera ez da aurreproiektuaren berrikuntza bat, aurreikusita 
baitzegoen 1949ko martxoaren 11ko Dekretuan, fidantza edo kaudimenen zereginari 
buruzkoan, baina ez zehapen gisa, baizik eta konpontze gisa edo. 

Bata bestearen ondoren eman ziren errentamendu legeek indarrean eutsi zioten 
dekretu horri; hain zuzen ere, beren-beregi deklaratu zuten dekretu horren indarra, 
beren azken xedapenetan, Hiri Errentamenduei buruzko 1955eko abenduaren 22ko 
Legeak zein ekainaren 11ko 40/1964 Legeak.

Ondoren, Hiri Jabetzaren Ganbera Ofizialak kentzea oinarritu zuen prozesu juridiko 
zail eta korapilatsua erabaki eta gero (1990.erako Estatu Aurrekontu Orokorrei buruz-
ko 4/1990 Legearekin hasi baitzen, baina Konstituzioaren kontrakotzat jo baitzuten
alderdi horretan, eta abuztuaren 5eko 8/1994 Errege Lege Dekretuak berretsi zuen, 
Konstituzio Auzitegiaren onespenarekin), urtarrilaren 31ko 15/2006 Dekretua onartu 
zuen Eusko Jaurlaritzak, Hiri-Jabegoaren Bazkunde Ofizialetako langileriaren eta 
ondasunen erregimenari eta destinoari buruz, baita zera ezarri ere horren hirugarren 
xedapen gehigarriaren 4. paragrafoan: HELen hirugarren xedapen gehigarrian xeda-
tutakoa betetzen den bitartean, Autonomia Erkidegoko Administrazioak bere gain 
hartuko ditu hiri-errentamenduen fidantzen erregistroa, gordailatzea eta bilketaren 
kudeaketa. Horrela gaude gaur egun, egin-eginean ere. 

Fidantza epez kanpo gordailatzeagatiko errekargua eskatzeari dagokionez, Auzi-
tegi Gorenak 1992ko uztailaren 13ko epaian (RJ 1992/6223) balekotzat jo zuen 
exijentzia hori, konpontzeko izaera berretsiz, eta zehapen-izaera baztertuz.
Epai horretan adierazitakoa, gainera, oinarri izan zaie geroko beste epai batzuei; 
adibidez, 699/2004 epaiari, uztailaren 22koari, Madrilgo Justizia Auzitegi Nagu-
siak eman baitzuen, honako hau adieraziz: Auzitegi Gorenak ezarria duenez, zilegi 
dela % 25eko errekargua, eta ez dela zehapena, eta ez dela fidantzaren barruan 
sartzen, konpontze- edo ordaintze-neurria izaki, 1992ko uztailaren 13ko epaiaren 
arabera.

 241/2008 ABJI 209.etik 221.era par.

Fidantzen zenbatekoaren zertarakoari dagokionez, aurreproiektuaren 102. ar-
tikuluak ezarri dio Eusko Jaurlaritzan etxebizitzaren alorrean eskumena duen sailari 
gordailaturiko fidantzen zenbatekoa babes publikoko etxebizitzak sustatzen erabili 
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beharra, alokairuko edo gainazal-eskubideko etxebizitza babestuak sustatzeari ema-
nez lehentasuna.

Artikulu horrek salbuespena egin nahi dio EONALen 41. artikuluak aurreikusi duen 
desafektazioaren printzipio orokorrari, arau nagusia baita Euskal Autonomia Erki-
degoko Ogasun Nagusiaren diru-sarrerei dagokienez; printzipio hori, dena den, sal-
buesteko modukoa da, baldin eta hausnarketa edo justifikazio aski erakusten bada, 
lege-aurreproiektu batekin ari garela kontuan hartuz gero, behintzat.

Nolanahi ere, jabe errentatzaileek gordailaturiko zenbatekoak gastu jakin bati atxiki
edo lotzeko, autonomia-erkidegoaren diru-sarreratzat jo beharko dira aldez aurretik, 
eta ez zaindu beharreko fidantza edo gordailu soiltzat.

Aurreratu dugunaren ildotik, bai HELek bai aurreproiektuak fidantza edo kaudi-
mena aipatu arren, ondasun suntsigarri baten bahi irregularraren aurrean gaude, 
zeinean gordailaturiko dirua Administrazioaren ondasunarekin nahasten den; 
Administrazioak, horrenbestez, bere garaian tantundema itzuli beharra baino ez 
du, bere garaian jabetzan hartu duelako, hain zuzen ere, eta aurrekoaz gain, ba-
liabide horien % 10 gutxienez erreserbatu beharra, gordailuak itzuli ahal izateko 
likidezia bermatzeko. 

Planteamendu horren arabera bai ulertu daitekeela HELen errentamendu-fidantzei
dagozkien gordailuen zenbatekoak, autonomia-erkidegoaren ondasunarekin 
nahasten diren heinean, Ogasunerako sarrera-iturri direla; sarrera horiek, bes-
talde, gastu-aurrekontua finantzatzeko erabili ahal izango dira, eta, lege-aurre-
proiektuak hala ezarri duenez, gastu jakin batzuen finantzaketari lotu. Besterik da, 
ordea, legegintza-aukera hori justifikatuta dagoen ala ez.

Edonola ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Orokorraren sarreratzat joz gero, 
gordailugilearen aldeko itzulketa-eskubidea sortzen dela onartu behar, eta horren 
ondorioz, hausnarketa egin beharko da sarrera-iturri berri hori zorpetzearen 
kontzeptuaren barruan sartzeko aukeraz.

Hasiera batean behintzat, honela definitu ditu EONALek zorpetzearen ondoriozko 
sarrerak: autonomia-erkidegoaren Administrazioak eta haren erakunde autonomoek 
egindako kreditu- eta mailegu-eragiketen emaitza, baita erakunde horiek jaulkitako 
zor publikoarena.

Eragiketari deutson kontratua ez da mailegua; aitzitik, ogasunaren ikuspuntu-
tik, izaera publikoko ondare-prestazioa da, hertsapenezkoa, nahitaezkoa baita, 
lege-erreserbaren mende dagoena, izaera tributariorik gabekoa bada ere. Hala 
ere, badu zor publikoaren ezaugarririk, fidantzaren zenbatekoa gordailatu behar 
delako, lehenik eta behin, gordailugileari itzultzeko gero, errentamendu-kontratua 
amaitutakoan.
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Praktikan, aurrekontuaren ikuspegitik zortzat joz gero, garrantzizko ondorioa etorriko 
litzateke, zenbatetsi egin beharko litzatekeelako autonomia-erkidegoaren aurrekontu 
orokorretan jasotako gehienezko zorpetze-muga ezarri eta betetzerakoan.

 241/2008 ABJI 222.etik 230.era par.

Arauak berritasuntzat sartu du lehentasunez eskuratzeko eskubidea ondarearen 
gaineko betearazpen-prozeduretan, eta horrek, jakina, hausnarketa sakona eska-
tzen du, bere eragina duelako alor zibileko prozedura-kontuetan.

Eskubide horren aplikazioan azaleratu daitezkeen arazoak ulertzeko, komeni da kon-
tuan hartzea lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideen izaera 
juridikoa; horretarako, oso argigarria da Konstituzio Auzitegiaren 207/1999 epaia,
lurzoruaren eta etxebizitzaren alorrean esku hartzeko neurriei buruzko Nafarroako 
foru-lege baten gainekoa baita, honako hau deklaratu zuen eta:

Lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko eskubideak, instituzio juridiko diren 
aldetik, harreman juridiko-pribatuen eremukoak dira, eta, ikuspuntu horretatik, lehenta-
sunez eskuratzeko eskubide errealak direnez, Estatuaren eskumen esklusiboa da horien 
erregulazioa, legeria zibilaren barruan daudenez (EKren 149.1.8 artikulua), zuzenbide 
foral edo berezien berezitasunak alde batera utzita; Nafarroaren kasua halakoa da, hain 
zuzen ere, eskubide horiek erregulaturik dituelako bere Zuzenbide Zibilaren Konpila-
zioan edo Foru Berrian —martxoaren 1eko 1/1973 Legez onetsi baitzen—, 445. legean 
eta hurrengoetan. Hala ere, eta Auzitegi honek deklaratu duenez (KAEak: 170/1989 eta 
102/1995), horrek ez du baztertzen herri-administrazioek lehentasunez erosteko eta 
atzera eskuratzeko eskubide horiek eratu ahal izatea Konstituzioaren sostengu egokia 
duten helburu publikoen mesederako; halakoetan, dagokion administrazio-legeriak erre-
gulatuko ditu, eta autonomia-erkidegoaren titularitateko eskumenetan sartuko dira, bal-
din eta autonomia-erkidegoek araugintza-eskumenak sartu badituzte euren autonomia-
estatutuetan eskubide erreal horiek txertatzen diren gaiaren gainean.

Laburbilduz, autonomia-erkidegoek, euren eskumenak baliatuz, eskubide horiek 
sortu edo eratu ditzakete helburu publikoak erdiesteko, baina eskubide horien 
izaera eta araubide substantiboa aldatu gabe. Ildo horretatik, autonomia-erkide-
goek badute eskubide horiez baliatu, eta alderdi berriak, egikaritzarako ezinbes-
tekoak, aurreikustea, jakinarazi beharra konparazione.

Aztertzen ari garen gaian, hiru elementu kontrajarri dituzte etxebizitza babestuari 
buruzko arauak eta arau zibil eta prozesalek: eskuratutako zenbatekoa; etxebizi-
tzaren esleipenduna; eta ondare-exekuzioaren prozedurako epeak eta jakinarazpe-
nak.

Lehenik eta behin esan daiteke Prozedura Zibilari buruzko Legeak 637. artikuluan eta 
hurrengoetan ezarri duela enbargatutako ondasunak baloratzeko sistema, eta enkan-
tearen helburua dela preziorik onena lortzea alderdi betearazlearen interesak ase-



242 ALORRAK

tzeko. Proiektaturiko arauak, aldiz, finkatu egin du enkantearen prezioa: ondasunak 
legez ezarrita duen gehienezko prezioa, betearazpen-prozedura gauzatzeko unean.

Ekimenak badu bigarren arazo bat: nor izan daitekeen ondasunaren lizitatzaile eta, 
azken finean, esleipendun. Arauaren arabera, etxebizitza-mota horretara iristeko 
behar diren legezko baldintzak bete beharko ditu esleipendunak; enkantean, aldiz, 
konkurrentzia-printzipioa da nagusi, eta lizitatzaileen ezaugarriak ez dira mugatzat 
hartzen.

Hirugarrenik, Administrazioari enkantea egingo dela jakinarazteko epea eta lehenta-
sunez erosteko eskubidea egikaritzekoa ezartzerakoan, ezin da alde batera utzi arau 
prozesalak enkantea egiteko finkatu duen epea.

Azkenik, honako hau adierazi behar dugu: testuak ez duela argitzen nola gauzatuko 
den prozedura horietan 105.2 c) artikuluak dakarren atzera-eskuratzea, argitzen ez 
duen bezala nola zehaztuko den esleipenduna lizitatzaile guztiek betez gero etxebizi-
tza babestua iristeko betekizunak.

Aurreko gogoetetatik atera daitekeenez, ekimena aldendu egiten da Estatuaren or-
denamenduko arau batetik, prozedura zibilarenetik hain zuzen, eta horrek azterketa 
zabala eta hausnarketa nahikoa eskatzen dit, bi arauak uztartze aldera, hala eskume-
nen ikuspuntutik, nola arauok betetzearenetik.

Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia etorkizunean aldatu daitekeela pentsatzeko bidea 
ematen duten aztarnak aztarna, alor zibileko auzitegiek, gaur egun, zera onartzen
dute: jarritako gehienezko prezioaren gaineko salmenta eginez gero enkantean, 
eta eskatzaileen erregistroan inskribatu gabeko pertsonari esleituz gero, kon-
tratua ez dela deuseza, legeria zibilak eta prozesalak ez dutelako galarazten; zera 
era gaineratu dute: salmenta horrek ondorioak izan ditzakeela administrazioaren 
eremuan, babes publikoko etxebizitza dela jakinda eskuratu duelako ondasuna 
erosleak, enkantearen iragarkian hala adierazi behar delako.

Espedienteak ez duenez jaso etorkizuneko legearen aplikazioak arau prozesal-zibi-
lean izan dezakeen eraginari buruzko azterketa edo hausnarketarik, zaildu egiten da 
Batzordearen zeregina; gaiari buruzko xedapenek, gainera, ez dute auzia konpon-
duta uzten, eta ez dituzte aplikazioari buruzko zalantzak argitzen. Ments hori, azken
finean, akats larria da ekimenari buruzko erabakia hartzeari dagokionez. 

241/2008 ABJI 235.etik 245.era par.

Etxebizitza eta haren eranskinak administrazio-prozeduraz utzarazteko aukera 
administrazio-autotutoretzaren pribilegioaren erakusgarria da, eta titularitate pu-
blikoko zein pribatuko ondasunetara hedatzen da aurreproiektuan; gogoratzekoa da, 
hala ere, gure Ondare Legeak (2/2007 Legegintzako Dekretua) bigarren xedapen ge-
higarrian dioela etxebizitza-politikaren alorrean, etxebizitzak sustatzeko diren onda-
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sun eta eskubideek berariaz dituzten arauak izango dituztela jarraibide, eta, osagarri 
modura, lege hori.

Aurreproiektuak arauaren oinarrizko zutabetzat jo du etxebizitzaren zerbitzu pu-
blikoaren kontzeptua, eta Auzitegi Gorenaren 1989ko ekainaren 23ko epaiak ere ildo 
horretatik jo zuen: «Zerbitzu publikoaren helburu edo xede bati atxiki zaizkio babes 
ofizialeko etxebizitzak —1985eko azaroaren 27ko epaia—, eta horrek aukera ematen 
du etxebizitza horien araubide juridikoa jabari publikoari dagokionera hurbiltzeko, 
aniztasuna —jabarikotasun-eskala— baitu ezaugarri azken horrek».

Horiek horrela, honako hau esan daiteke: babes publikoko etxebizitzak, publiko 
zein pribatu izan, helburu edo interes publiko bati atxiki zaizkiola, baita ku-
deaketaren aldetik lotu ere, eta administrazio-trafikoan txertatu direla atxikipen 
edo xedematerako administrazio-egintza baten bitartez, kalifikazioaren bitartez 
alegia. Afektazio horrek araubide juridiko berezia ematen die, zeina, kasu 
honetan, hirugarren batzuen behar ez bezalako egintzen aurkako babesean 
zehazten baita.

Titularitate pribatuko babes publikoko etxebizitzen kasuan, Administrazioa da 
zerbitzuaren titularra, eta partikularra, aldiz, ondasunarena. Hartara, ondasunaz 
xedatzeko ahala murrizten zaio jabeari, ondasunari lotu zaion zerbitzua emateko bai-
no ezin du erabili eta. 

Negozio juridiko pribatu baten bitartez emango zaie zerbitzua etxebizitzan dauden 
pertsonei, baina kontua ez da Administrazioaren trafikotik at geratzen, helburu 
soziala tartekatzen baita bete-betean, interes publikoa ere betetzen den alde-
tik; hain zuzen ere, behartsuenek etxebizitza bat erabiltzera iristeko eskubidea; ho-
rrenbestez, zerbitzu publiko bati atxikitako ondasuntzat jo daiteke.

Administrazio-prozeduraz hutsaraztea, beraz, etxebizitzei aplikatu ahal izango zaie, 
araubide publiko bereziaren babesean eraikitako ondasun diren aldetik, araubide 
horren bitartez Administrazioak pribilegioa du-eta jabe partikularraren eskariz berres-
kuratu ahal izateko ez ondasunaren edukitza, baizik eta, etxebizitzak zer helburu pu-
blikorako eraiki ziren, helburu hori aintzat hartuta eman ziren eskubideak, eta, azken
finean, Administrazioak bere titularitatepean duen zerbitzua ematea ere.

Dena den, aurreproiektuaren 117. artikuluak jasotako kasu guztiak ezin dira arrazoi-
tzat hartu sustatzaile pribatua duten babes publikoko etxebizitzak administrazio-
prozeduraz hutsarazteko, bakarrik jo daitezkeelako halakotzat etxebizitzaren 
erabilera ez betetzeari lotuak, etxebizitza interes publikoa betetzeko tresnatzat
hartuta. Beraz, gainerako kasuetan, ordaintzen ez bada adibidez, epaitegietara jo 
beharko du jabeak etxebizitza hutsarazteko, legeria zibilean ageri den arrazoia argu-
diatuz.

 241/2008 ABJI 253.etik 259.era par.
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VI I .  KAPITULUA

PROZEDURA

1. XEDAPEN OROKORRAK EGITEKO PROZEDURA

A) Eremua eta helburua

Lehenago ere esana dugu prozedura-memoria baino ez duela espedienteak, eta 
memoria horretan jasota daudela aurreko proiektua zela eta garatu ziren izapideak; 
beraz, hortik atera daiteke organo kontsulta-egileak erabaki duela, inplizituki bada 
ere, aurreko proiektua prestatzeko erabili zituen izapideak gordetzea orain aurkeztu 
diguten proiekturako.

Horri buruz, eta gauzak zorrotz hartuta, xedapen orokor batean elementu subs-
tantibo berririk sartuz gero, edozein arau-proiekturako eskatzen diren presta-
tze-izapide guztiak bete beharko lirateke, benetako berrikuntza dakarten alderdie-
tarako behintzat, eta, oso bereziki, interesatuta izan daitezkeen gizarte-eragileekiko 
entzunaldiaren izapide funtsezkoa, eta arau berriak ukitzen dituen administrazioekiko 
kontsultarena.

 242/2008 ABJI 19.etik 20.era par.

B) Entzunaldia

Entzunaldia nahitaezkoa dela inongo arazorik gabe onartu ondoren, funtsezkoena da 
zehaztea nori eman behar zaion entzunaldia xedapen orokorrak egiteko prozeduran. 
Jurisprudentziak horri buruz adierazi izan duenez, Administrazioak zail du identifika-
tzea EKren 22. artikuluaren barruan sartzen diren elkarteetatik zeintzuk ukitu di-
tzakeen delako xedapenak edo arauak; izan ere, borondatez sortzen dira elkarteok, 
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eta ugariak ere badira (nahitaez bazkide bihurtzea eskatzen duten erakundeak eta 
elkartze librearen printzipioaren ondoriozkoak bereizita). Hori dela eta, honako haue-
tara mugatu izan da entzunaldia: borondatezkoak ez ziren eta interes orokor 
edo korporatiboak ordezkatzen zituzten elkargo edo elkarte profesionaletara, 
baita sindikatuetara eta profesionalen elkarteetara ere; hain zuzen ere, Admi-
nistrazioak aldez aurretik ezagutzen dituelako erakunde horiek eta horien arau 
erregulatzaileetan definitutako eskumenak, eta horiengana jotzen duelako.

Entzunaldiaren izapidea borondatezko elkarteetara hedatzea, baldin eta horien 
helburuak arau-xedapenaren xedearekin ukatu ezinezko harremana izateko 
betekizuna konplitzen badute, lotuta dago EKren 9.2 artikuluaren eraginkorta-
sunarekin, benetako demokrazia gauzatze aldera; artikulu horrek, egin-eginean 
ere, parte hartzeko printzipio orokorra jaso du Konstituzio mailara, eta entzunaldia
printzipio horren zehaztasuna baino ez da, gizartean dauden talde eta interes kole-
ktiboen aniztasunaren erakusgarri (EK-k ez du inongo mugarik jarri azaleratu daitez-
keen interesei buruz, interes horiei eragitea baita baldintza bakarra). Bada, orain iri-
zpena egiten ari gatzaizkion ekimena proposatu duen organoak ez du besterik egin: 
borondatezko elkarteei parte hartzea eskaintzea.

Ez da ahaztu behar, doktrinak eta jurisprudentziak azpimarratu dutenaren ildotik, 
entzunaldiaren izapidearen funtsezko helburua dela ziurtatzea xedapenaren 
egokitasuna, araua onartuagoa izan dadin gizartean, eta erregulazioaren zu-
zentasuna, administrazio-egituratik kanpoko pertsonen edo taldeen iritzia ekarrita, 
diskrezionalitatea murriztuz horrela Administrazioak bere araugintza-ahala erabil-
tzerakoan, eta dauden aukeren artean erabaki zuzenagoa hartzeko parada eskainiz.

XOEPLen 8. artikulua entzunaldiaren izapideari buruzkoa da, eta informazio publiko-
tik edo jendaurrean jartzetik bereizten du. Herritarren eskubide eta bidezko interesei 
eragiten dieten xedapen orokorretarako exijitzen du entzunaldia, zeina interesdunei 
zuzenean entzunez egingo baita, edo, interesdun horiek biltzen edo ordezkatzen 
dituzten erakunde eta elkarteei entzunez; erakunde eta elkarte horiek legeak onartu-
takoak izan behar dute, eta haien helburuek lotura zuzena izan behar dute xedape-
naren gaiarekin. Dena den, arrazoitu egin beharko da izapide hori betetzeko aukere-
tan bata edo bestea hartu izana.

[…]

Proiektaturiko arauan, enpresak ari diren sektorea gailendu zaio enpresak bere 
horretan edo enpresa-entetzat hartzeari, hots, betebeharrak dituzten eta horiek 
betetzeko epeak ezarri zaizkien enpresatzat hartzeari; kontuan hartu bedi gaine-
ra, ez betebeharrak ez epeak ez direla enpresa guztientzako berdinak, enpresaren 
jarduera-eremuaren araberakoak baizik. Horrenbestez, arauaren egokitasuna eta 
zuzentasuna bermatzeko, ezinbestekoa da entzunaldia ematea bereziki eragindako 
sektoreetan diharduten enpresa edo elkarteei. […] Nolanahi ere den, ez da inongo 
arrazoirik eman edo argitu entzunaldiaren izapidea egiteko modua aukeratzeko irizpi-
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deei buruz, eta, beraz, Batzordeari ez zaio aukerarik eman arrazoi horien berri izate-
ko, arrazoi horien egokitasuna baloratze aldera.

[…]

XOEPLen 8. artikuluak entzunaldia exijitzen du herritarren eskubide eta bidezko inte-
resei eragiten dieten xedapen orokorretarako, eta, aurreratu dugunez, aukera ema-
ten du interesdunei zuzenean entzunez egiteko, edo, interesdun horiek biltzen edo 
ordezkatzen dituzten erakunde eta elkarteei entzunez; erakunde eta elkarte horiek 
legeak onartutakoak izan behar dute —legeak erakunde eta elkarte horiek eratzeko
eskatu baldintzak betetzeaz ari gara—, eta eragindako herritarrak bildu edo ordez-
katu behar dituzte (elkarteek), eta haien helburuek zuzeneko lotura izan behar dute 
xedapenaren gaiarekin. Hain zuzen ere, «zuzeneko lotura» horren exijentziak, jardue-
raren sektore jakinetarako betebehar eta aurreikuspen zehatzak ezartzen diren ka-
suetan, urrutiratu egiten du, nolabait, erakunde eta elkarte orokorren parte-hartzea,
elkarte-erakunde horien helburuen eta arauen xedearen arteko lotura edo harrema-
naren indarra ahuldu egiten delako.

XOEPLen 8. artikulu berak exijitzen du arrazoiak ematea izapidea betetzeko modu 
bat ala bestea aukeratzeko: zuzeneko entzunaldia edo legeak onetsitako erakunde 
edo elkarteen bidez.

Argi eta garbi dago aztertzen ari garen arauak obligazio edo betebehar zehatzak ezarri 
dizkiela EAEko eremuan jendearentzat irekita dauden establezimenduak dituzten edo 
eremu horretan diharduten enpresei, eta, era berean, egokitze-epeak ezarri zaizkiela 
betebehar horiek konplitzeko; horrenbestez, zuzenean eragiten zaie enpresa horiei. 

Arau-proposamena egin duen organoaren jarduera XOEPLen 8. artikuluak eskatu-
takoari egokitzen zaiola jotzeko, ezinbestekoa da nahikotzat jotzea Confebaski eta 
zuzenbide publikoko elkargoei eskainitako entzunaldia, irizpena egiten ari gatzaiz-
kion arauak eragindako sektoreen eremuan sartutako enpresa guztien interesak 
ordezkatzen dituzten erakundetzat hartuta. Eta espedientean sartu behar da azalpen 
hori, gainera, eskainitako entzunaldiari buruz hartu den erabakiren justifikazio gisa, 
XOEPLek eskatu duenaren ildotik.

Aurrekoarekin guztiarekin lotuta, Batzorde honek emana du jada bere iritzia: erraz 
identifikatzeko moduko zuzeneko interesaturik izanez gero, horiekin egin behar 
da entzunaldiaren izapidea (12/2001 ABJI, 14. eta 15. par.), eta izapide hori barik 
onartutako arauaren balioari eragiten zaio (ABJIak: 86/2002 ABJI, 37. eta 43. par.; 
62/2003, 10. par eta hurrengoak; 100/2003, 35. par.; 49/2004, 26. par. eta hurrengoak.). 

82/2008 ABJI 34.etik 46.era par.

Ez da entzunaldiaren izapiderik egin, eta hori ulertzeko arrazoiak izan daitezke, lehenik 
eta behin, ezin identifikatu izana etorkizuneko legeak zehazki ukituko dituen Euskal Au-
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tonomia Erkidegoko herritarrak, bokazio orokorra baitu etorkizuneko lege horrek, eta 
denei eragiten die berdin; eta bigarrenik, kontuan harturik lege-aurreproiektuaren 
xedea galdera bat egitea dela, zertarako eta, hain zuzen ere, herritarren parte-
hartzea bideratzeko aurreproiektuak diseinaturiko bideetatik, ez duela egoki 
ematen herritarrei iritzia goizegi eskatzea, jendaurreko informazioaren bitartez.

 96/2008 ABJI 33. par.

EUDELek, une horretan alegazioak aurkeztu ezina adierazi ondoren, zera eskatu du: 
alegazioetarako eman epearen ondorengo alegazioak kontuan hartzea; Euskadiko 
Udal Kontseiluak, bere aldetik, zera adierazi du: ez duela bilerarik aurreikusi eta, ho-
rrenbestez, txostena emateko hamar egunak igaro ondoren, aurreproiektua izapide-
tzen jarraitu daitekeela.

Dena den, lege-aurreproiektuak egiteko prozeduraren aplikazioak —lehen adierazi-
takoaren arabera— aukera eman arren prozedurari segida emateko epearen barruko 
txostenik ezean ere, kasu honetan, eta ikusirik arauaren edukiak betebeharrak 
ezartzen dizkiela toki-erakunde horiei, funtsezkoa da, Batzordearen ustez, 
udalerrien iritzia jasotzea, eta hala egin ez izanak parte-hartzearen ez betetze
materiala dagoela ulertzeko bidea eman dezake, ez betetze horrek arauaren 
funtsezko elementu bati eragiten baitio: egingarritasunari.

 241/2008 ABJI 54.etik 55.era par.

Entzunaldiaren balorazioari dagokionez, Batzordeak, XOEPLen erregulazioa ez ezik, 
uztailaren 18ko 27/2006 Estatuko Legearen erregulazio berezia ere hartu du aintzat;
Estatuko lege horrek hainbat eskubide erregulatu ditu ingurumenaren alorrean
(informazioa edukitzekoa, parte-hartze publikorakoa, eta justiziara iristekoa), eta 
2003/4/EE eta 2003/35/EE zuzentarauak bildu ditu barne-ordenamendu juridikora, 
eta zuzeneko lotura du 1998ko ekainaren 25eko Hitzarmenarekin (Aarhus-ko Hi-
tzarmena), zeinak, herritarrek ingurumen osasuntsurako duten eskubideaz benetan 
gozatu eta ingurumena errespetatu eta zaintzeko betebeharra konplitu dezaten, 
honako eskubide hauek aurreikusi baititu: (i) ingurumenari buruzko garrantzizko in-
formazioa eskuratzea; (ii) ingurumenaren alorreko erabakiak hartzeko prozesuetan 
parte hartzeko legitimazioa; eta (iii) justiziara jotzea, aurreko eskubide horiek ukatzen
bazaizkio.

Adierazitako helburu horri lotuta, erabakiak hartzeko prozesuan parte hartzeko 
eskubideak jardun publikoaren hiru alor hartzen ditu: jarduera jakin batzuk 
baimentzea; planak eta programak onartzea eta lege- edo erregelamendu-mai-
lako xedapen orokorrak prestatzea.

Ingurumen-gaietan parte hartzeko eskubidearen erregulazioari dagokionez, eta pla-
nak, programak eta xedapen orokorrak prestatzeari gagozkiola, Estatuko legearen 



PROZEDURA 249

16. artikuluan aipatzen baita, lege horren 17. artikuluan sartu dira hondakinekin ze-
rikusia duten planak eta programak; eta ingurumenarekin zerikusia duten xedapen 
orokorrak edo arauak direla eta, 18. artikuluan sartu du hondakinen kudeaketa. 
Estatuko legeak xedatu duenez, aplikatu behar diren prozedurak ezarri edo izapide-
tzerakoan, herri-administrazioak, lege beraren 16. artikuluko 2. paragrafoak dioena-
rekin bat etorrita, hauetan ahaleginduko dira: plan, programa edo xedapen orokorrei 
buruzko proposamenen gaineko informazioa ematen interesdunei, eta oharkizunak 
adierazteko eskubidea aitortzen horiei; parte-hartze publikoaren emaitzak aintzat 
hartuta erabakitzen, eta, azkenik, hartutako erabakien berri ematen interesatuei.

Hala ere, uztailaren 18ko 27/2006 Legeak, zioen adierazpenean dionez, autonomia-
erkidegoekin partekaturiko eskumen-esparrua hartzen du, eta ez du parte hartzeko
prozedurarik erregulatu, eta jendearen benetako parte-hartzea sustatzeko betebehar 
orokorra baino ez du ezarri; egin-eginean ere, herri-administrazioek dagozkien pro-
zedurak ezarri eta izapidetzerakoan begiratu beharko dute herritarren parte-hartzea
betetzen dela, beste berme batzuekin batera bete ere.

Bidali diguten espedientea aipaturiko lege-esparruaren argitan aztertu ondoren, 
Batzordeak ikusi du zenbait erakundek hartu duela parte proiektua prestatzen, en-
tzunaldiaren izapidea ireki ondoren. Hala ere, espedienteak ez dio Batzordeari 
biderik ematen uztailaren 18ko 27/2006 Legearen 2.2 artikuluaren arabera presta-
tze-prozesuan parte hartzeko eskubidea duten pertsona guztiek parte hartu 
dutela egiaztatutzat jotzeko —zehazki, ez dago jasota lege horren 2.2.b) artikuluak 
aurreikusitako pertsonen parte-hartzea, hots, legearen 23. artikuluan ezarritako bete-
kizunak konplitzen dituzten irabazi asmorik gabeko pertsona juridikoena—.

Bada, alde batetik, ez dago jasota pertsona horiei zuzeneko deirik egin zaienik, ezta, 
otsailaren 27ko 3/1998 Legeak (EHIBLO) aurreikusitakoaren arabera, Ingurumene-
rako Aholku Batzordearen bitartez iritzia azaltzeko aukera izan dutenik ere; izan ere, 
nahiz eta memoria ekonomikoak esan proiektua 2008ko urtarrilaren 30ean aurkeztu 
zitzaiola Ingurumenerako Aholku Batzorde horri, izapide hori ez baitago dokumenta-
tuta.

Eta, bestetik, espedientean jasota dago txosten juridikoak ohartarazi egin zuela faltan 
zegoela aipatu uztailaren 18ko 27/2006 Legearen 16.1 artikuluak, 17.1 artikuluarekin 
lotuta [aipamen hori 18.1 artikuluari egiten zaiola ulertu behar da], aurreikusitako 
jendaurreko informazioaren izapidea, eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak emandako 
txostenak ere egin zuela ohar bera.

Horiek guztiak horrela, hona Batzordearen oharra: xedapen orokorrak presta-
tzen parte hartzeko izapidea, uztailaren 18ko 27/2006 Legeak ezarri duenaz ari 
gara, oinarrizkoa da, eta betetzen ez bada, funtsezko akatsa eragin dezake, eta 
arauaren deuseztasuna ekarri.

Aurrekoa gorabehera, eta irizpena egiten ari gatzaizkion proiektuari begira, Ba-
tzordeak egoki iritzi dio uztailaren 18ko 27/2006 Legearen 18.3.b) artikuluak dakar-
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tzan aukerak iradokitzeari; hala ere, aipatu aukera kasu honi aplikatzeko, arrazoi eta 
guztiko justifikazioa —proposamena egin duen organoak bakarrik eskaini dezake— 
sartu beharko litzateke espedientean, eta bereziki kontuan hartu aipatu legearen 
helburua (ingurumenerako eskubideaz gozatzea lortzeko bideak ematea), eta, zalan-
tzarik gabe, 18.3.b) artikulua salbuespena dela lege-sistemako parte-hartze araubi-
dean; horrenbestez, interpretazio eta aplikazio murriztaileak zor zaizkio, ingurumen-
arauak prestatzen parte hartzeko eskubidea hustu ez dadin.

 257/2008 ABJI 31.etik 39.era par.

C) Txostenak

Eginda dago generoaren araberako eraginari buruzko behin-behineko txostena, eta 
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak ere eman du berea, EGBLren 19. eta 
20. artikuluek xedatu dutena betez. Batzordeak ikusi ahal izan duenez, alde bate-
ra utzi dituzte Emakunderen proposamenak, hartutako erabakia justifikatzeko
arrazoirik azaldu gabe, ordea. Izapideak duen garrantzia ikusita, konpondu egin be-
har da hori, EGBLren aurreikuspenek eragindako eremua den aldetik, bereziki.

 234/2008 ABJI 33. par.

Saileko lege-aholkularitzak ere eman du bere txostena 2008ko ekainaren 10ean, eki-
menaren oinarri juridiko orokorrak azalduta, eta labur aztertuta araua emateko esku-
men autonomikoa, sailak araua prestatzeko eta izapidetzeko duen eskumenarekin ba-
tera. Gainerakoan, deskriptiboa da txostena, funtsean, eta ez du prozedura aztertzen.

Batzordeak berretsi egin behar du arau-proiektu batekin doazen txosten juri-
dikoen helburua eta balioa; egin-eginean ere, ezinbestekoa da arau-proiektua-
ren deskribapena egitea, baina, aldi berean, ahalik eta zehatzen aztertu behar 
dira prozedura-itera eta xedapenaren edukia, eta, bukatzeko, arrazoi eta guztiko 
hausnarketa bat egin, funtsean ordenamenduarekin bat datorrela erakusteko.

 241/2008 ABJI 62.etik 63.era par.

D) Memoriak

Horri buruz esan behar da (lege-proiektuak, dekretuak, aginduak eta ebazpenak lan-
tzeko jarraibideek —Jaurlaritzaren Kontseiluak 1993ko martxoaren 23ko Erabakiaren 
bidez onartu baitzituen— azaltzen duten legez) ez direla nahastu behar memoria 
eta dekretuaren azalpen-zatia; izan ere, arauari buruzko azterketa zabalagoa 
egin behar da memorian, eta azalpen-zatian sartutako aldeez gain, erantzuna 
eman beharreko egoera edo fenomenoa hartu behar da kontuan, dauden alternatiba 
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ezberdinak gogoraraziz eta proposatzen denaren alde egiteko arrazoiak azalduz. 
Memoriak, oraingo honetan, eta egindako izapideen identifikazioa alde batera utzita,
Dekretuaren azalpen-zatia kopiatu besterik ez du egiten.

 82/2008 ABJI 53. par.

Azkenik, zera ere falta da: XOEPLen 10.2 artikuluak aurreikusitako amaiera-memo-
ria, behar-beharrezkoa baitzen kasu honetan, espedientean ageri diren txostenetan
egindako oharrak ikusita. 

Batzordeak behin baino gehiagotan esan duenez, iradokizun eta alegazio bakoitza
zehatz-mehatz azaldu beharrik ez badago ere, erabaki garrantzizkoenei buruz-
ko arrazoibideak eman behar dira. Legegileak, hain zuzen ere, prozedura-iter guz-
tiari buruzko balorazio laburbildua eskatzen baitu: oinarria, alternatibak, hobetsitako
aukerak, horien arrazoiak eta balorazio juridiko eta ekonomikoa.

 97/2008 ABJI 52.etik 53.era par.

E) Langileen ordezkariekiko negoziazioa edo kontsulta

Nolanahi ere, zera gogoratu behar du Batzorde honek: apirilaren 12ko 7/2007 
Legeak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuarenak (EPOE) —Herri Ad-
ministrazioen zerbitzuan diharduten langileen ordezkaritza-organoak, lan-baldin-
tzak eta partaidetza arautzen dituen ekainaren 12ko 9/1987 Legea derogatu baitu, 
salbuespen bat edo besterekin—, ez duela jada bereizten zer gai kontsultatu eta 
zeintzuk negoziatu behar diren, negoziazioa hobetsi baitu, bakarrean, sindikatu-
erakundeen esku-hartzea bideratzeko, legeak dagokion araua edo egintza presta-
tzeko prozeduran parte hartzeko deia egiten dien gaietan. 

Aurrekoa gorabehera, Batzordeak, izapidetzea baloratzeari dagokionez, zera ere 
hartu du kontuan: funtzionario publikoen negoziazio kolektiboa eraentzen duten 
printzipioen artean dagoela legezkotasun-printzipioa (EPOEren 33.1 artikulua), eta 
EPOEren 37.1 artikuluak ezarritako lehen muga dela negoziazioa gauzatu beharra 
«Herri Administrazioetako bakoitzak dituen eskumenei lotuta, bakoitzak bere ere-
muan eta kasuan-kasuan legez dagokion irismena izanik».

Horrek esan nahi du aztertzen ari garen gaian negoziazio-tarte oso txikia, edo are 
hutsaren hurrengoa, dagoela, oinarrizko arauen dentsitatea ikusita. Gainera, subsun-
tzioa ez da oso argia, gobernuko kide bakarreko organoak betetzeko sistemaren or-
denazioaz ari bagara ere, arauaren lerrunari begiratu beharko litzaioke-eta EPOEren 
37.1 artikuluaren k) letrak aurreikusi duen kasuan, «Funtzionarioen lan-baldintzetan
eta ordainsarietan eragina dutenak, baldin eta horiek arautzeko lege-mailako arauak 
izatea beharrezkoa bada». Gauzak zorrotz hartuz gero, Legea garatuz emango diren 
arauetan zehaztuko dira, xehetasun guztiekin, zuzendarien eta zuzendaritza-taldeko
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gainerako kideen lan- eta ordainketa-baldintzak, eta orduan ekin beharko zaio nego-
ziazio kolektiboari, bete-betean.

 30/2008 ABJI 23.etik 25.era par.

Funtzio Publikoaren Euskal Kontseiluak ere eman du aurreproiektuari buruzko 
irizpena, Euskal Funtzio Publikoari buruzko urtarrilaren 6ko 6/1989 Legearen 8.a) 
artikuluak aitortzen dion eskumena egikarituz; Kontseilu horrek, gauza jakina denez, 
sindikatuen ordezkariak hartzen ditu, sindikatuek Euskal Administrazio Publikoe-
tan duten ordezkaritzaren neurrian.

Parte-hartze horrek, hasiera batean behintzat, ezin du ordeztu apirilaren 12ko 
7/2007 Legeak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuarenak (aurrerantzean, 
EPOE) dakarren negoziazio-beharra, Lege horrek indarrik gabe utzi baitu, salbues-
penak salbuespen, ekainaren 12ko 9/1987 Legea, Administrazio Publikoen zerbitzuko 
langileen ordezkaritza-organoak, lan-baldintzak eta partaidetza arautzekoa.

 176/2008 ABJI 26.etik 27.era par.

Azken txosten horren arabera, kontuan hartuta espedienteak nolabait aditzera 
ematen duela Institutua jardunean hasteak eragina izan dezakeela Institutuan sartu 
daitezkeen langileen lan-baldintzetan, zera egiaztatu beharko litzateke, proiektua 
onetsi baino lehen: funtzionarioak atxikitzeko prozedura bete dela.

Baina amaiera-memoriak dio egun ez zaiola egoki ez beharrezko iritzi funtzionarioak
sartzeari, eta, gainera, Batzordeari irizpenerako aurkeztu zaion testua antolamendu-
araua dela, eta, langileen baldintzekin zerikusia duten alderdi batzuk aipatu arren, 
ez dela horiek erregulatu edo aldatzera sartu. Ildo horretatik, eta Auzitegi Gorenak 
2004ko otsailaren 9ko epaian adierazi duenez, alderdi horiek aipatzeak ez du esan 
nahi horien erregimenean sartzen denik, edota horien edukia aldatzen denik.

Horiek horrela, eta kontuan hartuta azken xedapenetan bigarrenak adierazitakoa, hots, 
Agentzian sartzeko berariazko dekretu batek ezarritako baldintzetan sartuko direla 
langileak, orduan egin beharko da negoziazioa, apirilaren 12ko 7/2007 Legeak, En-
plegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuarenak, 37. artikuluan ezarritakoaren arabera.

 255/2008 ABJI 32.etik 34.era par.

2. ADMINISTRAZIO EGIN TZEN ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEA

A) Hasiera

Aurrekoari kalterik egin gabe, Batzordeak ohartarazi egin behar du bidalitako es-
pedientean ez dagoela jasota prozedurari hasiera emateko egintza; hala ere, sun-
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tsiarazteko borondate argia ateratzen da Obra eta Zerbitzuen Saileko zinegotzi 
ordezkariak (Bilboko Udaleko Tokiko Gobernu Batzordeak 2007ko ekainaren 18ko 
Erabakiaren bidez eskuordetu zizkion eskumenak erabilita) 2007ko urriaren 24an 
eman zuen Ebazpenaren azalpen-zatitik, ebazpen horretan entzunaldi-epea eman 
baitzitzaien arkitektoei.

Hala ere, Batzordeak jada esana duenez, ments horrek ez du kasua aztertzea era-
gozten, zeren eta, gabezia hori prozedurari hasiera emateko egintza formalaren 
benetako ezaren ondorio izanik ere, irregulartasun formal soiltzat jo beharko 
litzateke, izaera baliogabetzailerik gabetzat, ez dielako azken ebazpenaren 
funtsezko betekizunei eragiten, eta ez duelako, era berean, eragindakoen defen-
tsa-gabezia materialik sortzeko ondoriorik, horiexek baitira formazko akatsek 
administrazio-egintzen deuseztagarritasuna oinarritzeko moduko kasu bakarrak (He-
rri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazioaren Prozedura Erkidea-
ren azaroaren 26ko 30/1992 Legeak —aurrerantzean, AJAPEL— bere 63.1 artikuluan 
dioen bezala). (17/2007 ABJI).

 38/2008 ABJI 5.etik 6.era par.

Agindua eman dute, prozedurari «hasiera» ematea erabakiz, eta ondorio juridiko hori 
alderdiaren eskariz gertatu zen, aurkezturiko idazkien bitartez, eta ez aipatu 
Agindu hori zela eta, Agindu hori prozedurari hasiera emateko behar den arren 
ofiziozko prozeduretan (Erregelamenduaren 5. artikulua eta horrekin bat datozen 
AJAPELen artikuluak).

 67/2008 ABJI 18. par.

 Ikus 84/2008 ABJI 17. par.

Ordezkaritza

Ordezkariak aurkeztu du erreklamazioa, legitimazio zuten pertsonen (hildakoaren 
seme-alaben) izenean, baina behar bezala jaso gabe dago idazkia (sinadurarik ga-
bea) egin duenaren ordezkaritza. Hala ere, erreklamatzaileetako batek berretsi egin 
duela jo daiteke, M.B.M.B. berak sinatu baitu entzunaldiaren izapideko alegazio-
idazkia.

Adierazi dugunez, beraz, erreklamatzaileetako batek baino ez du egin berrespena, 
eta bidalitako espedientean ez da inongo dokumenturik ageri hildakoaren beste 
seme-alaben (A.M.B eta M.R.M.B.) ordezkaritza justifikatzeko; dena den, prozedu-
raren instrukzioan ere ez da inongo eskaririk izan Administrazioaren aldetik, in-
teresatuek akatsak edo gabeziak konpondu zitzaten, eskari horri muzin eginez 
gero jarduerak artxibatzea gerta zitekeen eta. Horiek horrela, hona Batzordearen
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ustea: ondare-erantzukizunik ba ote den erabaki aurretik, erreklamatzaile guztiei es-
katu behar zaiela ordezkaritza egiaztatu dezatela, AJAPELen 32. artikuluak aurreiku-
sitakoarekin bat etorrita.

 139/2008 ABJI 21.etik 22.era par.

B) Antolamendua

Batzordeak garrantzi berezia ematen dio izapideak ofizioz bultzatzean erakutsi du-
ten arduragabekeriari (nolabait esateko), ez baitator bat erreklamatzaileei aplikatu 
zaien zorroztasunarekin: esate baterako, uztailaren amaiera aldera eman zieten AJA-
PELek baimendutako eperik laburrena (hamar egun) entzunaldiaren izapiderako.

Dena den, entzunaldiaren izapidean aurkezturiko alegazioak Batzordeari ere bidali 
zaizkionez, espedientearen ebazpena gehiago ez atzeratzeko, eta kontuan hartuta 
alegazio horiek, funtsean, lehenago adierazitakoak berrestekoak direla eta ez dutela 
auzi berririk sorrarazten, bidezko da gaiaren funtsari buruzko irizpena ematea, alega-
zio horiek espedientea zabaltzeko bidea erabiliz sartzea ere zilegi dela onartuz. Ildo 
beretik, Batzordeak onartu egin du kontsulta aurkeztu duen sailak gerora egindako 
datu-zabalpena, espedientean lehenagotik zeuden gaiei buruzkoa den neurrian.

 236/2008 ABJI 18.etik 19.era par.

AJAPELen 42.2 artikuluaren bigarren paragrafoak dioenaren arabera, Adminis-
trazioak erreklamatzaileari adierazi behar zion, eskabidea jaso eta hurrengo 
hamar eguneko epearen barruan horretarako egindako komunikazioaren bi-
tartez adierazi ere, bai prozedurak ebatzi eta jakinarazteko arauz ezarritako 
gehienezko epea, bai administrazioaren isiltasunak ekar litzakeen ondorioak; izan 
ere, ondare-erantzukizuneko prozedurei buruzko Erregelamenduak betebehar hori 
beren-beregi jaso ez arren, aipatu 42.2 artikulua administrazio-prozedura orori 
aplikatzen zaio, salbuespenik gabe. Bidezko da hori azpimarratzea –gure ustez pro-
zeduraren baliozkotasunari eragiten ez badio ere—, zera ahaztu da-eta: legeak 
herritarren eskubideen bermearen mesedetan aurreikusitako izapidea, eskubide 
horiek hobeto babestu nahian edo.

 168/2008 ABJI 16. par.

C) Instrukzioa

Pilatzea edo metatzea

Beste alde batetik, ondare-erantzukizuneko espediente honi batu zaio banakako 
erreklamazio bat, J.S.G.Z. jaunak aurkeztua, horma erori zen lorategiko etxebizi-
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tzaren auzoa izaki, lorategi horretan izandako kalteak erreklamatzen baititu, per-
tsonalki. G. jaunak 2007ko azaroaren 2ko idazkian argitu du zer tituluren arabera 
erreklamatzen duen, eta lorategian izandako kalteei buruzkoak direla alegaturiko 
kalteak, jabekideen horma konpontzeaz bestelakoak, beraz.

Azkenean erreklamazio hori artxibatu egin zuten arren, Batzordeak uste du 
bidea eman behar ziotela, bai erkidegoaren erreklamaziotik bereiz, bai errekla-
mazio biak (jabekideen erkidegoarena eta G. jaunarena) prozedura berean pilatuz,
egintza berberetatik datozelako erreklamazio biak, eta lotura estu-estua dutelako, 
AJAPELen 73. artikuluak xedatu duenaren arabera.

 129/2008 ABJI 12.etik 13.era par.

Interesatuen entzunaldia

Portua zaintzeaz arduratzen den enpresaren 2007ko azaroaren 21 eta 22ko parteak 
edo agiriak baino ez zaizkio geratu ikusi gabe interesatuari, entzunaldiaren izapidea 
egin eta gero sartu baitziren espedientean.

Izan ere, interesatuaren ordezkaritzak alegazioen azken idazkian egindako salake-
taren ondorioz sartu baitziren parte horiek espedientean. Alegazioen azken idazki 
horretan, hain zuzen ere, biboteen funtzionamendu ustez txar edo atzeratuaren berri 
ematen zuen, erreklamatzaileak berak zuzenean egiaztatua 2007ko azaroaren 21ean.

Batzordeak ez du uste gorabeheren parte horiek —entzunaldiaren izapideko 
alegazio-idazkian ex novo egindako salaketaren ondorioz egin baitziren, eta 
interesatuak adierazitako egintzak berretsi baitzituzten— beste entzunaldi-
izapide bat behartzen dutenik.

 28/2008 ABJI 12.etik 14.era par.

Batzordeak zera uste du entzunaldiaren izapidea eskaintzeko uneari buruz: AJA-
PELen 84.1 artikuluaren eta 429/1993 Errege Dekretuaren 11. artikuluaren arabera, 
entzunaldiaren izapidearen eta ebazpen-proposamenaren artean, printzipioz, 
ez dela egin behar azken erabakiari eragin diezaiokeen beste jarduketarik. Begien 
bistakoa da arrazoia: «instruitu den guztia aztertzeko aukera ematea erreklama-
tzaileari» (29/2003 ABJI).

 35/2008 ABJI 14. par. 

Zera azpimarratu behar da: Erregelamenduaren 11. artikuluak xedatu duenez, pro-
zedura instruitu ondoren eta ebazpen-proposamena idatzi baino justu lehenago egin 
behar dela interesatuaren entzunaldia, eta ordura arte izapideturiko espediente guz-
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tia aintzat hartuta. Oraingo honetan, hala ere, entzunaldiaren izapidea eta erreklama-
tzaileak alegazio-idazkia aurkeztu eta gero, lehenago txostena emana bazuen ere 
udal zerbitzuari egotzitako akatsari buruz, eta organo instrukziogilearen inongo es-
karirik gabe, udal ingeniariak beste txosten bat eman zuen 2007ko apirilaren 19an, 
erreklamatzailearen azken alegazioei aurka eginez, eta erreklamatzaileari ez zioten 
eman beste entzunaldirik udal jarduketa horri buruzko iritzia agertu zezan. […]

Batzorde honi dagokio gogoraraztea interesatuaren entzunaldia funtsezko izapidea 
dela, Konstituzioaren (EK) 105 c) artikuluan baitago jasota, herritarrek botere pu-
blikoen jardunean parte hartzea eta Administrazioaren aurrean beren eskubideak 
defendatzea ez ezik, prozeduren ebazpenetan ongi asmatzea ere bermatzen duena. 
Eta egia izanik ere izapide horren ezari ezin zaiola besterik gabe aplikatu errotikako 
deuseztasuna sortzeko akatsaren kalifikazioa (salbuespenezkoak baitira horiek, eta 
interpretazio murriztailea zor zaie), beti begiratu beharko da defentsa-gabeziarik 
—jurisprudentziak kontzeptu horretarako eskatzen duen zentzu material eta dina-
mikoan— sortzen ote den ala ez, kasuaren inguruabarrei zorrotz begiratuta.

Orain aztertzeko aurkeztu diguten espedienteari dagokionez, Batzordeak uste du 
ez dela egokia espedientea itzultzea beste entzunaldi bat egin dezaten udal 
ingeniariaren txosten berria eta horri erantsitako dokumentuak aintzat hartuta;
egin-eginean ere, prozedura gehiago luzatzea ekarriko luke horrek, eta horrek ez 
lioke mesederik egingo erreklamatzaileari, kaltea baizik, zuzenbidean oinarritutako 
administrazio-ebazpena eskuratzeko eskubidean. Beste alde batetik, ez dugu defen-
tsa-gabezia materialik ikusi; izan ere, udal ingeniariaren azken txostenaren edu-
kiak berretsi egiten baitu, aldaketarik sartu gabe, aurreko txostenean adierazi-
takoa, eta erreklamatzaileak aukera izan zuen horri buruzko alegazioak egiteko, eta 
Batzorde honek ere baditu aski elementu bere iritzia emateko, modu egokian eman 
baitzaizkio, interesatuaren eskubideei kalterik egin gabe; hori guztia, noski, kontuan 
hartuta erreklamatzaileak, edonola ere, inpugnazio-bideak dituela bere eskubidearen 
defentsarako.

 60/2008 ABJI 18.etik 20.era par.

Printzipio horiek aplikatuta, prozedura egoki bete dela jo dezakegu, interesatuari 
entzunaldirik eskaini ez bazaio ere. AJAPELen 112. artikuluaren arabera, jatorriz-
ko espedientean jaso ez diren beste egitate edo agiri batzuk hartu behar badira 
kontuan, horien berri emango zaie interesdunei, baina ez dira beste agiri berritzat 
hartuko «errekurtsoa, txostenak eta proposamenak».

Nolanahi ere, ez da defentsa-gabeziarik izan, ez delako aintzat hartu interesa-
tuak ekarritako egintza, alegazio eta frogez bestelakorik; halakoetan, jakina, 
zilegi da entzunaldiaren izapidea alde batera uztea, prozedura orokorra erregulatzen
duten arauekin bat etorrita.

 186/2008 ABJI 7.etik 8.era par.
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Espedientean egiaztatu denez, entzun egin zaie prozeduran interesa zutenei, eta 
bete-betean konplitu da entzunaldiaren izapidea [EKren 105 c) artikulua, AJAPELen 
84. artikulua, eta Erregelamenduaren 11. artikulua].

Halaxe izan da, izan ere: entzunaldia eskaini zaio erreklamatzaileari, zeinak eman 
dioten epearen barruan eskatu baititu administrazio-espedientearen barruan zeuden 
dokumentu batzuk. Erantzun egokia eman zioten eskari horri, Udalaren Aparkaleku 
Zuzendaritzako bulegoetara joan zedila (zuzenean ala ordezkariaren bitartez) adierazi 
baitzioten, eskaturiko dokumentazioa eskuratzeko.

Administrazio-espedientea interesatuaren esku jarrita, egoki betetzat jo daiteke 
entzunaldiaren izapidea (AJAPELen 84. artikulua). Oraingo honetan, egiaztatuta dago 
espedientea birritan —2008-5-27an eta 2008-7-28an— jarri dela erreklamatzailearen 
esku, eta instrukziogileari ezin zaio eskatu dokumentazioa postaz bidali dezala.

 244/2008 ABJI 14.etik 16.era par.

Epeak zenbatzea

Are gehiago, zuzenbidearen araberakoa da Aginduak epea zenbatu duen modua, 
halaxe egin behar da-eta epe-zenbaketa. Egin-eginean ere, bai jurisprudentziak 
bai doktrinak berretsi dute zenbatzeko sistema hori, hau adierazita: epea «bihara-
munetik» zenbatzen hasteak ez duela esan nahi dies ad quem delakoa amai-
tzen denik epea zenbatzen hasi zen egunaren baliokidearen (dagokion hileko 
edo urteko egun baliokideaz ari gara) 24:00etan, baizik eta epe-zenbaketa 
hasi zen egunaren baliokidearen aurre-aurrekoaren 24:00etan; hain zuzen ere, 
jurisprudentziak aplikatu ohi duen «hil edo urte natural»aren kontzeptua ez hutsal-
tzeko, 48. artikuluaren aurreko erredakzioak «datatik datara» esamoldean (30/1992 
Legearen jatorrizko erredakzioa) zekarren edukiaren baliokide eginez kontzeptu hori.

Gauzak zehazteko, Auzitegi Gorenaren 2003ko abenduaren 2ko epaia (3. sala, 7. se-
kzioa) aipatu dezakegu, luze eta zabal jaso baititu zenbakera horren oinarriak; edota, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 382/01 epaia, apirilaren 18koa, 
honako hau adierazi baitu: «Administrazio-prozedura arruntean, hiletan adierazitako 
epeez ari bagara, nahiz eta datatik datarako zenbaketa jakinarazpenaren edo argital-
penaren biharamunean hasi (indarreko Kode Zibilaren 5. artikulua), epe horren azken
eguna beti izango da ordinalki edo zenbaketaren arabera jakinarazpenaren egunari 
dagokiona. Bestela, errekurtsogileak nahi duen interpretazioaren arabera, egun bat 
gehiago jarriko litzaioke legeak ezarritako epeari».

37/2008 ABJI 29.etik 30.era par.

Azkenik adierazi gora jotzeko errekurtsoa behar bezala aurkezteko epea luzaezi-
na edo preklusiboa dela, doktrinaren arabera; hau da, epea igaroz gero, amaitu 
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egiten dira haren ondorio guztiak, eta epea betez gero ezin izango da ez eten ez ire-
ki, ez berrezarpenaren bidez ezta beste edozein arrazoirengatik ere.

 37/2008 ABJI 31. par.

Txostenak

Erreklamatzaileak horri buruz duen ustea da, hala ere, ez litzatekeela kontuan hartu 
behar aseguru-etxearen azken peritu-txostena, frogaldia amaitu eta askoz geroago 
sartu zelako espedientera.

Dena den, zalantzazkoa da kalteak baloratzeko peritu-txostenaren espedientera-
tzea auzitan jartzea berandu egin zelako; izan ere, ez baitzen eskatu erreklama-
tzaileak alegaturiko egintzak ukatzeko, froga gauzatzea horretara bideratzen baita 
(AJAPELen 80. eta 81. artikulua), baizik eta planteaturiko erreklamazioa ebazteko 
beharrezko txosten baten xede gisa —jasandako lesioei buruzko periziaren 
izaera zientifikoa—; txosten-izapideak, egin-eginean ere, badu bere araubide pro-
pioa, egiteari eta ondorioei dagokienez —espedientearen izapidetzea eteten den ala 
ez; atzerapenarengatiko erantzukizuna— (AJAPELen 82. eta 83. artikuluak).

Irregularitate formalak, gainera, ez dira garrantzizkotzat jo behar, non eta egintzei hel-
burua lortzen galarazten ez dieten, edota interesatuen defentsa-gabezia eragiten ez du-
ten (AJAPELen 63.2 artikulua); eta, zehatzago esanda, denboraz kanpoko administrazio-
egintzek, oro har, ez dute kalterik eragiten, non eta epearen edo epemugaren izaerak 
balizko ondorio deuseztatzailea ekartzen ez duen (AJAPELen 63.3 artikulua).

Azpimarratzekoa da, gainera, aseguru-etxeak eskatu zitzaion peritu-txostena eman 
ondoren, interesatuari helarazi zitzaiola, entzunaldiaren izapiderako beste epe bat 
irekiz, eta interesatuak alegazioak egin zituela, peritu-txosten horri formaren zein 
edukiaren aldetik kontra egiteko; horrenbestez, nekez atera daiteke hortik interesa-
tuari defentsa-gabezia materialik eragin zaionik.

85/2008 ABJI 25.etik 27.era par.

Froga

Behin Batzordeak egiaztatuta lekukoen froga ez dela egin —froga ez egiteko arra-
zoiak ez daude jasota, hala ere—, bidezko da baloratzea prozedura-akats horren no-
rainokoa, kontuan hartuta, jakina, deuseztagarritasuna dela formazko akatsentzako
printzipio orokorra, eta formazko akatsak bakar-bakarrik ekarriko duela deusezta-
garritasuna egintzak bere helburua lortzeko formazko ezinbesteko baldintzak bete-
tzen ez dituenean, edo interesdunak babesik gabe uzten dituenean (AJAPELen 63.2 
artikulua); egin-eginean ere, beti ikusi beharko da defentsa-gabeziarik —jurispruden-
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tziak kontzeptu horretarako eskatzen duen zentzu material eta dinamikoan— sortzen
ote den ala ez, kasuaren inguruabarrei zorrotz begiratuta.

Horrenbestez, eta laburbilduz, frogaren izapidea gaizki egin izanak, bai Admi-
nistrazioak uko egin diolako aginduzko frogaldia irekitzeari, bai frogak onartu ez 
dituelako objektiboki garrantzizkoak edo beharrezkoak izan arren, bai, azken finean, 
gaizki egin direlako (kontraesan-printzipioa errespetatu gabe, adibidez), espedientea
atzeraraztea ekarriko du, alde batera utzitako izapidea egin edo gaizki egin-
dako izapidea errepikatzeko, akatsa ez konpontzeak interesatuei defentsa-gabezia
eragin diezaiekeen neurrian. Horretarako, zera baloratu beharko da: egin gabeko fro-
gak noraino alda dezakeen gairen funtsari buruzko ebazpena, dagokion kasuan.

 237/2008 ABJI 10.etik 11.era par.

Ez da erreklamatzaileak eskatutako froga gauzatu, ez zaio ofiziorik bidali Durangoko 
Udaltzaingoari, eta ustez istripua ikusi zuten lekukoek ere ez dute deklaratu.

Batzordearen ustez, froga egokia izan zitekeen arren, egokitasuntzat hartuta 
egintza frogatuen eta thema decidendiren arteko erlazioa, kasu honetan ez da 
beharrezkoa, Administrazioak benetakotzat dituelako erorikoa eta erorikoaren 
toki zehatza, erreklamatzaileak ekarri dituen argazkietan identifikatutako berbera 
alegia. Beraz, froga hori egin ez izanak ez du benetako defentsa-gabeziarik ekarri, 
eta zilegi da espedientea izapidetzen jarraitzea.

Hala ere, gogoeta bi egin nahi ditu Batzordeak, ikusi dituen akatsak ez daitezen be-
rriz gertatu.

Lehenik eta behin adierazi behar da behar bezala justifikatu dela lekukoen froga ukatu 
izana (ebazpen-proposamenaren zuzenbideko oinarrietan hirugarrena), AJAPELen 
80.3 artikuluak eskatzen duenaren ildotik, baina ez dela gauza bera gertatu dokumen-
tu-frogarekin; izan ere, ez da arrazoirik zehaztu Udaltzaingoari txostenik ez eskatzeko 
(txostenaren gaia: 2006ko abenduaren 27an jasotako ahozko jakinarazpen-salaketa, 
eta, hala bada, udaltzainek gertakarien lekuan bertan egindako egiaztapena).

Bigarrenik, lekukoen froga egiteari ezezkoa emateko arrazoietan, badirudi ahaztu 
egin dutela Prozedura Zibilari buruzko Legeak ez duela galarazten ezkontideak edo 
senide batek (laugarren gradu zibilean, dela odol bidez dela ezkontza bidez) deklara-
tzea, eta lekukoak narriopean jartzeko aukera (377. artikulua) ez dela froga ukatzeko
aski, egindako frogaren geroko balorazioan eragin dezaketen inguruabar jakin ba-
tzuez ohartarazteko tresna hutsa izaki.

 18/2008 ABJI 11.etik 15.era par.

Frogari dagokionez, eta orain aztertzen ari garen kasuko inguruabarrak ikusita, 
Auzitegi Goreneko hirugarren salaren epai bat aipatu behar dugu; hain zuzen ere, 
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1999ko maiatzaren 4koa (RJ 1999/5027), hona: «Auzitegi Gorenaren Lehen Salaren 
jurisprudentziak […] bereizi egiten du, alde batetik, frogaren balorazioa, epailearen 
konbentzimendu psikologikoa dakarrena, egitezko datuen egiazkotasunari buruz, 
eta bestetik, frogaren kargari buruzko doktrina, abiapuntu hau hartzen duena: zehaz-
tu egin behar dela nork jasango dituen frogarik ezaren ondorio kaltegarriak; beraz, 
Kode Zibilaren 1214. artikuluak xedatu duena orokortuz, honako honi eutsi izan dio 
Sala honek: arauaren ondorio juridikoak bere mesederako nahi dituenari dago-
kiola frogatzea arauaren kasua osatzen duten egitezko datuak».

Doktrina horren arabera, erreklamatzaileari dagokio kasu honetan frogatzea kontatu 
duen eran eta tokian gertatu zela erreklamaturiko kalteak eragin zizkion erorikoa; 
egin-eginean ere, erreklamatzaileak berak baino ezin du egintza horri buruzko fro-
garik ekarri. Egintzak edo gertakariak finkatu ondoren, honela zehaztu behar da 
kausazko harremana: erreklamatzailearen erorikoa benetan gertatu zen lekuak aka-
tsik ba ote duen, hala eraikuntzakoak nola mantentze edo zaintzakoak, berez bai-
takarte erortzeko arriskua, kalte pertsonalen ondorioarekin.

 71/2008 ABJI 31.etik 32.era par.

Ikus 156/2008 ABJI 27.etik 28.era par. eta 91/2008 ABJI 25.etik 27.era par.

Urtarrilaren 7ko 1/2000 Legeak, Prozedura Zibilari buruzkoak, 268. artikuluan dio-
enaren arabera, agiri pribatuaren kopia soilak jatorrizko agiriaren ondoreak izango 
ditu, gainerako alderdietatik edozeinek zalantzan jartzen ez badu kopia soila jatorriz-
koarekin bat datorrela. Alderdietako batek zalantzan jarriz gero, eta instrukzioa egi-
ten ari den Administrazioak ere benetakotasunari buruzko zalantzarik izanez gero, 
jatorrizko dokumentazioa ekartzea eskatu beharko du.

Nolanahi ere, agiri edo dokumentu pribatu baten kopia ekartzeak ez du galaraz-
ten dokumentu hori kritika zintzoaren erregelen arabera eta gainerako froga-
materialaren arabera baloratzea.

102/2008 ABJI 17.etik 18.era par.

Egindako frogari dagokionez, erreklamatzaileak zera gehitu dio erreklamazioari: erre-
klamazioak aipatzen duen aldiko zenbait unetan urak eragindako kalteak konpon-
tzeko gastuei buruzko zenbait fakturen kopia. Kopia horiek direla eta, AJAPELen 46.3 
artikuluak ezarri du agiri pribatuen kopiek herri-administrazioen jarduera-eremuan 
bakarrik izango dutela balioa eta eraginkortasuna, kautoak direla egiaztatuta badago. 
Prozedura honetan, dena den, ez da halakorik egiaztatu fakturen kopia horietan.

Aurrekoa interpretatzerakoan, hala ere, kontuan hartu behar da AJAPELen 76.2 ar-
tikulua, zera ezarri baitu: edozein unetan, interesdunen egintzaren batek beharrezko
baldintzak betetzen ez dituela jotzen bada, administrazioak egintzaren egileari adi-
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tzera eman eta hamar egun emango dizkio egintza hori behar bezala betetzeko. Zera 
esan nahi du horrek kasu honetan: fakturak frogatzat onartu gabe utzi baino le-
hen, aukera eman behar zitzaiola erreklamatzaileari benetakoak zirela egiazta-
tzeko, edo, are gehiago, frogaldia ireki behar zutela alegaturiko kalteak behar 
bezala egiaztatzeko; inola ere ez, ordea, benetakotasuna besterik gabe ukatu,
ebazpen-proposamenetik ateratzen den bezala.

 239/2008 ABJI 13.etik 14.era par.

F.G.V. jaunak alegazio-idazkian berretsi duenez, M.A.I.H. jauna izan zen gertakarien 
lekuko, eta ez zaio gertatutakoari buruz esan behar zuena entzun. Instruktoreak az-
ken ebazpen-proposamenean, 2008ko maiatzaren 7koan, adierazi duenez, lekukoen 
froga egin ez bada, interesatuak espedientearen inongo zatitan eskatu ez duelako 
izan da. Egia da formalki ez dela ageri erreklamatzailearen esanbidezko froga-
eskaririk, zera ematen baitu lehen irakurketa batean: erreklamatzaileak udal 
administrazioaren esku utzi duela I. jaunari deklarazioa hartu ala ez hartzeko
erabakia, eta I. jauna aurkitzeko beharrezko datuak eman dizkiola. Gauza bera 
egin du azken alegazioen idazkian, azpimarratu egin baitu lekukoari entzun ez iza-
na, baina beren-beregi eskatu gabe lekukoen froga hori ohiz kanpoko eran egitea, 
Erregelamenduaren 9. artikuluak horretarako beta ematen badu ere.

Aurrekoa gorabehera, eta gauzak zorrotz hartuta, ezin da ondorioztatu eskari 
formalik ezak, berak bakarrik, justifikatzen duenik egintzen bertatik bertarako 
lekukotzat jotako pertsonari deklaraziorik ez hartzea; izan ere, Erregelamendua-
ren 7. artikulua, AJAPELen 78.1 artikuluarekin lotuta, aintzat hartuz gero, prozedura 
izapidetzen duen organoak bere kabuz egingo ditu ebazpena emateko behar diren 
datuak zehaztu, ezagutu eta egiaztatzeko instrukzio-egintzak, zeinen barruan ondo 
kokatu baitaiteke deklarazioa hartzea egintzen lekuko bakartzat (kaltetuaz beraz 
aparte) aurkeztu denari.

Ikuspuntu horretatik, beraz, 2008ko maiatzaren 7ko ebazpen-proposamenean 
erreklamatzaileari eman zaion erantzunak, I. jaunari deklaraziorik ez hartzeari buruz-
koak, ez du, berez, nahikoa ematen; egia esan, eta Erregelamenduaren 9. artikuluak 
aurreikusi duenarekin bat etorrita, froga hori beharrezkoa ez zela jo beharko litzateke,
egindako instrukzioa kontuan hartuta. 

Nolanahi ere, eta udalaren jarduketa gorabehera, eta lekukotza horren garrantziaz 
edo beharraz adierazitakoari lotuta, ezin da jo udal jarduketa horrek prozeduraren 
urraketa larria ekarri duenik, hainbesteraino non erreklamatzailearen defentsa-
eskubidea ukatu edo murriztu den; izan ere, erreklamatzaileak inoiz ez du argitu zer 
egiaztatu nahi zuen lekukoen frogaren bitartez, ezta lekukoaren deklarazioak azken
emaitza nola aldatu zezakeen ere, espedientean dagoen udal txostenak egiaztatu 
duena ezeztatuz nolabait, ez baitu bere interesen aldeko froga-abiabururik formulatu.

 148/2008 ABJI 16.etik 19.era par.
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Batzordearen ustez, ordea, erreklamatzaileak ez du frogatu erorikoa non gertatu zen, 
zehazki, hau da, baldosa batekin behaztopatu zen edota han zegoen mugarritxo 
finko batekin; izan ere, biktimaren bertsio bakarrari, hura berresteko besterik gabe, 
ezin zaio froga-ahalmen nahikorik onartu, eta erreklamatzaileak proposatu zuen 
lekuko-frogarik ere izan da egin, instrukziogilearen errurik gabe, hala ere, berriz ere 
deitu baitzion lekukoari, deklarazioa egin zezan, lekukoak berak atzerapena eskatu 
ondoren.

Froga hori ez egiteko arrazoien berri ez badugu ere, erreklamatzailearen jarrera 
pasiboa ikusten dugu, ez baitzuen froga horri buruzko alegaziorik edo protes-
tarik egin entzunaldiaren izapidean, men egiteko edo amore emateko jarrera 
erakutsita.

 150/2008 ABJI 39.etik 40.era par.

 Ikus 150/2008 ABJI 17.etik 19.era par.

Frogari dagokionez, erreklamatzaileak bi lekuko-froga eskatu zituen, baina ez dira 
egin, eta ez dago instrukzio-egintzarik froga horiek beharrezkoak ez direla erabaki-
tzeko, AJAPELen 80.3 artikuluak kontrakoa esan arren, horren arabera «Prozedura-
ren instrukzio-egileak bakar-bakarrik bota ditzake atzera interesdunek proposatutako 
frogak, argi eta garbi desegokiak edo alferrekoak badira, eta, beti ere, arrazoitutako 
ebazpen bidez».

[…]

Aurrekoa gorabehera, eta kasu honen inguruabarrak aztertu ondoren, honako hau 
azpimarratu behar da: erreklamatzaileak ez duela adierazi zer egintzari buruz 
egin nahi duen lekukoen froga, baina, hala ere, logika erabilita atera daitekee-
nez, Administrazioaren erantzukizuna oinarritzeko baliatu nahi dituenak izango 
direla, hau da, erorikoa benetan gertatu zela, eta haren inguruabarrak: tokia, denbo-
ra eta arrapalaren egoera. 

Instruktoreak egiazkotzat jo ditu erorikoa eta horren toki-egunak, baita istripua 
gertatu zen arrapalan lirdinga zegoela eta arrapalak azala pixka bat kenduta zuela, 
erreklamatzaileak aurkezturiko argazkietan eta Bizkaiko Portu Zerbitzuak egindakoe-
tan ikusi daitekeenez; instruktorearen arabera, hala ere, zerbitzuaren estandarra, eta 
ez aurreko inguruabar horiek, hartu behar da oinarritzat erantzukizunik ba ote den 
erabakitzeko.

Horiek horrela, Batzordeak bidezkotzat jo du gaiaren funtsari buruzko iritzia ematea, 
eta ez du ikusi erreklamatzailearen defentsa-eskubidea urratu denik hala jokatuz 
gero, instrukzioaren emaitza bere osoan hartuta.

 178/2008 ABJI 12.etik 16.era par.
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Erreklamatzaileak 2007ko urriaren 30ean aurkeztu zuen idazki bat, eta, bertan 
adierazi zuenez, bazeuden gertakarien lekuko batzuk, trafiko-seinale bat lurrean 
erorita zegoela berresten zutenak. Baieztapen horri, ordea, ez dio inongo daturik 
gehitu, lekukoak identifikatze aldera, eta, beraz, ezin zaio inongo eragozpenik jarri 
instrukzioari, lekukoen froga eskatzen duenari dagokiolako lekukoak identifika-
tzeko elementuak argitzea.

 244/2008 ABJI 13. par.

Frogari dagokionez, azpimarratzekoa da espedientearen instruktorearen ebazpe-
nez ireki zela frogaldi arrunta, bidezko deklarazioak egin eta egokitzat jotako beste 
froga guztiak gauzatzeko. Ebazpen hori eskatzaileari jakinarazi eta gero, instrukto-
reak utzi egin die lekukoei deklarazioak idatziz egiten, eta dokumentu horiek 
postaz bidaltzen, dagokion udal funtzionarioaren presentziarik gabe, beraz.
Horrek, Batzorde honen ustez, ez du lekukoen froga behar bezala garatu de-
lakoa bermatzen, eta galarazi egin du, gainera, instruktorearen esku-hartzea, egin-
tzak argitze aldera; are gehiago, deklarazioa eman duten pertsonen identitatea ere 
ez da egiaztatu.

 247/2008 ABJI 14. par.

Jakinarazpena egitea

Idazkari nagusiak 2008ko apirilaren 29ko iragarkian dioenez, jakinarazpena ezin izan 
zaionez beren-beregi egin enpresa eraikitzaileari (helbidea:…), AJAPELen 59.4 ar-
tikuluak ezarri dituen ordezko bideak erabili dira. Hala ere, ebazpen-proposame-
nean, 2008ko ekainaren 10eko hartan, enpresaren helbidea… zela jakinarazi zitzaion
erreklamatzaileari.

Bidalitako espedientearen arabera (58. folioa), jakinarazpena 2008ko martxoaren 3an 
egin ezinaren arrazoia da lekuz aldatu dela, baina ez dakigu kontsulta egin digun Ad-
ministrazioak noiz eta nola izan duen enpresaren helbide berriaren berri. 

Horregatik, bada, egoki iruditzen zaigu gogoratzea salbuespenez baino ez direla 
erabili behar ordezko bide horiek, eta ezin direla baliozkotasunez erabili inte-
resatuen prozedura-bermeen kaltetan, baldin eta Administrazioak, ardura minimo 
bat jarrita, interesatuetako edozeinen identitatea jakin, eta jakinarazpena hari berari 
egiteko toki egokia bilatu eta aurkitu badezake.

 168/2008 ABJI 21.etik 23.era par.
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Ebazpen-proposamena

Oharpen formal huts gisa adierazi behar dugu espedienteak ekarri ez arren ebazpen-
proposamenik, zentzu hertsian hartuta, alkatetzak irailaren 4an onetsitako 2203/2008 
Dekretuak bete dezakeela, materialki, ebazpen-proposamenaren zeregina; izan ere, 
Idazkaritzak 2008ko abuztuaren 19ko txostenera jo du, kontratistak planteaturiko 
alegazioei erantzuna emateari dagokionez, eta espedientea kontsulta-organo hone-
tara bidaltzea erabaki du.

Batzorde honek jasota utzi nahi du, hala ere, besteak beste 75/2007 irizpenean de-
klaratua duenez, eginkizun desberdina dutela bi izapideek —ebazpen-proposa-
mena eta kontsulta-organoari bidaltzeko erabakia—; izan ere, egintza horietan 
lehenaren bitartez prozeduran ateratako arazo guztiei buruzko iritzia eman behar da 
—proposamen gisa aurkeztuta—; bigarrenaren bidez, aldiz, kontsultarako bidaltzen
zaio gaia Batzorde honi, eta eten egiten da ebazteko epea.

 232/2008 ABJI 6.etik 7.era par.

3. ADMINISTRAZIO PROZEDURAREN ESPEZIALITATEAK

A) Ofiziozko berrikuspen-prozedura

Instrukzioa

Kontsultarako aurkeztu diguten kasuari begiratuta, Batzorde honen ustea da bete egin 
direla legezko izapideak, berrikuspenak eragindako enpresak hainbat esku-hartze izan 
baitu, eta zenbait txosten ere ekarri baitira, auzia bere tokian jartze aldera. Hala ere, 
erabili duten prozedura-izapidea aztertuta, azpimarratzekoa da espedientean sartu dela 
idazki bat, 2007ko urriaren 9ko erregistro-data duena, zeinean I.A.T. andreak eta R.L.Z. 
jaunak deuseztasun-akzioa egikaritu duten euren izen eta eskubidean. Kontuan hartu 
behar da prozedura hori autonomoa dela ofizioz hasitako deuseztasun-berrikuspenare-
kiko, horixe izapidetu baitzen azkenean, kontsulta honen sorburu izaki; eta hori guztia, 
alde batera utzita udalak birjarpen-errekurtsotzat jo duela lehen deuseztasun-akzioa, 
eta entzunaldia eskaini diola… enpresari, eta udal idazkaritzari ere txostena eskatu diola 
egintza deusezak berrikusteko prozeduran egin beharreko izapideei buruz. 

Batzorde honek ez du ikusten legezko oztoporik batere administrazio-egintza
berberen deuseztasuna deklaratzea helburu duten bi prozedura batera izapide-
tzeko; izan ere, diferenteak izan baitaitezke hala prozeduren bultzatzaileak nola 
alegaturiko egitezko zein zuzenbidezko oinarriak. 

Eta ez dago oztoporik, ezta ere, partikularrek edo egintzak eman dituen Administra-
zioak berak ekiteko prozedurari; kasu bietan, hala ere, amaitu arte izapidetu beharko 
da prozedura —non eta eskatutako berrikuspena onartzen ez den, arrazoi eta guzti, 
interesatuak egindako eskaria ez delako oinarritzen 62. artikuluko deuseztasun-arra-
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zoiren batean, edo argi eta garbi funtsik gabea delako, edota, azken finean, AJAPE-
Len 102.3 artikuluak azken aldera dakarrenaren arabera, gaiaren funtsari dagokionez 
ezetsi izan badira beste eskari batzuk, funtsean berdinak—, prozeduren irekitze- edo 
abiatze-ordenari zorrotz begiratuta, kontrakoa justifikatzen ez bada, behintzat.

Oraingo honetan, ez dakigu zer instrukzio eman dioten I.A.T. andreak eta R.L.Z. jau-
nak egindako eskariari. Dirudienez, prozedurari buru emateko ebazpenaren faltan 
egongo litzateke prozedura hori oraindik; izan ere, legezko obligazioa da ebazpena 
ematea, eta administrazio-isiltasunaren jokoak ez dio eragiten –administrazio-isilta-
sunaren jokoa eginda egongo zen, nolanahi ere—.

AJAPELen 102.5 artikulua ikusita, guztiz desberdinak dira prozedura gelditzearen 
ondorio juridikoak, prozedura hirugarren baten eskariz hasten den, ala Administrazio-
ak bere egintzak berrikusteko abiarazten duen. Lehenengo kasuan, prozedura hasi 
—eskaria berrikuspena izapidetzeko eskumena duen administrazioaren erregistroan 
sartzen den eguna— eta hiru hilabetera gertatuko litzateke administrazio-isiltasuna, 
eta ezezkoa izango litzateke, artikulu horren arabera; ofizioz hasitako prozeduretan, 
aldiz, epe bera igaro eta prozeduraren iraungipena gertatuko litzateke, eta Adminis-
trazioa behartuta egongo litzateke prozeduraren iraungitzea formalki deklaratzera eta 
beste prozedura bat abiaraztera, legezko epe horren barruko behin betiko egintza 
emate aldera. 

Izapidetzea amaitzeko hiru hilabeteko legezko epeari dagokionez, oraindik bukatu 
gabe dagoela esan behar. Egin-eginean ere, honako hau ulertu behar da: alkate-
udalburuaren 2008ko martxoaren 3ko Ebazpena, bost lizentziak ofizioz berrikusteko 
prozedurari ofizioz hasiera emateari buruzkoa, dela espedienteko lehen instrukzio-
egintza, eta izapidetzea eten egin dela kontsulta Batzorde honen erregistroan sartu 
denean, 2008ko apirilaren 14an, ope legis gertatzen baita gelditze hori.

Beste alde batetik egiaztatu daitekeenez, alkate-udalburuaren 2008ko martxoaren 
3ko Ebazpenak, prozedurari hasiera ematekoak, lehen aipaturiko bost obra-lizen-
tziak berrikustea aurreikusi du. Hala ere, Alkatetzaren 2008ko apirilaren 1eko 
Dekretuaren bitartez, zera erabaki zuten:… enpresari eskatzea bost lizentzietarik 
hiruri (2006/10/16an, 2007/7/3an eta 2007/11/20an emandakoei) buruzko dokumen-
tazioa, eta prozedura etetea hiru lizentzia horien berrikuspenari dagokionez (AJA-
PELen 42.5 artikulua), eta beste biei zegokiena jarraitzea; hots, 2006/9/16koari eta 
2007/3/5ekoari zegokiena, «lurrak geroko erabileretarako egokitzeko» baitziren biak 
ala biak, zeinak, era berean, 2008ko apirilaren 4ko Dekretuan agertzen baitira, Ba-
tzorde honi helarazi zaion espedientearen barrukoak, alegia.

Horri buruz esan behar dugu berrikuspenaren mende dagoen lizentzia bakoitzak 
duela bere autonomia eta substantibotasuna; izan ere, egun desberdinetan eman 
baitzituzten, eta banatzeko moduko errealitate faktikoen gaineko obrak dituzte 
xede, elkarren arteko zerikusia izan arren. Horiek horrela, ez dago eragozpenik, ins-
trukzioaren une jakin batean, eta ekarritako dokumentazioa ikusita, lizentzia batzuen
berrikuspena besteenetarik bereiztea erabakitzeko (hain zuzen ere, halaxe gertatu 
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baita kasu honetan); are gehiago iraungipen-epe baten mende dagoen prozedura 
batean (halakoxea da oraingo hau), zeinean ebazteko epea eteteko arrazoiak lizen-
tzia batzuei eragin diezaieketen, eta beste batzuei ez, ordea.

 112/2008 ABJI 18.etik 25.era par.

B) Ondare-erantzukizuneko erreklamazioak

Hasiera

Nolanahi ere, berretsi egin behar da erreklamazioa egin duen aseguru-etxearen 
legitimazioa, aseguru-polizaren baldintza orokorretan oinarrituta, indarreko legeriak 
(urriaren 8ko 50/1980 Legea, aseguru-kontratuari buruzkoa, 43. artikulua) ematen 
baitio babes puntu horretan; izan ere, aseguru-etxeak ordaindu egin dio asegura-
tuari, kalteak jasan dituen ibilgailuaren jabeari alegia, konponketaren kostuaren zati 
bat, eta aseguratuaren eskubideak eta akzioak subrogatu ditu aseguru-polizak 
estalitako zenbatekoaren mugaraino.

 90/2008 ABJI 22. par.

AJAPELen 142.5 artikuluak eta Erregelamenduaren 4.2 artikuluko bigarren paragra-
foak aurreikusi duten epeari dagokionez, honako hau adierazi behar da: erorikoa 
2005eko urtarrilaren 10ean gertatu bazen ere, 2005eko otsailaren 25ean aurkeztu 
dela erreklamazioa. 

Prozedura, dena den, etenda egon zen erreklamatzailearen eskariz: 2005eko apiri-
laren 11tik (Unibertsitateko gerenteak hala erabakita) 2007ko abenduaren 3ra arte, 
berriro ekin baitzioten prozedurari, behin lesioak egonkortuta.

Ebazpen-proposamenean planteatu dutenez, preskribituta egongo litzateke 
erreklamatzeko akzioa, errehabilitazioa 2006ko apirilaren 30ean amaitu zelako, eta 
2007ko urriaren 11ra arte ez zutelako prozedurari berriz ekitea eskatu.

Nolanahi ere, preskripzioa gertatu daiteke irekitako prozedura batean, ulertuz gero, 
noski, epea eteteko hasierako eskaria baldintzatuta dagoela, hots, eragin lesiboa 
agertu eta gehienez urtebetera erreklamatzeko baldintzaren pean, instrukzioaz 
arduratzen den Administrazioaren inongo ohartarazpenik gabe —AJAPELen 92. ar-
tikuluak dioenaren arabera—; kasu honetan, hala ere, ez da ikusten akzioa bertan 
behera utzi dutenik.

Preskripzio-epearen aplikazioari dagokionez, dena den, interpretazio malgu, antiforma-
lista eta kaltetuaren aldekoa hobetsi dute hala doktrinak nola jurisprudentziak, preskri-
pzioaren apreziazioan zorrotzegi ez jokatzeko-edo; izan ere, preskripzioaren instituzioak 
muga egiten dio eskubideen egikaritzari, segurtasun juridikoaren mesedetan, eta, ho-
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rrenbestez, benetako justiziaren arrazoietan oinarritzen ez denez, alde batera utzi behar 
dira interpretazio zorrotzegiak, tratamendu murriztailea zor zaio-eta preskripzioari.

Legezko xedapenaren interpretazio doktrinal hori, horrenbestez, actio nata prin-
tzipioaren gainean eraiki dute; laburbilduz, epea ez da hasitzat joko harik eta kalte-
tuak kaltearen eta, oro har, erantzukizun-akzioa egikaritzeko jakin beharrekoen, egin-
tzen alorrekoen zein juridikoen, berri zehatza izaten duen arte.

Aipatu epea zenbatzen hasteko eguna zehazteari dagokionez, ondare-erantzukizunari
buruzko erreklamazio guztietan hartu behar dira kontuan kasu bakoitzaren ingurua-
barrak, eta batez ere, inguruabar horiek zer erakusten duten interesatuaren boronda-
teari buruz, fede onaren eta eskubide-abusua galarazteko printzipioaren argitan.

Ideia bat du oinarrian preskripzioaren institutuak: bakoitzaren eskubideak 
egikaritzerakoan utzikeria, zabarkeria edo axolagabekeriarik izanez gero, zigor-
tzea; aipatu dugun tratamendu murriztaileak, beraz, preskripzioa eteteko arra-
zoien interpretazio zabala eta malgua eskatzen du, ezinbestean (158/2007 ABJI).

Eta hemen aztertzen ari garen kasuan, kontuan hartu behar da erreklamatzaileak 
2007ko urriaren 11n eskatu zuela prozedurari berriro ekitea, eta bi txosten erantsi 
zituela (lehena, traumatologia-partea, datarik gabe; bigarrena, erresonantzia mag-
netikoari buruzkoa, 2007ko ekainaren 9koa), eta zerikusia dutela erreklamazioaren 
xedearekin eta belauneko lesioarekin, zeina erorikoaren ondorioa baita.

Batzordearen ustez, zalantzarik izanez gero prozedurari zein egunetan berrekin ahal 
izan zitzaion, erreklamatzailearen alde egin behar da; izan ere, aipatu erresonantzia
hori barik zehaztu gabe egongo litzateke istripuak eragindako lesioen nondik no-
rakoa. Unibertsitateko Prebentzio Zerbitzuaren txostenak berak ere ikusi dio helburu 
hori txostenari, barne-meniskoaren atzeko gorputzaren degenerazio lineala berretsiz;
horrek argi uzten du froga hori ez dela hutsaren hurrengoa, alderantziz baizik: dituen 
ezaugarriak ikusita, baliabide ezin egokiagoa da belaunaren egoera baloratzeko, 
sendatze-prozesua amaitu ostean.

Horiek horrela, erreklamazioa epearen barruan aurkeztu dutela uste du Batzorde honek.

 123/2008 ABJI 13.etik 23.era par.

Erreklamatzaileak alta hartu eta laneratu ondoren, GSINek onartu egin zion istripuak 
eragindako lesioen ondoriozko ezintasun iraunkorra, Ezintasunak Baloratzeko Tal-
deak egindako proposamena aintzat hartuta, talde horrek ere iraunkortzat jo bai-
tzituen kalteak. Erreklamatzaileak men egin izan balio ebazpen horri, ebazpenaren 
data —2006ko irailaren 4a— hartu beharko zen preskripzio-epea zenbatzeko dies a 
quo gisa, eta ezezkoa eman erreklamazioari. Erreklamatzaileak, ordea, onartu zioten 
ezintasunaren mailarekin ados ez zegoenez, prozesu judizialari ekin zion, zeinean, 
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hain zuzen ere, istripuaren ondoriozko sekuelen norainokoa jarri baitzuen auzitan, 
ezintasun orokor osoaren aitorpena lortu nahi zuen eta.

Lan Arloko Bilboko… zenbakiko Epaitegiaren 2007ko maiatzaren 22ko epaiak berre-
tsi egin zuen GSINek erreklamatzaileari onartu zion ezintasun-maila, eta erreklama-
tzailearen jarrerak ulergaitz eman dezakeen arren (Lan Arloko Epaitegiaren epaiaren 
kontra jarri duen erregutze-errekurtsoa ebatzi baino lehen aurkeztu baitu erreklama-
zioa), prozedura jurisdikzional horretan kaltearen norainokoa eta erreklama-
tzaileari eragin dizkionak eztabaidatu dutela ikusita, eta, horrekin batera, Ba-
tzorde honek preskripzioaren epeari dagokionez egin ohi duen interpretazio 
malgu, antiformalista eta kaltetuaren aldekoa kontuan hartuta, gure ustea da
AJAPELen 142.5 artikuluak aurreikusi urtebeteko epearen barruan aurkeztu dute-
la erreklamazioa.

 251/2008 ABJI 17.etik 18.era par.

Erreklamazioa aurkezteko epeari dagokionez, kontuan hartzeko modukoa da AJA-
PELen 142.5 artikulua, zera ezarri baitu «nolanahi ere, erreklamazioa egiteko eskubi-
dearen preskripzioa urtebetegarrenean izango da, hain zuzen, kalte-ordaina ekarri 
duen egitate edo egintza izan zenetik edota kaltearen ondorioak agertu zirenetik 
urtebetera. Pertsonei kalte fisiko edo psikikoak eginez gero, sendatzen direnetik edo 
kalte horien ondorioak zehazten diren egunetik hasiko da kontatzen epea». 

Oraingo honetan, kalte moralak alegatu direnez, eta nahaste edo nahasmendu 
psikikorik diagnostikatu ez denez sendatze-egunari edo sekuelak zehazten di-
ren egunari buruzko araua aplikatzeko moduan, erreklamatzaileak bere lesioa 
zer administrazio-jarduketari eragozten dion, administrazio-jarduketa horiek 
amaitu ziren unetik aurrera zenbatu behar da epea.

Administrazio-jarduketa horiek Administrazio eta Zerbitzuetako sailburuordearen 
2006ko urtarrilaren 27ko Ebazpenarekin amaitu zirenez, zera jo dezakegu: ebazpen 
horretatik aurrera interesatuak aukera izan zuela orain erreklamatzen duen kalte-
ordaina eskatzeko ustez jasandako jazarpen-egoerarengatik, zeina, nolanahi ere, 
orduan amaitu baitzen.

Espedienteko dokumentuak ikusita, Batzordeak ez du inongo frogarik edo aztarnarik 
ikusi bizitako egoeraren ondoriozko ustezko pairamena 2007ko ekainaren 30era arte 
luzatu zela ondorioztatzeko.

Erreklamatzaileak eskolak eman zituen… BHIn, 2005-2006 eta 2006-2007 ikastur-
tean, eta jazarpen-egoerak bere horretan zirauela oinarritzeko alegatu dituen egintza
bakarrak dira 2005-2006 ikasturtean ikastetxeko zuzendaritzak maiatzean erabaki 
zuela ez ziela eskolarik eman behar selektibitatera joan behar zuten ikasleei, eta 
2006-2007 ikasturtean bi ikaslek irain larriak bota zizkiotela.
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Egintza horietarako batere frogarik ez izateaz aparte, Batzordeak ezin du arrazoizko
loturarik ikusi, ezta hipotesi gisa ere, egintza horien eta 2004-2005 ikasturtean Bil-
boko BHIn gertatukoaren artean, zeinak bertako irakasletzatik aldi baterako kentzea
ekarri baitzuen.

Inongo loturarik ez dagoenez, eta hori ziurtasunez esan daiteke 2006-2007 ikastur-
tean gertatuari buruz, onartu egin behar da, ebazpen-proposamenak egin duen be-
zala, AJAPELen 142.5 artikuluak aurreikusitako urtebetea igaro ondoren jarri dutela 
erreklamazioa.

Beste alde batetik, ezin diogu epea eteteko indarrik batere eman Administrazio 
eta Zerbitzuetako sailburuordearen 2006ko urtarrilaren 27ko Ebazpenaren kon-
tra aurkeztutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoari, ez baitzuten onartu.

Besterik izango zen, jakina, aipatu administrazio-egintzaren deuseztasuna dekla-
ratu izan balute, AJAPELen 142.4 artikuluak xedatu duena ikusita. Artikulu horrek 
dioenaren arabera, «administrazio-egintzak edo xedapenak administrazio-bidean 
edo administrazioarekiko auzien jurisdikzioan deuseztatzeak ez dakar, derrigorrean, 
kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik; baina ebazpenaren edo xedapenaren aurka 
bere edukian edo forman oinarrituta egin bada, erreklamazioa egiteko eskubidearen 
preskripzioa behin betiko epaia eman eta urtebetera izango da, eta ez da aplikatuko 
5. paragrafoan xedatutakoa».

Laburbilduz, epaitzak ez duenez onartu erreklamatzaileak aurkezturiko administra-
zioarekiko auzi-errekurtsoa, eta, jakina, ez duenez deklaratu inpugnaturiko egintza 
zuzenbidearen aurkakoa dela, preskripzio-epe hori ezin da kasu honetan aplikatu.

Beraz, eta erreklamatzaileak prozedura honetan erakutsi duen planteamendu zeha-
tzari dagokionez, honako hau ulertu behar dugu: erreklamazioa aurkeztu zuenerako, 
2007ko urriaren 3rako alegia, bukatuta zegoela erreklamatzeko akzioaren preskri-
pzio-epea.

 36/2008 ABJI 31.etik 41.era par.

[…] 1991n egin zioten transfusioa haurrari, eta 1997an izan zuten erreklamatzaileek
kutsaduraren berri, eta 2007ko uztailaren 17an erregistratu zuten erreklamazioa, 
baina ez dago jasota haurraren sekuelak behin betikoak direla eta bilakaerarik izan-
go ez dutela. Hala ere, pro actione printzipioa eta gaixotasun honen kronikotasuna 
ikusita, uste dugu ez dela urratu erreklamaziorako jarritako epea; hain zuzen ere, 
jurisprudentziak berak onartu izan du, arazorik gabe onartu ere, kaltearen ondorioak 
behin betiko ezagutzen diren eguna izango dela dies a quo. Hortaz, ikusita C hepa-
titisa gaixotasun kronikoa dela eta horren sekuelak, posibletzat jo badaitezke
ere, zehaztu gabe daudela kasu honetan, eta ez dakigunez gaixotasunak zer 
eragin izango duen biktimaren etorkizunean, kalte jarraituaren kasu baten au-
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rrean gaude, argi eta garbi; horrenbestez, preskripzio-epea irekita geratzen da, ha-
rik eta sekuelen norainokoa behin betiko zehaztu arte.

 62/2008 ABJI 16. par.

Ikus 180/2008 ABJI 23. par.

Oraingo honetan, alegaturiko kalteak psikikoak direnez —erreklamatzaileak, azken 
diagnostikoaren arabera, moldaera-nahastea izan zuen, antsietate- eta depresio-
erreakzio mistoarekin—, justifikatuta dago sendatzearen edo sekuelak zehaztearen 
araua aplikatzea, 2005eko urtarrilaren 10ean gertatu baitzen hori, alta medikoa hartu 
zuen orduan, eta zerbitzuan hasi zen berriro.

Beraz, zera jo daiteke: interesatuak, data horretatik aurrera, bere esku izan zuela 
orain aztertzen ari garen kalte moralengatiko ordaina eskatzea, pairamen psikiko ho-
rrengatik.

Beste alde batetik, ezin diogu inongo etete-ondoriorik eman baja laneko 
gaixotasuntzat behar bezala kalifikatzeko jarduketei (2004/2/3-2005/1/10).

Ezerk ez du galarazten langile bati kalte-galerengatiko ordaina ematea, egintza 
kalte-eragilea laneko istripua izan ez bada ere; ildo beretik, egintza laneko istriputzat
jotzeak ez du esan nahi enpresa-erantzukizunaren ondoriozko kalte-ordaina eman 
behar zaionik langileari.

Gai desberdinak dira, eta arau desberdinen mende daude, egitezko abiapuntu des-
berdinak dituzte, eta baikotza bere aldetik juzgatu eta ebatzi daitezke, noski.

Lana dela eta gertaturiko kaltea konpontzeko, badira elkarrekin bateratu daitezkeen
zenbait akzio: a) Gizarte Segurantzaren prestazioak jasotzeko akzioak; b) segurta-
sun-neurriak ez betetzearen ondoriozko akzioak, Gizarte Segurantzaren prestazioen 
errekargua eman dadin; c) kontratu-erantzukinaren edo kontratuz kanpoko eran-
tzukizunaren ondoriozko akzioak.

Horiek guztiek bete behar dituzte, jakina, akzioak egikaritzeko ezinbesteko betekizu-
nak, bakoitzaren arau espezifikoetan ezartzen direnak. 

Gauza bat da jasandako lesioaren eta enpresan egindako lanaren arteko kausazko
harremana izatea, laneko istripurik ba ote den zehazteko balio duena; oso besterik 
da, ordea, enpresaren aldetik behar ez bezalako tratu bat jaso izana, kalte-galeren-
gatiko ordaina merezi duena, enpresak prebentzio-neurri egokiak ez hartzeagatik, 
kaltea gertatu ez zedin.

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Lan arloko Salaren 2006ko aza-
roaren 28ko epaiak berak ohartarazi duenez [bigarren A) zuzenbideko oinarria]:
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Azpimarragarria da, laneko istripua gertatu ote den jotzeko, garrantzi txikia duela na-
hasmendua edo nahastea eragin duen lan-arazoa enpresaburuaren ez betetzearen 
ondoriozkoa izatea edo enpresaburuaren zuzenbidearen araberako jarduketen ondorio 
izatea; izan ere, gaixotasunaren sorburua edo jatorria lana izatean datza kalifikazioaren 
funtsa, ez, ordea, langileak egoera injustifikatua jasatearen ondoriozko izatean.

Beraz, eta erreklamatzaileak prozedura honetan erakutsi duen planteamendu zehatzari 
dagokionez, honako hau ulertu behar dugu: erreklamazioa aurkeztu zuenerako, 2007ko 
abuztuaren 2rako alegia, bukatuta zegoela erreklamatzeko akzioaren preskripzio-epea.

Nolanahi ere, gainera, ondare-erantzukizunaren akzioa egikaritzea baja medikoa 
laneko istripu deklaratzearen mende egongo balitz ere, ez da ahaztu behar GSINen 
2005eko irailaren 7ko Ebazpenez onartu zutela kalifikazio hori, eta une horretatik 
aurrera bazuela erreklamazioa aurkeztea —kasuaren inguruabar faktikoak erabat ze-
haztuta zeudelako—, itxaron gabe… Mutuak lehenik Lan Arloko Bilboko… zenbakiko 
Epaitegian eta gero, erregutze-errekurtsoaren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Auzitegi Nagusiaren Lan arloko Salan ebazpenaren aurka aurkeztu demandaren 
emaitzari.

Eta gaiaren beste edozein ulerkera agortzeko, zera ere gehituko dugu: Administrazio-
ak funtzionarioen osasuna eta osotasuna bermatzeko duen obligazioa ez betetzean
oinarritzen dela erreklamazioa, ez baitzegoen benetako prebentzio-politikarik, arrisku 
psiko-sozialen ebaluaziorik ere ez zegoenez, ezta horri buruzko gorabeherarik gerta-
tuz gero jarduketa-protokolorik ere.

Horrekin guztiarekin, berriz ere egiaztatzen da orain auzitan jartzen denak, Adminis-
trazioak —2004ko urtarrilaren bukaera aldera— alor horretan izandako jardueraren 
egokitasunak alegia, ez duela bajarekin zerikusirik batere, bajaren kalifikaziorako ez 
delako juzgatu, inondik ere, enpresaburuaren portaera prebentzio-obligazioen bete-
tzearen ikuspegitik. 

Baja gaixotasun arruntaren ala laneko istripuaren ondorio izan ote zen erabakitzeko,
aski izan da lanaren eta gaixotasunaren arteko kausazko harremana ezartzea, eta 
lana identifikatzea eragile bakar gisa: erabakigarria izan da, horretarako, langileak 
egoera nola bizi zuen jakitea.

 76/2008 ABJI 19.etik 32.era par.

Horrenbestez, erreklamazioa epearen barruan aurkeztu dutela jo behar da, nahitaez; 
izan ere, AJAPELen 142.5 artikuluak dioenaren ildotik, urtebeteko preskripzio-epea-
ren dies a quo delakoa ezin da, kasu guztietan, kalte-ordaina ekarri duen egitate edo 
egintza gertatu zen eguna izan, kaltearen ondorioak agertu zirenekoa baizik; lege-
gileak, zalantzarik gabe, bigarren aukera hori aurreikusi du zenbait kasutan aplika-
tzeko, hots, egintza kaltegarria gertatu egunean ezin denean jakin ordain-ondorioen 
eraginkortasuna ez norainokoa, eta kasu honetan halaxe gertatu zen, Gipuzkoako 
Foru Aldundiak gerora, 2006ko abenduaren 5ean, adierazi baitzuen, behar bezala 
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adierazi ere, eraikinean gertatu zen istripuaren kalte-galerengatiko erantzukizuna eta 
ordaindu beharra. 

Horiek horrela, aipatu epea zenbatzen hasteko momentutzat hartu behar da interesa-
tuak ondare-erantzukizuneko akzioa egikaritu ahal duen eguna; egun hori zehazteko, 
gainera, akzioak bere horretan irautearen aldeko ahalik eta interpretaziorik zabalena 
egin behar da (Auzitegi Gorenaren epai batzuk, beste askoren artean: 1997ko aza-
roaren 5ekoa [[RJ 1997, 8298] eta1998ko otsailaren 25ekoa [RJ 1998, 1810]).

Beraz, erabilitako bide penala eta erreklamatzailearen aurreko kontratu-eran-
tzukizuna finkatzekoa baliagarri eta egokitzat jo behar dira erantzukizun-
akzioaren preskripzio-epea eteteko, izan ere, ondare-erreklamazio hau egikari-
tu eta ebazteko datu garrantzitsuak argitzeko bide eman baitzuten.

 109/2008 ABJI 12.etik 14.era par.

Erreklamatzeko epeari dagokionez, ohartarazteko modukoa da 1996ko abenduaren 
11koa dela erreklamaturiko kalteen sorburu den auzi penala ebatzi zuen Bizkaiko 
Probintzia Auzitegiaren epaia, eta auzitegi beraren 1997ko urtarrilaren 25eko autoak 
irmotzat jo zuela epai hori, eta 1997ko otsailaren 4ko autoz ezetsi zela G.O.G. an-
drearen defentsa letratuak epaiaren kontra aurkeztu zuen kasazio-errekurtsoa.

Beste alde batetik, 2007ko uztailaren 20an sartu zen lehen aldiz Osakidetzaren erre-
gistroan ondare-erantzukizunari buruzko erreklamazioa. 10 urte baino gehiago igarota, 
beraz.

Datu horiek guztiak ikusita, erreklamatzeko akzioaren balizko preskripzioaren arazoa 
planteatu daiteke. 

Gauza jakina denez, AJAPELen 142,5 artikulua urtebeteko epea ezarri du erreklama-
zioa egiteko, eta preskripzio-epe gisa taxutu da hori.

Epe hori aplikatzeko, dena den, interpretazio malgu, antiformalista eta kaltetua-
ren aldekoa hobetsi dute hala doktrinak nola jurisprudentziak, preskripzioaren 
apreziazioan zorrotzegi ez jokatzeko-edo; izan ere, preskripzioaren instituzioak 
muga egiten dio eskubideen egikaritzari, segurtasun juridikoaren mesedetan, 
eta, horrenbestez, benetako justiziaren arrazoietan oinarritzen ez denez, alde 
batera utzi behar dira interpretazio zorrotzegiak, tratamendu murriztailea zor 
zaio-eta preskripzioari.

Legezko xedapenaren interpretazio doktrinal hori, horrenbestez, actio nata prin-
tzipioaren gainean eraiki dute; laburbilduz, epea ez da hasitzat joko harik eta kal-
tetuak kaltearen eta, oro har, erantzukizun-akzioa egikaritzeko jakin beharrekoen, 
egintzen alorrekoen zein juridikoen, berri zehatza izaten duen arte (besteak beste, 
2002ko maiatzaren 16ko AGE).
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Aipatu epea zenbatzen hasteko eguna zehazteari dagokionez, ondare-erantzukizunari 
buruzko erreklamazio guztietan hartu behar dira kontuan kasu bakoitzaren inguruaba-
rrak, eta batez ere, inguruabar horiek zer erakusten duten interesatuaren borondateari 
buruz, fede onaren eta eskubide-abusua galarazteko printzipioaren argitan.

Ideia bat du oinarrian, beraz, preskripzioaren institutuak: bakoitzaren eskubideak 
egikaritzerakoan utzikeria, zabarkeria edo axolagabekeriarik izanez gero, zigortzea;
aipatu dugun tratamendu murriztaileak, beraz, preskripzioa eteteko arrazoien inter-
pretazio zabala eta malgua eskatzen du, ezinbestean.

Eta hemen aztertzen ari garen kasuan, eta erreklamatzailearentzako hipotesirik one-
nean, kontuan hartzekoa da 1997ko urtarrilaren 25eko autoz erabaki zutela Probin-
tzia Auzitegiaren epaiaren irmotasuna, baina, hala ere, erreklamatzaileak, epai horren 
aurka, 1997ko otsailaren 4an aurkeztu zuela kasazio-errekurtsoa, zeina artxibatu 
egin baitzuten, epez kanpo zegoelako.

Beraz, horixe dugu Probintzia Auzitegiaren epaiaren aurkaezintasunaren data, ondo-
rio guztietarako, jarraitutako prozesu penalaren legezko ondorioak finkatu baitziren,
behin betiko finkatu ere.

Eta horri ez dio batere eraginik ematen gero, 2006. urtean, erreklamatzaileak be-
rrikusteko errekurtsoa aurkeztu izana Bizkaiko Probintzia Auzitegiaren 1996ko epaia-
ren aurka.

Egin-eginean ere, Auzitegi Gorenak behin eta berriz adierazi izan duenez, be-
rrikusteko errekurtsoa da epai irmoa aldatzeko aparteko edo salbuespenezko 
bide bat, legeak aldez aurretik finkaturiko arrazoiak besterik onartzen ez dituena; 
adibidez, epaiaren ondoren egitate berriak edo frogaren osagai berriak agertu 
direnean, horiek, euren izaera dela eta, kondenatuaren errugabetasuna erakusten 
badute. 

Ildo horretatik, kontuan hartzekoa da zigortzeko epaiak baloratu egin zituela alder-
diak aurkeztu dokumentu-froga eta lekukoen deklarazioak, baita defentsak —gaur 
egun erreklamatzen duena egintzen lekutik at jartzeko— aurkeztu arrazoiak ere. Az-
ken finean, proposaturiko frogak egin ziren, eta epaiak irmotasuna hartu zuen.

Egia da ez dagoela berrikusteko errekurtsoa jartzeko eperik, baina ezin dugu 
ahaztu egintza irmoen aurka aurkezten dela eta eduki edo xede mugatua duela; 
horrenbestez, errekurritutako epaiaren gauza epaitua bakarrik apurtuko li-
tzateke berrikusteko errekurtsoa aurkeztu eta onartu zenetik, eta ondare-eran-
tzukizuna eskatzeko epea, bere aldetik, berrikusteko errekurtsoari buruzko 
epaia, hala bada, jakinaraztetik aurrera hasiko zen.

Aztertzen ari garen kasuan, 2006. urtean jarri eta artxibatu zuten berrikusteko 
errekurtsoa, hau da, kasazio-errekurtsoa artxibatu eta bederatzi urtera, eta, espe-
dienteari begiratuz gero, ez da ikusten dokumentu edo froga berririk agertu denik. 
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Horiek horrela, aurrekoa ikusita, eta kasu jakin honetan, berrikusteko errekurtsoa jar-
tzeak, berez, ez du esan nahi erantzukizun-akzioa egikaritzeko epea une horretan, 
edo errekurtsoa artxibatu dutelako jakinarazi denean, hasten dela. Bestela, intere-
satuaren nahierara utziko litzateke epea zenbatzen hasteko eguna; izan ere, edonoiz 
aurkeztu ahal izango luke berrikusteko errekurtsoa, are inongo oinarririk gabe ere, 
ondare-erreklamazioa aurkezteko epea irekita uzteko.

Laburbilduz, Probintzia Auzitegiaren epaia irmo eta adostu bihurtu zenez geroztik 
(epez kanpo aurkeztu zutenez, ez baitzuten kasazio-errekurtsoa onartu), amaituta 
zegoen kausa kriminala eta epaia, bere aldetik, exekutatzeko moduan, eta horrek 
esan nahi du orduantxe izan zuela erreklamatzen dituen kalteen berri zehatza, baita 
erantzukizun-akzioa egikaritzeko aukera ere, inork ez baitzion eragotzi.

Konstituzio Auzitegiaren aurreko babes-errekurtsoari dagokionez, eta horren izaera 
ikusita (aparteko errekurtsoa da, eta, zorrotz begiratuta, ez zaio organo jurisdikzional 
bati aurkezten), hori ere ezin da kontuan hartu, eta, gainera, ez dago jasota errekur-
tsoaren aurkezpena.

Aurreko horiek horrela, preskripzioa izan dela ondorioztatu daiteke, baita errekla-
mazioa legeak aurreikusi urtebeteko epetik kanpora aurkeztu dutela ere; izan ere, 
eta actio nata printzipioa aintzat hartuta, erreklamatzaileak alegatzen duen kaltearen 
dimentsio juridikoaren berri izan zuenetik zehaztu behar da dies a quo delakoa, eta 
kaltearen dimentsio juridikoaren berri izan zuen Bizkaiko Probintzia Auzitegiaren 
1997ko otsailaren 4ko zigor-epaiaren irmotasunarekin batera, erabaki argi eta garbia 
hartu baitzuen epai horrek G.O.G. andreak sute-delitua egiteagatik bete beharreko 
zigor askatasun-gabetzaileari buruz, baita delitu horren ondoriozko erantzukizun zi-
bilari buruz ere.

Probintzia Auzitegiaren epaiaren ondorengo jarduketa exekutibo guztiak —2007. 
urtean diligentziatu dira, bidali diguten administrazio-espedientearen arabera—, 
G.O.G. andrearen…(e)ko etxebizitzaren enkantearekin eta G.O.G. andrea bere 
etxetik botatzearekin amaitu baitziren, erantzukizun zibilaren pieza bananduan buru-
tu dira, eta pieza banandu hori exekuzio-prozedura da, epaitzaren bitartez hartutako 
diru-erantzukizuna ordainaraztekoa, eta gaur egun, ezin zaio aurka egin epaitzaren
funtsari. Epaiaren zuzeneko ondorio dira jarduketa horiek, eta ezin dute ondare-eran-
tzukizuneko erreklamazioak aurkezteko epea berriro ireki, ondare-erantzukizun ho-
rren azken sorburua orain hamar urte baino gehiago emandako epai irmoa izaki. 

144/2008 ABJI 20.etik 39.era par.

Legitimazioa duen pertsonak aurkeztu du erreklamazioa, legez ezarritako epean 
(AJAPELen 142.5 artikulua); izan ere, modu jarraian gertatu izan dira alegaturiko 
kalteak, are erreklamazioa aurkeztu eta gero ere. Kontuan hartuta erreklamazio 
honen oinarria dela Administrazioaren jarduerarik eza, Administrazioak bere bete-
beharrak ez betetzea alegia, omisio horrek kalterik eragiten duen bitartean, emaitza
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kaltegarria behin betiko ebaluatu ezin denez, ez da zenbatzen hasiko ondare-
erantzukizuneko akzioaren preskripzio-epea.

 151/2008 ABJI 11. par.

Erreklamatzeko epeari dagokionez, honako hauek adierazi behar ditugu: AJAPELen 
142.4 artikuluak ezarri duenez, administrazio-egintzak edo xedapenak administrazio-
bidean edo administrazioarekiko auzien jurisdikzioan deuseztatzeak ez dakar, de-
rrigorrean, kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik. Hala ere, ebazpenaren aurka bere 
edukian edo forman oinarrituta egin bada, erreklamazioa egiteko eskubidearen pres-
kripzioa behin betiko epaia eman eta urtebetera izango da. 

Bidalitako espedientetik ateratzen denez, honako hau jakinarazi zitzaion Markina 
Etxebarriko Udalari 2002ko otsailaren 22an: EAEANko Salaren 2002ko otsailaren 
15eko ofizioa, lizentziaren deuseztasuna deklaratu eta etxea botatzeko agindua 
eman zuen epaiaren berri ematekoa. Espedientean ez dago jasota noiz bihurtu zen 
irmo EAEANren epaia; nolanahi ere, 2002ko otsailaren 15erako irmoa zela esan de-
zakegu.

Hala ere, eta behin betiko epai hori eta gero, zenbait izapide gauzatu dira bai admi-
nistrazio-bidean bai bide judizialean (etxebizitza legeztatzeko prozedura, etxebizitza
legeztatzea eta legeztatzearen inpugnazioa, epaia ez betetzearen ondoriozko in-
tzidenteak, eta abar), etxea eraitsi arte, 2007ko ekainaren 6an gertatu baitzen hori.

«Actio nata»ren doktrinatik abiatuz gero, lizentzia deuseztatzeak ez zekarren 
nahitaez ondorio lesiborik orduan; izan ere, epaia gauzatzeko egintza zehatzak
behar ziren, etxea benetan eraitsi eta kaltea finkatu ahal izateko; egin-eginean 
ere, eraispena gauzatu zenean agertu baitzen hirigintza-lizentzia deuseztatu 
izanaren kalte-ondorioa, erreklamatzeko epeari hasiera emango ziona. Ba-
tzorde honek zenbait irizpenetan erabili du «actio nata»ren doktrina (53/2007 ABJI 
aipatu dezakegu, adibide gisa), eta, horrenbestez, kaltea agertu zen datak irekitzen
du erreklamazioa egiteko epea. Ildo horretatik jo du Auzitegi Gorenaren 1990eko 
uztailaren 4ko epaiak, BJLOren 61. artikuluko sala bereziak emanak (RJ 1992/7937), 
baita Kantabriako Auzitegi Nagusiaren ekainaren 4ko 430/2004 epaiak ere (JUR 
2004/180054), auzitegi beraren beste epai batzuen artean.

2007ko ekainaren 6an bota zuten etxea, eta 2006ko urriaren 5ekoa da eran-
tzukizunaren lehenengo eskaria —etxea bota baino lehenagokoa, beraz—, etxea 
botatzeak ekarriko lituzkeen kalteen estimaziozko balorazioan oinarritu baitzen. Erre-
klamazio hori etenda geratu zen, azken zenbatespena egin ahal izan arte, epaia bete 
ondoren. Erreklamazioa epearen barrukoa dela ondorioztatu dezakegu, hortaz.

 189/2008 ABJI 18.etik 22.era par.
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Legegintzako egintza bat sorburu duen erantzukizunari ere aplikatzen zaio herri-
administrazioen ondare-erantzukizunaren erregimena, eta, jakina denez, AJAPELen 
142.5 artikuluak ezarritako epeak agintzen du araubide horretan. Aurreikuspen ho-
rren arabera, Administrazioari erreklamazioa egiteko eskubidea urtebeteko preskri-
pzio-epearen barruan egikaritu behar da; hain zuzen ere, kalte-ordaina ekarri duen 
egitate edo egintza izan zenetik urtebetera. 

Jurisprudentziak behin eta berriz adierazi duenaren arabera, actio nata edo akzioaren 
sorreraren doktrinaren ildotik, akzioa egikaritzeko jakin beharrekoen, egintzen alo-
rrekoen zein juridikoen, berri zehatza izaten denetik aurrera zenbatu behar da epe 
hori. Eta noiz gertatzen da hori? Bada, izandako kalteen norainokoa edo helmena 
jakiten denean, hots, lesioaren kontzeptuaren bi elementuak biltzen direnean: alde 
batetik kaltea, eta bestetik kaltearen legitimotasunik eza (AGEak: 1991ko urtarrilaren 
21ekoa, 2001eko urtarrilaren 23koa edo 2004ko urriaren 13koa). 

Gogoratzekoa da kasu honetan S.K.N. enpresak Partzuergoaren Batzar Nagusiak 
2004ko ekainaren 22an hartu zuen akordioari lotu diola erantzukizun-eskaria —AJA-
PELen 139.3 artikuluaren barruan sartu duen arren—, akordio horretan erabaki bai-
tzen S.K.N. enpresak eta Durangoko Merinaldeko Ur Partzuergoak 1997an sinaturiko 
hitzarmena suntsiaraztea. Espedientearen arabera, 2004ko urriaren 6an jakinarazi 
zioten akordio hori S.K.N. enpresari.

Nahiz eta dialektikarako jo —erreklamatzaileak ez baitu halakorik oinarritu— 
2004rako ordenantza fiskala dela erreklamazioa oinarritzeko legegintzako egintza 
(xedapen gehigarri bakarrean utzi baititu indarrik gabe 2001. urtea baino lehen sina-
turiko hitzarmenak), 2004ko uztailaren 5ean argitaratu zen ordenantza hori Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean, eta uztailaren 6an jarri zen indarrean. 

Xedapen gehigarri bakarraren edukia ikusita, Partzuergoaren 2004ko ekainaren 22ko 
akordioarekin lotuta baitago aplikazioaren aldetik, kasu honetan bat datoz ordenan-
tzak indarra hartzea eta ordenantzak erreklamazioa aurkeztu duen enpresari era-
gindako kalteak agertzea, 1997ko hitzarmena utzi baitzen indarrik gabe.Aurrekotik 
ateratzen denez, S.K.N. enpresak erreklamazioa aurkeztu zuenerako (2008ko mar-
txoaren 11), sobera igarota zegoen AJAPELen 142.5 artikuluak ezarritako urtebeteko 
epea eraginak edo kalteak S.K.N. enpresari agertu zitzaizkionetik, berdin dio dies a 
quo delakotzat hartu Partzuergoaren 2004ko ekainaren 22ko akordioa jakinarazi ze-
nekoa zein 2004ko ordenantza fiskalak indarra hartu eta eragina izan zuenekoa.

Espedientean jasotakotik ez da epe hori eteteko moduko inongo egintza edo 
gertakaririk ondorioztatzen. Egin-eginean ere, ezin zaie eteteko indarrik eman 
S.K.N. enpresak epaitegietan aurkeztu zituen erreklamazioei, ez baitzuten 
xedetzat edo helburutzat Partzuergoari balizko kaltea edo galera ordainaraz-
tea, Administrazioaren ondare-erantzukizuna horretarako eskueran dauden 
bideetako bat erabiliz gauzatzeko borondatea adierazita (Auzitegi Gorenaren 
2000ko martxoaren 21eko epaia —RJ 2000/4049—, besteak beste).
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AJAPELen 142.2 artikuluak (artikulu bereko 5. paragrafoak xedatu duena ez dela 
aplikatuko dio, eta, horrenbestez, erreklamazioa egiteko eskubidearen preskripzioa 
behin betiko epaia eman eta urtebetera izango dela) aurreikusitako kasuetako bat ere 
ez dugu hau; izan ere, kalte-ordaina jasotzeko uzia ez baita oinarritzen administrazio-
egintza edo xedapen bat administrazioarekiko auzien jurisdikzioan deuseztatzean.

Aurrekoarekin lotuta, ezin onartuzkoa da, baita ere, 2007ko martxoaren 19a, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak epaia eman zuen eguna, hartzea preskri-
pzio-epea zenbatzen hasteko dies a quo gisa, epai horren laugarren zuzenbideko 
oinarrian inspiratu bada ere erreklamazio honen aurkezpena.

EAEANren epai hori, egin-eginean ere, 453/04 administrazioarekiko auzi-errekur-
tsoa (Batzar Nagusiak hitzarmena suntsitutzat jotzeko akordioaren aurkakoa) erabaki 
zuen instantzia-epaiaren kontrako apelazioaren ondorioz eman zen, eta laugarren oi-
narri juridikoan gogoratzen duenez, 2004ko ekainaren 22ko akordioa etorkizunerako 
suntsitutzat jo edo ondorerik gabe uzteko arrazoi zilegirik ez bada, hots, suntsiarazte
hori ez baldin bada ez-betetzearen ondorio edo hitzarmen-zuzenbide administrati-
bo edo zibilaren araberako beste arrazoi zuzen baten efektu, akordioa hartu duen 
erakundearen ondare-erantzukizuna ekarriko du, Prozedura Lege Komunaren 139. 
artikuluaren eta hurrengoen arabera. 

EAEANren epaiak obiter dicta deklarazioa egin du, hitzarmena suntsiarazi duen 
akordioa zuzenbidearen araberakoa ote zen erabakitzeko prozeduran, baina ez du 
epaitzan sartu, ez baitio epaitzari eragiten; deklarazio horrek, beraz, ez du AJAPELen 
142.5 artikuluak ezarritako epeaz bestelakorik ematen edo irekitzen ondare-eran-
tzukizuneko erreklamazioari ekiteko.

Laburbilduz: lehen esan dugunaren arabera preskripzio-epea kontatzen hasi behar 
bada eragindako partikularraren eskubideentzako ondorio kaltegarrien berri izaten 
den une beretik, argi ematen du kasu honetarako dies a quotzat hartu behar dela 
Partzuergoak hitzarmena suntsiarazteko akordioa jakinarazi zen eguna (2004ko 
urriaren 6a), edo, bestela, bigarren hipotesiaren arabera, 2004ko ordenantza fiskalak 
indarra hartu zuenekoa (2004ko uztailaren 6a).

Ildo horretatik, S.K.N. enpresak, bere erreklamazio-idazkian —12. folioa—, eta kalte-
ordaina kalkulatzeari dagokionez, ontzat ematen du lesioa benetan gertatu zela hi-
tzarmena ondorerik gabe utzi zuen 2004ko ordenantza fiskala indarrean sartu zenean 
(2004ko uztaila).

Beraz, AJAPELen 142.5 artikuluak ezarritako epetik kanpo aurkeztu dute erreklama-
zioa, eta Batzorde honen ustez, hortaz, ezetsi egin behar da erreklamazioa, garaiz 
kanpokoa delako.

 220/2008 ABJI 25.etik 38.era par.
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Erreklamazioa aurkezteko legezko epea —urtebete, AJAPELen 142.5 artikuluaren 
arabera— bete ote den erabakitzeko, nahitaezkoa da zehaztea ea kalte jarraituen 
ondoriozko erreklamazio baten aurrean ote gauden (hala ateratzen da erreklamazio-
tik, inplizituki bada ere), ala, bestela, kalte iraunkorrak ote diren. 

Auzitegi Gorenaren jurisprudentziak sarritan esan duenaren arabera, kalte iraunko-
rretan, behin emaitza lesiboa eragin duen egintza gertatuta, zehatz-mehatz finkatuta 
gelditzen da emaitza lesibo hori, eta behin betiko ebaluatu edo zenbatetsi daiteke, 
halako moldez non egintza berri batetik etorriko baita kaltearen larriagotzea. Aitzitik,
kalte jarraituaren kasuan, egunero-egunero sortzen da hori, arian-arian larriagotzen
da, etenik gabe, hasierako egintza baten ondorioz; horrenbestez, ezin da emaitza 
lesiboa behin betiko baloratu harik eta kaltearen sorburuari amaiera emateko neurri 
egokiak hartzen diren arte. Kalte jarraituen kasuan, hortaz, preskripzio-epea ez da 
zenbatzen hasiko ondorio kaltegarriak amaitu arte; kalte iraunkorren kasuan, be-
rriz, portaera kaltegarria gertatzen den unetik aurrera hasiko da epe hori zenbatzen
(AGEak: 1998-01-23 eta 2002-04-26).

Kasu honetan, saneamenduko udal sarearen funtzionamendu okerrean oinarri-
tzen da erreklamazioa, eta alde batera utzi behar da funtzionamendu oker hori 
egun jakin batean burututako jarduera zehatz batetik ondorioztatu daitekeela, 
eta kaltea noizean behin eta baldintza jakin batzuetan —ez dira apartekoak 
edo aurretik kusi ezin direnak, bestalde— gertatzen dela bakarrik —hots, euri-
jasak edo marea bereziki altuak direnean—; egin-eginean ere, erreklamazioa 
aurkeztu zenerako, udalak hartu gabe zituen oraindik saneamenduaren fun-
tzionamendu onerako neurri egokiak, eta eragin lesiboak bere horretan zi-
rauten. Horrenbestez, eta ondare-erantzukizunik izatekotan, saneamendu-sareak 
eragindako kalte jarraituetatik etorriko litzateke (azken kalte egiaztatua 2005eko 
otsailekoa da).

Gauzak hala ulertuta, erreklamazioa 2005eko maiatzaren 19an aurkeztu zenez, eta 
kontuan hartuta erreklamazioak berak adierazten duela 2005eko maiatzaren 16an 
berriz ere izan zituztela ur-txirrioak eta hezetasunak, erreklamazioa aurkezteko legez-
ko epea bete dela jo behar da.

 239/2008 ABJI 8.etik 11.era par.

Hala ere, eta aurrekoarekin lotuta, komenigarri da ohartaraztea, ebazpen-proposa-
mena Batzorde honi kontsultarako bidali ziotenerako, jasandako lesioak osatzeko 
bidean ari zela erreklamatzailea, behin betiko alta medikoa jaso gabe oraindik, eta, 
horrenbestez, ezin zituela sekuelak zehaztu, sekuelarik izatekotan. Behin eta berriz 
adierazi du hori erreklamatzaileak bata bestearen ondorengo alegazio-idazkietan. 
Erreklamatzaileak, hori dela eta, aldi baterako ezintasuneko denboraren ondoriozko
kalteak baino ez ditu aintzat hartu bere erreklamazioan, eta aurkeztu dituen alegazio-
idazki desberdinetan joan da aldatuz kalteen zenbatespena, baja-egoerako egunak 
igaro ahala.
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Aurrekoak ez du esan nahi erreklamazioa goizegi aurkeztu denik, kontuan hartuta 
AJAPELen 142.5 artikuluak eta Erregelamenduaren 4.2 artikuluak diotena; horien 
arabera, pertsonei kalte fisiko edo psikikoak eginez gero, sendatzen direnetik edo 
kalte horien ondorioak zehazten diren egunetik hasiko da kontatzen erreklamatzeko
eskubidearen preskripzio-epea (actio nataren printzipio orokorra). 

Kalteen ordaina eskatzeko akzioaren epea hasi ez izana AJAPELen 142.5 artiku-
luaren arabera ez da oztopo Administrazioaren aurreko erantzukizun-akzioaren 
bidezkotasunerako (are gehiago, Administrazioak ezezkorik emanez gero, bide 
jurisdikzionala ere erabili daiteke) baldin eta akzioa egikaritzeko betekizunak 
konplitzen badira. Auzitegi Gorenak ere berretsi du hori 2006ko abenduaren 19ko 
epaian (RJ 2006/8391).

Hain zuzen ere, interesatuaren mesederako asmatu dute actio nata delakoaren 
doktrina, halako moldez non kalteen ordaina eskatzeko akzioaren epearen zenbake-
ta posible denean bakarrik hasiko baita —eta kaltea ekarri duen egintza eta geroko 
uneren batean gertatu daiteke hori—. Horrenbestez, akziogilea babestu nahi da 
doktrina horrekin, akzioa ez dadin iraungi denborak aurrera egite soilarekin, baldin 
eta akzioa egikaritu ezin bada horretarako funtsezko elementuak bildu ezinagatik; 
doktrina edo printzipio horrek, ordea, ez du debekatzen akzioa une hori (funtsezko
elementuak jasota daudenekoa) baino lehenago egikaritzea. Horiek horrela, ezin da 
akziogilearentzako oztopo bihurtu, hainbesteraino non lesio guztiak behin betiko 
egonkortu arte itxaron beharko lukeen jasan dituen kalteengatik erreklamatu ahal 
izateko, are gehiago kalteak, kasu honetan bezala, ongi finkatuta eta zenbatesteko 
moduan badaude, etorkizunean beste kalte batzuk zehazteari kalterik egin gabe.

Hona gure ondorioa, beraz: A.T.C. jaunak zuzen aurkeztu du bere erreklamazioa pro-
zeduran izan zuen azken esku-hartzeraino igaro diren baja-egunei dagokienez; izan 
ere, adierazi dugunaren arabera, ezerk ez du galarazten une jakin batean erreklama-
tzea ordura arte gertaturiko kalte-galerak, dagozkien ebaluazioa eginda noski, eta 
horrek ez du esan nahi uko egiten zaionik etorkizunean gerta daitezkeen kalteak 
erreklamatzeari.

 253/2008 ABJI 12.etik 16.era par. 

Aztertzen ari garen erantzukizun-espedientea I.P.A.Z. andreak 2008ko abuztuaren 
10ean aurkezturiko erreklamazioarekin hasi zen, eta erreklamazio horren funtsa 
izan zen Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko 
Auzien Salak 2006ko martxoaren 3ko… zenbakiko epaia,… zenbakiko errekurtsoan 
emana.

Epai hori irmo bihurtu zen eman eta hamar egunera, ez baitzioten kasazio-errekur-
tsorik aurkeztu, uztailaren 13ko 29/1998 Legeak, administrazioarekiko auzien juris-
dikzioari buruzkoak (AAJL), 89.4 artikuluan xedatu duenaren arabera.
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Erreklamatzeko akzioaren balizko preskripzioaren arazoa dakargu horrek, ikusita 
azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearenak (AJAPEL), 142.4 artikuluan xedatu duena. 
Artikulu horrek dioenaren arabera, «administrazio-egintzak edo xedapenak adminis-
trazio-bidean edo administrazioarekiko auzien jurisdikzioan deuseztatzeak ez dakar, 
derrigorrean, kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik; baina ebazpenaren edo xedape-
naren aurka bere edukian edo forman oinarrituta egin bada, erreklamazioa egiteko 
eskubidearen preskripzioa behin betiko epaia eman eta urtebetera izango da, eta ez 
da aplikatuko 5. paragrafoan xedatutakoa».

Erantzukizun-prozeduren Erregelamenduaren 4.2 artikuluak antzeko formulazioa du, 
bere aldetik, nahiz eta horrela zehaztu akzioa egikaritzeko dies a quo delakoa: «erre-
klamazioa egiteko eskubidearen preskripzioa deuseztatze-epaia irmo bihurtu eta 
urtebetera izango da».

Ez dago inongo kontraesanik aurreikuspen bien artean, epea irmo bihurtzen denetik 
hasten baita epearen zenbaketa. Auzitegi Gorenak adierazitakoaren ildotik (2000-4-
18 AGE, RA 3373):

Azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Ad-
ministrazio Prozedura Erkidearenak, zera baino ez du esaten 142.4 artikuluan: deusez-
taturiko ebazpenaren edo xedapenaren aurka bere edukian edo forman oinarrituta egin 
bada, «erreklamazioa egiteko eskubidearen preskripzioa behin betiko epaia eman eta 
urtebetera izango da.

Legezko esamolde horrek ez du zenbaketa hasteko unea zehazten, baizik eta 
deuseztatzea agintzen duen behin betiko epaia izateari modu orokorrean lotzen. 
Eta guztiz bateragarria da ondare-erantzukizunari buruzko prozeduren Erregela-
menduak, martxoaren 26ko 429/1993 Errege Dekretuz onetsi baitzuten, 4.2 artiku-
luan dakarrenarekin, honako hau xedatu baitu aztertzen ari garen kasurako: «erre-
klamazioa egiteko eskubidearen preskripzioa deuseztatze-epaia irmo bihurtu eta 
urtebetera izango da».

Estatu Kontseiluak, bere aldetik, zera adierazi du xedapen horiek direla eta: hala 
AJAPELen nola horren Erregelamenduaren interpretazio zuzenak beharrezko duela, 
lehenik eta behin, xedapen biek aipatzen duten epaia gauza epaitu formala izatea, 
hau da, ezin errekurrituzkoa. Beraz, ez da aski instantzia batek behin betiko erabakia 
ematea, erabakiak, gainera, irmo izan behar baitu, hots, errekurritu ezina (bai eraba-
kiak errekurritu ezin zaizkion jurisdikzio-agintariren batek eman duelako, bai alder-
diek amore eman dutelako).

Era berean, kasu horietan urtebeteko preskripzio-epea zenbatzeko dies a quo de-
lakoa ezartzeko, irizpide batzuk eman ditu Estatu Kontseiluak, hona: a) Jakinarazi-
takoa errekurritu ezinezko epaia bada, errekurritu ezin den epaia alderdiari jakinarazi 
zitzaion eguna izango da zenbaketaren lehenengo eguna; b) aldiz, errekurritu daite-
keen epaia jakinaraziz gero, dagokion errekurtsoa aurkezteko legezko epea amai-



PROZEDURA 281

tzen den eguna izango da zenbaketaren lehenengo eguna, baldin eta errekurtsorik
aurkeztu ez bada, noski (eta errekurtsoa aurkezteko epe hori, jakina, errekurritzeko
moduko ebazpenaren jakinarazpen-egunetik hasiko da). Irizpide biak daude Estatu 
Kontseiluaren 1998-4-2ko irizpenetik aterata (espediente-zk.: 6486/1997).

Adierazi dugunez, 2006ko martxoaren 3ko epaia bi alderdiei jakinarazi zitzaien, bai-
ta kasazio-errekurtsoa aurkezteko aukera zutela ohartarazi ere, baina alderdietako 
batek ere ez zuen errekurritu hamar eguneko epean. Hori dela eta, Euskal Auto-
nomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salako idaz-
kariak, 2006ko maiatzaren 9an egindako Ofizioaren bitartez, baiespen-epai irmoaren 
testigantza bidali zuen, epaia bete zedin.

Argi dago, beraz, 2007ko abuztuaren 10ean (interesatuak egun horretan aurkeztu 
baitzuen ondare-erantzukizuneko erreklamazioa, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzi-
tegi Nagusiaren epaiak zuzenbidearen kontrakotzat jo zuen Hezkuntza, Unibertsitate
eta Ikerketa Sailaren jarduketa zela eta) ondotxo igarota zegoela AJAPELen 142.4 
artikuluak ezarritako urtebeteko epea.

Edonola ere, ez da ahaztu behar erreklamatzaileak aurkeztutako administra-
zioarekiko auzi-errekurtso horretan erabili zuen uzia zela hautatze-prozesuko
puntuazioa gehitu ziezaiotela, hautatutako izangaien zerrendan sartu zezaten 
azkenean; hala ere, errekurritu zuen egintza deuseztatzeko uziari ez zion gehitu 
administrazio-jarduketak eragindako kalte-galerak ordaintzeko eskaria, AAJL-
ren 71.1 artikuluaren d) letrak aurreikusi baitu aukera hori.

Gauza jakina da: administrazio-egintza edo -xedapen bat deuseztatu nahi den pro-
zeduraren barruan ere egin daitekeela kalteen erreklamazioa, edo bestela, deusezta-
tze-uzi horretatik bereiz, eta halakoetan, behin deuseztatzea lortuta, dagokion 
ondare-erantzukizunaren akzioa egikaritu daiteke administrazio-bidean (kasu horre-
tarako dago AJAPELen 142.4 artikulua). Erreklamatzaileak aukeratu behar du bata 
ala bestea.

Gauzak horrela, argi dago erreklamatzaileak zer lortu nahi zuen jurisdikzio-bidean 
–hautatze-prozesua gainditu duen izangaitzat jo zezatela-; beraz, behin uzi prozesala 
onartuta, hari zegokion erreklamatzeko akzioa erantzukizuna zuen herri-administra-
zioaren aurrean egikaritzea.

 262/2008 ABJI 16.etik 27.era par.

Instrukzioa

Ezer baino lehen, eta lehen adierazi dugunaren ildotik, zera ohartarazi behar dugu: 
udalak pilatu egin dituela irizpen honek eragiten dien ondare-erantzukizuneko lau es-
pedienteak; pilatu ere, Bide Publikoen ordezkariaren 2006ko abenduaren 4ko Ebaz-
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penaren bitartez, eta AJAPELen 73. artikuluak aurreikusi duenaren babesean, xedea-
ri eta erorikoa gertatu zen lekuari dagokionez berdintasuna edo lotura estua dagoela 
iritzita. Batzorde hau, hala ere, ez dator bat udal erabakiaren justifikazioarekin; izan 
ere, euren artean harremanik ez duten lau pertsonez ari gara, eta egun, toki eta 
inguruabar desberdinetan erori dira; hain zuzen ere, erorikoak gertatu ziren auzoa 
da errepikatzen den gauza bakarra, obrak egiten ari ziren-eta bertan. Erreklama-
zio bakoitza banaka izapidetzea eskatzen zuen aurrekoak, eta azken ebazpen-
proposamenean kasu bakoitzaren inguruabarrak bereiz aztertzea.

 110/2008 ABJI 19. par.

Egin-eginean ere, erreklamatzaileari dagokio kaltearen ingurumaria egiaztatzea,
eta instrukzioaren ardura duen organoak espedientea egoki izapidetzeko bete-
beharra badu ere, betebehar hori ezin da zabaldu erreklamatzailearen funtsez-
ko egiaztatze-akatsak konpondu beharreraino.

Izan ere, gauza bat da instrukzio-organoak instrukzio-egintzak egin beharra, azken
ebazpena hartzeko datuak finkatu, ezagutu eta egiaztatzeko; eta oso besterik da, 
ordea, instrukziogileak, jarduera horretan, erreklamatzaileari baino ez dagokiona 
egiaztatu beharra.

 42/2008 ABJI 22.etik 23.era par.

Kontuan hartuta, beraz,… enpresaz bestelako bat ari zitekeela beste lan batzuk 
egiten inguru hartan —hala ateratzen baita zenbait dokumentutik, lekukoen frogatik 
eta… beraren adierazpenetatik—, udalak osatu egin behar izan zuen espedientea, 
inguruabar hori berretsiz eta beste enpresa horrekin ere zegokion tramitazioa buru-
tuz. Ildo beretik, faltan eman dugu zerikusia duen udal zerbitzuaren txostenak bes-
te daturik ez izatea erreklamatzaileak erorikoaren lekutzat jo duenari buruz; izan ere, 
zera baino ez du adierazi: enpresa bat zegoela, udal zerbitzuaren gainbegiratu-
pean auzoan obrak egiten ari zena. […]

 71/2008 ABJI 18. par.

Zoladuraren ezaugarri teknikoak auzitan dauden kasuetan, zerbitzuaren —edo 
teknikari independente baten— txostenak nahitaez jardun behar du erabili-
tako materialen berariazko elementuei —oraingo honetan, baldosei— buruz, eta 
zehaztu egin behar du ea egokiak diren erabilera horretarako, erresistentzia, irrizta-
gaiztasuna eta antzekoak aintzat hartuta. Alde batera utzi gabe, noski, zoladuraren 
egoeraren berri ematea eta erabileraren ondorioz akatsak edo ezaugarrien andeatzea
ikusten ote den argitzea.

 158/2008 ABJI 15. par.
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Enpresa horrek, esana dugu, udal obren kontratistek segurtasun-neurriak bete-
tzen ote zituzten informatu behar zuen, besteak beste. Enpresaren txostenak,
ordea, neurrien betetze orokorraren berri ematen du, udalean egiten ari ziren 
obra guztiak kontuan hartuta, eta urtarrilari zegokionez –txostena argitu ondoren-; 
beraz, txosten horretatik orokortasun berberaz ondorioztatu dezakegu neurriak bete 
zirela, baina hortik ezin dugu atera erorikoaren unean neurri horiek indarrean eta 
martxan ote zeuden. Hau da, Getxoko… kalearen eta… kalearen kantoiko espaloian 
obra-hondakinik ote zegoen, pertsonei normal ibiltzea eragotzi eta erortzeko arriskua 
sortzen ziena, edota erorikoa gertatu zenean obra horiek behar bezala seinaleztatuta 
eta hesituta ote zeuden, eta oinezkoak pasatzea debekatuta ote zegoen. Horiek guz-
tiak horrela ulertu behar da udal administrazioak ez duela frogatu istripua eragin 
zuen arrisku-egoera ekiditeko beharrezko neurriak hartu zituela.

 32/2008 ABJI 31. par.

Hiri Mantentze eta Zerbitzuen udal alorreko txosten bat ekarri dute prozedurara, zerbi-
tzu hori delako espaloien zoladuraren arduraduna, eta, hari egotzi dakiokeelako, ustez, 
kaltea (Erregelamenduaren 10. artikulua). Zerbitzu horrek, hala ere, ez du informa-
ziorik eman zoladuraren egoerari eta kutxetaren ustezko mailari buruz, hala egin 
behar bazuen ere; egin-eginean ere, kutxetaren estalkiaren titularra identifikatu 
baino ez du egin,… enpresa baita, eta adierazi ezen, erorikoa estalkiarengatik gerta-
tu zenez, estalkiaren titularra zela erorikoaren zuzeneko erantzulea. Juridikoa da balo-
razio hori, eta ebazpen-proposamenean egin behar da, egitekotan. Zerbitzu teknikoek, 
beraz, txostena eman behar zuten, eta nolako estalkia zen argitzeaz gain —hori egin 
zuten—, kutxetaren eta inguruko zoladuraren egoeraren berri eman eta baloratu.

 217/2008 ABJI 14. par.

Ikus 110/2008 ABJI 23. par.

C) Administrazio-kontrataziorako prozedura

Nolanahi ere, kontsultarako aurkeztu diguten prozeduran duen garrantzia ikusita, 
kontratua suntsiarazteko espedientea iraungitzearen kontua da funtsezkoena, Her-
naniko udalak abiarazi baitzuen, 2007ko martxoaren 16ko erabakiaren bitartez.

Ondorio horretarako, bidezko da honako hau ohartaraztea, Batzorde honek bere 
38/2008 ABJIn berrikitan adierazi duenaren ildotik: Auzitegi Gorenaren azken doktri-
nak berretsi egin duela AJAPELen 42.3 artikuluak aurreikusi iraungitze-epea 
aplikatu egiten zaiela administrazio-kontratuak suntsiarazteko prozedurei, proze-
dura autonomotzat jo baitira, berezko substantibotasuna duten prozeduratzat ale-
gia, eta ez kontratu baten betetzeari edo exekuzioari dagozkion intzidente soiltzat.
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Zera ekarri dio Batzorde honi Auzitegi Gorenaren erabaki horrek: suntsiarazpen-
prozeduraren iraupenari eta balizko iraungitzeari buruzko tesia (denen erakusgarri, 
75/2005 ABJI) aldatzea —Estatu Kontseiluak egin duenaren ildo beretik (adibidez, 
277/2002, 1077/2002 eta 78/2003 irizpenak)—; tesi horren arabera, AJAPELen 44.2 
artikuluak aurreikusi iraungitzea ez zaio aplikatzen herri-administrazioen kontratuak 
suntsiarazteko prozedurei, kontratu-gaiak nahitaez baitakar Administrazioaren eta 
kontrataren arteko kontratu-lotura, zeinak alde batera uzten baitu Administrazioa 
zehatzeko ahalez edo, oro har, esku hartzeko ahalez baliatzen den atxikipeneko er-
lazio edo harreman orokorra (horietaz ari baita, hain zuzen ere, 30/92 Legearen 44.2 
artikulua).

Hain zuzen ere, Auzitegi Gorenak, 2007ko urriaren 2ko epaian (RJ 2007/7035), ho-
nela ezaugarritu du suntsiarazpen-prozedura: «[…] prozedura autonomoa —eta ez 
kontratu baten betetzeari edo exekuzioari dagokion intzidente soila—, berezko subs-
tantibotasuna duen prozedura alegia, erregelamenduz araututako prozedura baten 
araberakoa, 1975eko azaroaren 25eko Kontratazio Erregelamendu Orokorrak (RCL 
1975, 2597) 157. artikuluak zioenaren ildotik, eta gaur egun urriaren 12ko 1098/2001 
Errege Dekretuak (RCL 2001, 2594, 3102), Herri Administrazioen Kontratuen Le-
gearen Erregelamendu Orokorra onartu zuenak, 109. artikuluan teknika hobeagoz 
eta zehaztasun handiagoz dioen bezala. Aurrekoa berrestera etorri da Sala beraren 
osoko bilkurak 2007ko otsailaren 28an 302/2004 kasazio-errekurtsoa zela eta eman 
zuen epaia (RJ 2007, 4846), laugarren oinarri juridikoan adierazi baitzuen honako 
hau: «Hartara, autoetako kasuan, obra-kontratu baten exekuzioaren intzidentzia 
bat da agertu duten interes-eskaria. Ez dago obra-kontratuaren exekuzioari buruz-
ko berariazko prozedurarik; existitzen diren prozeduren zerrendan bakarrik dago 
halakorik kontratistak sailkatzeko eskaeretarako, kontratua, aldatu, laga edo sun-
tsiarazteko, edo azpikontratazioa esleitzeko eskarietarako […]»

Aurrerago AJAPELen 44. artikuluari dagokionez gaineratu duenez:

Adierazitakoa osatzeko, kontuan hartu behar da 30/1992 Legearen 44. artikuluak 
—4/1999 Legeak (RCL 1999, 114, 329) eman zion idazkeran, indarrean baitzegoen 
prozedura hasi zenean—, 1. paragrafoan dioela «Administrazioaren kabuz hasitako 
prozeduretan ebazpen adierazia eman eta jakinarazi gabe igaro arren gehienezko epea, 
administrazioak ebatzi beharra dauka legez, eta epea horrela igarotzeak ondorio hauek 
izango ditu» eta 2.ean xedatu duela epea betetzearen ondorioa izango dela «Admi-
nistrazioa […] esku hartzeko ahalez baliatzen den prozeduretan, interesdunei ondorio 
kaltegarria edo zorra sortaraz badiezaieke, iraungidura izango da ondorioa. Kasu horie-
tan, iraungidura adierazten duen ebazpenak jarduna artxibatzeko aginduko du, eta 92. 
artikuluko ondorioak izango ditu.

 75/2008 ABJI 24.etik 28.era par.

 Ikus 181/2008 ABJI 18.etik 36.era par.
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D) Zehapen-prozedura

Instrukzioa

Auzitegi Gorenak azpimarratu duenez, diferentziak daude aldez aurreko jarduera ho-
rien eta zehapen-prozedura bere horretan hartuaren artean, eta kasu honetan zorroz-
ki ari ez bagara ere izaera horretako prozedura batez —baditu errebokazio-zehapen 
baten zantzuak, hala ere—, berdin-berdin balio dute Auzitegi Gorenaren gogoetek.

Auzitegi Gorenaren iritziz, aldez aurreko jarduketak ez dira zehapen-espedientea-
ren zati bat, ez dira, berez, administrazio-espedientea, horren aurrekaria baizik,
legeak Administrazioari emandako ahalmena edo aukera dira, ikerketa-eginbideak 
gauzatu ditzan, eta, horien emaitza ikusita, bidezkoa erabaki dezan: jarduketak ar-
txibatzea ala espedienteari ekitea. Zehapen-prozeduratik kanpoko jarduketak dira, 
hortaz, eta helburu bakarra dute: direlako egintzak benetan gertatu diren ala ez 
ikusi, eta, hala bada, egintzetan parte hartu duten pertsonen eta gertakarien ingu-
ruabarren berri izatea. Horrenbestez, zehapen-prozedurari ekiteko moduko arrazoiak 
daudenentz ondorioztatu ahal izango da. Laburbilduz, aldez aurreko jarduketa horiek 
atariko administrazio-jarduketa bat dira, izaera kontingentekoa, prima facie baino ez 
bada ere ikusi ahal izateko zehapen-prozedura bere horretan hartua irekitzeko oinarri 
sendorik ba ote den ala ez (denen erakusgarri, Auzitegi Gorenaren 3. salako 6. se-
kzioaren 2001eko otsailaren 27ko epaia. Arz. 1369).

88/2008 ABJI 79.etik 80.era par.

Ikus 128/2008 ABJI 39. par.

Eremu honetan ere begiratu behar zaio proportzio- edo heinekotasun-prin-
tzipioari: printzipio-ildotzat hartu behar da badaezpadako edo kautelazko era-
bakia ez dadila astunagoa izan portaerak merezi dezakeen neurri zuzentzailea
baino, eta, betiere, noski, hartzaileari ahalik eta kalterik gutxiena emanez. Era 
berean, arau orokorra ezartzea hobesten ez bada, xedapenak beren-beregi jaso 
beharko du kautelazko edo badaezpadako neurria jakinarazi behar zaiela hartzaileei,
eta, ikaslea adingabekoa bada, haren guraso edo legezko ordezkariei. Ildo beretik, 
on litzateke gogoratzea prozedura amaitu arte eutsi ahal zaiola kautelazko neurriari, 
baina rebus sic stantibus klausularen mende dagoela, eta edonoiz kendu edo aldatu 
daitekeela, ingurabar objektiboek hala gomendatzen badute.

 197/2008 ABJI 206. par.

Batzordearen ustez, 43. artikuluak entzunaldiari buruz emandako erregulazioa ez 
dator bat entzunaldiaren funtsezkotasunarekin, entzunaldia behar bezala egin barik 
ezin delako neurri zuzentzailerik legez ezarri. 

[…]
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Hala ere, gogoratzekoa da entzunaldiak —defentsa-eskubidetik bereizi ezin den 
izapidea baita— aukera eman behar diela hartzaileei neurri zuzentzailea har-
tzeko informazio garrantzizkoa ezagutzeko eta horri buruzko alegazioak aur-
kezteko (espedienteari ekiteko erabakiaz besteko daturik izanez gero espedientean, 
eragindakoei jakinarazi beharko zaizkie datu horiek, entzunaldiaren bitartez).

Prozeduraren uneari dagokionez, prozedura hasteko egintza jakinarazi ondoren eta 
hartu beharreko neurriari buruz erabaki baino lehen egin beharko da entzunaldia. […] 

197/2008 ABJI 207.etik 211.era par.



287

VI I I .  KAPITULUA

ADMINISTRAZIOAREN ONDARE

ERANTZUKIZUNA

1. OROKORTASUNAK

Estatu Kontseiluak sostengatu eta Batzorde honek onartutako doktrinaren arabera, 
ondare-erantzukizunaren institutuak ezin ditu barne hartu mugitzen, lanean eta 
sartu-irtenean ari diren zenbait pertsona dabiltzan toki publikoetan sarri gertatzen
diren ustekabekoak, baldin eta ez badago herritar arruntaren ohiko bizitzako arrisku 
edo istripuez bestelakorik edo handiagorik.

33/2008 ABJI 34. par.

Aldi berean, kontuan hartzeko modukoa da administrazio-egintzen ezeztatzearen 
ondoriozkoa dela kalte-galeren erreklamazio hau, eta AJAPELen 142.4 artikuluak 
dioenez, administrazio-egintzak edo xedapenak administrazio-bidean edo ad-
ministrazioarekiko auzien jurisdikzioan deuseztatzeak ez dakarrela, derrigorrean, 
kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik. Honela interpretatu dezakegu lege-xedapen 
hori: ezin dela inongo automatizitaterik ezarri egintza bat deuseztatzearen eta egin-
tza hori eman duen Administrazioaren ondare-erantzukizunaren artean. Aipatu 
142.4 artikulu horren helburua, beraz, honako hau argitzea da: egintza baten 
deuseztatze hutsak ez dakarrela, berez eta besterik gabe, ez administrazioaren 
erantzukizunik, ezta erantzukizuna baztertzerik ere; aitzitik, kasu bakoitzari be-
giratu beharko zaio, eta Administrazioaren ondare-erantzukizuna deklaratzeko
legez eskatzen diren betekizunak ematen ote diren aztertu beharko da. Hortaz, 
ondare-erantzukizunaren araubide orokorra aplikatu beharko da egintzak deusezta-
tzearen ondoriozko erreklamazioetan ere. 

173/2008 ABJI 29. par.
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Erabiltzen den akzioaren asmoa da Administrazioa kondenatu dezatela semeak ja-
sandako lan-istripuaren ondoriozko kalte-galerak ordaintzera erreklamatzaileari, eta 
hori guztia laneko arriskuen prebentzioaren alorreko arauen ustezko ez-betetzean 
oinarrituta.

Horiek horrela, kontsultari erantzun baino lehen adierazi behar dugu laneko istri-
puetako erantzukizun-erreklamazioez arduratzearen kontuak arazoak eman dituela, 
oinarri diferenteak aintzat hartuta, langileak istripu horien ondorioz izandako kalte-
galerak (kalte-galera horiek arriskuei aurrea hartzeko arauak ez betetzearen ondorio 
direnean) berdintzeko erantzukizun zibila eskatzearen inguruko gaiez arduratu behar 
duen jurisdikzio-ordena eskuduna zehazterakoan; izan ere, jurisdikzio-ordena zibila-
ren eta sozialaren berezko eremuetan kokatu daiteke kontu hori, eta gaiari zer kali-
fikazio ematen zaion, kontratuz kanpoko erantzukizuna ala kontratu-erantzukizuna, 
horri lotu eskumen-kokapena. 

Hala ere, gaur egun sendotuta dagoen jurisprudentzia-ildoak ordena sozialeko epai-
le eta epaitegiaren alde egiten du, oro har, eskumen hori kokatzeko; hala erakus-
ten du, behintzat, Auzitegi Gorenaren Gatazka Salaren doktrinak, hainbat autotan 
jasoa: 1993ko abenduaren 23koa (Ar. RJ 1993\10131), 1994ko apirilaren 4koa (Ar. 
RJ 1994\3196), 1996ko ekainaren 10ekoa (Ar. RJ 1996\9676), 2000ko abenduaren 
21ekoa (Ar. RJ 2002\2105) edo 2001eko urriaren 23koa (Ar. JUR 2003\1184). Ildo 
beretik, eta beste batzuen artean, Auzitegi Gorenaren lan-arloko Salaren epaitza ba-
tzuk aipatu daitezke: 1998ko otsailaren 2koa (Ar. RJ 1998,3250), 1998ko ekainaren 
23koa (Ar. RJ 1998,5787) edo 2003ko abenduaren 1ekoa (Ar. RJ 2004\1168).

Ordena sozialean gai horri buruz finkatu doktrina laburbiltze aldera, bereziki aipatuko 
dugu Auzitegi Gorenaren 2005eko ekainaren 22ko epaia (Ar. RJ 2005\6765), doktrina 
bateratzeko kasazio-errekurtsoan emana, zeinean, langilea kontratatu zuen enpresa-
ren aurkako demandaren kalte-galerei buruzko zatiaz arduratzeko eskumena eztabai-
datu gabe, honako hau eztabaidatu baitzen: zer jurisdikzio-ordena, zibila ala soziala, 
zen eskumenduna obrako sustatzailearen —orain planteatu diguten kasua ere ha-
lakoa da— eta zuzendari teknikoen aurkako erreklamazioaz, kalte-galerei buruzkoaz,
arduratzeko. Epai horrek deklaratu duenez, eta egiletza edo autoretza konplexua den 
kasuotan, lan-alorreko jurisdikzio-organoak du demanda osoaz arduratzeko esku-
mena, agenteak edozein direla ere —obraren sustatzaileak eta zuzendari teknikoak 
badira ere, kontratuz kanpoko erruaren kasuan—, baldin eta leporatzen zaiena bada 
prebentzioaren alorreko arau-hauste laboral bat, egiletza edo autoretza konplexuko 
kasuak baitira. Hona aipatu epaiaren zortzigarren oinarri juridikoak zer dioen:

ZORTZIGARRENA. Doktrina horrekin bat etorrita, eta aurkeztu diguten arazoari da-
gokionez, hots, zer jurisdikzio-organok duen eskumena laneko istripuaren ondoriozko 
erantzukizun zibil edo ondare-erantzukizunari buruzko akzioez arduratzeko (akzio horien 
helburua delarik, noski, zabarkeriaren ondoriozko kalte-galeren ordaina eskuratzea), 
kontuan hartzekoa da, ezinbestean, istripu horien konplexutasuna, laneko arriskuen 
prebentzioaren alor ezin zabalagoa sartzen baita hor, horri buruzko arau-multzo zabala 
(estatu mailakoa, Europakoa zein nazioartekoa) barne dela; bada, zuzenbidearen alor 
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sozialean kokatzen da gai edo alor hori, zalantzarik gabe, zuzenbide zibila alde batera 
utzita, argi eta garbi; horren ondorioz, edozein pertsonak, zerbait egin edo ez egiteaga-
tik eta errua edo zabarkeria tarteko direla, langile bati edo batzuei lesiorik edo kalterik 
eraginez gero, laneko zuzenbidearen alorrean kokatuko da erantzukizuna, erantzulearen
edo arduradunaren eta langilearen arteko kontratu-harremanik gabe ere, halako moldez 
non kontratuz kanpoko erantzukizun berezi hori osorik sartuko den laneko arriskuen 
prebentzioaren eta laneko segurtasunaren alor zabal-konplexuaren barruan.

Doktrina hori kasu honetan aplikatuz gero, ordena sozialari egokituko litzaioke 
laneko istripuaren ondoriozko kontratu-erantzukizuna edo kontratuz kanpokoa 
argitzeari dagokionaz arduratzea, eraikuntza-prozesuan esku hartu duten sub-
jektuak edozein direla ere, arriskuen prebentziorako lan-arauak tartekatzen 
direlako; beraz, kanpoan geratuko litzateke kontratuz kanpoko ondare-eran-
tzukizun balizko bat, administrazioarekiko auzien ordenan aztertu beharko 
litzatekeena, azken finean. Kasu honetan, laneko jurisdikzioaren alde egiteko, 
kontuan hartu behar da izaera laboraleko akzio baten aurrean gaudela, argi eta 
garbi, erreklamatzen diren kalte-galerak Administrazioak obra-sustatzaile izatetik 
ondorioztatzen direlako, eta laneko arauek erregulaturiko eraikuntza-prozesuko 
harreman-katearen barruko egintza baten ondorioz sortu direlako (laneko istripua, 
laneko segurtasun-neurriak ez betetzearen ondoriozkoa).

Horri gagozkiola, ordena zibileko jurisdikzioa, duda-mudatan ibili arren aztertzen ari 
garen moduko kasuetan, ordena sozialaren eskumena aitortzera lerratu da, Auzitegi 
Gorenaren lan-alorreko Salaren epaitzetatik ondorioztatzen den zabaltasunarekin ez 
bada ere. Ildo horretatik, aipatzekoak dira, beste askoren artean, Auzitegi Goreneko 
arlo zibileko Salaren bi epai: 1998ko urriaren 24koa (Ar. RJ 1998\8236), eta 2000ko 
otsailaren 11koa (Ar. RJ 2000\673). Ahaztu gabe, noski, Auzitegi Gorenak berri-
kitan eman duen 2008ko urtarrilaren 15eko epaiak behin betiko ebatzi duela auzi 
hori jurisdikzio-ordena horri dagokionez, hurrengo doktrina finkatu baitu: BJLOren 
9. artikuluak xedatu duenaren arabera, lan-alorreko jurisdikzioaren mende egongo 
dira enpresaburuaren erantzukizunaren ondoriozko erreklamazioak baldin eta lan-
kontratua ez betetzearen ondorio badira. Segurtasun-obligazioa laneko kontratuaren 
eremu zehatzaren barrukoa dela jota, kontratu-edukiaren barrukoa baita Laneko 
Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 14. artikuluak hala ezarri duelako, honako 
ñabardura hau egiten du: laneko ez-betetzea zedarritzeko, aztertu egin behar direla 
bai babes-obligazioaren hausterik ba ote den, bai egintzen kalifikazioa, enpresa-
burua egintzetan halakotzat aritzea eskatzen baita (epai horretan, hala ere, aplikatu 
beharreko doktrina ezartzeko behin betiko urratsa egin arren, aztertzen den kasuan 
inplizituki baztertu da ordena sozialak bere jurisdikzioa hedatzea azpikontratista 
enplegatzaileaz eta kontratistaz besteko demandatuei, baldin eta istripua izan due-
narekin lan-harremanik ez badute, hala nola obrako ingeniari teknikoari eta obraren 
jabe den sozietateari).

Hauxe ere adieraziko dugu, azkenik: zerikusia duten jurisdikzio-ordenen jurispruden-
tzia bat ez datorren bitartean, edota lege-erreforma bat obratzen ez den bitartean 
(Lan Prozedurari buruzko Legearen 3.4 artikuluak markatu duen ildo beretik eta izae-
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ra horretako arau-hausteen alorrean ordena sozialaren eskumena berreste aldera), 
jurisdikzio-organoek kasu bakoitzean hartuko dituzten erabakiei begiratu beharko 
zaiela. Hala ere, onartu egin behar da jurisdikzio sozialak etengabe berretsitako ildoa 
nagusituz doala, eta jurisdikzio zibila ezarian-ezarian onartzen ari dela.

Aurkeztu diguten kontsultari dagokionez (izan ere, goian aipatu dugun jurispruden-
tziari jarraituta, zalantzak sortu baitaitezke ea lan-alorrean sartu daitekeen, zeren-eta, 
sartuz gero, ordena soziala arduratuko litzateke gaiaz, kontratuz kanpoko eran-
tzukizunaren erreklamazioa den arren), kontsulta egin duen administrazio-organoak 
erreklamazioa nola planteatu eta tratatu duen ikusita, ondare-erantzukizunaren 
eskari gisa alegia —eta hori ere ezin da baztertu, jurisprudentzia zibilaren eta admi-
nistrazioarekiko auzien ordenako epai-organo batzuen praktikaren arabera—, eta ju-
risdikziotik jurisdikziora ibili beharra ekiditeko asmoz, espedientea nola izapidetu den 
(hots, ondare-erantzukizunaren araubidearen barruan), ikuspuntu horretatik helduko 
dio Batzorde honek azterketari.

27/2008 ABJI 12.etik 19.era par.

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu zuen interesatuak, eta hauek eskatu 
zituen: errekurritutako egintza deuseztatzea, banakako egoera juridikoa berrezar-
tzea eta ordaindu ziezazkiotela esleitutako lanpostuari zegozkion sariak, lanpostua 
esleitu zenetik aurrera, legezko interesak (sariak ordaindu behar izan zirenetik guztiz 
ordaindu artekoak) gehituta —uztailaren 13ko 29/1998 Legeak, Administrazioarekiko 
Auzien Jurisdikzioa Arautzen duenak (aurrerantzean, AAJL) horretarako aukera ema-
ten baitu—. Administrazioaren jarduketak eragindako beste kalte-galerak erreklama-
tzeko aukera ere gorde zuen beretzat.

Epaiak, AAJLren 71.1 artikuluarekin bat etorrita, deuseztatu egin zituen errekurritu-
tako ebazpenak eta kondena ezarri zion Administrazioari: demandatzaileari kalte-
galerak ordaindu beharra, hau da, deuseztaturiko ebazpenen ondorioz praktiketako 
funtzionarioaren postutik kendu zutenetik aurrera jasoko zituen ordainketak, herri-
administrazioetatik jasotako diru-kopuruak kenduta; zenbateko horiek, hala egokituz 
gero, diruaren legezko interesa edo korritua sorraraziko dute, jaso beharko ziren 
unetik zorra ordaindu arte. 

Epaiaren xedapen-zatiaren arabera, epaiaren exekuzio-aldian zehaztu behar ziren 
zenbateko horiek; horrenbestez, garrantzizko tartea utzi zien auzilariei erabakiak har-
tzeko. Hala ere, eta AAJLren 104. artikuluarekin bat etorriz, interesatua ados izan ez 
balitz epaiari emandako exekuzioarekin, bere esku zuen epaiaren nahitaezko exe-
kuzioa eskatzea epailaritza-organo eskudunari. Espedientean dauden datuak ikusita, 
ordea, ez dakigu exekuzio-izapide hori egin ote zuten.

Epaitegi eta auzitegiek bakarrik dute epaiak eta gainerako ebazpen judizialak 
exekutarazteko ahala, eta auziaz lehen auzialdian edo auzialdi bakarrean ardu-
ratu denari dagokio ahal hori baliatzea (AAJLren 103. artikulua), eta Administra-
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zioaren ondare-erantzukizunaren instituzioa ezin da erabili epaia exekutatzeko
intzidentearen ordezko gisa.

263/2008 ABJI 20.etik 23.era par.

Egitate-bideak —Frantziako administrazio-zuzenbidetik inportaturiko kontzeptua bai-
ta hasieran, eta oso-osorik aplikatzen da gure ordenamendua gaur egun— honako 
hauek hartzen ditu barne: administrazio-jarduketak, baldin eta administrazio-jarduke-
ta jakin bat zilegitu behar duen administrazio-prozeduraren legezko euskarririk ez 
badute, eta jarduketa horien sorburu izan daitezke bai jarduketari babesa emango 
dion aldez aurreko administrazio-egintzarik eza (edota administrazio-egintza hori 
erabat deuseza izatea), bai, administrazio-egintzarik izanda ere, euskarri nahikorik ez 
ematea administrazio-jardunari, zeina, horrenbestez, neurriz kanpokoa bihurtzen bai-
ta, administrazio-egintzatik ondorioztatzen diren mugak gainditzen direlako.

Nolanahi ere den, eta aztertzen ari garen kasuari dagokionez, ezinbestean gogoratu 
behar da nahitaezko desjabetzeak eta ondare-erantzukizunak oinarri desberdinak 
dituztela. Lehenengoan, eta onura publikoko edo gizarte-intereseko arrazoiak direla 
medio, ondare-eskubideak eta -interesak sakrifikatzen dira, dagokion kalte-ordaina 
(balio justua) bitarte, jakina. Bigarrenean, berriz, zerbitzu publikoen funtzionamendu
on edo txarra dela eta, Administrazioak hirugarren batzuei eragindako kalte anti-
juridikoen ondorioak jasan beharrean dago sorburua, halako moldez non ondare-
erantzukizunaren institutuak gizarte-kolektiborantz bideratzen duen administrazio-
jardunak pertsona bati edo gehiagori eragindako kalteen ordaina, partikularrek jasan 
beharrik ez duten kalte horren jatorria gorabehera.

Oso goiz (15/1999 ABJI) gogoratu zuen Batzordeak funtsezko alde edo diferentzia hori, 
ondare-erantzukizunari buruzko kontsulta baten haritik. Irizpen hartan esan zuenez:

Estatu Kontseiluak behin eta berriz errepikatutako doktrinaren arabera, hondar-tresna 
da institutu hori. Eta zer esan nahi du horrek? Bada, institutu hori ezin dela aplikatu, ez 
dimentsio substantiboan ez prozedura-dimentsioan, kalte-ordainei buruzko uziak ebaz-
teko, baldin eta ordenamendu juridikoak berariazko institutu edo prozedurak aurreikusi 
baditu kasuan kasuko egitezko kasu edo balorazio juridikoetarako.

Eta nahitaezko desjabetzea berariazko institutu horietako bat da; eta, ondorioz, kontuan 
hartuta aztertzen ari garen kalte-ordain uziak lotura duela desjabetze-jarduketa batekin, 
ebatzi beharreko lehen kontua da ea uzi edo asmo hori Administrazioaren ondare-
erantzukizunaren prozedurarekin bideratu eta horren arauekin ebatzi ahal izango ote 
den, ala, bestela, desjabetzearen institutuari eta prozedurari jarraitu behar ote zaion, 
berariazko bide den aldetik.

Estatu Kontseiluaren doktrinak irizpide zehatza eskaintzen digu planteatu diguten auziari 
erantzuna emateko, irizpen honen xedeko gaiaren antzekoetan bilbatu baitu.

Aipatu kontsulta-organoaren arabera, desjabetzea bere horretan hartuta, desjabe-
tzearen zuzeneko ondorio den kalte-galerarik izanez gero, desjabetze-prozeduraren ba-
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rruan zertu behar da horien ordainketa, balio justua zehaztea erregulatzen duten arauen 
bitartez, eta, behin balio justua finkatuta, ezin da berriz kalte-ordaina jasotzeko auzi bera 
planteatu, Administrazioaren ondare-erantzukizuneko institutua baliatuta.

Irizpen hartarako planteatu zen kasua eta oraingoa berdinak ez badira ere —adierazi 
dugun bezala, egitate-bidezko jarduketa baten aurrean gaude, eta horren bitartez, 
euren titularitateko lur batez gabetu dituzte erreklamatzaileak, erreklama-
zioan identifikatu dituzten beste eskubide batzuei ere eraginez, EKren 33. 
artikuluak exijitzen dituen betekizunak alde batera utziz, erabat, eta desjabe-
tze-prozedurak dakarren eskubide-babesik gabe—, kasu honetan —aspaldi 
hartan aztertu genuen kasuan bezala— berdin-berdin ikusten da ondare-eran-
tzukizunaren institutua ez dela auzia ebazteko biderik egokiena.

Oraingo kasuak, gainera, badu Batzordeak bere 73/2005 ABJIn erabaki zuenaren an-
tzik; izan ere, irizpen horretan adierazi bezala:

Alegatutako kaltearen eragilea baldin bada —eta badirudi hala dela— adminis-
trazio publiko batek partikular baten lurra benetan eta behin betiko okupatu eta 
partikular hori bere jabetzaz behar ez bezala gabetu izana, legez ezarritako pro-
zedura bete gabe, eta beraz, dagokion balio justua ordaindu barik, ondare-eran-
tzukizunaren bidea ez da egokiena.

Halakoetan, dagokion desjabetze-prozeduraren bitartez ordaindu behar da kaltea; izan 
ere, kalte-ordainarekin batera, Administrazioari transferitu behar zaio egun erreklama-
tzailearena den lurraren titularitatea, eta ondorio hori ezin da ondare-erantzukizuneko 
espediente batean burutu, baizik eta desjabetze-espedientearen barruan soilik.

Egia da ondare-erantzukizunaren bidea onartu egiten dela burutu edo amaitu gabeko 
desjabetze-espedientean —eta beraz, titularitate-aldaketarik ez dagoenean— gertatu-
riko kalteak badira, edota burututako prozedura izanez gero, titularitate-aldaketarik ez 
dakarten kalteren batzuk sartu ez badira.

Erreklamatzaileak aurkeztutako dokumentaziotik atera daitekeenez, badirudi lehen 
kasuan (egite bidezko benetako eta behin betiko okupazioa, aldez aurretik desjabetze-
prozedurarik egin gabekoa, eta titularitate-aldaketa egin beharrarekin, destino edo he-
lburu publikoari —parkea— eutsiko bazaio) sar daitekeela irizpenerako aurkeztu dena, 
baina Batzordeak ez du behar besteko aurrekaririk aurkitu espedientean zehatz-mehatz
esateko.

Hau da, Administrazioak lursailaren destino publikoari eutsi nahi badio, desjabetze-
bidera jo beharko du, horixe da eta erabaki horrek dakarren titularitate-transferentzia 
egitea ahalbidetzen duen bakarra. Aldiz, egokiago iritziz gero destino horri eutsi ez, eta 
lursaila egun erreklamatzaile denaren esku uzteari, ondare-erantzukizunaren bidea da 
egokiena lurraz gabetzeak, iraun zuen bitartean, eragin zituen kalteak ordaintzeko.

Laburbilduz, Batzordeak, une honetan, bi bide daudela baino ezin du adierazi.

Lehen kasuan bagaude (lurraren helburu publikoari eustea), ondare-erantzukizuneko 
erreklamazioa dagokion desjabetze-espedientera bideratu beharko da, Administrazioak 



ADMINISTRAZIOAREN ONDARE ERANTZUKIZUNA 293

horretarako ireki beharko du-eta, baita erreklamatzaileari bere lurraz gabetzeagatik ordain-
tzeko ere, balio justuaren bitartez (egitate-bidearen ondorioak ere hartu beharko dira ain-
tzat espediente horretan).

Batzordeak badaki irtenbide edo konponbide horrek atzeratu egingo duela gaiaren eba-
zpena, eta ondorioz, partikularrak jasandako kaltearen ordainketa. Horrenbestez, eta 
espedienteak ahalbidetzen duen aztarna bidezko hurbilketak eskatzen duen zuhurtzia 
handiaz jokatuta, honako hau ikusten dugu: komeni dela espedientea arretaz eta azkar
izapidetzea, lurrak alderdi bien adostasunez eskuratzeko hitzarmena sinatzeko aukera 
ere aztertuta.

Aldiz, Administrazioak bere esku dituen datuak ikusita, planteatu diguten kasua, gorago 
azaldutako doktrinaren arabera, ondare-erantzukizunaren institutuaren bitartez ebazteko 
modukoa bada (jabetza ez delako eskuz aldatu behar, ez zaiolako lurraren xede publikoari 
eutsi nahi), osatu egin beharko da prozeduraren instrukzioa, eta instrukzioari buru eman-
da, dagokion ebazpen-proposamena prestatu ondoren, atzera egin kontsulta Batzordeari.

Aurreko doktrina hori egokia da planteatu diguten kasurako: lehenik eta behin, 
ondare-erantzukizunaren erreklamazioan alegaturiko kalte-galera guztiak bideratu 
daitezkeelako balio justuaren barruan sartu daitezkeenetara; egin-eginean ere, gau-
za jakina da balio justuak (nahitaezko desjabetzeari buruzko Legearen 1. artikuluak 
zedarritu duen eremu zabalaren barruan) aukera ematen duela partikularrari des-
jabetutako gauzen balioaren besteko kalte-ordaina emateko, baita gabetze horrek 
eragindako kalte-galerak ordaintzeko ere, gabetze singular horrek jabeari erakarri 
dizkion kalte-galera guztiak aintzat hartuta, ondasunak legezko xedearen arabera 
eta era legitimoan erabili eta gozatuz atera zitzakeen errentagarritasuna eta aprobe-
txamendua barne direla.

Kasu honetan, erreklamatzaileek euren erreklamazioaren oinarritzat alegaturiko ga-
lera guztiek zuzeneko lotura dute Administrazioak burutu behar izan zuen desjabe-
tze-jarduketarekin. Eta nondik ateratzen dugu ondorio hori? Bada, jurisprudentziaren
irizpide baten aplikaziotik; hain zuzen ere, partikularrek, desjabetze-jarduketa horiek 
direla-eta, aurkezten dituzten kalte-ordain uziak zedarritzeko —ez baita erraza izaten 
beti— paratu du jurisprudentziak irizpide hori, eta azterketa edo analisi batean da-
tza: ea desjabetze-jarduketa desagertuz gero kaltea edo galera ere desagertzen den. 
Hala gertatuz gero, balio justua finkatuta ordaindu beharko da kaltea.

Egin-eginean ere, espedienteko datuak ikusita, argi dago lurra okupatu ezean ez zela 
erreklamazioan alegaturiko kalteetarik bat ere gertatuko; beraz, balio justua finkatzea
ageri zaigu kaltea konpontzeko bide egokitzat. Beste modu batera esanda, desjabe-
tze-prozedura erabiliz gero, ez zen alegaturiko kalte-galerarik izango, balio justuan 
sartu beharreko kontzeptuak baitira.

Beste bi kontu aipatuko ditugu, azkenik. Lehena: Batzordeak, ondare-erantzukizunari
buruzko kontsulta baten haritik, ezin du balio justua finkatu —auzitegiek bai, ordea, 
benetako babes judiziala izateko eskubidea (EKren 24.1 artikulua) aplikatuz—, era-
giketa horretarako gutxieneko daturik ez duelako, alde batetik, eta, bestetik —adie-
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razi dugunaren ildotik—, ondare-erantzukizunaren bidetik ez delako lurraren titularta-
suna eskuz aldatzen.

Bigarrena: ondare-erantzukizunari buruzko erreklamazioa ezeztearen arrazoia iku-
sita, hots, alegaturiko kaltea ordaindu edo konpontzeko bide egokia ez izatea, zera 
gogoratu behar du Batzordeak: uzia desjabetze-bidera eraman eta balio justua finka-
tzerakoan, noski, kontuan hartu beharko direla hala balio justua finkatzeko legezko
arauak (prozedura-bermeak, eragindako ondasunak eta eskubideak baloratzeko 
irizpideak, lotura-sariaren aplikazioa, hori ezartzeko arauak kontuan hartuta, legezko
interesak, eta abar) nola errepikatuz joan den jurisprudentzia [besteak beste, Auzitegi 
Gorenaren hurrengo epaiak: 1992/03/10 (RJ 1992/1590), 1993/11/11 (RJ 1993/8202), 
1993/11/11, 1994/06/11 (RJ 1994/4877), 1995/04/18 (RJ 1995/3407) 1997/09/23 (RJ 
1997/6479) eta 2000/01/18 (RJ 2000/903)]; izan ere, okupaturiko lurrak lehengora-
tzea ezinezko denetarako, balio justuaren barruan sartu baita legez kanpoko gabe-
tzearen kalte-ordaina, okupaturiko ondasunen ordezkapen-balioaren % 25 alegia, 
legez kanpoko okupazioa desjabetzea baino merkeago atera ez dadin.

5/2008 ABJI 13.etik 22.era par.

2. KALTEA

Ondare-erantzukizuna izateko betebeharretara itzulita, betebeharretan lehenera 
zehazki, ebazpen-proposamenak zalantzan jarri du galeraren eraginkortasuna edo 
benetakotasuna; izan ere, fakturen fotokopiak baino ez dira aurkeztu, fakturok or-
daindu direla egiaztatu gabe, eta data oso desberdinetakoak; horrenbestez, atera 
duten ondorioa da ez dela erreklamazioaren eraginkortasun ekonomikoa justifikatu.

Gai horri buruz, honako hau berretsi behar dugu: fakturak froga gisa behin betiko 
baztertu baino lehen, erreklamatzaileari aukera eman behar zaiola fakturen 
egiazkotasuna egiaztatu dezan edo kalteak beste bide batzuetatik egiaztatu 
ditzan. Fakturak ordaindu izana egiaztatu gabe dagoelakoari buruz, berriz, honako 
hau gaineratuko dugu: fakturen funtzio bakarra dela benetako kaltea eta horren ba-
lorazioa egiaztatzea, eta, prozedura honen ondorioetarako, ez duela garrantzirik noiz 
edo nola ordaindu ziren. 

Beraz, eta fakturen egiaztatze edo benetakotzetik ateratzen denari kalterik egin gabe, 
Batzorde honek uste du aurkezturiko fakturak bat datozela, hala datetan nola kon-
tzeptuetan, erreklamazioan alegatu eta baloratutako kalteekin, eta erreklamazioare-
kin batera aurkezturiko gainerako dokumentuak ere (Trafikoko Lurralde Bulegoaren 
erreklamazioak, komunitatearen batzarraren akta edo aseguru-etxearen esku-har-
tzeak) kontuan hartuta hauxe ondorioztatu daitekeela: kalte erreala, benetakoa eta 
ekonomiaren aldetik ebaluatzeko modukoa dagoela, zalantzarik gabe, kaltearen 
arrazoia edo kausa alde batera utzita, oraingoz.

239/2008 ABJI 22.etik 24.era par.
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Kalte estetikoari dagokionez, desadostasuna baitago hor ere, honako hau adierazi 
behar: hormak pintatu beharraren ondorio dela sabaia pintatzea, eragindako gu-
neek homogeneotasuna gorde dezaten, ordaindu beharreko kaltea gertatu aurretik 
bezala. Ordaintzeko modukoa da, beraz.

9/2008 ABJI 28. par.

3. KAUSALTASUN HARREMANA

A) Inputazio-titulua

Ebazpen-proposamenak ezetsi egin du erreklamazioa, zera argudiatuz: obraren 
sustatzailea bera (Eliz Batzordea) dela obraren zuzeneko arduraduna; aldi berean 
dioenez, kontuan hartzeko moduko gorabehera edo zirkunstantziak gertatu ziren 
egun hartan: haize bortitza ibili zela eta horrek ere zerikusia izan zuela teilaren eror-
ketan; gainera, egun horretan, txirrindulari-lasterketa bat izan zela herrian, eta agian 
norbaitek kendu egin zituela obran ezarritako hesiak eta zintak.

Batzordearen ustez, hala ere, obrak sustatzaile eta eraikitzaile pribatuek egin iza-
nak udalaren ondareaz kanpoko ondasun batean ez du erabat kanpoan uzten 
udal administrazioa; izan ere, gauza bat da obra-lizentzia segurtasun-neurri ja-
kin batzuen mende ematea, eta beste bat, oso bestelakoa, ardurarik ez hartzea
zera egiaztatzeko: neurri horiek betetzen ote diren eta ibilgailuen eta pertsonen
joan-etorrirako segurtasun-baldintza objektiboak bermatzen ote dituzten [TAO-
Len 25.1,d) eta 26.1,a) artikuluak].

Ildo horretatik, ezin dugu ahaztu edo kontuan hartu gabe utzi erreklamatzailea 
zegoen kalea bide publikoa zela, eta udalek pertsonen eta gauzen segurtasunaz 
arduratu behar dutela, obren sustatzaileak behartuz planetan eta azterlanetan au-
rreikusitako segurtasun-neurriak betetzera. Kontsulta egin duen Administrazioak 
argudiatutakoek, beraz, ez dute Administrazio hori jare uzten bere betebehar urba-
nistikoetatik, ezta oinezko edo ibiltariekin zerikusia dutenetatik ere.

185/2008 ABJI 30.etik 32.era par.

Ikus 168/2008 ABJI 40. par.

L.V.M. andreak petitumean laburbildu du bere erreklamazioaren funtsa, eta lane-
ko arriskuen prebentzioaren alorreko betebeharrak ez betetzeari buruzko aipamen 
orokorra egin du, baina ez du batere zehaztu Administrazioaren zer jarduketak edo 
ez-egitek eragin diezaiokeen ez betetze horri; ondare-erantzukizunik badela jotzeko
eskakizun edo baldintzetara joz gero, horrek guztiak esan nahi du, lehenik eta behin, 
Administrazioari (hildakoa lanean ari zen zentroa Administrazioaren titularitatekoa 
zelakoaz harago) ez zaiola zehazki leporatu edo egotzi zerbitzu publikoen jardun on 
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edo txarrarekin zerikusia duen ekintzarik edo omisiorik, istripua eta C.P.V. jaunaren 
heriotza funtzionamendu horren ondoriozkoa izan zela ekarriko zuenik.

Inputazio-tituluari dagokionez, ez dugu ahaztu behar C.P.V. jaunaren istripua 
eraikuntza-prozesu baten barruan gertatu zela, eta prozesu hori urriaren 24ko 
1627/1997 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuan sartzen dela, eraikuntza-obretako
segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko baldintzak ezarri baititu arau horrek, eta, 
horrenbestez, ezinbesteko dela aztertzea Administrazioa non kokatzen den prozesu 
horretan esku hartzen duten agenteen artean, eta zer obligazio edo betebehar di-
tuen, obligazio horiek behar bezala bete ote dituen aztertu ahal izateko.

1627/1997 Errege Dekretu horrek, Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Na-
zionalak (LSHIN) paratu duen gida teknikoak (dekretuaren aplikazioa errazteko irizpi-
deak ezarri baititu) eskaintzen dituen irizpideen arabera interpretatuz gero, xedapen 
orokor horren eremuaren barrukotzat jo ditu konpontzeko edo kontserbatzeko la-
nak, hezkuntza-administrazioa istripua gertatu zenean garatzen ari zen bezalakoak. 
Administrazioa, horrenbestez, obraren sustatzailea zen, obraren jabea eta 
lantokiaren titularra, haren kontura (herri-administrazioaren kontura) egiten 
ari baitziren obra hori (1627/1997 Errege Dekretuaren 2.1 artikuluaren arabera, 
Eraikuntza Antolatzeko Legearen definizioarekin ere bat etorrita). Administrazioa ez 
zen, ordea, sustatzaile-eraikitzaile edo sustatzaile-kontratista, ez baitzen bere 
plantillako langileekin obrako lanetan zuzenean ari; beraz, ez zuen kontratista-
ren betebeharrik bereganatu, sustatzailearenak baizik.

Obraren sustatzaile den aldetik, baditu zuzeneko obligazio zenbait: (i) segurtasun- 
eta osasun-koordinatzailea izendatzea, proiektua prestatzeko aldirako; (ii) segur-
tasun- eta osasun-koordinatzailea izendatzea, obra egiten den aldirako, baldin eta 
izendatze hori beharrezkoa bada; (iii) zuzendaritza fakultatiboa izendatzea; (iv) obra-
ren abisua aldez aurretik ematea eskumena duen laneko agintaritzari.

Kontuan hartuta sustatzaileak koordinatzaileen edo zuzendaritza fakultatiboaren bi-
tartez gauzatzen dituela bere obligazioetarik asko, zeharkako obligazio zenbait ditu, 
koordinatzaileen edo zuzendaritza fakultatiboaren bitartez burutzen baititu, hala nola: 
(i) segurtasun- eta osasun-azterketa egitea proiektua idazteko fasean —edo, beste-
la, oinarrizko azterlan bat, baldin eta hori egokitzen bada arautegiaren arabera—; (ii) 
kontratistek obrarako prestatu dituzten segurtasun- eta osasun-planak onartzea; (iii) 
obran gorabeheren liburua dagoela ziurtatzea; (iv) segurtasun- eta osasun-planek 
jarritako segurtasun- eta osasun-baldintzak betetzen direla begiratzea; (v) Laneko 
Arriskuen Prebentzioari buruzko Legeak (31/1995 Legeak) 24.2 artikuluan daka-
rrena betetzea, 171/2004 Errege Dekretuaren lehen xedapen gehigarrian zehaztu 
baita, errege-dekretua horren 7. eta 8. artikuluak kontuan hartuta, honela zehaztu 
ere: sustatzaileak lantokiaren titular den aldetik dituen informazio- eta instrukzio-
betebeharrak betetzat joko dira segurtasun- eta osasun-azterketarekin, edo, hala 
badagokio, segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko azterketarekin, baita obra 
burutzeko koordinatzaileak edo zuzendaritza fakultatiboak emandako jarraibideen 
bitartez ere.
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Hezkuntza Saileko Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzako Instalazioen eta Mantentzearen
alorreko arduradunak 2007ko azaroaren 5ean sinatu zuen txostenetik atera daitekee-
nez, Administrazioak bete egin ditu obra-sustatzaile gisa zegozkion betebehar 
guztiak, eta ez da kontrakorik frogatu.

Hain zuzen ere, eta zer alorretan ari garen ikusita, nabarmentzekoa da ez dela egiaz-
tatu (eta ez dela Laneko Ikuskaritzaren espedientean ageri) Administrazioak, kasu 
honetan, ez dituenik bete lehen adierazitako obligazioetarik bat ere, ezta ere, oro har, 
laneko agintaritzak zehapenik jarri dienik eraikuntza-prozesuan ari zirenei, lan-alorre-
ko edozein arau-hausteren ondorioz. Horrek kontra egiten dio erreklamatzaileak alor 
honetan antzeman dezakeen edozein ez betetze edo hausteri.

Kasu honetan, eta L.V.M. andreak bere semeari heriotza ekarri zion istripuaren ingu-
ruko egitezko inguruabarrei buruz esandakoen aurrean, espedientean dago jasota 
zigor alorreko epai bat, istripu horrekin zerikusia duten gertakari batzuk frogatutzat jo 
dituena, eta gertakari horiek lotesleak dira orain eskatu den ondare-erantzukizunaren
oinarri faktikoa eratzeko; hain zuzen ere, egintza edo gertakari horien artean aipatu 
daitezke, lehenik eta behin, obrak bazuela bere segurtasun- eta osasun-plana, zei-
nak —L.V.M. andreak dioenaren kontrara— bere V. kapituluan baitzeuzkan nahitaez 
bete beharreko segurtasun- eta osasun-arauak, aldamio, lan-plataforma eta beste 
bitarteko lagungarri batzuei buruzkoak; eta bigarrenik, […] enpresak beren-beregi 
onartu zuela —dokumentuetan dago jasota— plan hori, eta beraz, enpresa hori izan 
zenez aldamio eta plataformen sustatzaile bakarra, planaren xedapenak hartu behar 
zituela bere prebentzio-ekintzaren gidaritzat.

Epai horrek, era berean, frogatutzat jo du biktimaren errua izan zela istripuaren era-
gile bakarra, eta aski egiaztatutzat geratzen da hori Batzorde honek gertakarien kon-
taketan egin duen epai-aipamenarekin.

27/2008 ABJI 35.etik 43.era par.

Beraz, abiapuntutzat hartuko dugu frogatuta dagoela edukiontzia erre zela, eta, 
erantzukizuna Garbiker foru-enpresa publikoari leporatzeko saioa gorabehera, ezin 
da ukatu hondakinak biltzeko udal zerbitzuak ere baduela zerikusia edo lotura. Hala 
ere, udalak zerbitzu horren ondorioz erantzukizunik ba ote duen ala ez zehazteko, 
sutearen arrazoiari edo kausari begiratu beharko zaio, halako moldez non ondare-
erantzukizuna dagoela ondorioztatu beharko den sutearen eta kalteen sorburu 
baldin badira edukiontziaren diseinua edo funtzionamendua edo zerbitzuaren fun-
tzionamendua bera. Aldiz, ez da ondare-erantzukizunik izango sutea hirugarren ba-
ten ekintzari edo biktimaren beraren erruari egotzi badakioke.

Egindako instrukziotik atera dezakegun ondorio bakarra da ez dakigula zein 
izan zen sutearen sorburua; beraz, hirugarren batzuek zerikusirik izan zute-
lakoa baztertu ezin bada ere, ezin da alde batera utzi, ezta ere, sutea edukion-
tziaren barruan berez sortu zenik, udalak ez baitu batere ahaleginik egin auke-
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ra hori baztertzeko; horrenbestez, ondare-erantzukizunik badela ondorioztatu 
behar dugu, zerbitzuaren funtzionamendu txarraren ondorioz, eta kalteak ere sortu 
direla, eta administratuak ez dituela horiek jasateko betebehar juridikorik.

Eta zergatik hori guztia? Bada, frogatu beharraren karga edo zamaren arabera, 
erreklamatzaileak aski egiaztatu duelako kalterik bazela, eta kaltearen sorburua 
hondakinak jasotzeko zerbitzu publikoaren barruko elementu batean zegoela; Ad-
ministrazioa, aldiz, ahalegindu ere ez da egin egiaztatzen —hala bazegokion ere— 
zerbitzu publikoak ondare-lesioa gertatzeko arrisku-egoerak ekiditeko eskaini erren-
dimendu-estandarra definitzen duten egitezko inguruabarrak, edota kausazko lotura 
hautsiko duen hirugarren baten esku-hartzea.

Horiek horrela, interesgarri iruditu zaigu hemen jartzea, adibide modura, Asturiasko 
Justizia Auzitegi Nagusiaren otsailaren 27ko 262/2006 epaiak antzeko kasu bat zela 
eta adierazi zuena:

Jurisprudentziaren doktrina hori aztertzen ari garen kasuari aplikatuz gero, demandatua 
edo hirugarren batzuk sutean esku hartu izanari buruzko frogarik ezean, ezinbeste-
ko kasua ere egongo litzateke egiaztatu gabe, eta beraz, ez da justifikatuta geratzen 
administrazio-erantzukizunaz jare uzteko kausa edo arrazoia, kalteak eragin zituen 
sutea udal titularitateko elementuetan hasi zen eta. Are gehiago, teknikaren aldetik ez 
denez baztertu suaren sorburua izatea sua hedatzea errazten duten material plastikoz-
ko edukiontzietan utzitako hondakinen barne-errekuntza, ez da zerbitzuaren fun-
tzionamendu txarra baztertu, eta Administrazioari dagokio hori frogatzea.

Aurreko hori bat dator Batzorde honen iritziarekin, ondare-erantzukizuna egotzi bai-
tio udalari.

Ebazpen-proposamenean edukiontziaren titularra Garbiker foru-enpresa publikoa 
dela esateak ere ez du ondorio hori aldatzen, espedientean ez dutelako titularitate 
hori egiaztatu, ezta enpresa horren eta eragindako udal zerbitzuaren prestazioaren 
artean dagoen harremanaren izaera ere.

Laburbilduz, Batzordeak uste du ez duela informazio edo daturik aski Garbiker foru-
enpresari egindako erantzukizun-inputazioaz erabakitzeko; horrenbestez, ezin da 
zalantzarik gabe ondorioztatu —proposamenak hala egin arren— edukiontziaren gai-
neko erantzukizuna foru-enpresa horrena denik, oso-osorik.

266/2008 ABJI 23.etik 29.era par.

B) Funtzionamendu-estandarrak

Ildo horretatik, Itsasertzari buruzko Legearen 115.d) artikuluan dago jasota eragin-
dako zerbitzuaren funtzionamendua; izan ere, artikulu horren arabera, udalei dagokie 
hondartzak garbi, higieniko eta osasungarri mantentzea, eta Estatuko Administrazio-



ADMINISTRAZIOAREN ONDARE ERANTZUKIZUNA 299

ak pertsonen salbamendu eta segurtasunari buruz emandako arauak eta jarraibideak 
zaindu eta betetzea.

Kausazko loturari dagokionez, beharrezkoa da-eta, erreklamatzaileek kasu honetan 
adierazi dutenaren arabera,… hondartzak ez zuen zaintza- eta salbamendu-zerbi-
tzu berezirik, eta udala bera jabetu zen horretaz, eta, 2006. urtetik aurrera, aldatu 
egin zuen zaintza-txabolaren kokapena, eta sorosle gehiago ere kontratatu zituen, 
eta itsasertzean kokatu, olatuek jotzen duten tokian, alegia. Gaineratu dutenez, so-
rosleek euren postuetan behar zuten orduan gertatu zen zorigaiztoko istripua, baina 
soroslerik ez zegoela, hala ere, ezta arriskuaz abisatzeko banderarik ere.

Espedientean dagoen dokumentazioa aztertu ondoren atera daitekeen ondorio baka-
rra da udalak kontratatuta zituela salbamendu- eta sorospen-zerbitzurako langileak, 
zazpi hain zuzen ere, eta egun horretan bi aritu zirela lanean, 11:00etatik 19:00etara. 
Gainera, sorospen postuaren irekiera eta itxiera megafoniaz iragartzen ziren, eta 
banderak jarrita zeuden aipatu orduetan.

Espedientetik egiaztatu daitekeenez, era berean, hildakoa sarri joaten zen hondartza
horretara, urtero-urtero, eta korronteak dituen gune arriskutsuan sartu zen, olatu eta 
guzti. 2006ko urriaren 30eko autoaren arabera, istripuz gertatu zen heriotza, itsasoa
gaizki zegoelako; autoak gaineratu duenez, sorosleak euren zerbitzua hasteko heldu 
zirenean abisatu zieten egoeraz.

Egia izanik ere espedienteak ez duela aukerarik ematen gertakarien ordu zehatza jaki-
teko, koinatuak istripuaren biharamunean emandako lekukotzak (28. folioa) eta soros-
leak urte bereko abenduan emandakoak (113. eta 114. folioak) honako hau baiezta-
tzeko aukera ematen dute: sorospen-postua ireki baino lehen sartu zela uretan gero 
ito zena. Ildo horretatik, sorosleak deklaratu duenaren arabera, bere postura lanean 
hasteko asmoz heldu zenean abisatu zioten, eta lasterka joan zen hildakoari lagun-
tzera, eta bertan zegoen pertsona batek hasitako bizkortze-maniobrekin jarraitu zuen.

Beste alde batetik, sorospen-postua beste leku batean jartzea komeniko zela 
edo sorosleak beti hondartza inguruan egon beharra eztabaidatu badaiteke 
ere, ezin zaie eskatu arrisku guztiak estaltzea, leku eta ordu guztietan eta ba-
liabiderik onenekin kasu bakoitzean.

Zerbitzuaren funtzionamendu-estandarra ezin da desiragarrian oinarritu, erreklama-
tzaileek hala nahi badute ere; hau da bainua hartzen ari direnen zerbitzura egotea 
sorosleak eguneko 24 orduetan.

Arrazoizkoaren arabera posible denetik abiatuta baino ezin daiteke definitu estan-
dar hori, eta, egin-eginean ere, 1972ko uztailaren 31ko Aginduak, bainua hartzeko
lekuetan gizakien segurtasunerako bete behar diren arauak eta jarraibideak eman 
zituenak, zehaztu zuenez, laguntza- eta salbamendu-zerbitzua prest eta jarduteko 
moduan egongo da, etengabe, hondartzaren erabilera normaleko sasoian eta ordue-
tan, berehala esku hartu ahal izateko, istripurik gertatuz gero […]. 
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Testuinguru horren barruan, zerbitzua 11:00etan hastea hondartzaren erabilera 
normalaren barruan sartu daiteke; izan ere, ordu horretan hasten da gaur egun ere, 
Autonomia Erkidegoko beste hondartza batzuetan bezala; beraz, eskatu daitekeen 
estandarraren barruan sartzen da. 

Hartara, arrisku-egoeraren abisua jaso eta berehala joan zen soroslea istripuaren le-
kura, eta bizkortze-maniobrak egin zituen, baina ezin izan zuen heriotza saihestu, ta-
malez. Beraz, Administrazioak zuzen eman zuen inguruabar haietan eskatu zitekeen 
zerbitzu publikoa.

Eta ez da ahaztu behar espedientean ez dagoela frogarik, ezta aztarnarik ere, sal-
bamendu-taldeen beste antolamendu batek (sorospen-postua aparkalekuan, edo 
sorosleak uraren ertzean une hartan) zorigaiztoko istripua ekidin ahal izango zuenik; 
izan ere, itotzen ari zenak laguntza eskatu eta berehala atera zuten uretatik koinatuak 
eta inguruan zegoen beste pertsona batek, eta bizkortze-maniobrak ere egin ziz-
kioten segidan. 

Laburbilduz: ez dugu akatsik ikusten salbamendu- eta sorospen-zerbitzuaren fun-
tzionamenduan, eta ezin da gertatutakoaren eta zerbitzuaren funtzionamenduaren 
arteko kausaltasun-harremanik ezarri.

95/2008 ABJI 28.etik 39.era par.

C) Kausak pilatzea

Istripua gertaeren kontaketan finkatu bezala gertatu zelakoaren aldekoa da, era be-
rean, paperontziaren euskarriko irtengune edo koskaren forma eta adingabekoak 
hankan egindako zauriaren arrastoak antzekoak izatea, bat datoz eta, argi eta garbi. 

Horiek horrela, honako hau ondorioztatu dezakegu: paperontziaren euskarria, puntu 
horretan, arriskutsua zela, eta erreklamazioa aurkeztu zaion udal-administrazioak ho-
rren ardura zuela, hiri-altzariak gaizki zaintzeagatik; eta hori guztia, alde batera utzita,
oraingoz, adingabearen edo bere zaindarien portaera, kaltea gertatzeari begira.

Hala ere, eta adierazi berri dugunez, ezin ditugu alde batera utzi adingabeak izan-
dako istripuaren gainerako inguruabarrak, eta horiek ere baloratu behar ditugu. 

Ildo horretatik, argi dago adingabekoaren gurasoetako bat bertan zegoela egin-
tza kaltegarria gertatu zenean, eta gurasoek legez dutela seme-alabak zaindu eta 
begiratzeko betebeharra.

Horri buruz esan behar da adingabekoa aisialdiko jarduera batean ari zela, bai, 
kaletik paseatzen alegia; baina, hala ere, hiri-instalazio edo -elementuen artean 
badirela, oinezkoen adinaren txikia ikusita —esate baterako, haur hezkuntzan ari 
diren umeak, sei urte bitartekoak, ez direlako arriskuak ikusteko eta ekiditeko gau-
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za—, arriskua sortu eta istripuak eragin ditzaketenak. Horrenbestez, haurren 
segurtasun-betebeharrak beteko badira, etengabeko arreta jarri beharko dute 
zaindariek, eta jagoletza areagotu gertatutakoa bezalako istripuak saiheste al-
dera.

Batzordeak, istripuaren inguruabarrak aztertzerakoan, frogabide bakarra du, ia-ia: 
zaindari edo lekukoen deklarazioak —oraingo honetan, adingabekoaren amarenak, 
eta gertaera ikusi zuen hirugarren batenak, espedientean agertu baita—; bada, 
lekukotza horiek aintzat hartuta, zera ere atera daiteke horietatik: zaintzan edo 
jagoletzan ere izan zela hutsunerik, neurri batean bederen. Eta, jakina, hori ere hartu 
beharko da kontuan aztertzen ari garen erantzukizuna finkatzeko orduan.

Azpimarratzekoa da, ildo horretatik, istripua bera nola gertatu zen ziurtasunez finkatu 
ezina —amak eta lekukoka onartu egin dute negarrez hurbildu zitzaiela haurra, istri-
pua gertatu eta gero—; hala ere, lekukoaren bertsiotik atera daitekeenez —adinga-
bekoak berak adierazitakora jotzen du horretarako—, paperontziaren euskarrira igota 
erori edo irristatu zen haurra.

Hori ikusita, zera esan daiteke: haurrak istripua baino lehen hiri-elementu horrekin 
izandako harremana edo kontaktua ez zela egokia edo zuzena izan, paperontziaren
euskarria ez baitzen jostailu bat, arriskua sortzeko elementua baizik, istripua jasan 
zuen haurrarentzat.

Gehiegizkoa litzateke gurasoei eskatzea haur bakoitza, dagoen tokian dagoela, 
gertu-gertutik zaintzea jolasgune zabal batean; baina ez du ematen neurriz kanpokoa 
denik zaintza edo jagoletza areagotzea arrisku handiagoa izan dezaketen tokietan; 
adibidez, eta istripua jasan zuen haurraren adina ikusita, adingabekoak arrisku han-
diagoan izan daitezkeen instalazio edo aparatuen inguruan.

Ildo horretatik, amaren eta lekukoaren esanetan, istripua gertatu eta gero, istripua 
jasan zuen haurraren negarra entzun ondoren alegia, konturatu zen ama haurraren 
istripuaz.

Zera uste du Batzordeak, ondorioz: kasu honetan, moderatu edo gutxitu egin behar 
dela, nolabait, udal-administrazioari egotzi dakiokeen ondare-erantzukizuna; izan 
ere, haurra zaindu behar zuen pertsonak ez zituen beharrezko bitartekoak jarri kaltea 
eragin zuen egintza gertatu ez zedin. Horretarako, erantzukizunaren ehuneko 50ari 
iritzi zaio zuzen.

233/2008 ABJI 21.etik 30.era par.

D) Biktimaren portaera

Aurreko guztiari gehituz gero zuloa handia zela, Ertzaintzaren arabera betiere, eta 
istripua egun-argiz gertatu zela, goizeko 11:00etan, honako hau adieraz dezakegu: 
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alde batetik, zoladura gaizki duen bidetik ibiltzeko, ardura eta arreta berezia jarri be-
har direla; eta bestetik, horren moduko bide batean, zail dela onartzen zulo batek 
ustekabean harrapatzea gidaria, saihestu ezineko oztopo bat bezala, gidatzeko
gai den gidari batek, arreta jarri eta tentuz gidatuz gero, itzuri ezinekoa.

Batzorde honen aburuz, argi geratu da erreklamatzailea ez zela gidatzen ari bidearen 
gorabeherei begira; izan ere, bidea nolakoa den eta nola zegoen (zuloekin) ikusita, 
arreta gehiago eskatzen zuen, ez baita egiaztatu ikusgarritasuna murriztuta zegoenik 
—tarten zuzena zen eta, sakangunerik gabea—, ez zuloak ez ikusteko moduan be-
deren. Ikuspuntu horretatik, gure ustez, A.C.C. andrearen portaera lagungarri izan 
zen istripua gerta zedin, eta beraz, haren errua pilatu egiten da udal administra-
zioarenarekin.

Egin-eginean ere, nahiz eta bidearen zoladuraren egoera egokia ez izan, gidariak, 
ikusgarritasun egokia izanik ere bidea nola zegoen konturatzeko, ez zituen zuhur-
tziaren gutxieneko arauak errespetatu, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari 
eta Bide Segurtasunari buruzko Legea errespetatu ez zuen bezala, Lege horren 
19. artikuluaren arabera, gidariak kontuan hartu beharko ditu bidearen ezaugarriak, 
eguraldiaren egoera, eta, oro har, une bakoitzean ager daitezen inguruabar guztiak. 
Hartara, egoera horietara egokitu ahal izango dute ibilgailuaren abiadura; eta, ondo-
rioz, beti geratu ahal izango dute ibilgailua, bakoitzaren ikusterrean eta sor daitekeen 
edozein oztoporen aurrean. Exijentzia hori, sen ona erabilita, indartu egiten da lurzo-
ru irregular eta andeatua duen bidetik ibiliz gero.

Aurreko gai nagusiarekin batera, eta kasuko inguruabarrak aztertzeko testuingurua-
ren barruan, A.C.C. andrearen errua areagotzen duen gertakaria da hark gida-
tzeko baldintza egokiak ez betetzea, ziklomotorea gidatzeko baimenik ez zuen 
eta, Ertzaintzaren argiketak erakusten duenez. Baimen horrek egiaztatzen duen 
gidatzeko gaitasunik ezean, A.C.C. andreak ez du bestela frogatu gidatzeko trebeta-
suna eta gaitasuna zuenik, eta zuhurtziarik gabeko jokaera erakutsi du, ibilgailu bat 
lizentziarik gabe gidatzean, maiatzaren 30eko 772/1997 Errege Dekretuak, Gidarien 
Araudi Orokorra onartzen duenak, lizentzia eskatzen baitu. Errege Dekretu horrek, 
gidatzeko baimen-moten artean, bere 5.1 artikuluaren A1 atalean jaso du motor 
arinei, istripua jasan zuenak gidatzen zuena bezalakoei, buruzkoa; eta testu bera-
ren 8. artikuluaren arabera, dagokion gidatzeko lizentzia beharko da ziklomotoreak 
gidatzeko, eta nahitaez frogak gainditu beharko dira (III. eranskina) hori ateratzeko,
berariazko gaitasunak (psikofisikoak, ezagutzen kontrola, gaitasunen eta portaeren 
kontrola) egiaztatzeko, prestakuntza berezia eskatzen baitute.

Aurrekoaz gain, eta goiko paragrafoetan erabaki dugunez gero biktimaren portaera 
zuhurtziarik gabekotzat jo behar dugula, eta kausazko loturan zalantzarik gabeko 
eragina izan zuela, ez baitzuen behar bezalako arretarik jarri gidatzerakoan, honako 
hau ondorioztatu behar dugu, laburbilduz: administrazioaren omisio-jardueraren eta 
eragindako kaltearen artean kausa-ondorio harremana izan arren, eskatutako kalte-
ordainaren norainokoa moteldu eta moderatu egin behar dela, erreklamatzaileak 
bere jarduerarekin kaltea gerta zedin lagundu zuelako.
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Kontuan hartuta erreklamatzailearen zuhurtziarik gabeko jardueraren garrantzia, eta 
beraz, aipatu kausa hori badela, Batzorde honek uste du % 50ean murriztu behar 
dela kontzeptu guztiengatik ateratzen den kalte-ordaina.

3/2008 ABJI 34.etik 39.era par.

Batzorde honek aztertuak ditu beste erreklamazio batzuk, poliziaren istiluen kontrako 
esku-hartzeetan gertaturiko kalte pertsonalak direla eta (besteak beste, 18/1999, 
47/2000, 103/2000, 119/2000, 123/2000, 5/2001 eta 19/2001 irizpenak). Irizpen ho-
rietan doktrina bat finkatuz joan da, eta erabilgarria da orain planteatzen den kasua 
aztertzeko. Doktrina horretatik, eta antijuridikotasunaren betekizuna aztertze aldera, 
honako hau ateratzen da: kaltetuaren portaera analizatu behar da, baita erreklama-
zioak hartzen duen polizia-jarduketa zehatza nola garatu den ere.

Lehenari dagokionez, eta Batzordeak adierazi izan duenez, «portaera baten an-
tijuridikotasuna lesiorik —zentzu tekniko-juridikoan— gertatzea galarazteko mo-
duko arrazoitzat jotzeko, oro har, biktimaren intentzionalitatea edota zabarkeria 
larri-larria behar dira, ezinbesteko kasuarekin parekatzeko moduan (99-10-4 AGE, 
AE 8539); kale-istilurik gertatu eta poliziak esku hartuz gero, zehazki, poliziaren 
aginduei jaramon ez egiteko jarrera garbia behar da, edota arriskua zuhurtziarik 
gabe bereganatzea, nabarmen (99-10-18ko AGE, AE 8679)» (19/2001 ABJI, 14. 
paragrafoa). 

Aurrekoari lotuta esana dugunez, era berean, «erantzukizun objektiboaren institu-
tuan, kaltetuaren portaeraren antijuridikotasuna kalte-ordaina eskatzeko uziaren 
eragozle denez, alegatzen duen herri-administrazioari dagokio frogatzea (99-6-28ko 
AGE, RA 6330)» (19/2001 ABJI, 15. paragrafoa).

Bigarrenari buruz esandakoaren arabera, berriz, «kaltea jasateko betebehar juridikoa 
sortuko bada, arrazoizkoa eta neurrizkoa behar du poliziaren jarduerak, eta jarduera 
horren helburuak beste modu edo bide batzuetatik, ez horren kaltegarriak, erdietsi
ezinak» (5/2001 ABJI, 23. paragrafoa). 

Batzorde honen doktrina laburbilduta, bidezko da aztertzea ea, instruitu denaren 
argitan, erreklamatzaileak eragin zioten kaltea jasan beharra zuen, ala, bestela, diruz 
ordaintzeko moduko lesio baten aurrean ote gauden.

Horretarako, biktimaren portaera baloratu beharko da, eta ikusi portaera horrek 
gaitasunik ote duen elementu kualifikatzaile bat tartekatzeko zerbitzu publiko polizia-
laren jarduketaren eta jasandako lesioaren artean, kausazko lotura osorik edo hein 
batean hausteko indarrarekin; izan ere, Auzitegi Gorenak adierazitakoaren arabera 
—denen erakusgarri, 1996-3-2ko epaia (RJ 1996/2253)—, «biktimaren erruak gaita-
suna izan dezake administrazioaren erantzukizuna ekitatearen aldetik arintzeko, bai-
na ez erantzukizun hori ezabatzeko ordea, non eta kausaltasun-harremana hausteko 
modukoa ez den» (18/1999 eta 47/2000 ABJIak).
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Hain zuzen ere, aipatu doktrina jurisprudentziala zuzen aplikatuko bada, administra-
zioaren erantzukizuna sortzeko baldintzak betetzen ote diren aztertzerakoan, bikti-
maren portaeraren inguruabarrei begiratu beharko zaie, portaera horrek kausazko 
lotura osorik edo zati batean apurtu dezakeen edo.

Ebazpen-proposamenak dioenaren arabera: kasu honetan, zentzua duen gauza 
bakarra litzateke interesatua bera jarri izana arrisku-egoeran —istiluei distantzia 
desegokitik begira jarri zelako, edota istiluetan parte hartu zuelako—, eta azkenean
arriskua kalte bilakatzea; eta horrek, azken finean, istiluen aurkako polizia-jarduketa 
baten ondorio kaltegarriak bereganatu beharrera eramango luke kaltetua, indarra 
erabiltzen baita halako jarduketetan.

Batzordearen ustez, ordea, instruitu denetik ezin da egiaztatutzat jo kalte-
tuak parte hartu zuenik poliziaren jarduketa eragin zuten istiluetan, kaltetuak 
gomazko pilotaren kolpea jaso zuen lekutik baino ez dutelako ondorioztatzen
parte-hartze hori; dedukzio horrek, egin-eginean ere, presuntzioen frogaren 
arauekin bat etorrita, ez du oinarritzat hartzen egintzaren edo aztarnaren (bikti-
ma non kolpatu zuten) eta ondorioaren (parte-hartzea) arteko zuzeneko lotura 
zehatza. Lekukoek epailearen aurrean egindako deklarazioetan, gainera, beren-
beregi ukatu dute parte-hartze hori.

Batzordeak, ildo beretik, instruitutakoa aztertu eta ez du oinarririk aurkitu zera 
ondorioztatzeko: kaltetuak nabarmen desobeditu ziela poliziaren agindu edo jarraibi-
deei, istiluak gertatzen ari ziren tokiaren ingurura hurbildu ez zedin, edo bertan gera-
tu ez zedin.

Eta kaltetuaren portaera zabarkeria edo arduragabezia larrikotzat jo dutenez gero, 
eta, horrenbestez, kausazko lotura erabat hausteko modukotzat —edo, bestela, an-
tijuridikotasunaren ikuspuntutik, kaltea jasan zuenak jasan beharra zuela ondoriozta-
tzeko—, Batzordeak ez du uste behar besteko zorroztasunez egiaztatu dutenik hori, ez 
behintzat erreklamatzaileak jasan duen kaltea jasan beharra zuela esateko moduan.

Egin-eginean ere, espedientean jasotako datuei begiratu behar die Batzordeak, eta 
ez du ikusten elementurik aski erreklamatzaileak eragin zioten kaltea jasan beharra 
zuela ondorioztatzeko.

Egiaztatuta dago, bai, inguru hartan istiluak izan zirela (29ko 20:35ean hasi baitziren);
aldiz, ez dituzte egiaztatu, ez polizia-jarduketetan ez epaitegietakoetan, istilu horien 
inguruabarrak, sei ordu inguru iraun baitzuten (jasota dago 30eko 2:30a inguruan 
amaitu zirela); eta ezin da ukatu gomazko pilota batek jo zuela erreklamatzailearen
aurpegia, erreklamatzailea… kalean zegoela,… kalearekin bat egiten duen tokian, 
30eko 1:30a inguruan, hau da, istiluak hasi eta 5 ordura,… plazatik 100 metrora, gu-
txi gorabehera, plaza hori izan baitzen istiluen gunea. 

Lekukoek epaitegietan deklaratu zutenaren arabera, eurak eta erreklamatzailea zeu-
den tokian begira edo paseatzen ari zen beste jende zebilen korrika. Orobat adierazi 
zuten ez zutela ikusi erreklamatzailea eta inguruko jendea Ertzaintzari oihuka edo ira-
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inka ari zirenik, zokomiran baino ez zeudelako, eta erreklamatzailearen inguruan ho-
gei edo hogeita hamar pertsona zeudela eta bere lagunekin batera zegoela… eta… 
kaleen kantoian.

Batzordearen ustez, inguruabar horiek ikusita, frogatutzat jo daiteke erreklama-
tzailearen jarrera axolagabe edo arduragabe bat, kausazko loturaren ondorioetarako 
kontuan hartu behar dena, baina ez lotura hori guztiz apurtzeraino.

 15/2008 ABJI 18.etik 32.era par.

Erreklamatzaileak dioenaren arabera, zuhaitzaren oina estaltzen zuen burdinazko 
sarearekin egin zuen behaztopa, apurtuta baitzegoen, bere lekutik kanpo, eta, ho-
rrenbestez, espaloian sartua.

Datu horiek ikusita, zera uste du Batzorde honek, 79/2007 ABJIn esandakoaren 
ildotik: kasua ezin dela isolaturik aztertu, erreklamatzaileak hala egiten badu ere; ai-
tzitik, zuhaitzaren oina estaltzen duen burdin sarearen inguruabar guztiak aztertu eta 
haztatu behar direla.

Oraingo kasuari dagokionez, eta espedientean egiaztatu denaren arabera, espaloia-
ren ertzean dago burdin sarea, eta espaloia, guztira, 4,30 metro da zabal, baldintza
egokietan dago eta ongi argiztatuta.

Erreklamatzaileak aurkeztutako argazkietatik ateratzen denez, era berean, oso gutxi
sartuta dago burdin sarea espaloian, eta inondik inora ez da ikusten espaloitik ibil-
tzea galarazten edo zailtzen zuenik.

Laburbilduz, beharrezko segurtasun-baldintzak betetzen zituen espaloiak, eta 
burdin sarea, mugituta bazegoen ere, ez zen arriskutsua, espaloiaren alde ba-
tean baitzegoen, erreklamatzaileak eta edonork ondo ikusteko moduan.

Aitzitik, erreklamatzailea inongo arrazoirik gabe sartu zen lerroan zeuden zuhai-
tzetarako —eta ez ibiltarientzako— gune batean, aise ibiltzeko moduko espaloia 
eduki arren. Horrenbestez, erreklamatzailearen portaera ez oso arduratsua edo arre-
ta-falta erabakigarriak eta eraginkorrak izan dira kalte-ondorioa sortzeko, eta, beraz, 
ezin zaizkio udalari egotzi erorikoaren ondorioz jasandako kalteak.

81/2008 ABJI 23.etik 28.era par.

Erreklamatzaileak dioenez, semaforo batean geldituta zegoela, atzean zuen Ertzain-
tzaren ibilgailuak —larrialdi-argiak piztuta—, aurrera egin eta bidea uztera behartu 
zuen; erreklamatzailearen ibilgailuak aurrera egin, eta, bidegurutzean, larrialdi-ezau-
garriak martxan zituen beste polizia-ibilgailu batek eman zion kolpea. 

Gertakari hori dela eta, gogoratzekoa da bide-segurtasunari buruzko Legearen tes-
tua onartu duen 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 25. artikulua, honako 
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hau xedatu baitu larrialdi-zerbitzuko ibilgailuei buruz: «Larrialdi-zerbitzuko ibilgailu 
publiko zein pribatuek, larrialdi-zerbitzuan dabiltzanean, pasatzeko lehentasuna 
dute, gainontzeko ibilgailuek baino lehen eta beste bide-erabiltzaileek baino lehen.
Abiadura-mugak gaindituz zirkulatu dezakete, baita bestelako arau edo seinale ba-
tzuk bete gabe ere, baina erregelamenduz zehaztutako kasuetan eta baldintzetan 
izango da hori».

Erregelamendu-garapen hori lotuta dago azaroaren 21eko 1428/2003 Errege Dekre-
tuak, Zirkulazioari buruzko Araudi Orokorra onartu duenak, 67., 68. eta 69. artikulue-
tan xedatu duenarekin; artikulu horietan lehenak, hain zuzen ere, lehentasun-araua 
ezarri du, baina ez era absolutuan edo baldintzarik gabe: «Aipatutako zerbitzuko 
ibilgailuetako gidariek zuhurtasunez erabili beharko dute beren jaurbide berezia, eta 
larrialdi-zerbitzuren bat betetzen zirkulatzen ari direnean baino ez. Kontu handia har-
tu behar dute elkarguneetan, pasatzeko lehentasuna ez hausteko eta semaforoetako 
seinaleak errespetatzeko, eta punta-puntako arretaz jokatu behar dute halakorik 
egin aurretik. Hartara, ziurtasun osoz jakin behar dute, batetik, ez dagoela oinezkorik
harrapatzeko arriskurik, eta, bestetik, beste ibilgailuetako gidariak geratu egin direla 
edo pasatzen uzteko asmoa dutela».

Aipatu 69. artikuluak, bere aldetik, lehen paragrafoan ezarri du gainerako gidariek 
nola jokatu behar duten lehentasuna duten ibilgailuekin. Horrenbestez: «Lehentasuna
duen ibilgailuren bat hurbiltzen ari dela iragartzen duten seinale bereziak antzeman
bezain laster, hari pasatzen uzteko neurri egokiak hartu behar dituzte beste gidariek, 
momentuaren eta lekuaren arabera. Horretarako, eskuineko aldera baztertu behar 
dira, eta, hala behar izanez gero, geratu egin behar dira».

Bi xedapen horiek agerian utzi dutenez, larrialdi-ibilgailuek lehentasuna dute, eta 
gainerako gidariek ibilgailu horiei pasatzen utzi beharra, baina batzuek zein 
besteek jokatu behar dute arreta handiz, uneko eta lekuko inguruabarrei adi;
hau da, oroz gain, babestu beharreko ondasun juridikoen ponderazioa egin beharko 
da, eta horretarako, beste ibilgailuen eta, oro har, zirkulazioaren egoera hartu be-
harko da kontuan, talkarik ez eragiteko, baita bidea gurutzatzen ari den oinezkorik ba 
ote den ere, ez harrapatzeko.

Espedientean jasotako dokumentuen arabera, taxia jo zuen polizia-ibilgailuaren gida-
riak lehentasuna zuen, bai zeraman bidearengatik, bai semaforoa berde zuelako, bai, 
azken finean, larrialdi-zerbitzuek lehentasun berezia dutelako larrialdi-adierazleak 
(argiak eta sirenak) martxan badaramatzate. Espedientetik egiaztatu daitekeenez, 
era berean, C.G.M. jauna bidegurutze batean zegoen geldituta, gorri baitzuen sema-
foroa, eta, atzean, larrialdi-zerbitzuan zegoen ibilgailua zuen, pasatzeko bidea eska-
tzen. Bidea utziko bazion, hiru errei edo karril zituen beste bide batera sartu behar 
zuen, ezkerretara biratuz, eta gorriz zegoen semaforoa gaindituz.

Inguruabar horiek kontuan hartuta, erreklamatzaileak, atzean zuen ibilgailuari pasa-
tzen uzteko, neurri egokiak hartu behar zituen, momentuaren eta lekuaren arabera 
(1428/2003 Errege Dekretuaren 69. artikulua); hau da, hartu behar zuen bidearen 
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ezaugarriak eta zabalera kontuan hartuta, maniobrari ekin baino lehen egiaztatu be-
har zuen beste ibilgailurik ba ote zebilen.

Ildo horretatik, 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuaren 28. artikuluak eta 
1428/2003 Errege Dekretuaren 74. artikuluak ezarri dutenez, bidez aldatzen denean, 
gidaria guztiz ziur egon behar da kontrako noranzkoan datozen ibilgailuen abiaduraz 
eta tarteaz, berak arriskurik gabe maniobra egin ahal izateko, eta ez du maniobra 
hori egin behar, baldintza horiek betetzen ez badira. Aztertzen ari garen kasuan, is-
tripuaren ordua ikusita, trafikoa ez zen ugaria izango, eta adiskidetasunezko aitorpe-
naren krokisa ikusita, nahikoa ikuspen zegoen bira segurtasunez eman ahal izateko 
eta, bidegurutzera ibilgailurik hurbilduz gero, ikusi ahal izateko. Hala ere, deklarazio-
an jasotakoaren arabera, taxiaren gidariak ez zuen kolpea eman zion ibilgailua ikusi, 
larrialdi-argiak eta sirena piztuta zeramatzan arren, are agerikoago bihurtuz horrela.

Beraz, maniobra egin aurretik, ziurtatu egin behar zuen ibilgailurik ez zetorrela 
kontrako noranzkoan; hala egin izan balu, larrialdi-seinaleak piztuta zituen beste 
polizia-ibilgailu bat zetorrela ikusi ahal izango zuen, eta ez abiatu, edo, abiatuz gero, 
bidegurutzea baino lehen gelditu, beste bidetik zetorren polizia-ibilgailuari pasatzen
utzita, eta, segundo batzuk geroago, atzean zuen polizia-ibilgailuari.

Laburbilduz, pasatzen utzi behar zaie larrialdi-zerbitzuan diharduten ibilgailuei, bai, 
baina, betiere, bide-segurtasuna eta arriskurik eza bermatzen duten baldintzak bete-
tzen badira; kasu honetan, aldiz, erreklamatzaileak ez zuen legez ezarritako eta bete 
beharreko arreta erabili, eta, beraz, trafikoaren eta bidearen baldintzei arretarik ez 
ematea izan zen istripuaren benetako eragile bakarra.

142/2008 ABJI 21.etik 30.era par.

E)  Administrazio publikoen zerbitzuko pertsonalak jasandako kalteak

Administrazioaren zerbitzari batek zerbitzuan diharduela jasandako kalte-galeren-
gatiko ondare-erantzukizunari dagokionez, jurisprudentziak irizpide bati eutsi dio, 
Auzitegi Gorenaren 2005eko uztailaren 6ko (RJ 2005\5207) eta 2006ko urtarrilaren 
24ko (RJ 2006\1037) epaien arabera —zeinek, beren aldetik, 2003ko otsailaren 1eko 
epaira (RJ 2003\2358) jo baitute—, hona: funtzionamendua normala izanez gero, 
zerbitzari publikoak bere borondatez onartu du arrisku bat, Legearen arabera 
jasan behar duena, eta beraz, kaltea ez da antijuridikoa izango, eta Administra-
zioak ez du kalte-ordaina eman beharrik izango ondare-erantzukizunaren arabe-
ra, baizik eta funtzionarioaren estatutu-harremanari aplika dakiokeen ordenamendu 
juridikoan beren-beregi aurreikusitako prestazioekin. Aldiz, zerbitzu publikoaren fun-
tzionamendu okerrik gertatuz gero, bereizi egin behar da akatsa edo anormaltasuna 
zerbitzari edo funtzionario publikoaren jardueraren beraren ondorio ote den, bakar-
bakarrik, halakoetan, funtzionarioaren jokaera izango litzatekeelako jasandako kalte 
edo galeraren sorburu bakarra, eta faltan egongo litzatekeelako kausazko loturaren 
betekizuna, AJAPELen 139. artikuluaren 1. paragrafoak ezinbestekotzat jotzen due-
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na Administrazioaren erantzukizuna sor dadin; ala, bestela, zerbitzuaren akatsa edo 
anormaltasuna beste eragile batzuei lepora dakiekeen, kaltetuaren beraren jarduera-
rekin edo gabe.

Beraz, R.G.R. jaunak jasandako kalteak parte hartzen ari zen polizia-ekintzaren 
barruan gertatuz gero, ekintza horren ondorioz gertatu ere, hots, ustezko lapurrek 
egindako tiroengatik, funtzionamendu on edo normalaren aurrean geundeke, eta 
jasandako kaltea, hortaz, ez litzateke antijuridikoa izango ondare-erantzukizunaren 
ikuspuntutik; horrenbestez, kalte hori jasateko betebehar juridikoa izango luke, esta-
tutu-harremanari dagozkion kalte-ordainaz haragokorik jasotzeko eskubiderik gabe.

89/2008 ABJI 25.etik 26.era par.

4. ANTIJURIDIKOTASUNA: BAZTER TZE-ARRAZOIAK

A) Ezinbesteko kasua

Meteorologiako Estatu Agentziak datu meteorologikoei buruz emandako 2008ko api-
rilaren 1eko ziurtagiriak egiaztatzen duenez, haize-boladak orduko 100 kilometroko 
gehienezko abiadurara iritsi ziren 2006ko azaroaren 15eko 14:48an, eta haize bortitz
edo zakarreko eguna izan zen, oro har.

Hala ere, ezinbesteko kasutzat jotzeko, horri buruzko jurisprudentzia sendotuari ja-
rraituz gero, bederen, aparteko gertakariak behar dira, oso ohiz kanpokoak, jarduera 
eta zerbitzu bakoitzak bere izaeraren arabera dituen aurreikuspen tipikoen eremu 
normalerako bakanak eta arraroak; egin-eginean ere, aurreikusi ezin diren gertaka-
riak behar dira, edota, aurreikusi ahal izanez gero, saihestu ezinezkoak, zerbitzu 
publikoen izaerak berezko dituen arriskuak gaindituko dituztenak (1985eko apirilaren 
2ko AGE).

Erorikoaren egunari dagokionez, Meteorologiako Estatu Agentziaren txostenak 
erakusten du haizearen batez besteko orduko abiadura ez zela 65 km/h baino gehia-
go; eta haize bortitzak dira horiek, esana dugun bezala, baina aparteko eta ohiz 
kanpoko gertakaritzat jotzeko indarrik gabe. Horiek horrela, Batzordeak ez ditu 
ezinbesteko kasutzat jotzen.

129/2008 ABJI 27.etik 29.era par.

5. KALTE-ORDAINA

A) Lesioak direla eta

Ildo horretatik, aldi baterako ezintasunaren ondoriozko kalte-ordaina aitortzeaz ari 
garela, eta zenbatespenari begira, oso garrantzizkoa da erabakitzea aldi baterako 
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ezintasuna biktimaren ohiko zereginetarako eragozlea izan zen ala ez. Horretarako, ez 
da bidezkoa jotzea biktima zuzenean igaro zela ezintasun eragozletik erabateko 
gaitasunera, ezintasun ez eragozleko tarteko aldirik gabe, zeina, oraingo honetan, 
biktimak errehabilitazio-tratamendua hartu zuen aldiarekin pareka baitaiteke.

Horrenbestez, instrukzio-egintza osagarriak behar dira kontzeptu horren ondoriozko
kalte-ordaina aitortzeko, hurbilketaz edo dedukzioz baino ez bada ere ateratzeko aldi 
baterako ezintasunaren iraupena, bai ezintasun eragozleari dagokionez, baita, antza
denez, ez eragozleari dagokionez ere.

11/2008 ABJI 31.etik 32.era par.

Ikus 34/2008 ABJI 22.etik 23.era par.

Hemen planteatu diguten kasuan adingabeko batek jasandako istripu baten 
ondoriozko kalteen balorazioaren aurrean gaude; izan ere, eskuin femurra hautsi zi-
tzaion, eta ospitalean egon behar izan zuen (17 egunez), eta gero igeltsua jarri zioten 
(89 egunez) zangoa immobilizatzeko, eta 140 egun geroago eman zioten alta, se-
kuelarik gabe, eta ez dago jasota aldi horretan adingabekoari preskripzio medikorik 
agindu ziotenik, ezta errehabilitaziorako tratamendurik ere.

Horiek horrela, behin ospitaleratze- eta immobilizazio-aldiak egiaztatuta, Ba-
tzordeak uste du, kaltegabetasunaren printzipioa beteko bada, eta aldi horretan 
jasandako kalte fisikoa eta morala ordaintzeari dagokionez, Baremoak ospitaleratze-
egunetarako eta egun eragozleentzako aurreikusi zenbatekoak aplikatu behar direla 
(egun eragozletzat jo behar dira-eta bi urteko haur batek zango immobiliza-
tuarekin bizitako egunak, zangoa immobilizatuta edukitzeak, noski, nabarmen 
baldintzatzen baitu eguneroko bizitza normala eramatea).

Batzordea, hala ere, ez dator bat proposamenak Baremoa automatikoki aplikatu 
izanarekin, aplikazio automatikoa besterik ez baita haurrari igeltsua kendu ziotenetik 
sekuelarik gabeko alta egunera arte igarotako 140 egunei aplikatzea baremoak baja-
egun ez eragozleentzat ezarri kopurua.

Adierazi dugunaren arabera, Baremoa ez baldin bada zuzenean aplikatzekoa, baizik 
eta orientaziorako erreferentzia hutsa, oinarri edo euskarri egokia beharko du kasua-
ren inguruabarretan, proposatu duten bezala erabili ahal izateko.

Horrek, jakina, ez du esan nahi baja ez eragozlearen kontzeptua eta Baremoak ho-
rri aurreikusi dion zenbatespena ezin ditugunik kaltegabetasunaren printzipioaren 
araberakotzat jo kasu jakin batzuetan (Batzordeak ere egin izan du hori, batzuetan,
baita jurisprudentziak ere), baina horretarako, Baremoaren zuzeneko aplikazioa 
egiteko, bereziki bilatu beharko da euskarri bat kasuaren inguruabarretan (adibidez, 
lesioaren nondik norakoa, sekuelen izaera, osatze-aldian jarraitutako tratamendua, 
eta abar).
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Oraingo honetan, eta Batzordearen ustez, egiaztatu diren inguruabarrek —hala nola 
haurraren adina, lesio-mota, igeltsua kendu ondorengo tratamenduari buruzko fro-
garik eza (traumatologoarenganako bisita baino ez dago jasota, haurrari alta eman 
ziotenekoa alegia), edo bizimoduaren aldaketa nabarmena izan zuela zuzenean edo 
aztarnen bidez frogatu gabe izatea, eta sekuelarik eza— ez dute erakusten haurrak 
pairamen berezia izan zuenik aldi horretan, eta, ondorioz, zuzentzat jotzen da eska-
tutako kopurua, Baremoaren aplikazioaren oinarri bakarrarekin bada ere.

Dena den, eta berariaz egiaztatu gabe badago ere, Batzordeak uste du zilegi 
dela esatea haurrak, aldi horretan, eragin negatiboa izan zuela bere ondare ju-
ridikoan, eta, beraz, oroharreko kopuru baten bitartez ordaindu daitekeela: mila 
eta zortziehun euro jo ditu arrazoizkotzat.

8/2008 ABJI 28.etik 34.era par.

Baja eragozleko egunei dagokienez (27 jarri ditu erreklamatzaileak: erorikoa gertatu 
zenetik G. doktoreak 2006ko martxoaren 13an eskuin orkatilan jarri zion tensoplast-
benda 2006ko apirilaren 3an kendu zion arte), kontuan hartu behar da halakotzat 
jotzen direla biktimak bere ohiko zeregin edo jardueran aritu ezinik ematen dituenak. 
Oraingo honetan, J.C.O. jaunak ez du kontuan hartu beste gaixotasun batengatik
—[…] Ospitalera eraman baitzuten horrengatik— egon zela ospitalean 2006ko mar-
txoaren 10era arte; beraz, ospitalean emandako egun horiek ezin dira ohiko ze-
regin edo jardueraren eragozletzat jo erreklamazio honen ondorioetarako.

10/2008 ABJI 35. par.

Batzordeak, hala ere, ez du daturik aski egun eragozleak eta ez eragozleak zehazteko.

Hain zuzen ere, egun eragozleen kopurua finkatzeari dagokionez, kontuan hartu 
behar da baja eragozleko eguntzat hartu behar dela biktimak bere ohiko zeregin 
edo jardueran aritu ezinik ematen duena, eta horren barruan sartu behar dela, 
gizakiaren oinarrizko jarduerak burutzeko ezintasuna ez ezik, lesioa jasan duen 
pertsonaren eguneroko bizitzaren zati handi bat hartzen dutenak gauzatu ezina 
ere.

Hortik abiatuta, Batzordeak ez du uste sendatze-aldiko egun guztiak direnik erago-
zleak (horra erreklamatzailearen tesia); izan ere, lesioak nolakoak diren ikusita, zaila 
da besterik gabe pasatzea muga larriak izatetik deskribatu diren sekuela eta guztiko 
alta-egoerara. Batzordeak ez daki konpainiako perituak zer irizpide erabili duen 90 
egun jartzeko (udalaren tesia), bi lesio desberdin baitira, eta ezin da zehatz-mehatz
jakin zein izan den menisko-ebakuntzaren ondorengo errehabilitazio-aldia.

Beraz, egoki iritzitako instrukzio-izapideak eginda (adibidez: udal medikuaren 
txostena, aseguru-etxeko medikuak emandako txosten argitzea, eta abar), eta 
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baloratzeko parametro objektiboak finkatu ondoren, bereizi egin beharko dira egun 
eragozleak eta ez eragozleak.

110/2008 ABJI 37.etik 40.era par.

B) Eskuratu gabeko irabaziak

Batzordearen iritziaren arabera, ezin da egin gabeko lan edo zerbitzuengatiko kal-
te-ordain ekonomikorik eman baldin eta ez bada egiaztatu Administrazioaren-
tzat lan egin gabeko aldiaren erabileran diru-sarrera gutxiago atera dela; ho-
rrenbestez, egiaztatu gabe dago kaltea.

58/2008 ABJI 30. par.

Erreklamatzen diren eskuratu gabeko sarrerei edo irabaziei dagokienez, eta Ba-
tzorde honek adierazi izan duenez, 58/2007 ABJIn besteak beste, galerak bene-
takoa eta eraginkorra izan behar du, eta zehatz eta zalantzarik gabe egiaztatu 
behar da; beraz, ez dira aski izango hipotesi hutsak, suposamenduak edo pro-
babilitateak, eskuratu gabeko irabazien froga zorrotza behar baita. Diru-sarrera 
seguruen galera behar da, eta diru-sarrera segurutzat hartu behar da beste faktoreen 
beharrik gabe eta gauzen bide normalari jarraituz gero erreklamatzailearen ondarean 
sartuko litzatekeena. Alde batera utzi behar dira, beraz, sarrera hipotetikoak edo se-
guruak ez direnak; orobat espektatiba edo igurikapen hutsak, baita kualifikatutzat jo 
ditzakegunak ere. 

Orain aztertzen ari garen kasuan, erreklamatzaileak ziurtagiri bat ekarri du,… Fun-
dazioko zuzendariak emana, honako hau erakutsiz: uztailaren 2tik abuztuaren 3ra 
bitartean Fundazio horretan eman behar zituela zerbitzuak, eta 504 euro gordin jaso 
behar zituela ordaintzat. Hala ere, horrek ez du esan nahi jaso gabeko soldata hori 
benetako sarrera segurutzat jo daitekeenik, inoiz ez baitzuen kontratu hori sinatu, 
ezta, ondorioz, zerbitzu hura emateari zegozkion betebeharrak bereganatu ere. 

Nolanahi ere den, eta Batzorde honen ustez,… Fundazioan lan egiteko kontratuaren 
aukera lan-igurikapen hutsa da, eta ez, kasuak eskatuko lukeen bezala, ziurtzat au-
rreikusi zitekeen diru-sarrera, zerbitzu publikoaren funtzionamenduaren ondorioz za-
puztu zena, eta, ondorioz, eskuratu gabeko irabaziengatiko kalte-ordaina jasotzeko
eskubidea emango lukeena. 

225/2008 ABJI 32.etik 34.era par.

C) Beste gastu batzuk

[…] Traumatologo eta errehabilitazio-zentro pribatu batzuen txostena eta fakturak 
aurkeztu ditu erreklamatzaileak. Aurrekoak ez du galarazten medikuntza pribatuan 
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egindako gastuak ordaintzea, non eta frogatzen ez den medikuntza pribatura 
jotzeko inguruabarrak eta egindako ordainketak arrazoiz kanpokoak edo neu-
rririk gabekoak direla, sendatu beharreko lesioaren inguruabarrak ikusita. Osa-
sun-administrazioak, baina, ez du deus adierazi horri buruz. Horren oinarria da 
orain aztertzen ari garenaren moduko erreklamazio bati aplikatu beharreko araubide 
juridikoa, adierazi dugun bezala, EKren 106. artikuluan eta AJAPELen 139. artiku-
luan eta hurrengoetan aurreikusitakoan datzala, zeinak, kaltegabetasun-printzipioa 
goiburutzat hartuta, benetan eragindako kaltea konpondu beharra baitakar, inongo 
mugarik gabe, behin kaltearen errealitatea frogatuta.

10/2008 ABJI 32. par.

Erabateko kaltegabetasunaren printzipioa aintzat hartuta, bidezkotzat jotzen dugu 
ordaintzea erreklamatzaileak erorikoaren ondorioz izandako beste gastu batzuk ere, 
behar bezala justifikatuta daude eta. Horiek horrela, lehenago ateratako zenbateko 
horri gehitu beharko zaizkio ohiko zereginak egiteko ezindurik egon zen bitar-
tean aipatu jubilatuen etxean eman behar izan zizkioten janarien zenbatekoak;
betiere, faktura aurkeztu beharko du, behar bezala sinatuta eta jubilatuen etxera joan 
zen aldia adierazita.

110/2008 ABJI 55. par.

D) Balorazioa

Kalte moral autonomoaren balorazioari dagokionez, 6.000 eurotan jarri baitu 
erreklamatzaileak, gogoratzekoa da, Aseguru eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza 
Nagusiaren ebazpenetan jasotakoaren arabera, baja-egunengatiko oinarrizko kalte-
ordainak barne hartzen dituela kalte moralak. Ildo horretatik, hona Auzitegi Gore-
nak 1998ko urriaren 20an emandako epaian adierazi zuena: «interesatua medikuen 
ikuspegitik osatu arte eman zituen egunengatiko kalte-ordainaren zenbatekoak, 
alde batetik, osasuna galtzeak edo aldi baterako gutxitzeak dakarren kalte morala 
berdintzea du oinarrizko funtzio gisa —horrenbestez, ez da beharrezkoa laneko baja 
egiaztatzea, aski baita osasun-baja izatea—, eta bestetik, ez du helburu bakartzat 
hartu lan-jarduera edo jarduera produktiboa bertan behera utzi beharreko kasuetako 
eskuratu gabeko irabaziak berdintzea, baizik eta pertsonaren ohiko jarduerak garatu 
ezina konpentsatzea, ikuspegi ekonomikotik jarduera produktiboak ez badira ere.

Era berean, kontuan hartzekoa da edozein lesiok eragin dezakeela nolabaiteko 
min, molestia edo mugarik, eta bakarrik hartu behar direla aparteko edo berezi-
tzat sorburu duten lesioarekiko bigarren mailakoak edo kolateralak, baldin eta 
pertsonalitatearen mugatzea badakarte, hala ongizatean nola familian eta gi-
zartean harremanak izateko gaitasunean.
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Hartara, Batzordearen ustea da erreklamaturiko kalte moralaren zati bat kontuan 
hartua edo sartua dagoela jada istripuaren eta nahitaezko ebakuntzaren ondoriozko
pairamenengatiko kalte-ordaina zenbatesteko erabilitako baremoan, kalte moral hori 
ez baita ebakuntzaren ondoriozkotik bereizten edo aldentzen.

Kasu honetan, aitzitik, eta espedientea ikusita kurtsoa errepikatu beharra lesioen 
eraginari soil-soilik leporatu ezin bazaio ere, Batzordeak, kaltearen larria ikusi-
ta, baita azterketen datekin bat datozela ere, orobat azterketei eta lanei aurre 
egiteko ikastaldi laburra bat etorri zela egun eragozleekin, zeharkako kalte 
moral autonomoa ikusi du. Ondorioz, 2.000 eurotan baloratu du jasandako kalte 
morala.

68/2008 ABJI 33.etik 36.era par.

«Pretium doloris» dela eta, kontzeptu horrengatik erreklamatu dute azken fi-
nean, kontzeptuak berezko kategoria propio eta independentea du gainerakoe-
kiko, eta barne hartzen ditu kaltetuek jasandako kalte morala eta oinaze fisiko 
eta psikikoak. Pertsona maite baten galera dugu kasu honetan, horregatik eskatu 
baitu kalte-ordaina M.B.A. andreak. 

Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak zenbait irizpenetan hatu ditu kontuan kalte 
horiek, baita zera adierazi ere: «EKren 106.2 artikulutik eta AJAPELen 139.1 ar-
tikulutik ateratako guztizko ordainketaren printzipioaren arabera, gauza onartua da 
kaltetuak alegatu eta frogaturiko kalte guztiak hartzen dituela ordainketak, hots, ez 
bakarrik balizko interes ekonomikoak edota zuzenean ebaluatu daitezkeenak, bai-
zik eta beste mota batzuetakoak ere, hala nola sekuelak edo kalte morala, edo, era 
orokorragoan, «pretium doloris» delakoa (ABJIak: 97/2001, 10/2003 eta 44/2003).

Kalte moralei dagokienez, kalte horiek egiaztatu eta baloratzea izan da eztabaidagai 
nagusia.

Lehenengoari dagokionez, Batzordeak argi adierazi du alegatu eta frogatu egin be-
har dela ordainketa eskatzen zaion kaltea; hala ere, ñabardurak ditu frogatu behar 
horrek, eta 97/2007 ABJIn frogatu beharraren kargari dagokionez zehaztu genue-
naren ildotik, ez da froga-jarduera zehatzik behar gauzak argi eta garbi daudenean, 
begien bistakoak direnean. Irizpide bera dago, baita ere, 10/2003 ABJIn aztertutako 
kasuan, deuseztaturiko administrazio-jarduera baten ondoriozko kalte moralak balo-
ratu baitziren.

Eta bigarrenari dagokionez, balorazioari alegia, kalte mota horri buruzko irizpen guz-
tietan aipatzen da balorazio horren zailtasuna (ABJIak: 97/2001, 108/2002, 10/2003 
eta 44/2003). Ildo horretatik, 44/2003 irizpenean utzi zuen zehaztuta Batzordeak 
kalte moralen balorazioan ondo kontuan hartzekoa dela kalte moralen subjektibota-
suna —Auzitegi Gorenaren 1997ko uztailaren 19ko epaia—, zuzenean eragiten baitio 
balorazioari. Jurisprudentziak, horretan oinarrituta, balorazio globalak egitea hobetsi
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du, arrazoizko apreziazioetatik, baina ez matematikoetatik ondorioztatuta; izan ere, 
ez dago parametro edo modulu objektiborik, nahiz eta onartu, Auzitegi Gorenaren 
1988ko otsailaren 23ko epaiak egin bezala, zaila dela inguruabar konplexu eta subje-
ktiboak diru bihurtzea.

Horiek horrela, eta kasu bakoitzaren inguruabarrei begiratuta beti, ekitateko eta hei-
nekotasuneko faktoreetara jo izan du Batzordeak zenbatekoa finkatzeko (ABJIak: 
10/2003 eta 44/2003).

Kasu honetan, kontuan hartzekoa da hildakoak… urte zituela hil zenean, eta hamar 
urte zeramatzala Getxoko udal egoitzan, 1996ko urriaren 10etik zehazki, eta ez zela 
erreklamatzailearekin bizi. Oso argigarria da hori ahizparen heriotzak eragin ahal izan 
dion samina baloratzeko; hots, ahizparen heriotzak zertan eragin dion erreklama-
tzaileari eguneroko bizitzan, edota erreklamatzaileak bere ahizparekin partekatzen 
zituen bizi-egitura edo -mekanismoetan. 

Kalte-ordainaren zenbatekoa finkatzerakoan baloratzeko modukoak dira, era berean, 
hildakoaren adina eta aurrekari medikoak, kalteberagoa baitzen traumatismo- eta 
oheratze-egoera batean, autopsiaren behin betiko txostenak erakutsi duen bezala 
(hona txostenak zer dioen: Testuinguru horretan, okerrera egin zuten hasierako le-
sioek, ohean egoteak eta hipotentsio eutsiak (ezegonkortasunarekin bada ere) lagun-
dutako egoera kliniko batean, horretarako arrazoirik edo kausarik eman ez bada ere, 
garrantzizko aurrekari medikoak baitzituen pazienteak: oligofrenia; Down-sindromea; 
epilepsia; sindrome zinetiko azkarra; hipertentsioa). Ez da ahaztu behar autopsia-
txostenaren ondorioan azpimarratu egiten dela heriotzaren funtsezko arrazoian 
zerikusia izan zuela balizko bihotz-gastu apal batek, eta horrekin batera, pazientea 
oheratuta zegoela eta jasandako lesio traumatikoak, istripua jasan zuenak aurretik 
zuen patologia ahaztu gabe.

Beraz, eta hildakoaren adina eta aurrekari medikoez gain, beste neba bat ere baze-
goela eta hildakoa erreklamatzailearekin bizi ez zela kontuan hartuta —kontuan hartu 
behar da-eta, zalantzarik gabe, M.B.A. andreak jasandako kaltea zehazteko pretium 
doloris delakoaren guztizko ponderazio edo balorazioan—, Batzorde honek ebatzi 
du 4.000 euroko zenbatekoa ondo egokitzen zaiola kalte horren ordainari.

165/2008 ABJI 48.etik 56.era par.

Ikus 13/2008 ABJI 80.etik 83.era par.

Kontua horrela zehaztu ondoren, eta auzitan zegoen lanpostu bera eskaini izanaren 
eta beste EPEra aurkeztu beharraren ondoriozko kalte-galerei dagokienez, hona 
adierazi behar duguna: hasiera batean behintzat, balizko oposiziogileen aukera librea 
dela hautatze-probetara aurkeztu ala ez aurkeztea, eta aurkeztea erabakiz gero, den-
bora eman beharko dela prestatzen, eta kostuak ere izango direla, ziur jakin gabe 
lortu nahi den lanpostua eskuratuko den ala ez.
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Hala ere, eta oraingo kasu honetan, garrantzi handikoak dira (i) hautatze-prozesuan
eskaintzen zen lanpostua erreklamatzaileak halako batean lortu zuen bera zela, deial-
diaren unean auzitan zegoena alegia; eta (ii) errekurritutako ebazpenak deusezta-
tzeko arrazoiak. 

Beraz, kasuaren berezitasuna eta inguruabar horiek aintzat hartuta, Batzordeak 
uste du kausazko harremana dagoela erreklamatzailea hautatutako izangaien 
zerrendatik kendu izanarekin (zuzenbidearekin bat ez zetorrela deklaratu bai-
tzuten, baita deuseztatu ere); izan ere, lanpostua zegokion garaian lortu izan 
balu ez baitzuen bigarren deialdira aurkeztu beharrik izango.

Ildo beretik ondorioztatu behar da lanpostua ziurtatzeko beste deialdi batera aurkez-
tu eta hautatze-probak egin beharrak eragin egin diola bai familia-bizitzari bai lanbi-
deari, eta ordaintzeko moduko kalte morala gertatu dela, beraz.

Hala ere, erreklamatzaileak parekatu egin ditu oposizioa prestatzea eta irakaskun-
tzako lan-orduak, baina horrek ez du oinarririk; hau da, erreklamaturiko kontzeptuari
nekez egokitzen zaizkion irizpideak erabili ditu kaltea zenbatesteko. 

Kalte morala dugu honako hau, eta berez ditu ments baloratzeko parametro edo 
modulu objektiboak: arrazoizko zenbateko edo zifra bat eman beharko da, hortaz, 
halako subjektibotasun batez betiere, Auzitegi Gorenak errepikatu duenaren ildotik, 
eta kasu bakoitzeko inguruabarrak kontuan hartuta eta ekitatearen arabera.

Batzordeak, beraz, deialdi bataren eta bestearen artean igarotako denbora aintzat 
hartuta, orobat erreklamatzaileak bigarren hautatze-prozesua prestatzerakoan zuen 
familia-egoera ere, 3.500 euroko kalte-ordainari iritzi dio egoki kontzeptu horrentzat.
2008ko kopurua da hori, eta erantzukizun-prozedura noiz amaitzen den aintzat har-
tuta, eguneratu egingo da kalte-ordainaren kopurua, Estatuko Estatistika Institutuak 
ezarritako kontsumo-prezioen indizean oinarrituta (AJAPELen 141.3 artikulua).

263/2008 ABJI 28.etik 34.era par.

6.  ERAN TZUKIZUNAREN ARAUBIDEA ADMINISTRAZIO-KONTRATU ETA
-EMAKIDETAN

Laburbilduz, P. enpresa kontratistak, haren egituraren barruan baitzegoen J.A.U.E. 
jauna, du R.G.R. jaunari eragindako kalteengatiko erantzukizuna, HAKLen 97. artiku-
luak ezarri duenaren arabera.

Hala ere, kaltegabetasun-printzipioaren mesedetan, eta prozedura zuzen instrui-
tu bada betiere, lesioa jasan duen partikularraren eskubideak ez du kalterik hartu 
behar erantzukizuna, azkenean, beste ondare bati egotzi zaiolako. Horretarako, 
Administrazioak, bere ebazpenean, kontratistaren erantzukizuna deklaratu 
eta kalte-ordainaren zenbatekoa finkatzeaz gain, epe jakin bat ezarri beharko 
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du ordainketa egin dadin, eta epe hori ezingo da txikiagoa izan abuztuaren 31ko 
212/1998 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketa 
Erregelamendua onartzen duenak, 44. artikuluak borondatezko aldirako ezarritakoa 
baino, ezta Administrazioak bere obligazioei (zorrak korrituak sortzen hasi baino le-
hen) aurre egiteko ezarri duen hiru hilabeteko epe orokorra baino handiagoa ere. 

Batzordeak uste du, era berean, prozedurari amaiera ematen dion ebazpena 
administrazio-egintza dela, eta egintza horien obligatzeko indarra duela, eta exeku-
tiboa dela, besterik gabe, eta, beraz, behin borondatezko aldia igarota, kontra-
tistak ez badu Administrazioak erabakitako kalte-ordaina ematen, interesatuak 
Administrazioari eskatu ahal izango diola nahitaezko betearazpenari ekin die-
zaiola premiamendu- edo behartze-bidetik, AJAPELen 97. artikuluak aurreikusi 
duenaren ildotik: betearazte-bideko diru-bilketako prozeduraren arauetan aurreikusi-
takoari jarraitu beharko zaio kasu horretan. 

Laburbilduz, planteamendu horrek, HAKLen 97. artikuluak hitzez hitz dioena 
errespetatzeaz gain, prozesu-ekonomia ere errespetatzen du gehiago; izan ere, prin-
tzipio horren kontrakoa baita «Administrazioak kontratua, eta kontratuaren gorabe-
herak, interpretatzeko eskumena izaki, beste administrazio-bide bat (baita prozesala 
ere, hala egokituz gero) ireki beharra ordainketa gauzatu dadin» (AGEak: 2001eko 
apirilaren 30ekoa RJ 2001\6852 2007ko maiatzaren 24koa RJ 2007\3691).

89/2008 ABJI 46.etik 49.era par.

7. ONDARE ERAN TZUKIZUNA SEKTOREKA

A) Jazarpen morala

Ildo horretatik, baztertzekoa da laneko arazoak sorburu dituen antsietate-
nahaste baten ondoriozko lan-baja automatikoki, besterik gabe, lotzea Admi-
nistrazioaren ondare-erantzukizunarekin. Administrazioaren jarduketa justifikatuta 
badago, Administrazioak ezin du erantzun langileak egoera hori bere baitan bizi 
duen moduagatik, pertsona bakoitzaren subjektibitatearen mende dago hori, baita 
pertsona bakoitzak ondorio kaltegarriak ekarri ditzaketen egoeren aurrean duen 
erreakzionatzeko moduaren mende ere.

Administrazio-jarduketari egin diogun azterketa gogoratuta, ez dugu daturik aurki-
tu jarduketa txarra edo anormala izan dela ondorioztatzeko; hots, ez dugu daturik 
esateko Administrazioak erreklamatzailearen eskubideak urratu izanagatik edota 
erreklamatzailearekiko dituen betebeharrak ez betetzeagatik gertatu dela kaltea; 
ondorioz, beraz, ezin da esan erreklamatzaileak jasandako kalte psikikoa horren on-
dorio denik.

Txosten medikoek, interesatuaren beraren deklarazioak dituzte abiapuntu, ez dute 
egiaztatu Administrazioaren jarduera desegokia denik gaixotasunaren eragilea; 
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aitzitik, txostenak irakurrita ikusi ahal izan dugunez, dela lau urte ere izan zuen 
erreklamatzaileak beste antsietate-aldi bat.

Lehenago ere esan dugunez, egokitzat jo behar da Administrazioaren jarduketa, 
eta kasu honetan ez dugu ikusi elementu bereziki larririk, kausaltasun-harreman 
hori ezartzera eramango gaituenik, argi baitago, hasiera batean behintzat, diziplina-
espedientea irekitze hutsa ez dela, berez, aski, alegaturiko ondorio lesiboa eragiteko. 
Horrenbestez, erreklamatzaileak emandako informazioa eta espedientean dauden 
datuak ikusita, ezin da kausaltasun-harremanik ezarri Administrazioaren jarduketaren 
eta alegaturiko kaltearen artean.

163/2008 ABJI 64.etik 67.era par.

B) Zarataren kontrola

13/2006 ABJIn esan genuenaren ildotik, sendotuta dago kutsadura akustikoaren 
(gehiegizko zarata edo zaratak errepikatzea) garrantzi konstituzionala berresten 
duen jurisprudentzia, zaratak eragina izan dezakeelako bizitza eta osotasun fisikoan 
(EKren 15. artikulua) eta norberaren eta familiaren intimitatean eta egoitzaren bor-
txaezintasunean (EKren 18.1 artikulua).

Irizpen hartan beren-beregi aipatu genuen 119/2001 KAEk jasotako doktrina, zeina-
ren arabera, eta hemen interesatzen zaigunerako laburbilduta, bizitza pertsonalerako
eta familia-bizitzarako oinarrizko eskubideari emandako babesa ere merezi duela, 
egoitzaren eremuan, objektiboki baztergarri eta jasanezintzat jo daitezkeen zarata-
mailen mende luzaro egoteak, nortasunaren garapen askea galarazten edo larriki 
zailtzen duten neurrian; betiere, gertaturiko lesioa egotz dakizkiekeen ente publikoen 
ekintza eta omisioetatik baldin badator lesio edo kalte hori.

Beste alde batetik, kontuan hartzeko modukoa da, kasu honetan, erreklamazioaren 
sorburu den zarata-kutsaduraren iturria, berezia baita: hiriaren erdialdeko lurrazpiko 
aparkaleku bat handiagotzeko obrak, erreklamatzailearen etxebizitzatik gertu-gertu. 
Udalak sustatu du obra hori, emakida baten bitartez.

Gainerako obra publikoetan bezala, interes orokorra da azken helburua; oraingo ho-
netan, zehazki, aparkaleku gehiago egitea, hiriaren mesedetan, eta obrek eragindako 
inguruaren mesedetan, bereziki.

Obra publikoa egiteak berez dakartza hainbat kalte —zaratak, hautsa, dardarak, ber-
tatik ibiltzeko zailtasunak, besteak beste—, ordaintzeko modukoak ez direnak, non 
eta herritarrak kalteok jasan beharrik ez duen, kalte hori oso zehatz eta espezifikoki 
eragiten diolako pertsona bati edo haren ondasunei.

Oraingo honetan, gainera, berebiziko garrantzia du alegaturiko kalteak, oinarrizko 
eskubide bati eragiten diolako, osotasun fisikoarenari hain zuzen ere (EKren 15. ar-
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tikuluak jaso baitu), halako moldez non ezin baita baztertu, hasiera batean behintzat,
erreklamatzaileak berariazko kalte bat jaso duela eta kalte hori jasateko betebehar 
juridikorik ez duela, kalte edo galera hori behar bezala egiaztatuta baldin badago, 
noski.

Obretako zarataren mailari dagokionez, Udaltzaingoaren txostenaren arabera, ohiko 
jarduera batean, eta egunez (8.00etatik 22.00etara), 37 dB da zarataren gehieneko 
muga; erreklamatzailearen etxean egindako neurketek, aldiz, 49,6 dB markatu zuten, 
leihoak itxita, eta 63,9 dB, leihoak irekita.

Zarataren inmisio-muga hori, dena den, soinu eta zarataren kutsadura dela eta uda-
lak hartuko duen jarrera arautzen duen ordenantzan dago jasota, 1. eranskinean 
zehazki; hala ere, eranskin horrek berak baztertzen du mugako maila horien aplika-
zioa zarataren jatorria ibilgailuen eta trenen trafikoaren eraikuntza-obren eta bide 
publikoetako lanen kasuan.

Hau ere badio ordenantza berak 3.3 artikuluan: udalak kasu batzuetan salbuets 
dezakeela ordenantzaren betetzea, baina behin-behineko izaeraz eta ingurune jakin 
batzuetan bakarrik; adibidez, denbora jakin bat iraungo duten lanak, eraikuntza, 
konponketa edo eraikinak eraisteko obrak, ekipo elektrogenoak, eta abar, bai eta 
gaueko orduetan bide publikoan egin behar diren lanak ere. Kasu honetan ez dago 
jasota udalak esanbidezko erabakirik hartu duenik horri buruz; hala ere, datu horrek 
aukera ematen digu ordenantzak zarata-inmisioei jarritako muga orokorraren balioa 
erlatibizatzeko, nolabait, aldi baterako eraikuntza-obra publikoen kasuan. 

Obra egiten ari zen enpresaren txostenaren arabera,… lurrazpitik handitzeko proiek-
tuak, Donostiako udalak onetsi baitzuen, pantailak egiteko makinak erabili beharra 
dakar, baita zarata ere, ezinbestean. Txosten beraren arabera, neurketa egin zen 
egunean pantailak egiteko bi makina erabili ziren, 2007ko urriaren 10ean hasi bai-
tziren lanean eta 2008ko uztailera arte jarraitu behar zuten lanean, hasiera batean 
behintzat. Goizeko zortzietatik arratsaldeko zazpietara arte erabiltzen ziren.

Zarata handi hori, beraz, ezin zen ekidin, obra honen modukoetarako beharrezko eta 
ohiko makinek ateratzen baitzuten; aldi baterako baino ez zen, 2008ko uztailerako 
baitzeukaten aurreikusita amaitzea; eta ez zen jarraitua, eten egiten baitzen 19:00en 
eta 8:00en artean. 

Proiektu eta Obren Zuzendaritzak emandako txostenak ez du balio handirik, oharta-
razi dugunez; izan ere, obrek eraikinen segurtasunari eta egitura-osotasunari dakar-
kieten arriskuak baino ez ditu aipatzen; hala ere, baztertu egiten du obra horrek ate-
ratako zarata apartekoa denik, antzeko obrekin konparatuz gero, behintzat.

Era berean, obren zaratak sortutako egoera apartekoa edo salbuespenezkoa ote zen 
baloratzeko garaian, kontuan hartzekoa da udalak ez duela beste erreklamaziorik 
jaso zarata horrek eragindako molestiak direla eta, obra horiek hiriko erdialde aski 
populatuan egon arren.
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Beraz, argi dago aparkalekua handitzeko obren zaratak eragozpenak eta enba-
razua ekarri dizkiola erreklamatzaileari, obrak oso gertu zeuden-eta haren 
etxetik, eta, oraingo kasu honetan, eragozpen edo enbarazu hori areagotu egin 
zitekeela erreklamatzailearen osasun-egoera makala ikusita; baina ez da egiaz-
tatu erreklamatzaileak obra horiek berezko dituzten kalteak baino gehiago 
jasan dituenik, eta, beraz, aipatzen dituen eragozpen edo kalte horiek ezin dira 
ordaintzeko modukotzat jo, karga edo zama orokorrak baino ez dira, Adminis-
trazioaren ekimenez hasitako obren ondoriozkoak, edota etxebizitzak kalean duen 
kokapenetik eratorriak, eta jasan egin behar dituzte partikularrek.

Batzordearen ustez, kasu honetan ez da ondorio hori aldatu behar erreklama-
tzailearen osasun-egoera ahula izanagatik ere, etxez aldatu behar izan omen zen 
kardiologoak ahoz eman eta gerora txosten batean jaso zituen jarraibideak bete ahal 
izateko. Hain zuzen ere, txosten horretatik atera daitekeenez, zaratak baino lehen ere 
bazituen osasun-arazoak erreklamatzaileak: bi urte baino lehenagotik zuen arteria-
hipertentsioa, labilitate handiarekin eta emozioei lotuta.

151/2008 ABJI 20.etik 34.era par.

C) Ikuskizun publikoak

Dena den, beste zerbitzu publiko batek ere badu zerikusirik kasu honetan; izan ere, 
txosnen gunean gertatu zen erorikoa, Bilboko jaietan. Jarduera hori TAOLen 85.1 ar-
tikuluak tokiko zerbitzu publikorako ezarri kontzeptuaren barruan («Tokiko zerbitzu pu-
bliko dira toki-erakundeek beren eskumenen baitan betetzen dituztenak») sartu daite-
ke, TAOLen 25.1.m artikulua ere kontuan hartuz gero, udalaren eskumena ezarri baitu 
kultura eta kiroletako jarduera zein instalazioetan, aisialdia betetzean eta turismoan.

Ildo horretatik, «zerbitzu publiko»aren antolamenduak honako hau du arau: aza-
roaren 10eko 4/1995 Legea, jendaurreko ikuskizunak eta jolas jarduerak arautzekoa
(aurrerantzean, JIJOL). Gauza jakina denez, JIJOLen eranskineko jolas jardueren ka-
talogoaren barruan daude txosnak, eta instalazio desmuntagarritzat daude jasota III. 
ataleko 7. puntuan. 

JIJOLek ezarritako lege-araubidetik, kasu honetarako interesatzen zaizkigu: (i) herri-
bidean edo jendearentzako erabilera duten eremu zabaletan egiten diren jolas jar-
duerak udaleko organo eskumendunen aldez aurreko baimenaren mende daudela; 
(ii) aldi baterako instalazio edo egiturak zein instalazio edo egitura mugikor edo des-
muntagarriak erabili nahi izanez gero, instalazio finkoek bete behar izaten dituzten 
segurtasun. garbitasun- eta erosotasun-baldintza berberak bete behar izango dituz-
te, eta hori teknikari adituak luzatutako egiaztagiri bidez egiaztatu beharko da, eta 
dagokion udalaren lizentziaren bitartez gauzatu (15. artikulua). 

Lege beraren 17. eta 19. artikuluen arabera, era berean, jolas jarduera antolatzen 
duen pertsona fisikoak edo juridikoak, publiko zein pribatu izan, bere gain hartuko 



320 ADMINISTRAZIOAREN ONDARE ERANTZUKIZUNA

du ikuskizun edo jarduera egitearen erantzukizuna, bere arduragabekeriaz edo au-
rreikuspenik ezagatik ikuskizun edo jarduera horren ondorioz eragin daitezkeen kal-
teei erantzunez; (ii) indarrean dauden arauen arabera bete beharreko segurtasun- eta 
garbitasun-neurriak hartuko ditu, baita lizentzia edo baimenean zehazten direnak ere, 
zehazten badira.

Kasu honetan, espedientean daude jasota Kultura eta Euskara Saileko zinegotzi-
ordezkariaren proposamena eta ebazpena, 2006ko abuztuaren 10ekoa, zeinaren 
bitartez eman baitzaie lizentzia irabazi asmorik gabeko hainbat elkarte eta erakunderi 
txosna motako aldi baterako instalazioak jarri ditzaten 2006ko abuztuaren 19aren eta 
27aren artean, Aste Nagusia dela eta.

Ebazpen horrek ezarri duenaren arabera, titularrek eta arduradunek bidezko eta 
legezko ikuskapen eta kontrol teknikoen mende daude. Dagokion sail edo alorreko 
teknikari ikuskatzaileek egingo dute lan hori, baita adostasun-akta eman ere, instala-
zioak bat baldin badatoz baimenaren baldintzekin eta gainerako eskakizunekin. Bete 
beharreko baldintza orokorrak ere aipatzen dira ebazpen horretan, horra: a) antola-
menduak bere esku izan beharko ditu zedarritzeko, seinaleztatzeko eta segurtasune-
rako baliabide guztiak, eta Udaltzaingoak erabakiko du neurri horiek nahikoa diren 
ala ez; b) instalazio guztiek bete beharko dituzte segurtasun-baldintza egokiak, eta 
teknikari eskumendunak emandako segurtasun- eta muntatze-ziurtagiriaren bitartez 
egiaztatuko da hori, instalazioa martxan hasi baino lehen, non eta instalazioa kon-
plexuegia ez den edota halakorik behar ez duen, instalazioaren ezaugarriak ikusita; 
c) debekatuta dago zoladura edo berezko lurra zulatzea edozein ainguraketa egiteko, 
eta instalazio guztiak bermatu beharko dira lurraren gainean, besterik gabe.

Aurreko guztitik, garrantzizko bi gauza aterako ditugu gure analisirako: Lehenik eta 
behin, udalaren bi eskumen tartekatzen direla hemen: bata, bide publikoen edo 
kaleen gaineko arduratik ondorioztatzen dena; eta, bestea, ikuskizun publikoen eta 
jolas jardueren alorrean duen arduraren ondoriozkoa.

Bigarrenik, udal administrazioak ezin die bere eskumenei uko egin, eta begiratu egin 
behar du jolas jarduerak eskatu daitezkeen baldintzak bete ditzan; kasu honetan, be-
giratu edo zaindu behar horren barruan dago pertsonek ibili behar dituzten espaloiak 
segurtasun-baldintza egokietan egotea.

Txosna motako aldi baterako instalazioak, espaloia aldi batez okupatzen dute-
nak, jartzeko lizentzia eman izanak eta lizentziaren onuradunek habilitazio hori 
behar ez bezala erabili izanak ez diete udalaren betebeharrei eragiten; izan ere, 
baldintzak betetzen ote diren kontrolatu behar du udalak, hala instalazioak jarri 
aurretik nola baimendutako jarduerak garatzen diren denboran zehar.

Beraz, jarritako hodia —eta babesa— desegokiak zirelako hipotesia onartuz gero, 
udalak ezin zuen bere jarduerarik eza zuritu hodia hirugarren batek —aipatu 
txosnek— paratu zuela argudiatuz, udalari baitagokio begiratzea kaleak, oro har, eta 
aldi baterako instalazioak, bereziki, segurtasun-baldintza onetan daudela, eta hiruga-
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rren batek baldintza horiek betetzen ez baditu, bere eskumenak egikaritu behar ditu 
udalak, eta berehala kendu istripuak eragin ditzaketen elementu arriskutsuak.

[…]

Udal administrazioak ez duenez zalantzan jarri kaltearen benetakotasuna —bai, 
ordea, kaltearen balorazioa zehatza eta Administrazioari egotzi izana—, nahitaez 
aztertu behar da erreklamaturiko kaltearen eta zerbitzu publikoaren artean kausazko
erlazio edo harremanik dagoen ala ez.

Aztertzen ari garen kasuan, erortzeko arriskua ez zaio jarduerari, txosnen instala-
zioari, lotzen; aitzitik, zuzeneko lotura du erorikoa gertatu zen espaloiaren balizko 
egoerarekin; horrenbestez, aztertu egin behar da ea espaloian zegoen hodia erorikoa 
eragiteko modukoa ote zen, kasuaren inguruabarrak eta hodiaren ezaugarriak (disei-
nua, kokapena, ikusteko moduan ote zegoen, eta abar) aintzat hartuta. Batzordearen
ustez, kasu honetan ez da aplikatu behar jurisprudentziak jarduera publikoaren ikus-
kizun publikoen eta jolas jardueren azpisektorerako eman duen doktrina (ABJIak: 
33/2006 eta 51/2006); izan ere, ezin da jo txosnak gune mugatu batean jartze hu-
tsak arriskua sortzen duela, eta, Administrazioak, funtzionamendu ona izanda ere, 
gune horretan gertatu kalte ororengatik erantzun beharra, kalteen sorburuari begiratu 
gabe.

[…]

Horrenbestez, 2007ko abuztuaren 23ko 24:00en eta 00:30aren artean jarri dezakegu 
erorikoaren ordua,… lorategien inguruan gertatu baitzen, su artifizialen jaurtiketa 
amaitu eta ordu bete edo ordu eta erdi geroago.

Aurrekoari gehitu behar diogu, hala ere, Batzordeak ez duela ikusten udal adminis-
trazioari egozteko moduko inongo irregularitaterik, ondare-erantzukizuna ekarriko 
lukeenik.

 Egin diren probak ikusita, Batzordeak uste du ez dela kausazko harreman edo erla-
ziorik egiaztatu. Egin-eginean ere, ez da frogatuta geratu erorikoa udalaren axolaga-
bekeriagatik gertatu zenik, ezta udalak txosnak jartzeko baimena eman zien erakun-
de edo entitateen ardura faltagatik ere.

Izan ere, hustubidea behar zuten txosnek ura isurtzeko, erabat onartezina li-
tzatekeelako ur hori zuzenean kalera botatzea. Era berean, instalazio horiek behin-
behinekoak edo aldi baterakoak zirela ikusita, lurraren gainean jarritako hodi batez 
lotu beharko zen hustubide hori estolderiarekin. Ikusi ahal izan dugunez, udalak jarri-
tako baldintza orokorretan beren-beregi debekatzen da zoladura edo lurzorua zula-
tzea edozein elementu ainguratzeko.

Bada, udalak hautatu eta hobetsi zuen irtenbidea, adierazi dugun bezala, txosnetako
bi estolderiarekin lotzeko hodia jartzea izan zen, eta hodi horrek ia espaloi guztia har-
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tzen zuen, argazkietan ikusi daitekeenez. Erreklamatzaileak, ordea, ez du zalantzan
jarri aukera horren egokitasun teknikoa, eta ez du bide alternatiborik erakutsi, bide 
horiek erabilita erorikoa ekidin zitekeelakoan.

Hodia, bere aldetik, babesgailu baten barruan zegoen, Electro-Liaison markakoa 
eta Polytrack motakoa, zerbitzuaren txostenaren arabera, eta: a) udalak hori erabil-
tzen du normalean behin-behineko instalazioetako kableak edo hodiak babesteko; 
b) badu azalera irristagaitzik (anti-skidding surface) eta hori kolore deigarririk, ondo 
ikusteko modukoa (high visibility); ondorioz, aukerarik onena da oinezkoen segurta-
suna babesteko bide publikoan edo kalean dauden behin-behineko instalazioetan.

Gauzak horrela, eta kasuaren inguruabarrak ikusita, hona Batzordearen ustea: ezin
da ondorioztatu Administrazioak konplitu ez duenik eskatu daitezkeen segur-
tasun-estandarrak bermatzeko betebeharra; izan ere, kontrakoari eutsi ahal 
izateko, onartu ezin daitekeen ideia bat hartu beharko litzateke abiapuntutzat:
espaloian behin-behineko edo aldi baterako instalazioak izate hutsak berez 
dakarrela betebehar hori haustea.

Beste alde batetik, jendez beteriko jaigunera sartzeak, kontuan hartuta goitik behera 
aldatuta dagoela txosnak jarri izanagatik, zera eskatzen du: kontuz ibiltzea eta es-
paloiari arretaz begiratzea. Hala egin izan balu, ez dago zalantzarik erreklamatzailea
eta bere lagunak jabetuko zirela espaloian irtengune bat zegoela —erraz ikusteko 
moduan baitzegoen, eta oso deigarria baitzen— eta zailtasunik gabe saihestuko zu-
tela. Eguneroko bizitzan ohituta gaude espaloian oztopoak aurkitzen, eta oinezkook,
beraz, behar bezalako arreta jarri behar dugu horiek saihesteko.

Kasu honetako garrantzizko inguruabar guztiak kontuan hartuta, alde batera utzi 
behar da kaltearen eta udal zerbitzu publikoaren arteko kausazko lotura, erreklama-
tzaileak, arreta minimoa jarriz gero, bere esku zuelako erorikoa ekiditea.

Laburbilduz, ez da egiaztatu zerbitzu publikoaren funtzionamenduaren eta kaltearen 
arteko kausaltasun-harremana; izan ere, gauza bakarra frogatu baita: erreklama-
tzailea lurrera erori zela, baina hori edozein arrazoirengatik gerta zitekeen (urrats 
okerra, despistatuta ibiltzea, eta abar).

16/2008 ABJI 19.etik 47.era par.

D) Kirol-instalazioak

Aurrekotik ondorioztatu dezakegunez, S.A.S jaunak lesioa hartu zituen inguruabarrak 
zalantzarik gabe frogatu ez direnez, ezin da ulertu laprast egin zuen putzua izan zela 
erorikoaren eragilea, ezta, ondorioz, Administrazioari leporatu dakiokeen frontoiaren 
mantentze txarraren ondorio izan zela. Horrek guztiak alde batera uzten du Adminis-
trazioaren ondare-erantzukizuna onartzea erreklamatzaileak jasandako kalteak dire-
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la-eta; izan ere, ez dago ondare-erantzukizunik badela jotzeko baldintzarik, kausazko
lotura falta da eta.

Are gehiago, erreklamatzaileak erorikoaz dioena onartuta ere, udal administrazioa ez 
litzateke erreklamatzaileak jasandako lesioaren erantzule izango; izan ere, udal zerbi-
tzuaren funtzionamenduarekiko kausazko lotura hautsita gertatu baitzen erorikoa, 
gauzak dauden moduan ezin delako baztertu kolpea erreklamatzailearen erru hu-
tsagatik gertatu zela, beharrik gabe onartu zuen-eta erortzeko arriskua, euriaren on-
dorioz baldintzarik onenetan ez zegoen frontoian aritzea erabaki baitzuen, inguruabar 
horiek ezagututa. 

Aurreko tesia defendatzerakoan, gogoan eduki behar da, adierazi dugun bezala 
(administrazio-prozeduran frogatu baita, eta erreklamatzaileak ez dio kontra egin),… 
enpresako langileak, euria ari zuenez, eta halakoetan ohi duenez, beren-beregi es-
katu ziola erreklamatzaileari eta haren jolaskideei frontoitik alde egin zezatela; beraz, 
erreklamatzaileak, kasu hartan, bazekien arriskua zegoela kirolean jarduteko, eta 
onartu egin zuen hala jardutea; are gehiago, arriskuaren berri ematen zuten kartelak 
ere bazeuden, eta erreklamatzaileak urteak zeramatzan instalazio horiek erabiltzen 
eta bazuen egoeraren berri. Beraz, zalantzarik gabea da erreklamatzaileak, fron-
toian jolastu aurretik,… enpresako langilearen abisua jaso zuela, arriskua ze-
goelako, eta arriskuaren berri ematen zuten kartelak ere bazeudela, hots, euria 
bazan frontoia ez erabiltzeko aholkua ematen zutenak.

Ohartarazpen horiek, hala ahozkoak nola grafikoak (arrisku-seinale eta guzti), 
kausazko lotura haustea ekarriko lukete, Administrazioak arrisku ezagunei aurre 
hartzeko jarduera (eraginkortzat jo dezakeguna) burutu zuelako: arriskuaz ohartaraz-
teko seinale egokiak paratu eta mantentzea, instalazioen zaintzaz arduratzen zen per-
tsonaren ohartarazpenak; horrenbestez, ezinezkoa litzateke kausazko loturarik ezartzea 
Administrazioaren balizko jarduera omisibo baten eta ondorio kaltegarriaren artean.

22/2008 ABJI 38.etik 41.era par.

E) Bide publikoak mantentzea

Beste era batera esateko, gauza bat da lauza batzuk apurtzea eta hutsuneak 
asfaltozko aglomeratuarekin betetzea, eta oso besterik da, ordea, horrek arrisku 
handiagoa ekartzea oinezkoen joan-etorriei, edo erortzeko aukerak gehitzea, edota 
erorikoak eragitea, besterik gabe. Gune horren egoera, beharbada, ez zen per-
fektua izango estetikaren aldetik, baina ez zuen oinezkoen joan-etorriei traba 
egiteko moduko oztoporik batere.

Kasu honetako garrantzizko inguruabar guztiak aintzat hartuta, ez da egiaztatu zerbi-
tzu publikoaren funtzionamenduaren eta kaltearen arteko kausaltasun-harremana; 
izan ere, gauza bakarra frogatu baita: erreklamatzailea lurrera erori zela, baina hori 
edozein arrazoirengatik gerta zitekeen (urrats okerra, despistatuta ibiltzea, eta abar).
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Are gehiago, koska edo malda oso-oso txikia —lehen begiratuan ez ikusteko mo-
dukoa, noski— zegoela egiaztatuz gero ere, Batzorde honek sarritan adierazi du 
hutsaren hurrengo neurriak dituen oztopo batekin estropezu egin eta erortzeak an-
tijuridikotasunik gabeko kaltea dakarrela, administratuak jasan beharrekoa. Eta hori 
guztia, ezinezkoa delako bide, espaloi, kale edo pasealeku guztiak ezin hobeto ego-
tea, zaintzaren eta mantentzearen ikuspuntutik.

18/2008 ABJI 357.etik 37.era par.

Oraingo kasu honetan, baldosa edo lauzen egoerak ez luke erakutsiko espaloiaren 
egoera bat, oinezkoen joan-etorrietarako arriskua areagotzeko modukoa, eta ez luke 
biderik emango hau egiaztatzeko: zerbitzuaren funtzionamendu txarra, udalak es-
paloiari oinezkoen joan-etorria ahalbidetzeko egoeran eusteko duen betebeharra ez 
betetzean edo saihestean gauzatua. 

Batzordearen iritziz, eta honen antzeko kasuetan, bide publikoek berezko dute 
irregularitatea edo maila-diferentzia; batez ere, eta eraikuntzaren alorreko 
zenbait arrazoi edota kokatuta dauden lurraren ezaugarriak direla eta, bertan 
bereizi behar direnean lauzatxo-multzoak edo espaloi-zatiak; eta, halakoetan,
Batzordearen aburuz, eta mailen arteko desberdintasun edo alde onargarria izan 
arren, espaloien egoera egokia da —hots, gizarte- eta ekonomia-egoeraren arabe-
ra espaloi horien mantentze-lanetarako eska daitekeen estandarraren barrukoa—,
oinezkoek espero eta aurreikusi baitezakete maila-desberdintasun edo irregularita-
terik izatea. Gure 60/2007 irizpenean aztertu genuen kasu zehatzean —erantzuna 
eman baikenion kontsulta bati Donostiako espaloi batean gertaturiko eroriko bati 
buruz, espaloiaren zoladuraren egoera gaur egun erreklamatzaileak aurkeztu due-
naren antzekoa zelarik—, honela baloratu genuen kontua: irregularitatearen txikiak,
2 zentimetro koska edo alderik handienari zegokionez —orain aztertzen ari garen 
kasuan, herri-lanetako udal ingeniari teknikoak zera ikusi du argazkietan: zentimetro 
bat eta biren arteko asentu moduko bat baldosa batzuetan, hexagono zuriak eta ze-
rrenda beltzak bat egiten duten tokian—, koska edo maila hori okerragotzeko beste 
inguruabarrik ezean, galarazi egiten du gaur egun planteatzea eraikuntza-estandar 
bat, koska hori nahitaez kendu edo gutxitu beharko lukeena.

39/2008 ABJI 39.etik 40.era par.

Ikus 47/2008 ABJI 30.etik 32.era par.

Udal zerbitzuaren txostenak jaso duenaren arabera, ibilgailuak oinezkoentzako gu-
netik atzeraraztea da pibote edo zutoinen helburua, eta ez dago piboteei buruzko 
berariazko araurik.

Apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuak, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen 
eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau 
teknikoak onartzen dituenak, hiri-altzaritzat jo ditu bolardo edo mutiloiak. Arau horrek 
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dioenez, «erabilera publikoko espazio libreetan jartzen diren mutiloi edo mugarriek 
ondo ikustekoak izateko modukoak izango dira, bai eta bertan trabatzeko zailak ere».

Kasu honetan, espedientean dauden argazkiek ez dute zerbitzuaren funtzionamendu
txarra egiaztatzeko biderik ematen, eta funtzionamendu txarra izango litzateke uda-
lak ez betetzea edo alde batera uztea trafikoa, oinezkoek kale bera erabiltzearekin
uztartuta, antolatu eta kontrolatzeko betebeharra. Pibote edo zutoin horiek, gainera, 
ikusteko modukoak dira, neurriaren aldetik, eta kolore ere nabarmendu egiten da 
lurzoruarenetik. Ildo beretik, ez dute egiaztatu garrantzizko akatsik, oinezkoari kale-
ra sartzea oztopatu edo galaraziko dionik, eta ez da antzeman oinezkoari piboteak 
ikustea galarazi edo zailduko dionik ezer.

Hona gure ondorioa, beraz: piboteak edo zutoinak ez zeudela behar ez bezala 
edo administrazio-aginduren baten aurka jarrita; gertakaria, beraz, istripu ta-
malgarria izan zen. Ondorioz, ez dugu ikusi kausazko loturarik dagoenik.

46/2008 ABJI 28.etik 31.era par.

Hain zuzen ere, honako hau hartu du oinarritzat erreklamatzailearen eskariak: udal 
zerbitzuaren funtzionamendu okerrik ezean ez zela kalterik izango. Erreklama-
tzailearen tesiaren arabera, bezeroei arriskurik gabe arreta egiteko moduan paratu be-
har zuen udalak merkatua edo azoka, azoka edo merkatuko guneko edo inguru hur-
bileko edozein oztopo kenduta, edo, hala balitz, oztopoak seinaleztatuta eta arriskuaz 
ohartemanda: tamalez gertatu zen istripua bezalakoak saihestuko lirateke horrela. 

Beraz, eta erreklamazioaren arabera, azokako postuak aparkalekuaren gunean koka-
tuta egotea, eta zehazki, azokako postu batean espaloiaren irtengune bat egotea 
izan zen erorikoaren eragilea; izan ere, instruitu denaren arabera, ez dago jasota es-
paloian joan-etorria galarazteko edo zailtzeko moduko beste ezer zegoenik (zoladura 
gaizki, euria, lokatza, argirik eza, eta abar).

Erreklamatzailearen tesiak, ondorioz, zera dakar: espaloiak merkatuaren gune guz-
tian seinaleztatu beharra, jendea inguru guztitik ibili daitekeelako, toki irekia izaki. 

Horiek horrela, eta aipatu inguruabarrak ikusita, Batzordeak uste du Erandioko uda-
lak ez duela bete gabe utzi bide publikoak zaintzeko berariazko betebeharrik 
batere; izan ere, aztertzen ari garen moduko merkatu edo azoka baten ezauga-
rriek —astean behin egin ohi dela, bereziki— toki irekian, kalean, jartzea eska-
tzen baitute, ibilgailuen aparkalekuan, hain zuzen ere. Konfigurazio urbanistikoa 
lurrazaleko aparkaleku batena da (espaloiak zintarriekin zatirik gehienetan, eta sartu-
irtenetarako eta ibiltzeko zenbait modu), eta erabiltzaileek kontuan hartu behar dute 
hori; horrenbestez, behar bezalako arreta ez jartzearen ondorio izan daiteke A.C.A. 
andrearen erorikoa.

 57/2008 ABJI 29.etik 32.era par.
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Kontua da erabakitzea ea udala akastun arketaren jabea ez izateak apurtzen ote 
duen udal jardueraren eta eragindako kaltearen artean behar den kausazko lotura.

Horretarako, beharrezkotzat jo dugu kasu honetan eragindako udal eskumena —hi-
riko kaleen zoladura— noraino iristen den gogoratzea: zoladuraren mantentze-lanak,
eta ibiltarien joan-etorriaren segurtasun-baldintza objektiboak bermatzea. Udalak, 
beraz, bide publikoa edo kalea ondo kontserbatuta eta zainduta dagoela begiratu 
behar du, bere kontrolpeko gunea eta elementuak dira eta.

Ondorioz, nahiz eta udalari ez egokitu arketa edo kutxeta materialki konpon-
tzea, ez dago zalantzarik kutxetaren jabetza duen enpresari eskatu behar ziola 
konponketa, eta, betiere, ibiltarien joan-etorrietarako segurtasun-baldintza 
objektiboak bermatu behar zituela, eta, ondorioz, kutxeta konpontzeko obli-
gaziorik gabe ere, bai seinalatu edo markatu behar zituela bide publikoan edo 
kalean dauden elementuak, baldin eta, kasu honetan bezala, oinezkoei kaltea 
eragiteko modukoak badira. Batzorde honen ustez, beraz, zerbitzu publikoaren fun-
tzionamendu txarrarengatik erantzun behar du udalak, kasu honetan.

Tesi hori berrestera datoz, gainera, hainbat epai —Auzitegi Gorenarenak ez badira 
ere—, aztertzen ari garen kasuaren antzekoetan eman baitituzte, sarritan eta era uni-
formean eman ere, Telefónica S.A. enpresa pribatua tarteko zela: Murtziako Auzitegi 
Nagusiaren 1997ko uztailaren 31ko, 2001eko maiatzaren 10eko eta 2005eko urtarrila-
ren 21eko epaiak; Andaluziako Auzitegi Nagusiaren 2002ko ekainaren 5eko eta aben-
duaren 13ko epaiak; Kantabriako Auzitegi Nagusiaren 2003ko urtarrilaren 31ko epaia; 
Madrilgo Auzitegi Nagusiaren 2005eko apirilaren 14ko eta maiatzaren 19ko epaiak.

61/2008 ABJI 20.etik 23.era par.

Nolanahi ere den, galtzadak akatsak edukitzea eta baldintzarik onenetan ez ego-
tea ez da nahikoa, besterik gabe, udalaren ez betetzea edo arreta-falta izan zela 
ondorioztatzeko; izan ere, estandarrak ezin du ekarri udalerri bateko bide, espaloi, 
kale edo pasealeku oro erabat perfektu, ezin hobeto, egon beharra zaintzearen eta 
mantentzearen aldetik —estandarra arrazoizkoaren gainean eraikitzen baita, eta ez 
ezin hobearen gainean—.

Beste era batera esateko, gauza bat da galtzada pitzatuta egotea, eta oso bes-
terik da, ordea, horrek arrisku handiagoa ekartzea oinezkoen joan-etorriei, edo 
erortzeko aukerak gehitzea, edota erorikoak eragitea, besterik gabe. 

74/2008 ABJI 29.etik 30.era par.

Gertaturiko istripuaren emaitza udal administrazioari egotziko bazaio, honako hau 
aztertu behar da: udal administrazioak bide publikoei egoera on eta egokian eusteko 
duen betebeharra, ibilgailuen zirkulazio eta pertsonen joan-etorri segurua berma-
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tze aldera. Hau da, betebehar horren norainokoa aztertu behar da, edo, gauza bera 
dena, eman beharreko prestazioaren arrazoizko estandarra.

Gai horri buruz esan daiteke, jurisprudentziari jarraiki (AGEak: 1994ko uztailaren 
21ekoa, 1996ko abenduaren 31koa eta 1997ko urtarrilaren 27koa), kasu honetan 
udalari dagokion betebehar edo obligazioak —bideko erabiltzaileek jasandako kalteen 
ondoriozkoak—, printzipioz, eta erantzukizuna zuzenekoa eta objektiboa denez gero, 
Administrazioak galtzaden mantentze-lanak egiteko duen betebeharraren ondorioz 
gertaturiko kalte guztiak hartzen dituela; izan ere, ibilgailuak gidatzerakoan —gauza 
bera esan daiteke oinezkoentzat— konfiantzaren printzipioa erabiltzen da, zeinaren 
arabera galtzaden erabiltzailea bideetatik baitabil bideok baldintza onetan daudelako 
konfiantzan, bere aldetik ere jarrita, noski, ohiko arreta, une bakoitzeko kanpoko ingu-
ruabar bereziak aintza hartuta, hala nola trafikoa eta baldintza meteorologikoak.

Baina galtzadari ziurtasunez ibiltzeko moduko baldintza egokietan eutsi beha-
rrak ez du esan nahi kausaltasun-harremanetik kanpoko egintza edo gertakari 
batek —inoren edo hirugarren baten egintzaz gauzatua— ezin dezakeenik 
administrazio-erantzukizuna murriztu edo, are, baztertu. Izan ere, kausazko 
lotura haustea gertatu baitaiteke, zerbitzua emateko eskatu daitekeen estandarra 
betetzearen arabera; hau da, arrisku-egoerarik —adibidez, zuhaitz bat erortzea, olioa 
isurtzea edota oztopo bat jartzea— gertatuz gero, istripua ekiditeko erantzuna eman 
beharra, eta horrek, normalean, arriskuaren sorburuarekin eta ezustekoaren eta kal-
tea gertatzearen bitartean igarotako denborarekin du zerikusia.

Bada, inguruabarrak horiek ikusita, gure ustea da kasu honetan ezin zaiola udal ad-
ministrazioari leporatu zerbitzua emateko arrazoizko estandarra bete ez izana, kon-
tuan hartuta, gainera, kasu honetako udal administrazioak bere esku dituen baliabide 
mugatuak.

86/2008 ABJI 31.etik 34.era par.

Aldez aurretik, baina, zera zehaztu behar da: erantzukizunaren erreklamazioa zer ad-
ministraziori (Getxoko udalari) zuzentzen zaion, kaltea administrazio horri egotzi ote 
dakiokeen.

Udal horrek, erorikoa… anbulatorioko arkupean gertatu zela ikusita, arkupea dagoen 
eraikinaren jabearen gunea dela iritzi dio; zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorrarena, horren ondarearen barrukoa baita, hurrengo xedapenak 
aintzat hartuta: ekainaren 26ko 8/1997 Legea, Euskadiko Antolamendu Sanitarioare-
na, 24.2 artikulua; eta azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuz onetsitako Eus-
kadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina, 1. eta 6. artikuluak.

Bada, espedientean dagoen hirigintza-dokumentazioa ikusita eta udaleko azpiegitura 
eta zerbitzuen arduradunak adierazitakoa kontuan hartuta, gune horren titularra Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra dela ondorioztatu daiteke.
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Higiezinaren jabe den aldetik, hauek dagozkio, besteak beste: higiezina segurtasun, 
osasun, irisgarritasun eta apaintasun egoera onean mantentzea, legeak eskatzen 
duenaren arabera; eta beharrezko hobekuntza- eta birgaitze-lanak egitea, kon-
tserbatzeko legezko eginbeharra bete arte. Kontserbatzeko eginbehar hori, gaur 
egun, ekainaren 20ko 2/2008 Legegintzako Errege Dekretuz onetsitako Lurzoruaren 
Legearen testu bateratuaren 9.1 artikuluan dago jasota , eta antzeko terminoetan, 
zorrotzago bada ere, Eusko Legebiltzarraren ekainaren 30eko 2/2006 Legean, Lurzo-
ruari eta Hirigintzari buruzkoan, 199. artikuluan.

Gogoratzekoa da, era berean, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 
5eko 38/1999 Legeak, osasun-eraikin publikoei ere aplikatzen baitzaie —2.a) artiku-
lua—, 3.1 b) 3 artikuluan xedatu duela eraikinak egoki proiektatu, eraiki, mantendu 
eta zainduko direla, eta, besteak beste, hurrengo oinarrizko betekizuna konplituko 
dutela: erabiltzeko segurtasuna, halako moldez non eraikinaren erabilera arruntak ez 
dien pertsonei istripu-arriskurik ekarriko.

Eginbehar horiek ez betetzeak edo gaizki betetzeak, jakina, Euskal Autonomia Erki-
degoko Administrazio Orokorraren ondare-erantzukizuna sortu dezake, AJAPELen 
139. artikuluaren eta hurrengoen arabera.

Aurreko hori, kontuan hartuta erorikoa ez zela hiriko bide publikoan edo kalean 
gertatu, berez da nahikoa Getxoko udalari egotzi nahi zaion inputazio-titulua bazter-
tzeko.

Hala ere, zerbait gehiago ere esan daiteke, kontuan hartuta bai erreklamatzailearen
deklaraziotik —arkupetik zihoan, baina metrora joan nahi zuen— bai inguruko argaz-
kietatik —zenbait pertsona ageri ziren argazkietako batean arkupetatik pasatzen— 
ondorioztatu daitekeela arkupe horiek, dirudienez, abantailak ematen dizkiotela uda-
leko oinezkoentzako bideen sareari, eta beste ekipamendu batzuetarako (metroa, 
adibidez) irispidea ere errazten dutela, eguraldi txarra denean batez ere, ibilbide ero-
soa eta babestua eskaintzen baitute, paralelo dagoen kalearekin konparatuz gero.

Horrenbestez, zera onartu daiteke: eraikinaren titularraren gune pribatiboa dela, 
eraikinaren eranskina eta zati komun eta banaezina, baina, aldi berean, erabile-
ra publikokoa, eta oinezkoen ibilbideen barrukoa.

Dena den, hortik ezin da ondorioztatu udalak gune hori zaindu eta mantendu 
beharra duenik, espaloien eta galtzaden egoeraren erantzukizuna duen aldetik.

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien 
Salaren 2002ko ekainaren 15eko epaiak (JUR 2002/151455) abiapuntutzat hartu 
du «erabilera publikoko eta titularitate pribatuko gune» kontzeptua, «sarri aipatzen 
baita arauetan eta ordenantzetan, are Auzitegi Gorenaren beraren jurisprudentzian,
zeinaren barruan aipatuko baititugu orain 1996ko abenduaren 16ko epaia (RJ 9307) 
edo 1998ko abenduaren 15ekoa (RJ 10105), erabilera publikoko zortasuna , erabile-
ra publikoko gune libre pribatua eta antzekoak agertzen baitira benetako kategoria 
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gisa —horien sorburua aztertuko ez badugu ere—, ondasunen gaineko titularitate-
estandar edo -mota bien (subjektu publikoa ala pribatua den) artean tartekatzen dira 
eta»; hala ere, ukatu egin du udalak akatsak konpondu behar dituenik, kontserbazio-
baldintza egokietan eusteko.

Egia da Auzitegi Gorenak, erorikoen kasuan, oinezkoen pasabidean dagoen elemen-
turen bat gaizki dagoela egiaztatuz gero, alde batera uzten duela elementu horren 
titularitatea, eta udalari dagozkion zaintza eta kontrol lanetara jotzen duela (AGEak: 
1994ko abenduaren 22a-RJ 10703, eta 2003ko irailaren 22a-RJ 8909), eta udalak 
erantzukizuna duela deklaratzen.

Beste auzitegi nagusi batzuek, Gaztela eta Leongoak kasu, ez dute funtsezkotzat jo-
tzen erorikoa gertatu den hiri-espazioaren kalifikazioa.

Ildo horretatik, 2000ko irailaren 15eko epaia (JUR 2001\5357):

oinezkoen erabilera publikorako tokia izaki —eta berdin dio titularitate publikokoa den 
nahitaez lagatzeko espazio libre izatearen ondorioz, edo erabilera publikoko espazio pri-
batu—, udalari dagokion hirigintza-diziplinaren kontrola, eta erantzukizuna du oinarrizko
segurtasun-arauak ez betetzeagatik, gertakarian zerikusia eduki ahal izan duten neu-
rrian; izan ere, bere esku ditu autotutela-baliabideak, eta urbanizazioen segurtasun-
baldintzak kontrolatu behar ditu.

Hirigintza Diziplinari buruzko Erregelamenduak 10.2 eta 3 artikuluan ezarri du udalek 
beharrezko obrak aginduko dituztela, edo, hala bada, subsidiarioki egikarituko dituztela, 
urbanizazioak eta eraikuntzak zaintzeko, eta segurtasun. osasun eta apaindura pu-
blikoko baldintza egokietan eusteko.

Era berean, 2008ko apirilaren 30eko epaia (JUR 187122):

[…] udalari ondare-erantzukizuna egotzi ahal izan zaio oinezkoek gaizki zeuden espaloie-
tatik ibilita jasan dituzten kalteengatik; eta erantzukizun horren oinarritzat hartu daiteke 
udalak, dagozkion zaintza- eta mantentze-lanen bidez, ez diela espaloiei segurtasun- eta 
bilgarritasun-baldintza egokietan eutsi, horren erantzule nagusia bada ere; edo, bestela, 
ardura dutenei ez dielako eskatu zaintza- edo mantentze-lan horiek egin zitzaten.

Batzordearen ustez, dena den, udalak baditu ahalmen horiek kasu honetan ere, 
Eusko Legebiltzarraren ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzkoak, 203. artikuluan dioenaren arabera; baina omisioaren ondoriozko eran-
tzukizuna egotziko bazaio aldez aurretik egiaztatu beharko litzatekeen eragindako 
beste Administrazioari dagozkion eginbeharrak ez direla bete.

Orduan bakarrik aztertu ahal izango litzateke udalaren ekintza edo omisioa tartekatu 
ote den gertakari lesiboan, baita norainoko zerikusia duen ere, erantzukizuna finkatu 
ahal izateko, eta horretarako, jakina, AJAPELen 140.2 artikuluak dakartzan irizpideak 
hartu beharko lirateke kontuan: administrazio bakoitzak «zein eskumen dituen, ba-
bestu beharreko herri-interesak zeintzuk diren eta zein neurritan hartu duen parte». 
Oro har, Auzitegi Gorenaren 1999ko azaroaren 23ko epaiak (Arz. 1370/2000) adierazi 
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duenez: «bidezko da legitimazioa ematea jarduera kaltegarrian protagonismoa duen 
administrazioari, eta kanpoan uztea jarduera osagarri edo gehigarrien bitartez lagun-
tzen aritu direnak, kontuan hartuta azken jarduera horiek ez direla esanguratsuak kal-
tea eragin duen jarduera edo zerbitzua ematearen ikuspuntutik, ezta kaltearen kausa 
eragile izatearenetik ere (adibidez, 1993ko azaroaren 15eko AGE)».

Espedientean ez dago jasota baldosak gaizki zeudenik —ondo daude, lehen begira-
tuan, eta ez da hausturarik edo arrakalarik ikusten—, baina ezin dugu baieztatu, ezta 
ere, oinezkoak seguru ibiltzeko behar diren baldintzak betetzen zituztenik, ez baita 
baldosen ezaugarri teknikoei buruzko frogarik egin.

Printzipioz, behin erorikoa non gertatu zen zehaztuta, ezin da erreklamatzailearen as-
moa onartu, kaltea ezin zaiolako bideen zerbitzu publikoaren funtzionamenduari egotzi, 
ez baita aski udalak inguru horren gaineko kontrol- eta gainbegiratze-ahalmenak izatea.

Osakidetza erakunde publikoa —atxikita baitu higiezina— arduratzen denean osasun 
zerbitzu publikoa emateko eraikinaren erabiltzaileen segurtasuna bermatzeaz, baita 
higiezina mantentzeaz eta zaintzeaz ere, ez da pribatu huts gisa ari, eta eskumena 
du bere titularitatepean duen zerbitzu publikoaren funtzionamenduaren ondoriozko
kalteak ordaintzeko eskariez arduratu eta eskari horiek ebazteko.

Laburbilduz, bidezko da egindako erreklamazioa ezestea, kalterik egin gabe, noski, 
zuzenbidearen arabera ente edo erakunde horren kontra erabili edo egikaritu daitez-
keen ordainketa-akzioei, beste prozedura baten gauzatuko beharko lirateke eta.

158/2008 ABJI 32.etik 52.era par.

Erreklamatzaileak dioenez, udalak begiratu behar du joan-etorrietarako lekuak libre 
eta arriskurik gabe egotea, eta hiri-altzari berriak jarri behar ditu, hala behar denetan, 
edo, hala bada, hirugarren batzuen erruz gaizki dauden espaloi-baldosak aldatu. 
Erreklamatzailearen tesiaren arabera, udaleko bide zerbitzuak harea edo hondarrik 
gabe eduki behar zuen galtzada, baita baldosak egoera ezin hobean ere, obrak 
zirauen bitartean, eta horrek esan nahiko luke egiten ari diren obra publikoetatik 
sartu-irtenean dabiltzan kamioietatik hondar edo legarrik eroriz gero berehala kendu 
beharko luketela, eta baldosa berriak jarri edozein aldaketa gertatuz gero.

Zehazki, eta erreklamatzailearen eta lekukoen arabera erorikoaren sorburu izan zenari 
ekinez, egia da bideak garbitzeko zerbitzuek obratan dauden kaleetan ere jardun 
behar dutela udalerrian, jardun ere, jakina, posible denaren mugen barruan.

Zerikusia duen zerbitzu publikoaren jarduerari eska dakiokeen maila ezin da ezarri 
erantzun behar dion gertaera-mota alde batera utzita, eta, hemen aztertzen ari ga-
ren kasurako, estandarra erreklamatzaileak proposatu parametroetan ezarriz gero, 
ez litzateke onargarria izango: bere erreklamazioak barne dakar harea edo hondarra 
berehala kendu beharra, eta hori ez dator bat egingarritasunaren irizpidearekin (es-
tandarra ez baita zerbitzurik onena, baizik eta posible dena).
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Udalerrian egiten ari diren obretatik sartu-irtenean dabiltzan kamioetatik harea edo 
hondarra eroriz gero udaleko garbiketa zerbitzuari berehala kentzea eskatzeak gain-
ditu egiten du funtzionamendu txarra ondorioztatu daitekeen estandarra eraikitzeko
behar den arrazoizkotasun-testa.

Zoladura, bere aldetik, nahiko egoera onean zegoen, eta espaloian ez zen ikusten 
joan-etorria zailtzeko moduko beste inguruabar espezifikorik; aldi berean, ez da ikus-
ten obrak gaizki seinaleztatuta zeudenik, oinezkoei ustekabeko oztopoa agertzeko 
moduan; eta, azken finean, pilatutako hondarra edo legarra ez zen, berez, ibiltzeko
oztopo handia, ikusi ere ez da egiten-eta argazkietan.

Argazkien arabera, gainera, arrazoizko ematen du pentsatzea obren lekutik igarotzen
zen edonork ikusi zitzakeela ondo; are gehiago, espaloia obren gunetik bereizten 
duten hesiak ere ikusten dira, eta, horrenbestez, normaltasun osoz aurreikusi daiteke 
espaloian harea edo legarra egon daitekeela, eta ez dago logika edo arrazoitik kanpo 
oinezkoari eskatzea behar bezalako arretaz ibili dadila inguru horretatik.

168/2008 ABJI 56.etik 61.era par.

Laburbilduz, alboko obra publiko batzuen ondorio zen espaloiaren egoera: baldo-
sarik gabe, eta zementuz zolatuta (inguru horretako inguruabarrekin bat zetorren 
hori), behin-behineko pasabide gisa, obrek iraun bitartean. Lekukoaren arabera, argi 
zegoen inguruan obretan ari zirela, behin-behineko pasabidea zela, eta jende askok 
erabiltzen zuela, argazkiek erakusten duten bezala.

[…]

Obrek ukituta eta aldatuta zegoen espaloia, eta, beraz, handik ibiltzea arrisku-
tsuagoa zenez, neurri berean areagotu behar zen oinezkoaren arreta eta ardu-
ra. Inguruabar edo baldintza horiek aintzat hartuta, obrarik gabeko espaloi baldo-
sadunean baino arreta handiagoa eskatu dakioke erreklamatzaileari; hau da, tentu 
handiagoz ibiltzea, estalki metalikoa ikusi eta ez erortzeko moduan.

175/2008 ABJI 40.etik 42.era par.

Ikus 221/2008 ABJI 42.etik 45.era par.

Hartara, zera behar da, Udalaren jarduerak kaltean nahikoa zerikusi izan zuela 
ondorioztatu ahal izateko: udalak alde batera edo bete gabe utzi izana oinez-
koen edo ibiltarien segurtasuna bermatzeko beharrezko neurriak betetzen ote 
ziren begiratu beharra; laburbilduz, udalaren kontrolik ez izatea obrak oinez-
koei ematen zien segurtasunari buruz, are gehiago jende asko etortzea espero 
zen egun batean, txirrindulari-lasterketa zela eta.

Segurtasun- eta osasun-azterlanak honako hau ezarri zuen obra guztirako: seinale 
eta kartel iraunkorrekin seinaleztatzea obra guztia, eta hesirik edo itxiturarik jarri 
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ezean, seinaleztapen- eta balizazio-zintak jartzea 10 metrora. Era berean, honako 
hau ere eskatzen zuen: materialak eta hondakinak biltzeko perimetroan itxitura edo 
hesi iraunkorra eta sendoa jartzea, 2,20 metro edo gehiagoko altuerarekin; eta estal-
kiaren edo teilatuaren inguruan, halaber, defentsa perimetral bat, metro bat baino al-
tuagoa, babes-sareekin, pertsonak eta materialak erori ez daitezen; arriskuen artean, 
berriz, haize bortitzak aipatzen dira, besteak beste.

Beste alde batetik, eta «cubiertas» (estalkiak) izeneko obraren faseari dagokionez, 
zera eskatzen da, materialik erori ez dadin: hegaleko defentsa-barandari lotutako 
sare bertikal perimetralak, metro bat baino altuagoak. Behar bezala jarri beharko dira 
sare horiek, eta egoera onean beharko dute.

Egindako lekukoen frogatik ondorioztatzen denez, egun horretan, goizez, segurta-
sun-zinta batekin itxita zegoen ingurua (hiru lekukok baieztatu dute hori, eta lekukoe-
tako bik zehaztu dutenez, ikusi egin zuten zinta, 9:30ean batek, eta 10:45ean bes-
teak); hala ere, bat datoz lekuko guztiak: istripuaren orduan ez zegoen ez zintarik, ez 
hesirik, ezta babes-sarerik ere.

Gero, berriz ere inguratu zuten zintaz alde hori auzo batzuek, eta hurrengo egunean 
Udalak errekerimendua egin zion enpresari, obrak hesi metalikoz inguratu zitzan.

Txirrindulari-proba edo -lasterketari dagokionez, honako hau gogoratu behar 
da: 1428/2003 Errege Dekretuak, azaroaren 21ekoak, Zirkulazio Araudi Orokorra 
onartzeko denak, bere II. eranskinean arautu duela bidea nola erabili behar den 
lehiaketazko kirol-proba antolatuak (eta egun horretan aipatu herrian egin zena ha-
lakoa zen) egiten direnean. Kirol-proba baimentzeko, lasterketa nondik joango den, 
bide horren titularraren txostena behar da, bideragarritasunari buruzkoa, eta txostena
loteslea izango da baldin eta kirol-proba egitearen aurkakoa bada edo baldintza tek-
nikoak ezartzen baditu egin ahal izateko.

Aztertzen ari garen kasuan, kirol-proba Adunako udalerrian egin zenez, Adunako 
Udalak aldeko txostena eman zuen, inongo baldintzarik gabe.

Egoera honetan, bada, doktrinak arriskuaren ondoriozko erantzukizuna deitu izan 
duena aplikatzen da, eta horren arabera, dituen ezaugarri objektiboengatik arriskua 
dakarren egoera sortzearen inguruan eraikitzen da erantzukizunaren inputazioa, eta 
egoera horretatik hirugarrenei ondoriorik eraginez gero, egoera sortu duenak hartu 
beharko ditu bere gain.

Hona hemen, beraz, funtsezko kausa edo arrazoia: kirol-probaren ibilbidea eta hel-
muga herrian jartzeko baimenak sortzen duen arrisku berezia; izan ere, jende asko 
erakartzen du herrigunearen barruan dagoen obra-inguru horretara.

Udalak bazekien jende asko hurbiltzen zela; izan ere, aguazilak bere lekukotzan 
adierazi zuenez, urtero egiten da lasterketa, eta aurreko urteetan bezala, jendea 
etorriko zela espero zuten. Hain zuzen ere, honako hau baieztatu zuen: ostiralean 
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«txirrindulari-lasterketa bat izango zela aipatu nion obrako arduradunari; eta, obraren 
ingurune osoa itxi behar zela».

Laburbilduz, txirrindulari-karrera igarotzeko baimenak nahitaez dakar saihestu ezin 
diren arriskuak bereganatzea, eta Udalak, arriskuak ikusita, horiek ekiditeko preben-
tzio-neurri egokiak hartu behar ditu; eta, kalterik gertatuz gero, bere ondarearekin 
erantzun beharko du kalte horrengatik, kalteak gertatu izanak argi uzten duelako har-
tutako neurriak ez direla eraginkorrak izan ikusleen segurtasuna bermatzeko; beraz, 
ez dago Udalaren erruarekin edo zabarkeriarekin zerikusia duten elementu subjekti-
boak aztertu beharrik.

Kasu honetan, eta gertakarien egunean, ez zeuden jarrita segurtasun-azterlanak au-
rreikusitako segurtasun-neurri guztiak; eta, gainera, bazegoen aparteko inguruabar 
edo zirkunstantzia bat, txirrindulari-karrera alegia, zera eskatzen zuena: oinezkoen 
segurtasunari buruzko ardura berezia, eta azken finean, egun horretan inguru har-
tara bilduko ziren pertsona guztiak babesteko hartutako neurrien eraginkortasunari 
buruzko arreta handiagoa.

Hain zuzen ere, honako hau geratu da frogatuta: jende asko hurbiltzekoa zenez, eta 
herrian normalean ibiltzen den jendeak behar zuen baino toki askoz gehiago beharko 
zenez, ezarritako segurtasun-neurriak ez zirela nahikoa izan. Egin-eginean ere, alkate 
andrearen txostenak dioenez, «segurtasun neurriak izan baziren, behar bestekoak ez 
agian», eta istripuaren ondoren, hesiak jar zitzala eskatu zion Udalak enpresari.

Hori guztia ahaztu gabe, noski, herri-administrazioen erantzukizunaren izaera ob-
jektibotik honako ondorio hau atera behar dela, Auzitegi Gorenaren jurispruden-
tziak jasotzen duenaren arabera (2001eko urriaren 29ko AGE): udalek arreta eta 
ardura berezia jarri behar dutela gertaera tamalgarriak prebenitzeko, eta, beraz, 
hartutako prebentzio-neurriak aski izan ez direnean, euren ondarearekin erantzun 
behar dutela.

Kausazko loturarik badagoela ezarri ondoren, hirugarren batzuen esku-hartzea az-
tertu behar da, zeren eta, Udalak alegatutakoaren arabera, kendu egin zuten zinta, 
istripua baino lehen.

Ildo horretatik, gogoratzekoa da zerbitzuaren titularra den Administrazioari dagokiola 
honako hauek frogatzea: hirugarren batzuen ekintzak kausa eragile gisa izan duen 
zerikusia; eta, era berean, ageriko egintza edo gertakaria denean salbu, Administra-
zioari dagokiola egiaztatzea zerbitzu publikoak emandako errendimendu-estandarra 
definitzen duten egitezko inguruabarrak, hirugarren batzuen ekintzaren ondorioz 
erabiltzaileei ondare-lesiorik gertatzeko arrisku-egoerak ekiditeari eta ondorio kalte-
garriak konpondu edo ordaintzeari dagokienez.

Horrenbestez, Administrazioari dagokio zera egiaztatzea: bere esku zituen baliabi-
deekin ezinezkoa zela gertatua bezalakoak gerta zitezen ekiditea; espedientean, 
ordea, ez dago alor edo ildo horretako frogarik.
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Hala ere, espedienteak agerian uzten du bidezkoa zela kontratistari segurtasun-neu-
rri handiagoak eskatzea, Udalak ingurua hesitzea eskatu baitzuen, istripua gertatu 
eta gero.

Laburbilduz, eta Batzordearen ustez, hirugarren batzuek zinta kendu izanak ez du 
Udala erantzukizun objektibotik jare uzten; izan ere, Udalaren baimena behar 
zuen ikuskizun batean gertatu ziren egintzak, eta Udalak ahalegina egin beha-
rra zuen, ekitaldia arriskurik gabe garatu zedin ikusleentzat, eta oro har, herritik 
zebiltzanentzat; horrek, kasu honetan, zera eskatuko zuen: neurriren bat har-
tzea, oinezkoei obraren segurtasun-perimetroan sartzea galarazteko.

Zera ere alegatu du Administrazioak: haize bortitza zebilela egun hartan, eta horrek 
eragin zuela teila erortzea. Zera esan behar, horri dagokionez: egindako frogatik 
ateratzen denez, haizearen batez besteko gehieneko abiadura 38,2 km/h izan zela 
12:20an, eta 13:30ean, istripuaren orduan zehazki, 32,4 km/h, eta Udalak ez duela 
frogatu abiadura hori aparteko edo ohiz kanpokotzat jo daitekeenik. Erreklama-
tzaileak aurkeztu duen dokumentazioaren arabera, ostera, moderatutzat jo daitezke
haize horiek. Zera esan nahi du horrek: segurtasun-neurri egokirik hartuz gero, ekidi-
teko modukoa zela istripua, gertakari hori, aldez aurretik ikusteko modukoa ez ezik, 
ekiditeko modukoa ere bazelako, eta beraz, ez dagoela ezinbesteko kasurik.

185/2008 ABJI 36.etik 55.era par.

Azterketarako aurkeztu diguten kasuan, kontuan hartzekoa da zerbitzu elektrikoa 
emateak zera eskatzen duela: erregistro-tapa edo -estalkiak jartzea udalerriko 
espaloi-galtzadetan, eta horrek berez dakarrela estalkiak jartzen diren tokietako zo-
ladura normala aldatzea. Era berean, ezin da saihestu erregistro-estalkiak jartzeak 
inguruko espaloiko baldosei eragitea: erregistro-estalkiak jartzen diren espaloi-zatiak 
nekez izango dira baldosak baino ez dituztenen berdinak.

Erregistro-estalkien egitura, materiala edo diseinua kontuan hartuta, ez dago arau 
abstrakturik, Batzordeari erorikoarekin zerikusia omen duen estalkia desegokitzat jo-
tzea ahalbidetuko dionik.

Erreklamatzaileak hasierako idazkiarekin batera aurkeztu zituen argazkiek ere ez 
dute erakusten estalkiaren edo baldosen egoera desegoki bat, udalak konpontzea 
eskatzen zuena. Argazkiek ez dute erakusten onargarriaz gaindiko koska edo maila-
rik espaloian, ezta inguruko baldosak gaizki zainduta zeudenik ere.

Hartara, irizpenerako aurkeztu den kasuko gaia zentratu ondoren, ezin da zalantzan
jarri alegatutako kaltea erreala, benetakoa eta ekonomiaren aldetik ebaluatzeko mo-
dukoa denik, baina antijuridikotasunari eta udal zerbitzuaren funtzionamenduaren 
eta jasandako lesioaren arteko kausaltasun-erlazioari dagokienez, eta kasuaren in-
guruabarrak kontuan hartuta, Batzordeak uste du bide publikoek berezko duten 
erregistro-estalki baten aurrean gaudela, eta estalkiaren egoera behar bezala 
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egokitzen zaiola estalkiok ondo mantentzeko eska daitekeen maila edo es-
tandarrari, egoera soziala eta ekonomikoa kontuan hartuta, halako moldez non 
oinezko edo ibiltariek espero eta aurreikusi baitezakete estalkiok dauden espaloitik 
pixka atera daitezkeela, edota espaloiaren maila baino barrurago egon daitezkeela.
Aztertzen ari garen kasuan, erregistro-estalkia ongi ikusteko moduan izatea eta es-
paloiaren zabala ondare-erantzukizunik ez dagoelakoa berrestera datoz.

Batzordearen ustez, kasu honetan, erregistro-estalkiak eta inguruko baldosak ez 
zeuden gaizki gertakarien egunean, kontuan hartuta, noski, bide publikoei ibiltarien-
tzako oztoporik eta arriskurik gabe eusteko zerbitzuaren prestazio-maila. Horrenbes-
tez, jasandako kaltea ezin da antijuridikotzat jo.

217/2008 ABJI 36.etik 40.era par.

Kasu honek badu berezitasun bat: hondartzarako bidea dela, hirigunean bada 
ere, eta itsasaldeko jabari publikoaren legezko sortasunaren mendeko lurretan 
dagoela, eta udal administrazioak zaindu eta mantendu behar duela, udalaren 
ardurapean dagoenez gero (Itsasertzari buruzko 22/1988 Legearen 28. artikulua 
eta hirugarren xedapen iragankorra; eta lege horren Erregelamendu Orokorraren 
(1471/1989 Errege Dekretuz onetsia) hamaikagarren xedapen iragankorra).

Inplizituki onartu dute hori kasu honetan, erreklamazioa aurkeztu zaion udal adminis-
trazioak izapidetu eta are onartu egin duelako bere erantzukizuna erreklamazio ho-
netan; horrenbestez, hau baino ez dugu gogoratuko: Itsasertzari buruzko Legearen 
115.d) artikuluaren arabera, udalei dagokiela hondartzak garbi, higieniko eta osasun-
garri mantentzea, eta Estatuko Administrazioak pertsonen salbamendu eta segurta-
sunari buruz emandako arauak eta jarraibideak zaindu eta betetzea.

225/2008 ABJI 25.etik 26.era par.

Obra publikoak egiteak berez dakartza zenbait ondorio edo eragin, zalantzarik
ez horretan; baina partikularrek, oro har, onartu edo jasan egin behar dituzte 
kalte edo enbarazu horiek —eta oraingo kasua bezalakoetan, behar bezala 
arretaz ibili behar dute—, ekipamendu berriak etorkizunean emango dien onuren 
kontura, non eta, herritarraren ondasunei edo herritarrari berari eragindako kaltearen 
zehatzak eta berariazkoak ikusita, herritarrak zertan jasan ez duen. Oraingo honetan 
ez gaude kasu horren barruan, ordea.

228/2008 ABJI 30. par.

F) Legegintzako egintzaren ondoriozkoa

Herri-administrazioen ondare-erantzukizuna erregulatzeko arauen babesean aur-
keztu du erreklamazioa S.K.N. enpresak, eta haren ustez balizko erantzukizun hori 
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sortu duen kasua AJAPELen 139.3 artikuluak aurreikusitakoaren barruan sartzen da, 
eskubideen jabetza kentzen ez duten legegintzako egintzen aplikazioaren ondorioz-
ko kalte-ordainari buruzkoa baita hori. Eta hala egin badu, Hitzarmenaren sun-
tsiarazpenaren ondoriozko erantzukizuna kasu horren barruan sartzen dela iritzita 
egin du («1997ko abenduaren 30eko Hitzarmena suntsitu izanaren ondoriozko eran-
tzukizuna, gure ustez, AJAPELen 139.3 artikuluan aurreikusitakoa da, hots, legegin-
tzako egintzen ondoriozkoa»).

Hau da, S.K.N. enpresaren erreklamazioaren oinarrian, erreklamazioa nola taxutu 
duten ikusita, kalte batzuk daude, eta kalte horien sorburua da Uren Partzuergoak
2004ko ekainaren 22an hartutako Akordioak Hitzarmena suntsitu izana. 

Argi eta garbi dago planteamendu hori onartezina dela AJAPELen 139.3 artikuluaren 
ikuspegitik, Akordio hori ezin delako legegintzako egintzatzat jo, eta, beraz, ez de-
lako ondare-erantzukizunaren barruan sartzen.

Administrazioaren ondare-erantzukizunak kontratuz kanpoko izaera du, eta zera du 
oinarri: Administrazioaren jarduera jakin bat, zeharka eta aldez aurretik eratutako 
edozein harreman juridikotik kanpo, kalteak eragiten dituena pertsona batengan edo 
batzuengan, pertsona horiek legez kalteak jasan beharrik ez dutenean. Kontratu-
erantzukizunaren oinarrian, aldiz, aldez aurretiko harreman juridiko bateko (kontratu 
bat, normalean) alderdietako baten ez-betetzea dago (1999ko ekainaren 18ko KAE).

Aurrekoa bereizketa egin ondoren, hauxe esan behar: Partzuergoaren eta erre-
klamazioa aurkeztu duen enpresaren arteko harremanak, 1997an sinaturiko 
hitzarmenaren ondoriozkoak, kontratu-izaera duela; beraz, hitzarmena sun-
tsiaraztea edota hitzarmenari etorkizunerako ondoreak alde bakarretik ken-
tzea, baita horren arrazoiaren zilegizkotasuna eta formalizatu den modua ere, 
administrazioaren hitzarmen-zuzenbideko arauen argitan aztertu beharko dela,
hitzarmeneko alderdietako batek administrazio-izaera duelako. 

Hitzarmena, izan ere, administrazio-kontratua da (nahiz eta Hitzarmena sinatu zuten 
garaian indarrean zegoen Herri Administrazioen Kontratuen Legetik —13/1995 Le-
gea, maiatzaren 18koa— kanpo egon, lege haren 3.1.b artikuluaren arabera); hortaz, 
hitzarmena suntsitu eta kalterik gertatuz gero, kontratu-erantzukizunaren barruan az-
tertu beharko dira, eta, ez, beraz, Administrazioaren ondare-erantzukizuna erregula-
tzeko arauen barruan, kontratuz kanpoko izaera baitute.

Epaile-epaitegiek hainbatetan ezetsi dituzte ondare-erantzukizuneko arauetan oina-
rritutako erreklamazioak alderdien arteko kontratu-lotura zegoenean (besteak beste, 
Auzitegi Gorenaren 2001eko urriaren 16ko epaia —RJ 2001\10088—, edo 2000ko 
irailaren 21ekoa —RJ 2000\8593—). 

ii) Erreklamazioa Administrazioaren ondare-erantzukizunaren esparruan aztertzea.

Lehenago azaldutakoa gorabehera, ur-hornidura eta saneamendu zerbitzuak ema-
teagatiko tasa arautzeko 2004ko ordenantza fiskalak, Partzuergoak onartu baitzuen,
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bere xedapen gehigarri bakarrean sartu duenez Partzuergoak erabakitako kontratu-
suntsiarazpena, Batzorde honek bere iritzia emango du arau-xedapen horrek 
ondare-erantzukizunaren eremuan dituen ondorioei buruz.

Horri buruz, eta doktrinak eta jurisprudentziak azpimarratu dutenez, Konstituzioaren 
araberako lege baten edo legegintzako egintza baten aplikaziotik partikular baten-
tzako benetako kalte eraginkor eta indibidualizaturik sortuz gero, eta partikular ho-
rrek kalte hori jasan beharrik ez balu, kalte hori betebehar eta karga publikoei men 
egiteko eginbehar orokorretik haragokoa litzatekeelako, AJAPELen 139.3 artikulua 
oinarritzat hartuta erabaki beharko litzateke lege edo legegintzako egintza horren 
ondoriozko ustezko kalteengatiko erantzukizuna.

Artikulu horren arabera, «Eskubideen jabetza kentzen ez duten legegintzako egintzak
aplikatzen bazaizkie herritarrei eta herritar horiek legegintzako egintzak jasateko be-
har juridikorik ez badute, herri-administrazioek kalteak ordainduko dizkiete, betiere, 
egintza horietan hala agintzen denean eta bertan adierazitako moduan».

Aurreko irizpen batzuetan esandakoaren ildotik (ABJIak: 45/2003, 52/2003 eta 
53/2003), lehen-lehenik aurreratu behar du Batzordeak legegintza-botereak bere 
legegintzagatik izan dezakeen erantzukizunaren auzian ez dela adostasunik (Auzitegi 
Gorenaren hitzetan: «[…] eztabaidagarria eta irristakorra da auzia» —1991ko urriaren 
11ko AGE—).

Estatu legegilearen erantzukizunaren eraikuntza teorikoa, funtsean, doktrinala da 
(eta Auzitegi Gorena da horretan nagusi, gaia ikusita); izan ere, gauza jakina da, 
AJAPELek indarra hartu arte ez zegoen gaiari zuzenean aplikatzeko moduko lege-
esparrurik.

«Estatu legegilearen erantzukizuna» esamoldearekin, doktrinak, batez ere Konsti-
tuzioak indarra hartuz geroztik, zera adierazi nahi izan du: Konstituzioaren araberako 
arau batek eragindako kalteen ondoriozko erantzukizuna, baldin eta arau horren 
aplikaziotik partikular batentzako benetako kalte eraginkor eta indibidualizaturik sor-
tzen bada, eta partikular horrek kalte hori jasan beharrik ez badu, kalte hori betebe-
har eta karga publikoei men egiteko eginbehar orokorretik haragokoa litzatekeelako.
Partikular horrek, horren bestez, kalteen ordaina eskatu ahal izango litzaioke Estatua-
ri. Ildo beretik jo du Estatu Kontseiluak (besteak beste, 1444/2006 irizpena). Horrek 
ez dio kalterik ematen doktrinaren beste bereizketa bati: alde batetik, Estatu legegi-
leak Konstituzioaren araberako arauengatik duen ondare-erantzukizuna —AJAPELen 
aurreko eta osteko egoerak bereizten dira, halaber—; bestetik, Legearen konsti-
tuziokontrakotasuna oinarri duen erantzukizuna.

Irizpen hau ez da toki egokia AJAPELen aipatu 139.3 artikulu horrek doktrinan sor-
tu duen eztabaidari zehatz-mehatz ekiteko. Badirudi xedapen horren idazkerak 
iradoki dezakeela legegintzako egintzek kaltea ordaindu beharra ezartzen ez 
badute ez dela kaltea ordaindu beharrik izango, baina kontuan hartu behar 
da jurisprudentziari berdin zaiola legegintzako egintzak bidezko kalte-ordaina 
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beren-beregi jasotzen duen ala ez; izan ere, jurisprudentziak kontuan hartzen
duena da kalteak pertsonaren bati aurreikusi ezin zitekeen sakrifizio bereziren 
bat eragin ote dion, hainbat printzipio hautsita, gainera: bidezko konfiantza, 
fede ona, segurtasun juridiko eta prestazioen oreka.

Beraz, aski bekigu esatea legeak, egokia edo baliokoa izan arren, sakrifizio berezirik 
baldin badakarkie pertsona jakin batzuei, bereizi egiten dela Legeak kalte-ordaine-
rako mekanismoren beren-beregi aurreikusi duen ala ez. Halakorik aurreikusten ez 
bada, epaitegiek bidezko izango dute legegilearen ustezko edo isilbidezko boron-
datea ikertzea, eta kalte-ordaina ematea baldin eta Administrazioaren ondare-eran-
tzukizuna izateko baldintzak betetzen badira (doktrinaren zati batek, dena den, gogor 
kritikatu du ikerketa hori).

Estatu legegilearen erantzukizunari buruz labur adierazi dugun ikuspegi horrek para-
lelismo garbia izango luke, doktrina-eraikuntzaren aldetik, Konstituzioaren 106. ar-
tikuluak herri-administrazioaren egintzengatiko erantzukizunerako ezarri duenarekin; 
izan ere, AJAPELen 139. artikuluko 1. eta 2. paragrafoek erantzukizun objektibotzat
taxutu dute, argi eta garbi. 

Ildo horretatik, zera eskatzen du inputazioak —era abstraktuan—: aztergai dugun ka-
suan beren-beregi analizatzea Administrazioaren ondare-erantzukizuna (jurispruden-
tziaren doktrinaren arabera, analogiaz aplikatzen zaio araubide hori Estatu legegilea-
ren erantzukizunari) sortzeko baldintzak betetzen ote diren.

Auzitegi Gorenak besteak beste 1998ko urtarrilaren 29ko (RJ 1998\1103) eta 2006ko 
otsailaren 14ko (RJ 2006\2779) epaietan gogoratu duenez, erregelamendu-ahala 
egikaritzearen ondoriozko erreklamazioetan berdin-berdin eskatu behar dira Admi-
nistrazioak jabetza kentzen ez duten administrazio-egintzen ondorioz ondare-eran-
tzukizuna duela jotzeko baldintzak (kalteak edo galerak benetan gertatutakoa izan 
behar du, diru aldetik zenbakarria eta pertsona edo pertsona-talde bati mugatua; 
araugintzako egintzaren ondorioz sortzea, kausazko lotura aldatu dezakeen elemen-
tu arrotzik tartekatu gabe; ezinbesteko kasurik ez izatea; eta, azkenik, erreklama-
tzaileak legez kalte hori jasan beharrik ez izatea).

Ondare-erantzukizunik badela jotzeko baldintza horien artean, berebiziko garrantzia
du kaltearen antijuridikotasunak, ezinbestekoa baita kaltea ordaingarria izateko. Eta 
kaltea antijuridikoa da kaltetuak arauz edo legez kalte hori jasan beharrik ez due-
nean. Aldiz, kaltea jasan beharra badago, arauek partikularrei ezartzen badizkiete 
Administrazioaren esku-hartzen jakin baten ondorio kaltegarriak, kasu horietan ba-
dago aipatu administrazio-jarduketak eragindako kaltearen antijuridikotsauna bazter-
tzeko arrazoi edo justifikaziorik (AGEak: 1997ko ekainaren 27koa, 1998ko otsailaren
18koa, 1998ko maiatzaren 20koa, 1999ko martxoaren 11koa, 2000ko urtarrilaren 
13koa eta 2001eko uztailaren 12koa).

Kasu honetan, erregelamenduzko arau bat daukagu, ur-hornidura eta saneamendu 
zerbitzuak emateagatiko tasa arautzeko 2004ko ordenantza fiskala, toki-erakunde ba-
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tek, Partzuergoak, emana, aurreko ordenantzaren arabera ordura arte indarrean zegoen 
tarifa-araubidea aldatu duena, eta hondakin-urak isurtzeagatiko tarifak aplikatzeko 
2001. urtea baino lehen sinatu ziren hitzarmenak indarrik gabe utzi dituena (S.K.N. 
enpresarekin 1997ko abenduaren 30ean sinaturikoa horien artean zegoen, beraz).

Arau horren ondorioz, arau horrek ezarritako tarifa-araubidearen mende geratu da 
S.K.N. enpresa, orokortasunez —aurreikuspen berrietara arian-arian egokitzeko 
xedapen iragankorrak ahaztu gabe—.

Nolanahi ere, ezin da esan arau horrek —organo eskumendunak bere burua antola-
tzeko ahalak egikarituz eman baitu— kalte antijuridikoa eragin dionik S.K.N. enpre-
sari; aitzitik, betebehar eta karga publikoei (zerga-alorrekoei, kasu honetan) men egi-
teko eginbehar orokorra ateratzen da arau horretatik, eta S.K.N.-k bete egin behar 
du, arauaren gainerako hartzaile guztiak bezala. 

Gogoratzekoa da legegintzako egintzen ondoriozko kalte edo lesio ordaingarriak ez 
direla nahasi behar «sektoreko karga kolektibo» deritzenekin, horrela bakarrik be-
teko litzatekeelako ustezko kaltearen indibidualizazioaren baldintza. Legegintzako 
egintzei dagokienez, ez dago lesio antijuridikorik, ezta kalte-ordaina jasotzeko
eskubiderik ere, kalte horiek herritarrek jasan beharreko gizarte-kargak dire-
nean; eta ur-horniduraren eta saneamenduaren zerbitzuak emateagatiko tasak 
(hondakin-urak isurtzeagatikoak, kasu honetan) halakoak dira.

Bereziki, hala hornidura publikotik nola pribatutik datozen hondakin-uren benetako 
isurketari zein isurketa potentzialari lotzen zaio saneamendu-tasa, isurketa horiek 
saneamendu-sistema publikoak eraiki, erabili eta zaintzea eskatzen dutelako; eta hori 
guztia, saneamendu-sareak edo hondakin-urak edo -lohiak bildu eta tratatzeko beste 
sistema batzuk orain edo, programa baten arabera, etorkizunean eskueran izatekotan.

Amaitzeko, ez digu kalterik egingo kontuan hartzeak Konstituzio Auzitegiak besteak 
beste bere 37/1987 eta 41 eta 42/90 epaietan deklaratu duela ez dagoela kalte-
ordainerako eskubiderik zerbitzu publikoek euren burua antolatzeko ahalen barruan 
erregulazioa aldatzen dutenean edota aurreko araubide juridikoa bestela taxutzen 
dutenean: izan ere, halaxe gertatu baita aztertzen ari garen kasuan.

Gogoratzekoa da, era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak 
2005eko irailaren 12ko epaian —S.K.N.k 2004ko Ordenantza Fiskalari zuzenean 
aurkeztu zion errekurtsoa ebatzi baitzuen (1.525/2004 administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa eta hari pilatu zitzaion 28/2005 errekurtsoa)— erabaki zuela ordenantza
zuzenbidearen araberakoa zela, enpresak horren aurka argudiatu arrazoiak ezetsita.

Lesio antijuridikorik ez denez —horren aldekoa da, gainera, 1997ko Hitzarmenak 
S.K.N.-ri eskubide subjektibo perfektua, zerga-arauaren gainetik egongo litzatekeena, 
eman ez izana—, ez dago ondare-erantzukizunik, eta, beraz, ez da beharrezkoa azter-
tzea erantzukizun horretarako behar diren gainerako baldintzak betetzen ote diren. 

220/2008 ABJI 40.etik 66.era par.
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G) Laneko arriskuen prebentzioa

[…] orain planteatu diguten kasuan, Administrazioaren funtzionamendu okerra jotzen
dugu erreklamatzeko arrazoitzat, laneko arriskuen prebentzioarekin baitu zerikusia, 
atxikimendu bereziko enplegu-harreman baten barruan. Erreklamatzaileak, egin-egi-
nean ere, administrazio enplegatzaileari egotzi dio lurzoru irristakorra, erorikoa ekarri 
zuen laprastada eragin baitzuen.

Testuinguru horretan, Administrazioak bakarrik erantzungo du kaltea eragin duten 
legez kanpoko erabakiak hartu dituela frogatzen den neurrian; edota, kasuko ingu-
ruabar garrantzizkoenak kontuan hartuta, eskatu zitezkeen neurriak bete ez dituela 
frogatzen den neurrian, neurri horiek hartuz gero ez litzatekeelako kalterik gertatuko. 

Zerbitzuaren funtzionamendu okerrik izan den ala ez erabakitzeko, nahitaez-
koa da zerbitzu-prestazioaren eraginkortasun-estandarra definitzea, eta horretarako, 
kasu honetan, kontuan hartu beharko da lantokietako gutxieneko segurtasun 
eta osasun baldintzak hautsi ote diren, apirilaren 14ko 486/1997 Errege Dekretuz 
onetsi baitziren (2006ko ekainaren 27ko AGE)

238/2008 ABJI 28.etik 30.era par.

H) Hezkuntza-zerbitzua

Erreklamatzailearen arabera, Hipikako jarduera-klasean, Institutuak…(e)ko «…» 
enpresarekin baitzuen hitzartua, istripua izan zuen eman zioten zaldiarekin, gainera 
erori baitzitzaion eta eskuin zangoa harrapatuta geratu.

Ikastetxeko zuzendariaren txostenaren arabera, urtero kontratatzen dituzte «…» 
enpresaren zerbitzuak modulu hori emateko, eta ikasgai hori beharrezko segurtasun-
neurri egokiak errespetatuz ematen dela: kaskoa erabiltzen da, eta ikasleen eskar-
mentuari egokitutako jarduerak, metodologia progresiboarekin; istripua gertatu zen 
tokia, era berean, ez zen irregularra, eta ez zeukan aipatzeko moduko malda edo 
aldaparik, pista bat zen eta.

Eskolak emateko erabili dinamikari dagokionez, ikastetxeko heziketa- edo prestakun-
tza-zikloen koordinatzaileak sinatutako txostenaren arabera, «Hipika» jarduerarako,… 
ikastetxeak irakasle bat bidaltzen zuen, ikastetxearen ordezkari gisa, eta eskoletako 
dinamikaren barruan zegoen; «…» enpresak, bere aldetik, bi monitore jartzen zituen, 
jardueraren dinamikaz eta irakaskuntzaz arduratzen baitziren; beraz, bi alderdiek zu-
ten zerikusia irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan.

Instrukzioan, dena den, ez da frogatu zein izan den istripuaren arrazoi edo kari zeha-
tza; izan ere, ikaslearen iritzia eta aurreko ataletan aipatu ditugun txostenak baino ez 
daude jasota. Espedientea ikusita, era berean, ezin dugu esan biktimaren zabarkeria 
edo arduragabekeria larri-larririk egon denik.
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Oraingo honetan, argi dago irakaskuntzaren zerbitzu publikoaren barruan jasan 
zituela lesioak erreklamatzaileak, eskola-orduen barruan gertatu ziren-eta, «Zaldiz-
koen taldeak gidatzea eta zaldien oinarrizko zaintza» irakasgaia jasotzen ari zela, 
ikastetxearen beraren jardueren barruan baitzegoen programatuta, Lanbide Hezike-
tako erdi-mailako «Natura-inguruneko gorputz- eta kirol-ekintzen gidaritza» izeneko 
prestakuntza-planaren barruko nahitaezko modulu baten barnean. Horrek bazituen 
bere arriskuak, jakina.

Ez dago jasota lesioak jasan zituen ikasleak zabarkeriaz edo eskola emateko ardura 
zutenen jarraibideen aurka jokatu zuenik, jasota ez dagoen bezala gainerako ikaski-
deak ez bezala jokatu zuenik.

Gainera, gertakarien deskribapena hurbil dago ezusteko kasutik, eta ikastetxeko 
zuzendariak berak ere hala uste du, alegia, gertakaria ezin zela aurreikusi, edota au-
rreikusiz gero, saihestezina zela; hala ere, gertakariaren ezustekoak ez du kausazko
lotura aldatzen, ez eta Administrazioa jare uzten ondare-erantzukizunetik, ezinbeste-
ko kasuak baino ez duelako hori baztertzen.

Auzitegi Gorenak 2003ko martxoaren 13ko epaian adierazi zuenez: «Indeterminazioa 
eta barnekotasuna daude ezusteko kasuan; indeterminazioa, ez dakigulako zerk 
eragin duen kaltea (edo frantses doktrinaren hitzetan esateko: «zerbitzu-akats ezeza-
guna»); gertakariaren barnekotasuna, kaltea gertatu zen antolamenduari begira, eta 
hori, jakina, antolamenduaren funtzionamenduari berari lotzen zaiolako zuzenean».

Hartara, «Hipika» jarduera garatzearen berezko eremuaren barrukoa da ezus-
teko gertakari hori, horren barruan sartzen baita «Zaldizkoen taldeak gidatzea eta 
zaldien oinarrizko zaintza» irakasgaia, eta irakasgai hori ematen gertatu baitziren 
egintzak; jarduera horrek berezko duen arriskua denez, zerbitzu publikoaren 
titularrak bereganatu behar du, adierazi dugun izaera objektiboarekin, subjektu 
agentearen intentzionalitatea edo errua gorabehera.

54/2008 ABJI 28.etik 36.era par.

Hain zuzen ere, egiaztatuta dago ikasleak nahigabeko baloikada aurpegian (eskuin 
begiaren inguruan) hartuta gertatu zela istripua, futbolean ari zela irakastorduen 
barruan; jarduera hori, erreklamazioak onartu bezala, irakasleak ikasleei emandako 
jarraibideen arabera egiten ari ziren, ikasleek hiruhileko kalifikazioa jasota zutela. 
«[…] bi talde egin eta bien arteko futbol-partida jokatzeko adierazi zien; C.M. an-
dreak, bien bitartean, Institutuko patioan utzi zituen». Irakasgaia emateko gunean, 
gimnasioan, egon zen bitartean irakaslea, gainerako ikasleei notak edo kalifikazioak 
ematen.

Horrenbestez, irizpena egiten ari gatzaizkionaren antzeko kasu baterako ezarritako 
doktrina aplikatuko dugu; hain zuzen ere, Auzitegi Gorenak 2002ko irailaren 13ko 
epaian ezarri zuena, doktrina bateratzeko eman baitzuen —2001eko uztailaren 24ko 
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epaiak (RJ 2001, 5410) (5384/1997 errekurtsoa) jasotako ildoa hobetsi zuen—, eta 
bereizi egin zituen, alde batetik, irakaskuntzako zerbitzu publikotik zuzenean 
eratorritako kalteak, eta bestetik, jolasaren ondoriozkoak, zerbitzu publikoaren 
ekintzak ez baitu zerikusirik horietan, ikastetxean gertatu arren.

Hona argudioa: «[…] «beraz, ezin zaio lesioa irakaskuntza-administrazioari egotzi, 
ustekabeko kolpe baten —nahi gabe emandako ostikada— zuzeneko eta besterik 
gabeko ondorio delako, jolaskide batek eman baitzion jolasten ari zirela; hortaz, 
ezin da esan lesioa irakaskuntzako zerbitzu publikoen funtzionamenduaren ondorio 
izan dela, ikasleak jolasgaraian zeudelako, patioaren barruan, ohiko jolasetan, ingu-
ruabar horiek ez dutelako erakusten ikastetxeko irakasleen kontrol egokiaren falta, 
zaintza edozein izanda ere gertatuko zelako lesioa; kontuan hartzekoa da, gainera, 
lesioa nola gertatu zen, ikasleak jolasean ari zirela, berriz diogu, eta horrek bakarrik 
erakusten du ikastetxe hartan jarduera fisiko batean (heziketa osoaren barrukoa) ari 
zirela, eta hori, berez, ez da aski kaltea kudeaketa publikoari, irakaskuntzako zerbi-
tzu publikoaren prestazioari, lotzeko, ez baitu zerikusirik izan kalte horren sorreran. 
Eta epaiak gaineratu duenez, aztertutako kasu zehatzean ez dago behar-beharrez-
ko den kausazko loturarik, kaltea haurren jolasaren barruko gertakari baten ondorio 
delako, eta irakaskuntzako zerbitzu publikoari eskatu dakizkiokeen prestazioetatik 
at dagoelako.

Hau da, ondorio edo emaitza kaltegarria zerbitzuaren titular den Administrazioari 
egozteko, ez da aski izango hezkuntza-zerbitzua kaltearen «agertoki» hutsa izatea, 
lesioa, kasu horretan, ez delako zerbitzu publikoaren funtzionamenduaren ondorioz 
gertatu, baizik eta zerbitzu hori ematen ari zirela.

Edo, lehen adierazi dugun ikuspegitik begiratuz gero, ez dago inputazio-titulurik, 
lesioa ez delako hezkuntzako zerbitzu publikoaren funtzionamenduaren 
berezko arrisku tipiko baten gauzatzea, baizik eta, zehazkiago, kirolean ari-
tzeak berez dakarren arriskuaren gauzatzea. Beraz, ez dago kalte antijuri-
dikorik.

Kasu honetan, hain zuzen ere, egiaztatuta dago ohiko kirol-jarduera baten barruan 
gertatu zela istripua, eta kirol-jarduera horretan ez zegoela lesio larriak jasateko arris-
ku handirik, eta, ikastetxeko Zuzendaritzak adierazitakoaren ildotik, ikasturterako 
programaturiko jardueren barruan zegoela. Lesioa jasan zuen gazteak, gainera, 17 
urte zituen, eta adin hori aski da jolas-mota horretako arriskuak baloratu ahal izate-
ko, irakaslearen zaintza zorrotzik gabe.

Laburbilduz, ohiko jarduera bat da, adin-nagusitasunetik gertuko gazteek egina, eta 
gazte horiek arriskuak aurreikusi edo bereizteko duten gaitasuna heldu batenaren 
parekoa da, ia-ia. Era berean, baloikadaren indarra, norabidea edo intentzionalitatea
ikusita, erraz sartzen da jokaldien edo jolaseko gertakarien kategoriaren barruan, eta 
espedienteak ez du erakusten istripua ohiz kanpokotzat edo jolasaren garapen nor-
malaz landakotzat jotzeko inongo inguruabarrik. 
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Horra, beraz, ondorioa: zerbitzu publikoak ez du zerikusirik izan kaltegintzan, jolasa-
ren barruko gertakarien ondoriozkoa izan baita istripua, saihestezina, eta, hortaz, ez 
dago hezkuntza-administrazioaren ondare-erantzukizunik.

237/2008 ABJI 30.etik 37.era par.

I) Suhiltzaileen zerbitzu publikoa

Udalak proposamenean dioenez bere aldetik, instrukziora bildutako txostenen izaera 
objektiboa aintzat hartuta, eta ez erreklamatzaileen adierazpen hutsak, ez da ikusten 
suhiltzaileen udal zerbitzuaren eta emaitza kaltegarriaren arteko zuzeneko eta beste-
rik gabeko erlazio esklusiborik, erantzukizuna onartzeko behar den kausazko lotura 
etengo duten bestelako kausa edo arrazoirik gabe.

12/2000 eta 5/2007 ABJIetan esandakoa gogoratuz, honako hau azpimarratu dai-
teke: kaltea Administrazioari egozteak baduela berezitasun nabarmenik honen mo-
duko kasuetan, tartean dagoen zerbitzu publikoa suteak itzaltzeko zerbitzua baita, 
beste batzuetan salbamendu edo erreskate zerbitzuak tartekatzen diren bezala; izan 
ere, suteak ez dira suhiltzaileen zerbitzuak sortutako arriskuak, zerbitzuaren fun-
tzionamendu txarraren ondorioz sutea zabalduz gero, Administrazioak erantzungo 
badu ere.

Halakoetan, kalteak sortzeko moduko gertakaria jada jazota dagoenean esku har-
tzen du Administrazioak, horren kausa-prozesuan zerikusirik izan gabe, eta beraz, 
esku-hartze hori a posteriori gertatzen da, kalteak sortzeko gaitasun hori, jada mar-
txan dagoena, kalte bilakatu dadin saihestu edota kaltearen norainokoa gutxitzeko.

Bestela esanda, erreklamazioa aurkezten zaion Administrazioak ez du parterik hartu 
arriskua sortzen, eta erreklamazioaren zio den kalteak zuzeneko lotura du arrisku 
horrekin; Administrazioak, dena den, gerora esku hartu du, arrisku hori gauzatu ez 
dadin ahaleginduz, nahiz eta lortu ez.

Gauzak horrela, begien bistakoa da kaltea bakarrik egotzi ahal izango zaiola suteak 
itzaltzeko zerbitzuari baldin eta jardun edo funtzionamendu okerra izan badu; izan 
ere, zerbitzuak ohi bezala edo normal funtzionatu badu, ezin izango zaio eutsi kausa-
prozesuan tartekatu delakoari aurretik zegoen arriskua gehituz, eta kaltea arrisku 
horren gauzatzea baino ez dela ondorioztatu beharko da.

Aurreko argudioan, beraz, kaltea Administrazioari objektiboki egoztearen ikuspun-
tutik begiratzen zaio zerbitzuaren jardun edo funtzionamenduaren izaerari; baina 
kaltearen antijuridikotasunaren betebeharraren ikuspuntutik ere begiratu daiteke, 
emaitza berberarekin: erantzukizunik eza. 

Hain zuzen ere, honako hau defendatu daiteke: Zuzenbideak biktimari ezarri diola 
kalteak jasan beharra, baldin eta kalteak biktimaren ardura edo arretarik ezak edota 
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Administrazio Publikoaren jardunaz kanpoko beste edozein arrazoik eragindako ger-
takarien ondoriozkoak badira, Administrazio Publikoa, gertakari horiek jazo ondoren, 
salbamendu-zereginetan aritzen bada ere, arrakastarik gabe, esku-hartze hori zerbi-
tzu publikoaren funtzionamendu normal edo ohikotzat jo daitekeenean behintzat.

Administrazioaren ondare-erantzukizunaren instituzioaren muin beretik ondoriozta-
tzen da kaltea jasan behar hori; izan ere, instituzio horren funtsa azaltzeko erabilitako 
modua edozein dela ere (arriskuaren teoria, arriskuak gizarteratzearen teoria edota 
karga publikoen aurreko berdintasunaren teoria), nekez uztartzen da funts horre-
kin Komunitateak kalteak ordaindu beharra, baldin eta kalte horiek administrazio-
trafikoaz landako arrazoietatik badatoz, eta suteak itzaltzeko, salbamenduko edo 
larrialdiei arreta emateko zerbitzu publikoaren funtzionamendu edo jardun ona tarte-
katu bada ere, ezin izan badira saihestu.

27/1999 ABJIn esandakoaren arabera: «Zerbitzu publiko baten funtzionamendua ona 
edo txarra izan den zehazteko, zerbitzu horrek jarraibide dituen mota guztietako arau 
positiboez gain (legeak, Europako zuzenbideko arauak, nazioarteko zuzenbidekoak, 
araudiak, barne-zirkularrak, eta abar), honako hau ere hartu behar da kontuan: zerbi-
tzu hori dela-eta gizartean adostutako gutxieneko segurtasun-estandarren argitan 
baloratuta, zerbitzuaren gauzatze zehatz bakoitzaren inguruabarrek eta berarekin 
dakartzan arriskuen kopuruak eta mailak arrazoiz eskatzen duten arretaz jokatzeko
betebeharra. Ondorioz, funtzionamendu edo jardun txartzat jo beharko litzateke, ai-
patu arauak betetzen ez dituena ez ezik, arauen esparruaren barruan mugituta, arre-
taz jokatzeko betebehar zehatz horren eskakizunei jaramon egiten ez diena ere».

Arau zehatzik ez denez Administrazioak aztertzen ari garen kasuaren antzekoetan 
dituen betebeharrei buruz; hau da, zerbitzuaren jardun edo funtzionamenduari ezin 
zaionez arauetan positibizaturiko estandarrik aplikatu, gizarte-estandarretara jo be-
har da, auzitegiek sarri erabiltzen baitituzte.

[…]

Kasu honetan —udal zerbitzuek sutean eman zuten zerbitzua ustez okerra izan ze-
lako alegazio hutsaz harago, udal zerbitzuek ez omen zuten garaiz ikusi eraikinaren 
zazpigarren solairuko sutearen fokua, suntsiketarik handiena eta balio handieneko 
kalteak eragin zituena—, prestazioarekin zerikusia duten zerbitzuen txosten bana 
dago —Prebentzio, Su Itzalketa eta Salbamenduko Zerbitzuarena bata, eta A. S.L. 
enpresak emandako peritu-txostena bestea—, eta benetan emandako zerbitzuaren
alderdiak hausnartzeko eta ondorioak ateratzeko beta ematen dute.

Txosten horietatik eta suteari buruz izandako jarduketa judizialetatik ateratzen de-
nez, pertsona batek —erreklamazioa egin duen enpresaren enplegatu batek— nahita 
eragin zuen sutea, eta denbora luzez aritu zen eraikinaren barruan, eta hainbat su-
foku piztu zituen eraikinaren zenbait solairutan, eta eraikinak sutearen aurka zituen 
baliabide asko gainditu ahal izan zituen.
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Sua itzaltzeko zerbitzuaren erantzuna azkarra izan zen, abisua jaso eta bi minutura 
atera zirelako sutea itzaltzera. Itzalketa, bestalde, 2005eko ekainaren 12ko 22.52tik 
2005eko ekainaren 14ko 9.35era arte luzatu zen. 

Eraikinaren zorupeko sua itzaltzeari ekin zioten lehen-lehenik, handik kea ateratzen
zela ikusi baitzuten hasieran; erreskate-lanetan ere ibili ziren gero, pertsona bat ager-
tzen ez zelako berria jaso bezain laster: 3.40 inguruan aurkitu zuten.

4.00ak eta 5.00ak artean, berriz, eten egin zituzten lanak, eraikinetik ateratzeko agin-
dua eman baitzien poliziak, eraikinaren gainerako solairuak arakatu nahi zituzten eta, 
falta zen pertsona nola agertu zen ikusita (su-arma baten tiroz hila).

Poliziak laugarren solairuan ere aurkitu zuenez sua, suhiltzaileak aritu ziren berriro, 
polizien laguntzarekin; gero ere aritu ziren, 10.45etik aurrera, zazpigarren solairuan 
—bi dokumentu-pilo zeuden, erreta bata eta erretzen bestea, isolatuta geratu baitziren 
ateak itxita zeudelako—, eta denbora behar izan zuten sua itzaltzeko, birritan ahalegin-
du ondoren foru-zerbitzuaren laguntza ere eskatu behar izan zutelako, eta eraikinaren 
barrutik eta kanpotik batera jardun behar izan zutelako: 13.00etan amaitu zuten.

Txostenetatik ateratako datuen arabera, ez dago inongo eragozpenik jartzerik suhil-
tzaileei; aitzitik, aldeko balorazioa merezi izan dute peritu-txostenean: «Era berean, 
suhiltzaileek zehatz eta zuhur jardun zuten sua amatatzeko lanetan».

Sua itzaltzeko zerbitzuaren esku-hartzea azkarra eta jarraitua izan zela esan dai-
teke, eta poliziak eraikuntza uzteko agindu zienean baino ez zela eten; egia esan, 
inork ez ditu agindu horiek zalantzan jarri, ezta funtsik gabekoak zirela adierazi 
ere (su-armaren tiroz hildako bat zegoen, eta egintza bandalikoen aztarnak).

Horrenbestez, ez du bidezko ematen ondorioztatzea demandaturiko zerbitzu 
publikoa berandu edo trebeziarik gabe aritu zenik, edo kalteak eragin edo area-
gotu zituenik, ezta baliabide egoki eta nahikorik gabe jardun zuenik ere, suteak 
une bakoitzean hartu zuen neurriari begiratuta.

Peritu-txostenak azpimarratzen duenez, kontuan hartzekoa da sutea ez zela nahi-
gabe gertatu, baizik eta hirugarren batzuek eragin zutela nahita, askatasun osoz 
jardunda, suntsitzeko baliabide garrantzizkoekin —zazpi sute-foku bost solairutan 
banatuta, sua eragiteko produktuak erabilita, sua itzaltzeko baliabideak deskonekta-
tuta, egintza bandaliko ugari eginda garajeetan eta goiko solairu gehienetan—, eta 
sua itzaltzeko zerbitzuek luze jardun behar izan zutela —2005eko ekainaren 12ko, 
igandea, 22.52tik 2005eko ekainaren 14ko 9.35era arte—, baita gogotik jardun ere 
foku jakin batzuetan —zazpigarren solairuan, dokumentazio-pilo bi baitzeuden, bata 
erreta eta erretzen bestea, isolaturik geratu baitziren artxibo nagusiko ateak itxita 
geratu zirelako; 2005eko ekainaren 13ko 10.45etik 13.00era ibili ziren amatatzen, eta 
foru-zerbitzuaren laguntza ere eskatu behar izan zuten, eta eraikinaren kanpo aldetik 
ere jardun—.
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Beste alde batetik, ez dago egiaztatuta suhiltzaileak zazpigarren solairuan 
–erreklamatzaileak sutearen foku horri egozten baitio galeraren sorburu nagusia iza-
tea— bestela arituz gero sutearen suntsiketa gutxiko zutenik; izan ere, egiaztatuta 
baitago zazpigarren solairuan gordeta zegoen dokumentu-piloetako batean aurkitu 
zuten sua azkar eta bizkor zabaldu zela 10:45aren inguruan, poliziek foku hori aurkitu 
eta suhiltzaileak berehala sartu ondoren; beharbada, artxiboa bat-batean irekitzeak
berpiztuko zuen sua, eta sabai aizunetik zabalduko zen: sutea kontrolatu zutenerako, 
erreta zegoen solairu guztia.

Txosten horiek ikusita, Batzordeak ez du arrazoi objektiborik aurkitzen zera 
ondorioztatzeko: jardun zuten udal zerbitzuek ez zituztela bete sutea itzaltzen aritu 
ziren suhiltzaile-unitateei zerbitzua emateko eskatu behar zaien errendimenduaren 
gutxieneko mailak. Izan ere, sutea nori egotzi behar zaion erabakitzeko, oso kontuan 
hartzekoa da aipatu den hirugarren horren garrantzizko esku-hartzea.

109/2008 ABJI 27.etik 49.era par.

J) Zaintza eta jagoletza zerbitzu publikoa

Gorago esan dugunez, erreklamazioa, kasu honetan, ez da horrenbeste oinarritzen
aipatu lex artis medikoaren aplikazio zuzenean edo okerrean, baizik eta osasun-
zerbitzu publikoaren ustezko funtzionamendu txarrean, culpa in vigilando erakoan, 
erreklamatzaileen alabak, O.D. andreak, sartuta zegoen ospitaletik ihes egin eta bere 
burua hiltzea ekiditeko behar ziren neurriak ez betetzeagatik.

[…]

Erreklamazio honetan dautzan inguruabarrak ikusita, hala subjektiboak (zentro 
psikiatrikoan gehienez zortzi urtez sartzeko segurtasun-neurriaren peko pertsona 
bat; segurtasun-neurri hori zorotasun edo erotasunaren inguruabar salbueslearen 
ondoriozko absoluzio penaletik zetorren, eta, segurtasun-neurriaren hartzaileak de-
bekatuta zuen zentrotik epailearen baimenik gabe ateratzea) nola objektiboak (per-
tsona horrek barneratze-zentro psikiatrikotik ihes egitea eta bere buruaz beste egitea 
zentrotik kanpo), zuhurra ematen du aztertzea, labur bada ere, jurisprudentziak an-
tzeko edo pareko inguruabar eta egoerak aztertu dituenean finkatu dituen irizpideak.

Alderdi guztiak aipatzeko asmorik gabe ere, honako hauek hartu behar dira aintzat: 
herri-administrazioaren zaintza-betebeharrak hartzen dituen kolektiboen eremua; be-
tebehar horien norainokoa edo hedadura; Administrazioaren ardurapean daudenek 
beren buruaz beste eginez gero, noraino egotzi dakiokeen hori Administrazioari, eta 
ardurapekoen borondate autolitikoaren eragina norainokoa izan daitekeen; ondare-
erantzukizun objektiboa egokitzeko irizpideak internatuta edo barneratuta dauden per-
tsonentzako osasun-sorospenaren kasuetan; zerbitzu publikoaren jarduketaren erregu-
laritatea baloratzeko kontuan hartu behar diren irizpide subjektiboak eta objektiboak.
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Aipatu ditugun gaietan lehenari dagokionez (mendetasun, zaintza edo jagoletza be-
reziaren mende izateagatik, Administrazioaren zaintzak hartzen dituen pertsonen 
eremua alegia), hauek aipatuko ditugu, adibide gisa: presoak, atxilotuak, zentro psi-
kiatrikoetan daudenak eta nahitaezko soldadutzaren mende daudenak (ikus Auzitegi 
Gorenaren epai hauek: 1. Salaren 1996ko ekainaren 1ekoa eta 1998ko uztailaren 8koa; 
3. Salaren 1998ko maiatzaren 5ekoa, eta 1999ko uztailaren 12koa eta urriaren 4koa).

Nazioarteko arauei (Giza Eskubideen eta Oinarrizko Askatasunen Adierazpen Uniber-
tsala eta Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna, 1966ko abenduaren 19koa) 
eta Estatukoei (Konstituzioa, Espetxeen Lege Orokorra eta horren erregelamendua) 
dagokienez, eginbeharrak ezarri baitizkiete herri-administrazioei kolektibo horiek di-
rela eta, betebehar jakinekin —espetxean daudenak hartzen dira adibidetzat—, Auzi-
tegi Gorenaren 1991ko urtarrilaren 4ko epaira (RJ 1991\500) joko dugu.

Ezin da baztertu Administrazioari ondare-erantzukizuna egoztea bere establezimen-
du edo zentroetan barneratutako pertsonak hilez gero, hirugarren batzuek —beste 
pertsona batek esku hartzeagatik, edo nork bere burua hiltzeagatik— parte-hartze 
aktiboa izan badute ere: «Espetxeraturikoren bat hilez gero —hala beste pertsona 
baten eskuz, nola bere buruaz beste eginez—, jurisprudentziak Administrazioaren 
jardueraren eta kalte edo lesioaren artean behar den kausazko loturari eman dion 
zuzeneko eta besterik gabeko izaera esklusiboa ez da oztopo Administrazioaren 
ondare-erantzukizunerako; izan ere, besteak beste 1997ko urtarrilaren 25eko epaiak 
(RJ 1997, 266) dioenez, Administrazioaren jardueraren eta emaitza kaltegarriaren arte-
ko nahitaezko kausaltasun-harremana zeharkakoa edo bitartezkoa izan daiteke, beste 
zerbait edo norbait tartekatu daiteke (beste kausa edo arrazoirik tartekatuz gero, dena 
den, erantzukizuna moderatzeko aukera izan daiteke, eta kontuan hartu behar da hori 
kalte-ordaina finkatzeko garaian)» (2004ko urriaren 22ko KAE, RJ 2004/6583).

Erantzukizunak pilatu daitezkeelakoa gorabehera, kasu hauetan garrantzizkoa
da jakitea zer nolako garrantzia eman behar zaion biktimaren beraren boronda-
teari; are gehiago, erreklamazio honetan bezala, bere buruaz beste egin zuenak 
gaixotasun mentala zuenean, eta gaixotasun horrek ondorioak izan zituenean 
lege-ordena desberdinetako prozeduretan: erantzukizun penaletik jare utzi zu-
ten, ezgaitze zibila zuen eta tutoretzapean zegoen.

Jurisprudentziaren arabera, halakoetan ezinezkoa da borondate edo nahimen osoa 
aitortzea gaixotasun psikiatrikoak jotakoei (1987ko abenduaren 10eko AGE, RJ 
1987\9475: «[…] legelariaren argudioak, kausazko lotura hautsi dela frogatu nahi 
baitu suizidioa bere buruaz beste egin zuenaren borondate hutsaz bakarrik sortu ze-
lakoari eutsiz, psikiatriako espezialisten arbuioa jasoko luke, ziur asko […]». Ildo be-
retik, 2001eko urtarrilaren 27ko AGEk, RJ 2001\5377, zera adierazi du: «Hildakoaren 
portaerak, osasun-zerbitzuaren kontrola ekidin eta bainuontzian sartzea erabaki 
baitzuen, ez du kausazko lotura hausten; izan ere, haren gaixotasuna ikusita, baita 
ematen zioten tratamendu farmakologikoa ere, aldez aurretik ikusteko modukoa zen 
edozein pertsonak baldintza arruntetan saihestuko lituzkeen arriskuak sortuko zitue-
la, eta osasun-zerbitzuak bazuen hildakoaren pertsonalitatearen eta aurrekarien be-
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rri, eta horregatik, hain zuzen, arreta handiz zaindu beharko zuen gaixoaren portaera, 
ez baitzuen pertsona batek baldintza edo inguruabar arruntetan ohi duen irizmen edo 
bereizmenik […]»).

Jurisprudentziak ez du ahaztu, ezta ere, izaera objektibokoa dela Administrazioak 
zentro psikiatrikoetan barneratuta daudenekiko duen ondare-erantzukizuna: Auzitegi 
Gorenaren 2007ko otsailaren 5eko eta martxoaren 21eko epaiak (RJ 2007\729 eta 
RJ 2007\2641, 2001eko urtarrilaren 21eko beste epai bat, RJ 2001\5377, gogoratuz): 
«Ondare-erantzukizun horri dagokionez, ez da ahaztu behar jurisprudentziaren doktri-
na sendotua dela erantzukizun hori objektibotzat edo emaitzazkotzat jotzen duena: 
garrantzizkoena ez baita Administrazioaren jokaera antijuridikoa, baizik eta emaitzaren 
edo lesioaren antijuridikotasuna»; edota, gaixotasun mentala izateagatik, ospitalean 
zeuden presoei dagokienez: «Aipatutako epaietan lehenak dioenez, Administrazioaren 
ondare-erantzukizunaren izaera objektiboaren arabera, zerbitzuaren anormalitatea ez 
da nahitaez lotu behar funtzionarioen betebeharren arau-hauste subjektibo batekin, 
aski baita frogatzea akats bat, bakana bada ere, izan zela, eta heriotza saihestuko 
lukeen arreta eragotzi zuela» (2004ko urriaren 22ko AGE, RJ 2004\6583).

Halako osasun-zerbitzuek barneratuta edo espetxeratuta dauden pertsonekiko duten 
administrazio-funtzionamendua ondare-erantzukizunaren ondorioetarako kalifika-
tze aldera, jurisprudentziak hainba alderdi hartzen ditu aintzat, hala nola: portaera 
suizidak behar bezala antzematea edo prebenitzea, eta zaintzako neurri etengabe, 
eraginkor eta egokiak berehala paratzea; eta, aldi berean, beste zenbait inguruabar, 
hala nola ostatu-baliabideen egokitasuna eta kontrol medikoen erregularitatea. 

Beraz, azterketa hori egiteko, hildakoaren alderdi subjektiboa hartzen da kon-
tuan, hau da, gertuko zein urrutiko aurrekariak, suizidioaren aurre-aurrekoak 
batez ere, baita Administrazioak suizidiorako joera hori aldez aurretik ikusteko 
izan zezakeen gaitasuna ere. Ahaztu gabe, noski, alderdi objektiboa edo ba-
liabideak, hots, instalazioak egokiak ote ziren —adibidez, burdinazko hesiak 
leihoetan, edo ireki ezin diren leihoak—, zaintza, edota buruaz beste egiteko 
asmoa erraztu edo eragingo duten elementuak kentzea.

Adibide gisa aldatuko dugu hona Auzitegi Nazionalaren 2003ko urriaren 23ko epaia 
(JUR 2003\265082): «Atxilo, espetxean edo barneratuta dagoenen batek bere buruaz 
beste eginez gero, zaila da bereiztea kaltea noraino gertatu den zuzenean eta bes-
terik gabe biktimaren beraren borondatearengatik, eta noraino egotzi dakiokeen 
Administrazioari, barneratuta dagoen bakoitzaren inguruabarren argitan aurreikusi 
daitezkeen arriskuen arabera hartu beharko liratekeen neurriak ez hartzeagatik, hau 
da, funtzionamendu oker edo txarrik izan ote zen. Hain zuzen ere, funtzionamendu
onerako irizpide dira, besteak beste, sailkapen mediko zuzena, joera depresibo edo 
suiziden berri eman dezakeelako; barneratuta dagoenari bere buruaz beste egitea 
erraztuko lioketen baliabideak kentzea, edo hala balitz, eskuratzea; zaintza, aurrekari 
mediko eta psikiatrikoen araberakoa; eta suizidio-saioa antzemanez gero, berehala 
erreakzionatzea».
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Aztertzen ari garen kasuan, gainera, barnetegitik kanpo gauzatu da borondate suizi-
da, eta ez barnetegian, biktimak ihes egitea lortu zuelako; ihesa, horrenbestez, be-
reziki baloratu behar da ondare-erantzukizunaren erreklamazioaren ondorioetarako.

Jurisprudentziak, oro har, ohiz kanpokotzat edo anormaltzat jotzen du zentroratuta 
dagoen pertsona batek zentrotik ihes egitea bera, eta iheslariak kalterik eraginez 
gero, Administrazioari egozten dizkio, kalteak eragin dituen iheslariaren portaerari 
kausazko lotura hausteko indarrik eman gabe (2000ko maiatzaren 25eko AGE, RJ 
2000\6278); egin-eginean ere, kasu batzuk baino ez ditu ondare-erantzukizunetik 
jare uzten: administrazioaren irregularitatea barneratutakoaren portaeragatik bakar-
bakarrik gertatzen denean gero, Administrazioaren jarduerari hasierako eragozpenik 
ezin zaionean jarri: espetxetik ateratzeko baimena, presoa espetxera itzultzen ez 
denean kondena-urratze bihurtzen dena (Auzitegi Nazionalaren 2005eko martxoaren
18ko epaia, JUR 2005\226054).

Planteatu den erreklamazioari arestian adierazitako irizpide horiek aplikatuz gero, 
zera adierazi behar du Batzordeak, lehenik eta behin: hildako pertsona honen ka-
suan (haren heriotzarengatiko kalte-ordaina eskatu baitute) ez duela ikusten lex artis
medikoa hautsi denik.

13/2008 ABJI 29.etik 44.era par.

[…] erreklamazio hau aztertzeko, nahitaezkoa da, Batzordearen ustez, kasuko bi ger-
takari azpimarratzea, Administrazioak bere ardurapeko barneratuak zaintzeko dituen 
betebeharrekin zerikusi handia dutelako: hildakoaren ihesa eta suizidioa.

Batzordearen ustez, gertakari horiengatiko ondare-erantzukizuna egozteko aukera 
estu-estu lotzen zaio gertakari horiek Administrazioak aldez aurretik ikusteko eta eki-
diteko modukotzat jotzearekin; nolanahi ere, zuen gaixotasuna ikusita, biktimari ezin 
zaio egotzi balizko administrazio-erantzukizuna baztertzeko moduko portaerarik.

Administrazioaren proposamen ezesleak azpimarratu egiten du zentro psikiatrikoaren 
irekitasuna; azpimarratu ere, bertan barneratuta zeudenen zaintzarengatiko eran-
tzukizuna arintze aldera. 

Batzordeak ez du uste, ordea, zentro irekia izateak eta zentroko gune jakin batzuetan
aske ibili ahal izateak kontra egiten dionik paziente bakoitzak beharko lituzkeen neu-
rri osagarri pertsonalizatuak hartzeari; are gutxiago ospitale-zentro psikiatriko bat 
erregimen irekikoa izateak bertan daudenei askatasuna ematen dienik zentroan ego-
teko edo zentrotik arduradunen baimenik gabe ateratzeko.

Kasu honetako kontrol- edo segurtasun-neurriei dagokienez, berriz, ez dute zehaztu 
zeintzuk ziren; Ikuskaritzaren txostenaren arabera, egin-eginean ere, zuzenak ziren 
neurri horiek, osasun-sareko zentro psikiatriko arrunt batenak zirelako.
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Horrenbestez, ez dakigu zentroak zer baliabide zuen zentroan zeudenen kontrola 
bermatzeko: itxiturarako kanpoko eta barruko elementurik ote zegoen, edota tele-
bistako zirkuitu itxirik, sarrerako ateak itxita zeuden ala ez, barruan zeuden pertsona
jakin batzuen gaineko zaintza pertsonala eta jarraitua ote zen, ala, bestela, noizbe-
hinkakoa, pertsonalizatua zein pertsonalizatu gabea, etengabea ala ordu jakin ba-
tzuetan bakarrik.

Aurreko horren guztiaren argitan, Batzordeak gai ikusten du bere burua lehen adiera-
zitako bi gertakariak zehazki aztertzeko, Administrazioak bere ardurapean zuen per-
tsonarekiko (hil egin baitzen) zituen betebeharrak zirela eta. 

Batzordearen ustez, erraz aurreikusteko modukoak ziren ihesa eta suizidioa. Nahikoa 
egiaztaturik geratu dira hildakoaren ihesak, hala lehenago zegoen zentrotik egin 
zituenak nola… zentrotik egindakoak; hain zuzen ere, heriotza baino egun gutxi le-
henago gertatu zen azkena, eta zentroaren arduradunek gero hilko zenarekiko neurri 
bereziak hartzea ekarri zuen.

Ildo beretik, erraz aurreikusteko modukotzat jotzen da hildakoaren egintza auto-
litikoa; izan ere, nahiz eta azken suizidio-saiakera aspaldi samarrekoa izan, edota 
aurreko ihesaldia alkohola hartze hutsarekin amaitu, aurrekari klinikoak ikusita ezin 
zen baztertu gero bere burua hil zuenak bere buruaren kontra jardungo zuenik; hain 
zuzen ere, segurtasun-neurriak erabaki zituen epai penalak beren-beregi ezarri zuen 
prozesatuaren segurtasuna bermatu beharra.

Osasun zerbitzuaren funtzionamendua neurtzeko beste erreferentzia-puntuari 
dagokionez —zaintzeko ardura zuen Administrazioak bere burua hil zuenaren 
portaera ekidin zezakeen ala ez—, zentroak zituen neurri arruntak ez ziren aski 
barneratutakoaren kontrola bermatzeko: zentroaren txostenak berak onartzen 
baitzuen hori, barneratutakoa berriz ebaluatu eta beste zentro batera eramatea es-
katu baitzuen; beste alde batetik, lehenago ere egin zuen ihes, eraikinaren kanpoko 
itxituraren puntu ahulen batetik, antza (espedienteak jasotako gorabeheraren baten 
arabera).

Batzordearen ustez, hala ere, segurtasun-neurri arruntak barneratutakoaren segur-
tasuna bermatzeko aski eraginkorrak ez izateak ez du baztertu behar Administra-
zioaren ondare-erantzukizuna, epai penalak Administrazioari beren-beregi jarri zion 
betebehar orokorra ikusita: zentro psikiatrikoan sartzea, zortzi urtez gehienez ere, 
eta zentroa epailearen baimenik gabe uzteko debekua.

Ildo horretatik, ez da ahaztu behar, hala behar izanez gero, paziente bakoitzaren-
tzako ildo pertsonalizatuak nagusitu behar zaizkiela ildo orokorrei, epailearen agin-
dua beteko dela bermatze aldera. Eta jasota dago, era berean, gero eta neurri zorro-
tzagoak ezarri zitzaizkiola bere buruaz beste egin zuenari; hain zuzen ere, unitatetik 
ateratzea debekatzeraino iritsi ziren, non eta laguntzarekin ateratzen ez zen. 

Ildo beretik, protokoloaren barruko neurri bereziak ezarri zitzaizkion, portaera dese-
gokia —aurreko ihesaldia, besteak beste— zela-eta: moduluan isolatzea, lotura me-
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kanikoa, gelan edukitzea, laguntzarekin ateratzea; neurri horiek, azken ihesaldira arte, 
eraginkorrak izan ziren zentroaren barruan egongo zela bermatzeko, besteak beste.

Batzordearen ustez, beraz, bere buruaz beste egin zuena lekuz aldatzea eskatu 
behar izan zuen zentroak, eta, bien bitartean, neurri osagarri egokiak hartu. Ildo ho-
rretatik, bidezkoa da pentsatzea litekeena zela erdibideko erregimenen bat hobestea 
barneratuarentzat, protokoloko neurri berezien eta erregimen normalaren artekoa 
esan nahi dugu; horrekin ez zen pazientearen askatasuna beharrik gabe murriztuko, 
epailearen aginduz baitzegoen segurtasun-neurri baten mende, eta debekatuta bai-
tzuen zentrotik ateratzea.

Hortaz, pazienteak, epailearen aginduz zentroan egon behar bazuen ere, etenga-
be, bete egin zuen azkenean ihes egiteko gogoa, eta horrek zera erakusten du: 
zentroak zituen baliabideen aplikazioa ez zela aski izan, kasu horretan bederen, 
baliabide edo neurri horiek beste une batzuetan eraginkorrak izan baziren ere 
paziente berarentzat; omisiozko jarduera hori osasun-zerbitzuaren funtzionamendu 
txartzat baino ezin dugu jo, erreklamatzen den ondare-erantzukizunaren ondorioetarako.

Ihesaren ondorengo gertakariari dagokionez, suizidioaz ari gara, zera esan behar: 
epai penalak beren-beregi agindu zuela, era berean, prozesatuaren segurtasuna 
zaintzea, eta epaia betetzeko garaian ere emanak zirela beste epaile-agindu zehatz
batzuk, prozesatua bere portaera autoagresiboetatik begiratzeko: oinetako arrisku-
tsuak erabiltzeko debekua, adibidez.

Aplikatutako neurriak egokiak izan ziren ordura arte, zentroaren barruan bederen, 
pazientea arriskuetatik begiratzeko; baina esperientziak erakusten zuenez —lehe-
nago ere ihes eginda zegoen, eta alkohola edanda—, pazientea bere osotasunerako 
arrisku larrien mende zegoen zentrotik kanpo.

Batzordearen ustez, biktimaren heriotza gertatu zen modua, suizidioa alegia –nahiz 
eta zentrotik kanpo burutu, zaintzeko neurri eskasak zirela medio lortu zuen ihes egi-
tea-, zentroak zaindu behar zituen arriskuetarik bat zen, eta kalte autolitikoa, beste 
alde batetik, nahikoa arrunta da, ez da batere arraroa edo ohiz kanpokoa zentro psi-
kiatriko baten jarduera-eremuan.

Aurreko ondorioen arabera, beraz, zerbitzu publikoaren funtzionamendu txartzat 
jo dezakegu osasun-zentroaren jarduketa, eta, hortaz, eskatutako ondare-eran-
tzukizuna onartu behar dugu, eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua ente pu-
blikoari egotzi behar diogu.

13/2008 ABJI 60.etik 78.era par.

Hala ere, erreklamatzaileak jasandako kaltea ez zen horrenbeste gertatu Guardia 
Zibileko kide gisa ematen zuen zerbitzuarengatik, baizik eta, gehiago, Euskal Au-
tonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak bereganatu eta garatutako laguntza-
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zerbitzuaren funtzionamenduarengatik; hortaz, azken zerbitzu hori, laguntza edo es-
koltarena alegia, aztertu behar da funtzionamendu txarrik izan ote den erabakitzeko.

Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko… sekzioak 2004ko ekainaren 30ean emandako 
autoan frogatutzat jotako egintzak abiapuntutzat hartuta, akats bat zela medio (akats
edo errore hori gaindigarria bazen ere), J.A.U.E. bizkartzainak bota zion lehen tiroa 
R.G.R jaunari, bizkartzainaren edo hark zaintzen zuen pertsonaren bizitza, osotasun 
fisiko edo askatasunaren aurkako aldez aurreko erasorik gabe (horrek justifikatuko 
baitzuen arma erabiltzea); hortik ateratzen da, beraz, laguntza edo eskolta zerbi-
tzuaren funtzionamendu txarra.

P. enpresak azken gai horri buruz adierazi duenez, ezinezkoa da jakitea tiroketan 
parte hartu zuten bien artetik nor hasi zen tiroka; kontu hori, dena den, Donos-
tiako Instrukzioko… zenbakiko Epaitegiak 2003ko irailaren 2an emandako autoak 
zehatz-mehatz argitu ez bazuen ere, aski argi geratu zen Gipuzkoako Probintzia 
Auzitegiko… sekzioak 2004ko ekainaren 30ean emandako autoan, honako hau 
adierazi baitzuen zortzigarren arrazoibidean: «gertakarien lekuko gehienak berretsi 
dutenaren arabera, egintzen egunean, tiro batzuk entzun ziren hasieran, tiroen arteko 
denbora-tarte handiagoarekin, eta, gero, beste tiro batzuk, askoz ere denbora-tarte 
gutxiagorekin; horrek berretsi egingo luke inputatuaren bertsioa, hots, berriz abiatu 
zenean, eta bere ezkerretik pertsona bat arma eskuan zeramala ikusi zuenean, bere 
arma atera zuela, eta lehen tiroa hartu zuela zangoan, eta azkar-azkar… matriku-
lako… ibilgailuaren atzean babestu ondoren, baina ibilgailu horren babesean zutitu 
zenean, jarraitu egin zutela tiroek, ibilgailuaren kristalak apurtu zirela, eta orduan era-
baki zuela, sen hutsez erabaki ere, su-armaz egiten ari zitzaizkion erasoari erantzutea
tiroka ere, harik eta lurrera erori zen arte.

Beraz, adierazi dugunaren ondorio logikoa da inputatutako agintaritza-agentearen
jardueran ikusi daitekeela, hildako eskoltaren aurrean arma erabili izan be-
harra ez ezik, arma zuzen eta proportzioz erabili zuela egoera hartan; hau da, 
gertakari hartan ez zela ageriko proportziorik-eza gertatu, eta, beraz, ez zuela 
zuhurtziagabekeriaz jokatu gertakarien inguruabarrak ikusita erabili behar izan zuen 
arreta ez erabiltzeagatik […]».

Jurisdikzio penalean onartu duten egintzen interpretazio horrek, laguntza- edo 
eskolta-zerbitzuaren funtzionamendu txarra berresteaz gain, erreklamatzaileak erru 
osoa izan zuelako zantzu oro ere baztertzen du.

89/2008 ABJI 27.etik 30.era par.

Ertzaintzak atxilotua zaintzeko zerbitzuaren ustezko funtzionamendu txarraren ildo-
tik (culpa in vigilando) bideratu dute erreklamazioa, zeren eta, ustez, ez ziren erabili 
erreklamatzailearen nebaren suizidioa ekiditeko behar ziren zaintza- eta segurtasun-
neurriak; ebazpen-proposamenaren arabera, dena den, Ospitaleak bazituen pazien-
tearen osasun mentalari eta suizidio-saiaketei buruzko aldez aurreko txostenak (are 
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gehiago, guardiako psikiatrak bisita egin zion urriaren 8an); pazientea zaintzen zuten 
ertzainek, dena den, ez zuten pazienteari buruzko argibide berezirik jaso, ezta bere 
buruaz beste egiteko arriskua zegoelako berririk ere.

Batzordearen ustez, beraz, kontuan hartu behar dira zaintza-zerbitzu publikoaren 
jardueratik ondorioztatu daitekeen ondare-erantzukizunaren ezaugarriak, antzeko 
edo pareko egoera-inguruabarretan sortutako kasuak epaitzerakoan emandako 
jurisprudentzia-irizpideetatik finkatu baitira horiek. Gure 13/2008 irizpenean azaldu 
genituen irizpide horiek.

Era berean, kontuan hartu beharra dago kaltea bere buruaz beste egin duen per-
tsonak eragin izanak ez duela besterik gabe baztertzen Administrazioaren ondare-
erantzukizuna baldin eta, zerbitzu publikoen funtzionamendu txarra gertatuz gero, 
Administrazioaren jardunak ere lagundu batu kaltea gertatu zedin (kasu honetan, 
erreklamatzaileak alegatu duenaren arabera, irregularitateak edo akatsak izan ziren 
preso zegoen neba zaindu eta jagoteko betebeharrean). Kasu honetan, nolanahi ere, 
eta zuen gaixotasuna ikusita, biktimari ezin zaio egotzi balizko administrazio-eran-
tzukizuna baztertzeko moduko portaerarik.

Irizpideetara itzulita, eta ondare-erantzukizunaren ondorioetarako, honako alderdi 
hauek, besteak beste, hartzen ditu kontuan jurisprudentziak: portaera suizidak be-
har bezala antzematea edo prebenitzea, eta zaintzako neurri etengabe, eraginkor 
eta egokiak berehala paratzea; eta, aldi berean, beste zenbait inguruabar, hala nola 
ostatu-baliabideen egokitasuna eta kontrol medikoen erregularitatea. 

Beraz, azterketa hori egiteko, hildakoaren alderdi subjektiboa hartzen da kontuan, 
hau da, gertuko zein urrutiko aurrekariak, suizidioaren aurre-aurrekoak batez ere, 
baita Administrazioak suizidiorako joera hori aldez aurretik ikusteko izan zezakeen 
gaitasuna ere. Ahaztu gabe, noski, alderdi objektiboa edo baliabideak, hots, instala-
zioak egokiak ote ziren —adibidez, burdinazko hesiak leihoetan, edo ireki ezin diren 
leihoak—, zaintza, edota buruaz beste egiteko asmoa erraztu edo eragingo duten 
elementuak kentzea.

Prozeduran adierazi dugunaren ildotik, ez legoke gaizki dokumentazio gehiago iza-
tea; hala ere, bidali diguten espedienteari lotuta aztertuko du Batzordeak Herrizaingo 
Sailaren erantzukizuna, erreklamatzaileak hari egotzi baitio.

Alderdi subjektiboari dagokionez, pazientearen historia medikoak argi erakusten 
du hildakoak zuen gaixotasun psikiatrikoa (nortasun-nahasmendu eskizoidea) eta 
zenbait saio autolitiko. Ospitaleratzea, gainera, ama hil eta gero bere buruaz beste 
egiteko saioaren ondorioz gertatu zen. Osasun-zerbitzuek, beraz, bazuten pazien-
tearen historia medikoaren eta ospitaleratze-arrazoiaren berri, eta Instrukzio Epaite-
giak ere bazuen horren berri, jakinarazi egin zioten eta. Egin-eginean ere, ospitalean 
eman zuen hirugarren egunean egin zion bisita psikiatrak, eta, analisi kimiko-toxiko-
logikoaren arabera, diazepan eta nordiazepan hartuta zituen, dosi terapeutiko onar-
garrietan. 
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Alderdi objektiboari dagokionez, hildakoa ez zegoen poliziaren egoitzan edo espe-
txean, establezimendu berezi batean (ospitalean) baizik, eta hor sorospen-izaera 
nagusitzen dela. Ildo horretatik, Epaitegiari atestatuaren berri eman eta gero, Os-
pitaleko espetxe-unitate batean sartu zuten pazientea, Ertzaintzaren zaindaritzaren 
pean eta Bilboko… zenbakiko Instrukzio Epaitegiaren esku (Bilboko… zenbakiko 
Instrukzio Epaitegiaren ardurapera igaro zen gero); ertzainek, hortaz, egoera horri 
zegokion zaintza eta jagoletza egin zuten.

Ez dakigu zerbitzu medikoak hildakoaren ardura zuen Epaitegiari jakinarazi ote zion 
zaintzeko neurri bereziak hartu behar zirela; hala ere, Herrizaingo Sailaren txostenek
diotenaren arabera, osasun-zerbitzuak ez zien ezer adierazi horri buruz, eta ez dago 
jasota Epaitegiaren jakinarazpenik horren gainean.

Pazientearen heriotzaren aurreko egunetan, ertzainek ez zuten ezer arrarorik sumatu, 
eta ez zuten S. jaunak bere buruaz beste egiteko asmoa zuela erakutsiko zuen ezer 
antzeman, antzemanez gero beste zaintza-neurri batzuk hartuko zituzten eta.

Horrenbestez, beraz, ezin da esan txarto zaindu edo jagon zutenik; izan ere, ospitale-
ko espetxe-gela batean zegoen, Epaitegia eta osasun-zerbitzuak jakitun zeuden, eta 
lesioak sendatzen ari zitzaizkion, lasaitzeko botikak ematen zizkioten eta kasu horie-
tarako ezarritako zaintza izan zuen. Gorabeherarik gabe eman zituen lehenengo egu-
nak, eta psikiatra joan zitzaion hirugarren egunean, baina arreta eman zion espezialis-
tak edo Epaitegiak ez zuten neurri berezirik jarri, ezta zaintza intentsibokoak ere. 

Jakina, pazientea lotuta egon izan balitz, edo ireki ezineko leihoa zuen gela batean, 
edota etengabeko kontrolaren pean, ez zuen bere buruaz beste egingo; baina, adie-
razi dugun bezala, ospitaleko espetxe-unitate batean zegoen, epaitegi baten mende 
eta medikuen sorospenarekin. Bidali diguten espedientetik, gainera, ezin da atera 
halako neurririk gomendatu edo agindu zutenik (ez hasieran ez psikiatrak hirugarren 
egunean egindako bisitaren ondoren); egoera horretan, beraz, ertzainei ezin zaie 
eskatu erreklamatzaileak nahiko lukeen jagoletza jarraia eta estua, ezta agindu zi-
tzaienaz bestelakoa ere.

Laburbilduz, espedienteak argitu gabeko zalantza-eremu zabala uzten badu ere, 
aurrekoak kontuan hartuta arrazoiz ondorioztatu daiteke egintzen kontaketa eta es-
pedientean dagoen dokumentazioa ez direla berez aski beharrezko kausazko lotura 
justifikatzeko. Erreklamatzaileak adierazi eskumen-titulua ez da erabakigarria 
erantzukizuna Herrizaingo Sailari egozteko; izan ere, atxiloketaren parametroak 
ikusita (ospitaleko espetxe-unitatean zegoen), zaintzarik ezaren edo jagoletza
eskasaren ondoriozkoa izango zen eskatzeko moduko erantzukizun bakarra, 
eta ez da hala gertatu zenik frogatu; edota zaintza zorrotzagoa edo berezia 
egiteko epailearen edo medikuaren agindua ez betetzearen ondoriozkoa, eta 
halakorik ere ez da egiaztatu.

114/2008 ABJI 31.etik 43.era par.



ADMINISTRAZIOAREN ONDARE ERANTZUKIZUNA 355

K) Osasun zerbitzuak

Laburbilduz, eta ikuskaritzaren txostenak dioenez, odol-transfusioetarako bermeak 
ezin dira erreklamazioa egin duen pazientearen lehen transfusioan —1980. eta 
1981. urteak— eskatu; izan ere, data horiek baino askoz beranduago ezarri baitziren
—1989an, eta ziurtasun osoz, 2003.ean—; txostenak, era berean, ez du baztertzen
salatutako gaixotasunaren inokulazioa osasun-zerbitzu pribatuan gertatu izana, 
erreklamatzailea halako batera joan zen eta urte haietan, baita osasun-tratamendua 
jaso ere.

Ikuskaritzaren txosten medikotik ateratzen denez, era berean, ezin da zientifikoki 
baztertu gaixotasuna transfusioaz besteko bidetik hartu izana, hala nola diagnostiko-
rako edo terapiako tratamendu mediko inbaditzaileetatik, erreklamatzaileak halakoak 
ere hartu zituelako.

Batzordeak uste du, azken finean, ez dela erreklamazioari eusten dion tesia egiaz-
tatu; izan ere, espedientean dauden txosten mediko guztiak ikusita, ondorio bakarra 
atera daiteke: Administrazioak bere esku zituen baliabide guztiak —edo garai hartan 
eskatu zitezkeen guztiak— erabili zituela transfusioan anti-VHC antigorputzei an-
tzemateko.

Horiek horrela, kontuan hartuta pazientea sendatzeko egin zutela transfu-
sioa, eta garai hartan osasun-administrazioak ez zituela bere esku anti-VHC 
antigorputzei antzemateko detektagailurik, gure ondorioa da ez dagoela
erreklamatzen den ondare-erantzukizuna onartzeko behar den antijuridikotasunik.

93/2008 ABJI 46.etik 49.era par.

 Ikus 62/2008 ABJI 41.etik 49.era par.

Gaur egun, azaroaren 14ko 41/2002 Oinarrizko Legeak, pazientearen autonomia 
eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubideak eta betebeharrak 
erregulatzen dituenak (PAL), bere 8. artikuluan ezarri du baimen informatuaren beha-
rra; lege horren 10. artikuluan zehazten da, hain zuzen ere, medikuak, pazientearen 
baimena baino lehen, oinarrizko zenbait informazio eman beharko diola pazienteari: 
i) ebakuntzak edo esku-hartzeak ziur dakartzan ondorio garrantzitsuenak; ii) pazien-
tearen inguruabar pertsonal edo profesionalekin zerikusia duten arriskuak; iii) baldin-
tza arruntetan izan daitezkeen arriskuak, kontuan hartuta esperientzia, zientziaren 
egoera, baita esku-hartzearen edo ebakuntzaren motarekin zuzeneko zerikusia izan 
dezaketenak ere; eta iv) kontraindikazioak.

Baimen informaturako erabili zen dokumentua, erreklamatzaileak sinatu zuena alegia, 
Espainiako Obstetrizia eta Ginekologia Elkartearena (SEGO) zen, eta ez da dokumen-
tu orokor edo generikoa, baizik eta histerektomiari buruzkoa bereziki. Dokumentu 
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horrek badu hainbat informazio: ebakuntzari berari buruzkoak, ebakuntzaren alterna-
tibak, ondorioak, eta gerta daitezkeen gorabeherak, arriskuak eta porrotak. 

Ikusi ditugun akats bakarrak dira ez zela zehaztu zer histerektomia-mota programatu 
zen (baginatik, sabeletik, laparoskopiaren bidez ala mistoa), dokumentuaren sinadu-
ra-data falta dela, eta ez dela ebakuntza egin behar zuen medikuaren izena ageri.

Nolanahi ere den, eta baimen horren balioa zalantzatan jarri arren, erreklamatzaileak
ez ditu zehazten baliogabetasun horren arrazoiak; egin-eginean ere, programaturiko 
histerektomia-mota zehaztu ez izana litzateke kontuan hartzeko moduko bakarra, 
aztertzen ari garenaren ondorioetarako. Hala ere, onartu egin behar da, erreklama-
ziotik bertatik ateratzen delako, erreklamatzaileak beti jakin zuela zer ebakuntza-
mota egingo zioten, eta erabaki hori, berriz diogu, inoiz ez dute zalantzan jarri, ez 
erreklamazioan, ezta erreklamatzailearen eskaria aurkeztutako peritu-txosten me-
dikoan ere.

Beraz, Batzorde honek uste du informazio osoa, argia eta esplizitua eman ziotela 
erreklamatzaileari, gaur egun PALek baimen informaturiko ezarri dituen beteki-
zunak konplitzeko modukoa.

118/2008 ABJI 49.etik 53.era par.

Kasu honetan, azpimarratzeko modukoa da, baita ere, erreklamatzaileak zuen pato-
logia (folikulitis infekziosoa) konpontzeko egin zutela erauzketa, eta ez haren itxura
fisikoa edo estetikoa hobetzeko. Hau da, sendatzeko medikuntzako kasu baten 
aurrean gaude, eta helburua lortzeko baliabide egokiak eskatu daitezke, baina ez 
ondorio edo emaitza jakin bat.

Aurpegi-masailetako arazoei dagokienez, ez da inongo patologiarik objektibatu, 
eta sekuela psikologikoak ez dira kirurgia-ebakuntzaren ondorio, baizik eta 
erreklamatzaileak sendatze-prozesua bizitzeko izan duen subjektibotasunare-
nak, emaitza estetikoa guztiz saihesgarria zela interpretatu baitzuen, eta «ebakuntza
egin zion ekipoak gaizki tratatu zuela sentitu zuen», eta osasun-zerbitzuek ez ziotela 
arreta egokirik eman, nahi zuen tratamendua erabat estetikoa zela ulertu baitute, eta, 
beraz, euskal osasun-sistematik kanpo zegoela.

Egia esan, Ikuskaritzaren peritu-txostenaren arabera, sarri gertatzen da, ezin baita 
askotan saihestu, ebakiondoa eta inguruko aldearen depresioa, ehuna galtzen baita, 
ezinbestean.

Kirurgia estetikoko tratamenduak, bestalde, ez daude Osasun Sistema Nazionaleko 
zerbitzu-zorroan, irailaren 15eko 1030/2006 Errege Dekretuz onartu baitzen hori. Uler-
tzeko modukoa eta bidezkoa da erreklamatzaileak duen guraria, bere itxura hobetu 
edo zuzentzekoa alegia, baina biztanleria guztiaren premiak asetzeko prestatu den 
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osasun-sistema publiko batek baliabide murritzak ditu, eta herritar guztien ekarpen 
solidarioak eusten dio; horrenbestez, ezin du osasun-prestazio hori finantzatu.

Hau ulertu behar da, ondorioz: N.B.F. andreari eman zioten sorospen medikoak ez 
zuela inolako kalterik eragin. Batzordeak uste du, beraz, osasun-administrazioak ez 
duela ondare-erantzukizunik kasu honetan.

130/2008 ABJI 60.etik 64.era par.

Espedientean planteatu diren arazoei behar bezala erantzuteko, zera gaineratuko 
dugu, baimen informatuaren erregimenaren (azaroaren 14ko 41/2002 Oinarrizko 
Legea, pazientearen autonomia eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko 
eskubideak eta betebeharrak erregulatzen dituena) balizko haustea alegatu dutenez: 
Batzordeak ez duela uste halakorik gertatu denik kasu honetan.

Batzordearen ustez, ez da nahitaezkoa zehatz-mehatz analizatzea aipatu baimen 
informatua ematerakoan izan daitezkeen akatsei buruzko salaketak aztertzeko erabili 
parametro doktrinal eta jurisprudentzialak (gainera, ez baitatoz guztiz bat oraindik). 
Baina honako hau adierazi daiteke, ordea: printzipioz behintzat, arau orokorra dela 
(kasuan kasuko inguruabarrak ikusita izan daitezkeen salbuespen kualifikatuak sal-
buespen) akats horiek ez jotzea osasun-administrazioari erantzukizuna egozteko 
titulu autonomotzat. Hau da, baimen informaturik eza, berez, eta oro har, praxi 
mediko okertzat jo daiteke, baina ez du berez sorrarazten kaltea ordaintzeko
betebeharrik, ondorio kaltegarria ere behar delako, betiere.

Orain aztertzen ari garen kasuan, Batzordearen ustea da erreklamatzaileari ez diotela 
kendu Legeak baimena emateko esleitu dion eskubidea. Egindako kirurgia-egin-
tzaren izaera ikusita eta erreklamatzen diren kalteen munta eta sorburua aztertuta 
atera dugu ondorio hori. 

Gogoratzekoa da zentimetro bateko kistea erauzi ziotela ebakuntzan, eta ebakun-
tza hori ezin dela 41/2002 Legearen 8.2 artikuluak aipatu kasuen barruan sartu 
—kirurgia-ebakuntza, prozedura diagnostiko eta terapeutiko inbaditzaileak, eta, oro 
har, pazientearen osasunari aurreikusteko moduko ondorio kaltegarri nabarmenak 
ekar diezazkioketen arriskuak edo eragozpenak dakartzaten prozedurak aplika-
tzea—, baimena idatziz eman behar izateko.

130/2008 ABJI 65.etik 68.era par.

 Ikus 184/2008 ABJI 39.etik 41.era par. eta 208/2008 ABJI 42.etik 47.era par.

Beste ikuspegi batetik, erreklamatzaileak egin planteamendua ondo lotzen zaio 
aukera galtzearen teoria doktrinal eta jurisprudentzialari —alor zibilean gehiago gara-
tu bada ere—; kasu honetan, diagnostiko-proba lehenago egin izan balitz, eta intere-
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satuaren ustez, betiere, arinagoa izango zen kartzinoma, eta tratamendua, ondorioz, 
ez horren gogorra, eta interesatuak jasan behar izan dituen sekuelarik gabea.

Baina ezin dugu hori onartu; izan ere, egiaztatuta baitago arreta eta artapen eten-
gabeak izan zituela, proba erradiologikoen eta titi-azterketen bitartez, eta ez 
zela inongo anormaltasunik ikusi pazienteari lehenago egindako beste azter-
ketekin konparatuta, eta ez ziotela inongo konkor edo koskor susmagarririk 
antzeman; beraz, ez da aipatu teoria aplikatzeko baldintza nagusia betetzen, 
hau da, aldez aurretik medikuek zabarkeriaz edo arduragabe jokatu izana eta 
horrek, nolabait, bestelako sendabide bat izateko aukerak murriztu izana.

Beste alde batetik, teoria horren beste baldintza bat ere falta da: kaltea ekiditeko 
aukerak benetakoak eta errealak izatea, alegia. Egin-eginean ere, hipotesi hutsa da, 
froga-euskarririk gabea, M.I.A.L. andreak eutsi dion argudioa: diagnostikoa lehena-
go egin izanez gero, gertatu kaltea edo horren sekuelak saihesteko aukera gehiago 
izango zitekeela. 

Kasu honetako inguruabarrak ikusita, ez dago oinarri mediko eta zientifikorik esateko 
pazienteak 2006ko urtarrilean antzeman zuen koskorra —kartzinoma bilakatu zena— 
lehenago —aurreko urte eta erdian alegia— existitu eta diagnostikatu ahal izango 
ziotenik, eta koskorra ikusiz gero, bestelako tratamendua emango ziotenik, trata-
mendu horrek dakartzan sekuelarik gabea.

 207/2008 ABJI 41.etik 44.era par.

Ezin da zalantzan jarri pazientea lurrera erori zela ZIU-Ardura Koronarioetako Uni-
tatean zeukan ohetik, eta ohearen alboko babes-barra biak jarri gabe zeudela. 
Horrenbestez, zera aztertu behar da: ea kasu horretan barrak jarri gabe egotea fun-
tzionamendu txarra ote den, Administrazioari egotzi dakiokeen arreta desegokia 
alegia, barrak nahitaez jarri beharko liratekeelako, pazienteak neurri horiekiko izango 
lukeen jarrera gorabehera; orobat, barrarik ezaren eta erorikoaren arteko kausalta-
sun-harremanik ba ote den.

Kasuistika zabala dago —jurisprudentziak ere aztertu du— erorikoak saiheste aldera 
ospitale-ohetan alboko barrak erabiltzeko gomendioari buruz, baina ez dago hori 
agintzen duenik berariazko funtzionamendu-araurik, eta osasun-arloko langileek 
eman behar dute agindua, pazientea nola dagoen ikusita. 

Oraingo honetan, eta prozeduran frogatu den bezala, erreklamatzailea zegoen 
ospitale-unitatean (ZIU) beren-beregi aurreikusita zegoen horren inguruko jokabidea. 
Espedientera batutako zenbait txostenetan onartzen denez, eta gertakarien kon-
taketaren atalean aipatu ditugu, unitate horrek badu jarduteko protokolo bat, alboko 
babes-barrak jartzea aurreikusi duena. Egin-eginean ere, barra horiek, eta barrak 
jarri beharra ZIUren protokoloaren barruan izatea, aipatzen ditu Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren (EAEAN) 2003ko azaroaren 21eko epaiak (JUR 
2004\43215), antzeko kasu baterako eman baitzuten.
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Aurreratu dugunez, jarduera erregulatzen edo gidatzen duen araurik izanez gero, arau 
horiek hartu behar dira kontuan zerbitzuaren funtzionamenduaren balorazioa egiteko. 
Bada, kasu honetan, printzipioz, ez da protokoloak jasotako jokabide bat bete. 

Protokoloa, hain zuzen ere, berariazko jokabide-arauak dituen dokumentua da, 
eta, hori taxutzeko, orokorrean aplikatzeko moduko irizpide medikoak hartu dituz-
te aintzat, protokoloak xede duen unitate-ospitalean egon behar duten pazienteen 
ezaugarriak, gaixotasunak, medikazioa eta beharrizanak ere kontuan hartuta. Pro-
tokoloak, era berean, unitate horretan gauzatu beharreko esku-hartzeak ere jasotzen
ditu, behar bezalako azkartasunez egin behar dira eta.

Protokolo hori izatea eta horren balorazioa nekez uztartzen dira Ikuskaritza Me-
dikoaren txostenak egindako oharrekin, pazientearen egoera —fisikoa eta mentala— 
zehatza aztertzea gomendatzen baitute, babes-neurri horiek ezinbestekoak diren 
erabakitzeko.

Pazientearen egoera gorabehera, ospitale-unitate bateko protokoloaren barruko 
jarraibideek alderantzikatu egiten dute jarduteko dinamika, berariazko arau 
erregulatzailerik ez duten egoerekin konparatuz gero, azken horietan kasu 
bakoitzean adierazitako irizpide medikoaren arabera gelditzen da-eta neurri 
jakin batzuk hartzea. Oraingo honetan, beraz, kontrako agindu mediko batek –eta 
ez dago halakorik jasota- bakarrik justifikatu zezakeen barra horiek ez jartzea. Me-
dikuaren ardurapeko salbuespen partikularrik ezean, ZIUn dauden paziente guztiei 
aplikatu behar zaizkie, printzipioz, protokoloaren aurreikuspenak, alde batera utzita
nola egoera fisiko edo mentala duten (Administrazioaren txostenetan ez dute ezer 
argudiatu jarduera-protokoloen xedapenen salbuespenak zeudelakoari eusteko).

Adierazi dugun hori, gainera, lotu egin behar da kasu honetan zerbitzua emateak 
nahitaez eskatzen duen arreta edo axolarekin, zerbitzu horri buruz gizarteak dituen 
gutxieneko segurtasun-estandarrak aintzat hartuta; hain zuzen ere, zerbitzu inten-
tsiboa emateko ospitale-unitateko egonaldiaz ari gara, zaintza eta arreta bereziak 
eskatzen dituena; besteak beste, unitate horretan dauden pazienteak immobilizatuta 
egon ohi direlako, garrantzizko gaixotasun edo zauriekin, monitorizatuta eta hainbat 
medikaziorekin, sedazioa barne. Kasu honetan, gainera, ez da ahaztu behar erabate-
ko atsedena agindu ziotela pazienteari.

Kasu honetan, bada, bereziki azpimarratzeko modukoa da medikuek sinaturiko zen-
bait idazkitan egiten den balorazio medikoa, pazienteak hartzen zituen botikei dago-
kienez; hain zuzen ere, betablokeanteak hartu behar zituen, eta pazienteak izan zuen 
erreakzio basobagalarekin lotzen dute medikuek, eta, aipatu txostenetakoren batek 
dioenaren arabera, zuzeneko zerikusia izan zuen erorikoaren sorburuarekin.

Aurrekoarekin lotuta, ezin dira onartu Ikuskaritza Medikoaren txostenak —Medikun-
tza Intentsiboko zerbitzuburuaren txostenek eta txosten horren gainbegiralearen 
txostenak jasotakoa berretsi baitu— dakartzan baieztapen batzuk, pazienteak ero-
rikoan konortea galdu ez zuela baitio (txostenaren arabera, ohetik lurrera erori zen, 
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konortea galdu gabe, baina bradikardia eta hipotentsioa izan zituen); izan ere, ez 
datoz bat Unitateko erizainak erorikoa eta gero apuntatu edo jaso zuenarekin —asis-
tolia-aldia gertatu zela, eta berpizteko jarduketak behar izan zirela—, ezta 60. folioak 
erorikoaz dakarrenarekin ere, pazienteak konortea galdu zuela esaten baita.

Aurrekoa erabakita utzi eta gero, zera ere ebatzi beharko dugu: ea pazienteak barrak 
jartzeari uko egitea aski ote den osasun-administrazioa segurtasun-neurri hori jarri 
beharretik jare uzteko; hau da, ea kontentzio edo euste fisikorako neurri horiek sis-
tematikoki ezarri dakizkiekeen paziente guztiei. Zehatzago esateko, ea kasu honetan 
aplikatu ote daitekeen uztailaren 18ko 175/1989 Dekretuak, Osakidetza/Euskal Osasun 
Zerbitzuko paziente eta erabiltzaileen eskubide eta betebeharren gutuna onesten due-
nak (Euskadiko Antolamendu Sanitarioari buruzko 8/1997 Legeak, ekainaren 26koak, 
aldi baterako eutsi dio indarrean, xedapen indargabetzailearen bitartez), bere 1.h) ar-
tikuluan dioena, hots, diagnosi, tratamendu edo antzeko prozeduraren bati uko egiteko 
eskubidea, ekintza horrek osasun edo segurtasun publikoan eraginik ez duenean.

Kasu honetan, hala ere, tratamendu berezia justifikatzen duten bi elementu daude, 
gure ustez: (I) lehenik eta behin, egitezko inguruabar bat: erizainak bilakaera-orrian 
jaso zuen pazienteak uko egiten ziola barrak jartzeari, hori ez da ahaztu behar; hala 
ere, S.V.G. jaunak administrazio-espedientean izandako jarrera ezin da bateratu ba-
rrak jartzeari uko egitearekin, ez baitu espresuki berretsi espedientean. (II) Ondoren, 
argi utzi behar da ez gaudela aipatu 175/1989 Dekretuak aurreikusitako kasu baten 
aurrean, eta kontuan ez dela pazientearen autonomiaren barruan sartzen (horixe bai-
ta azaroaren 14ko 41/2002 Legearen xedea). 

Babes-barrak jartzea ez da tratamendua, segurtasun-neurria baizik, eta 
osasun-zerbitzuei dagokie ezartzea, betearaztea eta zaintzea; beraz, segurta-
sun-neurri den aldetik, ezin da pazientearen esku utzi, Batzorde honen ustez.
Nolanahi ere den, pazienteak askatasunean aukeratzeko duen eskubidearekin lotu 
nahi bada, ezin da beren-beregiko ukoa besterik onartu, ukatzen duenak ukoak 
dakartzan arrisku guztiak bereganatuta, aldez aurretik horri buruzko informazioa jaso 
ondoren: kasu honetan ez da halakorik gertatu, baina.

Azpimarratzekoa da, baita ere, gertakarien kontaketan jaso dugunaren ildotik, ZIUtik 
alta emateko eta erizaintzako arretak zehazteko dokumentuak, segurtasun fisikoa 
aipatzean, babes-barrak jarri beharra nabarmendu zuela. Espedientean dago jasota, 
halaber, pazientea Kardiologia Zerbitzuan sartu eta geroko idazpenetan zehazki, ba-
rrak jarri zizkiotela. Beraz, pazientea aurka egonda ere, berdin-berdin egin beharko 
ziren ZIUn segurtasun-barrak jartzeko ahalegin bereziak, erorikorik gertatu ez zedin; 
egin-eginean ere, barrak jarri zituzten erorikoa eta gero, eta horrek jarri zitezkeela 
erakusten du.

Aurreko guztia horrela, gure ondorioa da osasun-zerbitzu publikoaren fun-
tzionamendu okerraren aurrean gaudela; izan ere, ez baitzituzten jarri pazientearen 
erorikoa ekiditeko behar ziren segurtasun-neurriak (edo amore eman zuten segurta-
sun-neurri horiek jarri ez zitezen), eta osasun-administrazioak zaindu egin behar du 
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pazientearen osasun-eskubidea, baita kaltegabetasuna bermatu ere, ospitale bateko 
Medikuntza Intentsiboko Unitatearen barruan dagoenean.

Hain zuzen ere, jurisprudentziak nabarmendu duenez, pazientearen gaixotasuna edo 
pairamena sendatu edo ahal den neurrian arintzeko betebehar orokorraz gain, bada-
go beste bat, jada andeatuta dagoen osasuna gehiago kaltetzeko moduko egintzak
saihestekoa alegia (ildo horretatik, Auzitegi Gorenaren 1999ko abenduaren 19ko eta 
2000ko urriaren 16ko epaiak), eta osasun-zentroak eta haren mendekoek bakarrik 
dute eginbehar hori. Pazientearen eskubide hori eta ingresatuta dagoen osasun-zen-
troaren ondoriozko eginbeharra beteko badira, galdutako osasuna berreskuratzeko
behar diren baliabide guztiak ez ezik, pazienteak duen osasun-egoera hori sustatu 
eta kontserbatu beharko da, bereziki.

261/2008 ABJI 38.etik 53.era par.

L) Gizarte-zerbitzuak

Gertakarien berri emateko atalean azpimarratu dugunetik ateratzen denez, M.R.A.L. 
andreari onetsitako baliaezintasun-gradu handia ikusita (adimen-atzerapen modera-
tua baitzuen, eta bere burua gobernatzeko gaitasun psikofisikoen defizit moderatu-
larria, eta inoren laguntza behar zuen ohiko bizitzako jardueretarako), Batzordeak 
eskastzat jo du Egoitzak, istripua gertatu zenean, M.R.A.L. andreari emandako zain-
tza- eta begiratze-zerbitzua.

Honen moduko kasuetan, adineko pertsonak edo mendekotasun-arazoak dituzte-
nak zaintzen espezializatuta dauden zentroetan sartzeaz ari gara, zentroa kudea-
tzeaz arduratzen den erakundeak pazientearen zaintza hartzen du bere gain, 
eta paziente bakoitzaren ezaugarri edo inguruabar pertsonalei egokitu behar 
die zaintza hori. M.R.A.L. andrearen kasuan, zaintza handia eskatzen zuen zerbi-
tzuak, ikusita pazienteak minusbaliotasun- edo ezintasun-gradu altua eta bere burua 
gobernatzeko mugak zituela.

165/2008 ABJI 31.etik 32.era par.

M) Hirigintza

Irizpenerako aurkeztu diguten kasuaren azterketak hartzen duen alor publikoari 
begiratuz gero, hirigintza-lizentziak ematearekin zerikusia duen administrazio-jar-
duerari bagagozkio, Lurzoruaren Araubideari eta Balorazioei buruzko 6/1998 Legeak 
(aurrerantzean, LABL), indarrean baitzegoen erreklamatzaileak zegokion lizentzia 
eskatu zuenean, bere 44.2 artikuluan ezarria zuenez, lizentzia deuseztatzea, lizentzia
emateko justifikaziorik gabeko atzerapena, edo lizentzia bidegabe ukatzea gertatuz 
gero, kaltetuek euren esku zuten Administrazioari eskatzea eragin zien kalte-galeren 
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ordaina, erantzukizun hori oro har erregulatzen duten arauek ezarritako kasuetan, es-
katutako baldintzak edo betekizunak konplituz gero.

Hiru kasu horietarik, irizpen hau emateko interesatzen zaiguna da administrazioaren
ondare-erantzukizunarena, hirigintza-lizentzia bidegabe ukatzen denetan; 
hau da, lizentziarik ez ematearena, aurkezturiko eskaria indarreko hirigintza-
ordenazioarekin bat etorri arren.

Kasu horretan, ondare-erantzukizuna aitortzeko nahitaezko diren baldintzak bete-
tzeaz gain, bidegabeko ukoaren ondorioz kaltea jasan duenak inpugnatu egin 
beharko du erabaki hori, baita ukatzeko administrazio-egintzaren deuseztasun-
deklarazioa lortu ere, aldez aurretik. Kontsultarako aurkeztu diguten kasuan, 
EAEko Auzitegi Nagusiak 2006ko otsailaren 9an emandako 101/2006 epaian lortu du 
aitorpen hori erreklamatzaileak.

Jurisprudentziak ezarria daukanez, administrazioaren erantzukizuna gerta badadi, 
ukatutako baimenak bidezki emana nahitaez izan behar du. Hortaz bada, 1998ko 
apirilaren 2an Auzitegi Gorenak emandako epaiak 4. zuzenbide-oinarrian adierazia 
daukanez, berariaz onartu beharko da eta haren esanetan, eskatutako baimena 
ukatu izan den egintzaren mamia edo funtsa aztertu behar da, eta ikusi udalerrian in-
darrean dagoen hirigintza-araudiarekin bat ote datorren ala ez; jakina denez, hirigin-
tzako baimena ematea administrazioaren egintza da, egin asmo den jarduketa behin 
baimentzeko eta gero gainbegiratzeko, eta indarrean dagoen hirigintza-antolaketan
jasoa den bezala onura publikoaren araberakoa den ala ez harekin egiaztatzeko. 
Bada, baimenak bere izana guztiz arautua du eta hargatixek nahitaez eman edo 
ukatu egiten bada, gainetik behar duen arau-antolamenduarekin bat datorren ala ez 
eman edo ukatu behar da.

Hirigintzako lizentziek bakean aldarrikatzen ari garen izaera arautua eduki 
arren, zerbait legalitatearekin bat datorren edo ez erabakitzea agian ez da a 
priori pentsa zitekeen bezain argia. Eta datu horrek jurisprudentzia eraman du 
deklaratzera lizentzia baten emate edo ukatze orok dakarren aurretiko azterlanak no-
labaiteko diskrezionalitatea eduki dezakeela; izan ere, exegesi zalantzagarriko araudi 
batez egiten den interpretazioaren mende egon daiteke.

Auzitegi Gorenak gertaera horri garrantzi handia eman dio, horrela, administra-
zioko erantzukizuna salbuestea erabaki du Administrazioaren erabakia «araudiaren 
desatentzio agerikoan» oinarriturik ez dagoenean, hau da, ondoren bidegabekotzat
jotako ukatzea aplikatu beharreko araudiaren zalantzazko interpretazio batean oina-
rritu denean.

Ildo horretatik jo du Auzitegi Gorenak, 1986ko ekainaren 10eko epaian adibidez, 
zera baitio bere 5. oinarri juridikoan: «[…] aitzitik, administrazio-bidean hartutako 
erabakia deuseztatze hutsagatik, lesioa ezin da antijuridikotzat jo, baldin eta ilegali-
tateari antzemateko jurisprudentziaren mailarik altuenaren beharra izan bada; horrek 
berez erakusten du nahitaez nabarmendu edo argitu behar dela toki-administrazioak 
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sostengatu duen ukatze-irizpidearen desegokitasuna agerikoa dela; are gehiago, 
udal lizentzien kasuan bezala, jurisprudentziak berretsi egiten duenean ondare-eran-
tzukizunetik jare uzteko irtenbidea araudiaren desatentzio agerikorik ezean, eta ez 
dago halakorik errekurtsoan aztertu den hirigintza-arazo korapilatsuan».

Edo 1989ko azaroaren 15eko epaian, 7. oinarri juridikoan: «auzijartzaileak kalte-
galerak direla-eta eskatu duen ordainari dagokionez, ugaria da Auzitegi Gorenaren 
jurisprudentzia […], honako hau onartzen baitu: eskari baten ukatze orok eragiten 
diola nolabaiteko kaltea interesatuari, baina, hala ere, ez dagoela Administrazioaren 
ondare-erantzukizuna aitortzerik araudiaren desatentzio agerikorik ezean; eta kasu 
honetan ez da halakorik ikusten, eta, gainera, ez dira kalte-galerak zehazten, ezta 
kalteen eta administrazio-jarduketaren arteko kausaltasun-harremanik ere; ho-
rrenbestez, ez da bidezko horiek finkatzea, ezta epaia betearazteko izapideetan ere».
Auzitegi Gorenaren 1997ko urriaren 28ko epaiak ere bide bertsutik jo zuen.

Berrikiagotan, Auzitegi Gorenak, 2003ko ekainaren 30ean emandako epaian, halako 
ñabardura bat ezarri dio aurreko jurisprudentzia-ildoari; izan ere, bere 6. oinarri juri-
dikoan adierazi duenez, egia bada ere eskabide baten administrazioaren ukapen orok 
eskatzaileari nolabaiteko kaltea sortzen diola edo sor diezaiokeela, kalte hori ez zaiola 
Administrazioari leporatu behar, dagokion organo jurisdikzionalak, aurka egindako 
egintzaren oinarritzat balio izan zuten oinarriak legez zuzenak ez direla baiestean, 
administrazioaren egintza indargabetzeagatik bakarrik. Izan ere, ez da onargarria 
Administrazioari ebazteko eskubidea ukatzea, zuzenbidearen zientziaren egitura pro-
blematikoak erabaki juridiko guztiari ematen dion erlatibitatearen barruan norberaren 
iritzia jaso dezaketen irizpideei jarraiki, eta horietan oinarriturik indarreko legalitatera 
gehien egokitzen direnak direla jotzen duelarik. Onargarri ez den bezala Administra-
zioari erantzukizuna egoztea behar zaio irizpide horiek, logiko eta zuhurrak direnek, 
berrikuspen judizialean aurrera egiten ez dutenean. Jurisprudentzia-ildo beretik jo du 
Asturiasko Auzitegi Nagusiaren 2005eko urriaren 31ko epaiak (JUR 2005\272144).

Beste alde batetik, lehenago adierazi dugunez, nahiz eta ezezkoa edo ukoa bidega-
bea zela egiaztatu eta ukatzeko egintza deuseztatzea lortu, ondare-erantzukizunaren
ondoriozko kalte-ordaina bakarrik onartu ahal izango da baldin eta egiaztatzen bada 
hasierako ukoak benetako kaltea eragin duela. Horretarako, 30/1992 Legearen 142.2 
artikuluak dakarren arau orokorrari jarraitu zaio, eta horren arabera «administrazio-
egintzak edo xedapenak administrazio-bidean edo administrazioarekiko auzien juris-
dikzioan deuseztatzeak ez dakar, derrigorrean, kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik»;
aitzitik, kalte-ordainik izango bada, kalte bat behar da, ordaintzeko moduko bihur-
tzeko ezaugarri guztiekin (besteak beste, ABJIak: 3/2001, 70/2003 eta 80/2006).

Kontsultarako aurkeztu diguten kasuari ekinez, honako hau ikusi dezakegu: udal 
administrazioak uko egin ziola lizentzia administrazio-isiltasunez eman zelakoa 
egiaztatzeko agiria emateari, eta, gero, eskatutako lizentzia emateari, eta ho-
rretarako, hirigintza-araua interpretatu zuela, era guztiz onargarrian eta inongo 
arbitrariotasunik gabe, Hirigintzako Administrazio Arloak 2003ko urriaren 15ean 
emandako txosten juridikoa onartu baitzuen.
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EAEANk 2006ko otsailaren 9an emandako epaiak Getxoko Hiri Antolamendurako 
Plan Orokorraren 7.4.1.6 artikuluari eman beharreko esanahia eta norainokoa finka-
tu behar izan zituen, HAPOren indarraldia baino lehenagoko sotoetan, bere gaian 
nahitaezko garaje ez ziren horietan, aipatu arean baimendutako hirugarren mailako 
erabilerak edo erabilera industrialak —errekurtsoa aurkeztu zuenak eskatutako 
ostalaritza bezalakoak— gauzatzeko aukerari zegokionez.

Ildo horretatik, epaiak bere 2. oinarri juridikoan ezarri du bi interpretazio kontrajarri 
egin daitezkeela: Bata, errekurtsogileak, gaur egungo apelatzaileak alegia, egindako 
hirigintza-kontsultari alkateak 2002ko otsailaren 28an eman zion erantzunean ageri 
dena (hasieratik eutsi baitzaio horri, udal arkitektoan ere berretsi baitu Administrazio 
horren barruan, lizentziarako aurkeztu zen proiektuari dagokionez), zeinaren arabera: 
1) xedapen horrek antolaketatik kanpo, baina toleratuta, deklaratzen ditu HAPOk 
indarra hartu aurretik zeuden sotoak, nahitaezko garaje ez zirenak; eta, 2) aukera 
irekitzen du aipatu arean baimendutako hirugarren mailako erabilerak edo erabilera 
industrialak baimentzeko, HAPOk indarra hartu aurretik garatzen ez baziren ere; eta 
hori guztia, 7.4.1.2 artikuluak soto eraiki berriei aurreikusi dien erabileren araubide 
orokorretik aldenduz.

Interpretazio horren aurka, eta hirigintza-alorreko lege-teknikariek euren txostenean
adierazitako irizpideari jarraiki, apelazioa egin zaion epaiak jaso duenez, funtsean: 1) 
7.4.1.6 artikuluak antolaketaz kanpo toleratutakoa ez dira lehendik zeuden sotoak, 
baizik eta 7.4.1.2 artikuluak uzten ez dituen baina egin egiten ziren erabilerak; ho-
rren ondorioz, auzigai den sotoa, HAPOren aurrekoa izanik ere, ezin da antolaketaz 
kanpokotzat toleratu, soto horrek ez baitzuen erabilerarik aldez aurretik.

Epaiak, amaitzeko, zera dio: arauaren helburua dela etorkizunerako galaraztea 
7.4.1.2. artikuluan aurreikusitako erabilerez bestekoetarako sotoak, honako hau 
xedatu baitu artikulu horrek: «Sotoan garaje-aparkaleku, goiko solairuekin eta/edo 
higiezinaren zerbitzu erkideen instalazioekin eta hirirako azpiegiturekin lotutakoak 
baino ez dira baimenduko»; 7.4.1.6 artikuluak, berriz, honako aukera hau ematen du 
lehenagoko sotoetarako: aipatu arean baimendutako hirugarren mailako erabilerak 
gauzatzea posible izango da.

Hori dela kausa, aztergai dugun kasuan, ez dago xedatzerik Udalaren aldetik arau-
diaren desatentzio agerikoa gertatu denik. Aitzitik, sotoetan baimendutako erabilerari 
buruz aipatu Administrazioak egindako interpretazioa egin zitezkeen bietako bat zen, 
EAEANko Administrazioarekiko Auzietako Salak emandako epaiaren oinarri juridikoe-
tan ikus daitekeen bezala.

173/2008 ABJI 30.etik 45.era par.

EAEANren 2001eko uztailaren 20ko epaiari begiratuz gero, Markina Etxebarriko Uda-
lak eman zuen hirigintza-lizentzia ez zetorren hirigintza-arauen eskakizunekin bat, eta 
deuseztatzea erabaki zen, horrenbestez.
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Halako kasuetan, dena den, eta ondare-erantzukizunik ba ote den zehazteko, ez zaio 
lizentzia eman zuen udalaren portaerari bakarrik begiratu behar, eskatzailearen esku-
hartzea ere aztertu behar baita.

Legeriak aldaketarik gabe adierazi izan duenez, hirigintza-lizentzia administrazio-
bidean edota administrazioarekiko auzienean deuseztatuz gero, ez da kalte-ordai-
nerako eskubiderik izango baldin eta kaltetuaren dolo, erru edo zabarkeria larria 
badago [Lurzoruaren Araubideari eta Hiri Antolamenduari buruzko Legearen Testu 
Bategina onartzen duen apirilaren 9ko 1346/1976 Errege Dekretuaren 232. artikulua; 
Lurzoruaren Araubideari eta Hiri Antolamenduari buruzko Legearen Testu Bategina 
onartzen duen apirilaren 9ko 1346/1976 Legegintzako Errege Dekretuaren 240. ar-
tikulua; Lurzoruaren eta Balorazioen Araubideari buruzko apirilaren 13ko 6/1998 Es-
tatuko Legearen 44.2 artikulua; Lurzoruari buruzko maiatzaren 28ko 8/2007 Legearen 
30 d) artikulua; eta Lurzoruari buruzko Legearen testu bategina onartu duen ekaina-
ren 20ko 2/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren 35 d) artikulua]. Jurisprudentziak
ere etengabe jo du ildo horretatik: Administrazioari ezin zaio erantzukizunik es-
katu hirigintza-lizentziak deuseztatzearen ondorioz, baldin eta lizentzia-har-
tzailearen dolo, erru edo zabarkeria larria izan bada (denen erakusgarri, 1990eko 
urtarrilaren 2ko AGE, RJ 1990/147).

EAEANk 2001eko uztailaren 20an eman zuen epai irmoaren arabera, egun errekla-
mazioa egin dutenek etxebizitza bat —nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiari 
ustez lotua— eraikitzeko proiektua aurkeztu zuten, lizentzia eskuratzeko baldintzak
bete gabe, eta aski frogatu gabe etxebizitza nekazaritza-ustiategiari lotuta zegoela 
eta bideragarria zela; lizentzia lortu eta gutxira, gainera, utzi egin zioten nekazaritza
edo abeltzaintzako jarduerari. Horrek guztiak argiro frogatzen duenez, urbanizaezin-
tzat sailkatutako lurzoruan etxebizitza eraikitzeko lizentzia lortzea zen nekazaritza-
ustiategiaren helburu bakarra.

Argi mintzo da epaia horri buruz:

Salaren ondorioa da lege-iruzur garbia zegoela lizentzia-eskarian, eskatzaileak nekazari-
tza-ustiategiari era iraunkorrean lotutako eraikuntza baten itxura bilatu nahi izan zuelako, 
baina hain baldar non udal erabakia guztiz justifikaziorik gabea bihurtu zuen, erabakia 
ulertzeko modu bakarra baita interesaturi mesede egiteko asmo okerra, hirigintzaren 
alorreko legezkotasuna nabarmen hautsita; horrenbestez, onartu egin behar da jarritako 
errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari buruzko Legeak 68.1.b) eta 70.2 
artikuluek aurreikusi dutenaren arabera.

Horiek guztiak horrela, Batzordearen ondorioa da I.Z.G. jaunak eta E.A.U. andreak 
kaltea jasan behar dutela, lege-iruzurraren bitartez lagundu zutelako eraikun-
tza-lizentzia deuseztatu eta etxebizitza botatzera eraman zuten akatsetan.

189/2008 ABJI 31.etik 36.era par.
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N) Etxebizitza

Irizpenerako aurkeztu diguten kasuan, hauxe dugu erantzukizun-erreklamazioaren 
funtsa: erreklamatzaileei babes ofizialeko etxebizitza egokitu bat, euren bizikide-
tza-unitatearen beharrizanen araberakoa, ematen izandako atzerapena; erreklama-
tzaileen arabera, etxebizitza babestua eskatu zuten, eta Administrazioak eskari hori 
kudeatzen egindako akatsen ondoriozkoa da atzerapena, zeinak kaltea eragin baitie, 
bi urtez ordaindu behar izan dutelako etxebizitza baten alokairua.

Batzordeak, hala ere, espedientean egiaztatu diren egintzak ikusita, honako hau uste 
du: planteatu zaion kasuan ez dagoela lesiorik —kalte antijuridikoaren zentzu tek-
niko-juridikoan, hala eskatzen baitu herri-administrazioen ondare erantzukizunaren 
institutuak—, ondoren azalduko diren arrazoiengatik.

Egia da akatsa izan zela Etxebide-Euskal Etxebizitza Zerbitzuak erreklamatzaileen 
eskariko datuak transmititzerakoan. Baina egia da, era berean, akats horrek ez duela 
indarrik Udal Agentziak 2001eko abenduaren 12an egindako zozketaren emaitza 
aldatzeko.

Hain zuzen ere, egiaztatuta dago erreklamatzaileek —zozketaren arauak ikusita, ez 
baitzituzten inpugnatu, baita zozketak hartzen zituen hiru logelako etxebizitza ego-
kituen kopurua ere— inolaz ere ez zutela lortuko hiru logelako etxebizitza egokiturik; 
izan ere, neurri eta ezaugarri horietako bi etxebizitza baino ez zegoen zozketa horren 
barruan, eta ezinduen txandako eskatzaileei esleitu zitzaizkien, erreklamatzaileek 
baino eskubide hobea baitzuten, zozketaren arauak ikusita.

Eta erreklamatzaileei azkenean esleitu zitzaien etxebizitzari dagokionez —Etxebizi-
tza eta Gizarte Gaietako Sailak 2002ko apirilaren 22ko zozketan atera zen—, hasie-
ran zozketatik kanpo utzi bazituzten ere, egiaztatuta dago hiru logelako etxebizitza
egokitua esleitu zizkietela, eta, era berean, salerosketa (azalera-eskubidea) sina-
tzerakoan eta etxebizitza ematean ez zela inongo atzerapenik gertatu sustapen ho-
rretako etxebizitzen gainerako esleipendunekiko, eta, are gehiago, epe laburragoan 
gertatu zela, azken urteotan zozketa egin eta esleipendunei etxebizitzak eman bitar-
tean igaro denboraren batezbestekoarekin konparatuz gero.

Aurreko guztitik ateratzen denez, alegaturiko kaltea ez da antijuridikoa; izan ere, 
alokairua ordaindu beharra ez zen etxebizitza emateko atzerapenagatik ger-
tatu; aitzitik, etxebizitza babestu bat esleitzen denetik entregatu arte nahitaez 
igaro behar den aldiaren barruan gertatu zen.

236/2008 ABJI 21.etik 26.era par.
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IX .  KAPITULUA

OFIZIOZKO BERRIKUSPENA

1. BERRIKUSTEKO AHALAREN EREMUA

Estatu Kontseiluak ildo murriztaileari eutsi dio ofiziozko berrikuspen-prozeduraren 
erabilerari dagokionez, eta honela laburbildu dezakegu ildo murriztaile hori: ezin di-
rela onartu hedatzezko interpretazioak edota deuseztasuna zalantzazko kasuetara 
aplikatzea; izan ere, Administrazioak bere egintzak ofizioz berrikusteko ahalmena 
salbuespenezkoa da, eta gauza epaitua, eta horrekin batera, segurtasun juridikoa, 
hausten ditu, eta Zuzenbidearen urratze-kasu larri-larrietarako gorde behar da, se-
gurtasun juridikoak amore eman behar baitu halakoetan, kasu horiek ordenamendu 
juridikoan egotea guztiz onartezina litzatekeelako.

Interpretazio-ildo horrek, orain axola zaigunerako, zera ere gogorarazten du: 
ofiziozko berrikuspenaren aparteko bidea ez dela erabili behar ordenamenduaren 
garbiketa nominal edo formal hutsak egiteko, hala gertatuko litzateke-eta jada 
eraginik ez duen egintza bat hartuz gero berrikuspenaren xedetzat. Eta ildo beretik 
(bidali diguten espedienteak erakusten duena ikusita —berriz diogu—) gogoratu 
behar da gure ordenamenduak ez diola Administrazioari debekatzen ofiziozko 
berrikuspena abiaraztea iraungi gabe dauden prozesu judizialetan ondoriorik 
izan badezake ere; aurreko hori, hala ere, kontuan hartu beharko den ingu-
ruabarra da, baldin eta, kasu honetan gertatzen bide denez, prozesu judizia-
lak zuzenbidekotasuna aztertzen dion egintza eta berrikusi nahi den egintza 
zuzen lotuta badaude.

212/2008 ABJI 10.etik 11.era par.
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2. DEUSEZTASUN ARRAZOIEN AZTERKETA

A)  AJAPELen 62.1. e) artikulua. Legez ezarritako prozedura erabat alde 
batera utziz edo kide anitzeko organoek erabakiak hartzeko fun-
tsezko arauak guztiz bazterturik emandako egintzen erabateko 
deuseztasuna

Azterketarako aurkeztu diguten kasuan, kontsulta egin digun udalak uste du 2007ko 
abuztuaren 13ko Dekretua erabat deuseza dela, AJAPELen 62. artikuluaren 1. pa-
ragrafoko e) idatz-zatiak aurreikusi deuseztasun-arrazoia betetzen delako; izan ere, 
pertsona bat praktiketako funtzionario izendatu dute legez ezarritako prozedura era-
bat alde batera utzita.

Batzordeak esan izan duenez, berariazko azterketa behar du AJAPELen 62. artiku-
luak ezarritako deuseztasun-arrazoi bakoitzak, berrikusteko arrazoi autonomo gisa 
aritzen dira eta.

Kasu honetan deuseztasunaren oinarritzat jarri denari dagokionez, hots, AJAPELen 
62,1 e) artikuluko arrazoiari, Batzordeak (besteak beste, 104/2006 irizpena) honako 
hau azpimarratu ohi du: legez ezarritako prozedura ez aplikatzea (erabatekoa) be-
zala interpretatu behar dela deuseztasun-arrazoi hori, eta tramitazioari dagozkion ez 
betetzeak edo arau-hausteak ez direla aski. Nolanahi ere, zentzu materialetik ulertu 
behar da erabateko prozedurarik ez hori: administrazio-iter horretan ezin dira faltan 
izan dagokion egintza emateko beharrezko lotura formalak, horiek ezean, sortutako 
izapidetze-ments edo -akatsek konponbiderik gabeko ondorioak dakarkiotelako az-
ken administrazio-egintzaren baliozkotasunari.

Laburbilduz, deuseztasun-akats hori izango bada, edo aurreikusitako prozedura 
erabat baztertuz eman da egintza, edo dagokion kasuari aplika dakiokeen pro-
zeduraren funtsezko izapideren bat edo batzuen gaineko ez-egite edo irregula-
ritate larriren bat behar da.

Oraingo honetan, praktiketako funtzionario-estatusa eman zaio aurreko hautatze-
prozesu batean —amaituta dago jada— bigarren gelditu zen pertsona bati, hautatze-
prozesu hori egin eta gero sortu zen lan-poltsan lehen postuan zegoenari alegia.

Funtzio publikoetan berdintasun-baldintzen arabera sartzeko eskubidea (berdin dio 
Konstituzioaren –EK- 23.2 artikuluaren ala EKren 14. artikuluaren proiekzio den) 
errespetatuko bada, benetan eraginkor izango bada, legez ezarritako prozeduraren 
barruan sartu behar da, eta bi exijentzia ditu, gutxienez: funtzio publikoan sartzeko
eta hautaketa egiteko prozedura baten beharra, eta prozedura hori berdintasunez 
aplikatu beharra.

Langileak hautatzeari dagokionez, zera aurreikusi du uztailaren 6ko 6/1989 Legeak, 
Euskal Funtzio Publikoari buruzkoak, bere 25.1 artikuluan: euskal herri-administra-
zioek, eta Autonomia Erkidegoko toki-administrazioak horien barruan daude, age-
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riko deialdiz eta nornahirentzako oposizio, lehiaketa edo oposizio-lehiaketa bidez 
aukeratuko dituzte euren langileak, funtzionarioak zein lan-itunepekoak izan, eta 
sistema horietan ageritasun, berdintasun, merezimendu eta gaitasun-irizpideak ber-
matuko dira.

TAOLen 91.2 artikuluak, bere aldetik, honako hau ezarri du: «langile guztien auke-
raketa, bai funtzionarioena nahiz lan-kontratukoena, lan-eskaintza publikoaren bidez 
egin behar da, deialdi publikoa eginez, lehiaketaz, oposizioaz edo lehiaketa-oposizio 
libreaz baliatuta, Konstituzioan ohartemandako berdintasun-, merezimendu-, gaita-
sun- eta publizitate-printzipioak bermatuta».

Xedapen horiek administrazio-espedientean jasotako egintzekin konparatuz gero, 
honako hau atera daiteke: ez direla errespetatu herri-administrazioetako langi-
leak hautatzeko legezko xedapenak, errotik moztu direlako esleipendunaz bes-
teko pertsonek prozesuan sartu eta parte hartzeko aukerak.

Horri buruz ulertu behar da M.F.A.G. andreak aurreko prozedura batean —erabat 
amaituta zegoen, puntuaziorik altuena atera zuen izangaia karrerako funtzionario 
izendatu baitzuten— postuan aritzeko gaitasuna eta merezimenduak frogatu izanak 
ez duela kentzen hautatze-prozesu orotan nagusi izan behar duten publizitate eta 
lehiatze-askatasuneko betebeharrak konplitzeko legezko exijentzia, beste pertsona 
interesatu batzuei ere eman behar zaielako euren merezimenduak erakutsi edo 
frogatzeko aukera.

Aipatu hautatze-prozeduraren bederatzigarren oinarriak erregulatu zuenez, gainera, 
probak gainditu baina funtzio publikoan sartzea lortzen ez zuten izangaiak kontratatu 
zitezkeen, bitarteko edo behin-behineko langile gisa, funtzionarioen ordez aritzeko,
baina inolaz ere karrerako funtzionario bihurtu: «Epaimahaiak hautespen probetako 
ariketa bat edo gehiago gainditu duten izangaien puntuazio-zerrenda egingo du 
orden metatuaren arabera, eta Udalaren erakunde eskudunari bidaliko dio, «Itxaron
Zerrenda» edo «Lan Poltsa» bezala erabil dezan lortutako puntuazio ordenaren ara-
bera; hori guztia funtzionarioek arauzko lizentziak edo ohiko ez diren zereginak dituz-
tenean, beren hutsak edo ordezkapenak aldi batean betetzeko bitarteko izendapen 
edo behin-behineko kontratazioen ondoreetarako».

Ondorioz, eta, arrazoitu dugunaren ildotik, eskubideak deklaratzen dituzten egintzak
berrikusteko arrazoiak irizpide oso murriztailearekin aplikatu behar diren arren, kasu 
honetan ez dago zalantzarik arau-haustea oso larria dela eta deuseztasuna merezi 
duela.

Ildo horretatik, Auzitegi Gorenaren 2002ko apirilaren 25eko epaiak (Arz. 5007) zera 
ohartarazi du: «egia da irizpide murriztailearekin aplikatu behar dela deuseztasuna, 
moderazio eta tentu bereziz aplikatu ere —sala honek behin eta berriz berretsi 
du hori forma hutsezko irregularitateak zirela-eta erabateko deuseztasuna eta are 
deuseztagarritasun hutsa lortu nahi izan duten kasuetan—, eta egia da, era berean, 
oraingo kasu honetan ments eta akats larri-larri batzuk daudela, azalekoaren, in-
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guruabarren, adjektiboaren edo kontingentearen eremutik kanpokoak, Administra-
zioaren jarduteko moduaren funtsezko alderdi substantibo eta nagusietan sartzen 
direnak». Bada, horixe bera gertatu da irizpen honen xedeko kasuarekin; izan ere, 
alde batera utzi baitira kargu eta funtzio publikoetara berdintasun-baldintzetan sar-
tzea bermatzen duten izapideak, EKren 23.2 artikuluak xedatu duenaren ildotik, eta, 
horrenbestez, galarazi egin da botere publikoek oinarrizko eskubide horri lotu beha-
rra gauzatzea, baita EKren 53.1 artikuluak xedatu duena urratu ere.

Azkenik, deuseztasun-deklarazioak kasu honetan izan behar dituen ondorioak aipa-
tu behar ditugu: beste administrazio-egintza bat behar da, aztertzen ari garenaren 
kontrakoa, administrazio-egintzek deuseztatzen ez diren bitartean duten zilegitasun-
itxura apurtu eta desagerrarazteko, kalterik egin gabe, noski, interesatuaren aldeko 
ondorioak —ekonomikoak, batez ere— mantentzeari, interesatuaren fede ona ko-
lokan geratzen ez den bitartean, behintzat.

211/2008 ABJI 22.etik 35.era par.

B)  AJAPELen 62.1. f) artikulua. Ordenamendu juridikoaren aurkako 
egintza adierazi nahiz presuntziozkoen erabateko deuseztasuna, 
baldin eta egintza horiek ahalmen edo eskubideak eskuratzeko bide 
ematen badiete horretarako funtsezko betekizunak ez dituztenei

Batzorde honek ofiziozko berrikuspenerako espedienteetan ohi duenez, deskribatu 
dugun interpretazio zorrotzetik abiatu (besteak beste, 23/2000tik 27/2000ra bitarteko 
irizpenak), eta kasuaren inguruabar faktiko zein juridikoak arakatu behar ditu, eta ez 
bakarrik edozein arau-hauste identifikatzeko, baizik eta, halakorik antzemanez gero, 
AJAPELen 62.1.f) artikulua aplikatzeko nahitaezko direnak betetzen dituenentz ikusteko. 

Eta ikuspegi horretatik, lehenik eta behin, berrikuspen-ahala erabili nahi duen Ad-
ministrazioak alegatu oinarria aztertu behar da, hona: interesatuari UPV/EHUko an-
tzinatasuna aitortzea dakar presuntziozko egintzak, baina, egia esan, Eusko Jaurlari-
tzaren Kultura Sailean eman zituen zerbitzuak 1990eko apirilaren 2tik 2005eko 
irailaren 31ra, eta 2005eko urriaren 1etik aurrera, berriz, Unibertsitatean; datu faktiko 
horrek –kontsulta egin duen Administrazioaren iritziz— ezinezko egiten du zerbitzuen
aintzatespen hori, «gauzen errealitatearen kontrakoa» delako.

Argudio nagusi hori osatzeko, ebazpen-proposamenak jarraitzen du esanez intere-
satuak isilbide positiboz lortu duela UPV/EHUko langileen erregistroan inskribatzea
bere antzinatasuna unibertsitate-administrazioan 1990eko apirilaren 2tik aurrerakoa 
izatea, eta hortik beste eskubide batzuk eskuratu ditzakeela, aurrekoaren ondorioz. 
Izan ere, UPV/EHUko antzinatasunak, gaur egun, zenbait eskubide dakarkie benetan 
administrazio horrentzat zerbitzuak eman dituzten langileei, hala nola egonkortasuna 
eta zerbitzuak baloratzea Enplegurako Eskaintza Publikoan. Ebazpen-proposamenak 
aurrekoari gehitu dio langileen erregistroak arautzen dituzten arauen aipamena. 
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Zehazki, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 34. 
artikulua aipatu du, eta horren arabera langileen erregistro bana izango da euskal 
administrazio publiko bakoitzean, eta administrazio horien zerbitzuko langile guztiak 
sartuko dira erregistro horietan; baita otsailaren 28ko 75/1983 Dekretuak, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zerbitzuko langileen erregistroa sortzen 
duenak, bere 5.1 artikuluan dakarrena ere, osagarri edo ordezko gisa aplikatzekoa
baita, zeinaren arabera beste administrazioetatik transferitutako langileak erregis-
troan inskribatuko diren, transferentziak indarra hartzen duen egunetik. Ebazpen-
proposamenak amaiera aldera dioenez, interesatuak ezin du aldarrikatu denbora ho-
rretan zerbitzuak eman dituenik bi administrazio desberdinetan, aldi berean; izan ere, 
begien bistakoa da, eta interesatuak berak onartu baitu, ez dituela benetan eman.

Horixe baldin bada eskatutako deuseztasunaren oinarria, ezin du aurrera egin; izan 
ere, «gauzen errealitatearen aurka»korik ezer ez dago bitarteko funtzionario batek 
IVEF erakunde autonomoan emandako zerbitzuak UPV/EHUn aitortzean, behin 
erakunde autonomo hori unibertsitatean sartuta.

Egin-eginean ere, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 
Legearen hamargarren xedapen gehigarria betez sartu da institutu edo erakunde 
hori unibertsitatean, sartze horrentzako gidalerro nagusiak aurkeztu baititu xedapen 
gehigarri horrek, zeinaren 4. puntuak beren-beregi baitio «Soin Hezkuntzako Euskal 
Erakundea Euskal Herriko Unibertsitatera biltzen den unean erakunde horretan la-
nean diharduten eta irakasle ez diren langile kontratatuek beren zerbitzu-harremana
mantenduko dute».

Institutu hori unibertsitatera biltzeko legezko agindua betez eman zuten irailaren 
13ko 240/2005 Dekretua, Soin Hezkuntzako Euskal Erakundea Universidad del Pais 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatean integratzekoa; arau horrek, hemen interesatzen
zaigunerako, bere hamargarren xedapen gehigarrian berretsi du otsailaren 25eko 
3/2004 Legeak aurreikusi duen biltze-erregimena, irakasle ez diren langile kontra-
tatuei dagokienez, eta hamahirugarren xedapen gehigarrian adierazi duenez, «Inte-
grazioaren aurretik Soin Hezkuntzako Euskal Erakundean egindako zerbitzu guztiak 
aintzakotzat hartuko dira antzinatasunaren ondorioetarako».

Kontuan hartzen baditugu apirilaren 12ko 7/2007 Legea, Enplegatu Publikoaren 
Oinarrizko Estatutuarena (zeinaren 2.1 artikuluaren arabera unibertsitate 
publikoei aplikatzen baitzaie), eta abenduaren 26ko 70/1978 Legea, herri-
administrazioan aldez aurretik emandako zerbitzuak aintzatesteari buruzkoa, 
berrikuspenerako aurkeztu diguten ustezko egintzak (emandako zerbitzuak 
aintzatestekoak) ez du lege horiek aurreikusi funtsezko betekizunik batere 
urratu, eta, beraz, ezin da deklaratu ustezko egintza horrek AJAPELen 62.1.f) 
artikuluak dakarren erabateko deuseztasuna duenik.

Egin-eginean ere, eta kontsulta egin duen Administrazioaren tesiak hala egiten duen 
arren, ezin da parekatu zerbitzuak Kultura Sailean (jasota baitago zerbitzu horiek 
IVEFen eman zirela, benetan eman ere) eman izana, aipatu xedapen horrek eska-
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tzen duen funtsezkotasunarekin. IVEF, UPV/EHUn sartu arte, EAEren erakunde 
autonomoa izateak ez du, ondorio hauetarako, funtsezko betekizun bihurtzeko mo-
duko garrantzi edo munta juridikorik. Aitzitik, eta Batzordearen ustez, institutua edo 
erakundea unibertsitatera biltzeko prozesuaren erregulaziotik eta emandako zerbi-
tzuak aintzatesteari aplikatzen zaizkion arauetatik ateratzen denez, lana non egin den 
—zer herri-administrazio zehatzetan— ez da funtsezko betekizun bat zerbitzuok ain-
tzatesteko; zerbitzuok benetan eman izana bai, ordea, eta kasu honetan egiaztatuta 
dago zerbitzuak benetan eman direla.

Horiek guztiak horrela, Batzordeak uste du ez dela bidezkoa ustezko egintza be-
rrikustea, ez baita AJAPELen 62.1.f) artikuluak aurreikusitako kasua ematen; izan 
ere, xedapen horrek egintza erabat deusezak berrikusteko exijitzen duen funtsez-
kotasuna ordenamendu juridikoaren urraketa soila baino gehiago da, eta ezin da alde 
batera utzi —adierazi dugunaren ildotik— administrazio-egintzen baliogabetasunaren 
teoriak baduela graduazio bat, zeinean erabateko deuseztasuna salbuespena den 
deuseztagarritasunaren arau orokorraren aurrean. 

108/2008 ABJI 14.etik 22.era par.

Oraingo kasu honetan, Dimako Udalak lizentzia edo baimena eman zuen […] base-
rriko teilapea berreraikitzeko.

Udaleko aholkulari teknikoaren txostena lizentziaren aldekoa da. Teilapea txabolatzat
jo, eta, nahiz eta proiektuak ez bete txabolak eraikitzeko arautegia, berreraikuntza-
tzat jo daitekeela deritzo, eskritura, katastro eta argazkietan agertzen delako. Era 
berean uste du, txabola horren kokapena lurzoruan markatuta egon arren taket edo 
estaka batzuekin, zuinketa- edo erreplanteo-akta egin beharko dela, berreraikuntza
lanak hasi baino lehen eta lur-mugimendu lanak egin eta gero. 

Zuinketa- edo birplanteaketa-akta egin beharra baldintzatzat jarri da obretarako bai-
men edo lizentzian.

Zuinketa-akta horren bitartez zehaztutako obra-kokapenaren ondorioz, desadosta-
sunak edo desakordioak sortzen dira, esandakoaz bestelako lurretan hasi zirelako 
obrak egiten, zehazki finkaturiko alboetarako distantzia eta altuera edo garaiera 
errespetatu barik.

Obrak egiteak dakartzan gorabeherekin batera —obrak geldiarazteko erabakiak eta 
interesatuaren errekurtso edo helegiteak— izapidetu dira hirigintza-araudiaren be-
rrikuspena eta lizentziaren iraungitzearen espedientea.

Beste zuinketa-akta bat egin zuten alderdien artean, obrak egiteari buruzko denun-
tzia edo salaketa bat egin zen, obrak geldiarazteko agindua eman zen berriz ere, 
eta obrak berbideratzeko beste epe bat eman zen, erantzukizuna eskatuko zela ere 
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ohartaraziz, eta txosten juridikoak eskatu ziren, lizentziaren eta obrak geldiarazteko 
aginduaren indarraldiari kalterik egin gabe.

Udaleko aholkulari teknikoak txostena eman ondoren lizentzia ofizioz berrikusteko 
espedientea abiarazteko, espedientearen tramitazioarekin jarraitu zuten, aurreko ata-
lean azaldu denaren arabera.

Berrikuspenak eragindakoak, bere aldetik, zera azaldu zuen zegokion alegazio-
izapidean: berreraikuntza zela lizentziaren helburua edo xedea, eta udaleko txosten
teknikoak ere hala berresten zuela, eta eraikuntza edo oin berriko obratzat jotzea 
gertatu zela udalak bere aldetik bakarrik erabaki zuenean hasierako edo aspaldiko 
txabola beste toki batean kokatzea.

Azaldutako horretatik guztitik atera daitekeenez, baztertu egin behar da errotiko 
edo erabateko kontraesanik dagoenik emandako lizentziak babesten zuen obraren 
xedearen eta udalerriko indarreko hirigintza-arautegiaren artean; izan ere, bai lizen-
tzia eman zen garaiko txosten teknikoak bai gero —hirigintza-arautegi berria inda-
rrean zegoenean— eman denak onartu egin baitute lursail edo partzelan eraikinen 
bat —berreraikia edo oin berrikoa—, proposatutakoa bezalakoa —korta, abeletxe, 
txabola, eraikuntza lehor, aurreko arautegiaren arabera; eraikin osagarri, ondorengo 
arautegiko lurzoruaren kalifikazioaren arabera—, egitea, une bakoitzean indarrean 
zegoen lurzoru-mota kontuan hartuta —lurzoru urbanizaezina aurreko arautegian; hi-
ri-lurzorua, berrian—; egin-eginean ere, txosten horiek erakusten dutena da legalita-
tearen hauste zehatzak, hala nola, eraikinaren gehiegizko azalera edo garaiera, edota 
alboko partzela edo lursailekin gorde behar distantziak edo tarteak ez betetzea; eta 
hori guztia, erreferentzia bakartzat hartuz gero berreraiki nahi zen lehengo eraikina-
ren dimentsioak edo neurriak (50 metro karratuko azalera), nahiz eta legalitate hori 
errespetatu ahal izan eraikin txikiago batekin, udalak behin eta berriz agindu zion-eta 
interesatuari halakoa egin zezala.

Esandakoak esan ondoren, zail edo gaitza da berrikusitako lizentzia edo baime-
naren edukian deuseztasun-arrazoi edo -kasurik ikustea; zehatzago, AJAPE-
Len 62.1 artikuluaren f) letrakorik; hain zuzen ere, errazago edo egingarriagoa 
da udalaren asmoa bideratzea ustez urratutako hirigintzako legezkotasuna 
berrezartzearen ildotik, ordenamendu juridikoak tresna egokiagoak aurreikusi 
baititu horretarako, AJAPELen 103. artikulukoa esate baterako, artikulu horrek, 
hala balitz, egintza kaltegarritzat jotzea eskatuko bailuke aldez aurretik, admi-
nistrazioarekiko auzibidean inpugnatzeko gero.

Hirigintza-legezkotasunaren ulerkera hori berrestera etorri dira hainbat epai; adibi-
dez, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak 2000ko irailaren 20an (JUR 
2001/40900) emandakoa: 

Puntu horretan adierazten denez, lurzoru urbanizaezinean dago jarduera, eta…ko Arau 
Subsidiarioetako Hirigintza Ordenantzaren 353 c) artikulua bete behar da, zera eska-
tzen baitu: atzeman den azalera eta bolumenaren gehikuntzarik ez izatea, eta eraikinak 
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30 urte baino gehiago izatea; baina hori ez da betetzen, aurretik zegoen eraikinaren 
zabalkuntza gertatu delako eta eraikinak ez duelako 30 urte baino gehiago.

Peritu-froga egin da autoetan inpugnatzeko arrazoi hori dela eta. Perituak bere 
txostenean adierazitakoaren arabera, autoetako eraikina antolamenduz kanpo zegoen 
obra-lizentzia emateko unean (1996), ez baitzetorren bat Arau Subsidiarioek ezarritako 
erregimenarekin, landa-lur orokorrari zegokionez. Perituak adierazi duenez, era berean, 
63,32 m2-tan zabaldu da eraikina, alde edo zonaren antolakuntzaren oinarrizko baldin-
tzak urratuz, luzapena eman baitzaio mendebaldeko fatxadari, zedarrietarainoko 10 me-
troko distantziarik gorde gabe. Txostenak, beste alde batetik, zera ere badio: eraikinak 
ez dituela 30 urteko antzinatasunik.

Datu horiek abiapuntutzat hartuta, bere osoan jaso behar dugu orain Sondikako Arau 
Subsidiarioen 353 c) artikuluak xedatu duena, honako hau esaten baitu lurzoru urba-
nizaezina dela eta: «dagokion esparru osoaren barruan, salbu eta sistema orokorretan, 
debeku da I, II eta III. taldeko instalazio berririk edo egon daudenen zabalkuntzarik egi-
tea, «jatetxe», «erretegi», «sagardotegi» eta «garagardotegi» jarduerak izan ezik, baldin 
eta instalazio horrek jarduera egiteko balio duen eraikinaren zaharberrikuntza sortzen 
badu, atzeman den azalera eta bolumenaren gehikuntzarik ez badago eta eraikinak 30 
urte baino gehiago baditu».

Arau horiekin eta lehen aipatu dugun peritu-frogaren emaitzarekin, bi ondorio atera 
daitezke, erraz atera ere.

Lehenik eta behin, ez zela bidezkoa emandako obra-lizentzia ematea, eraikinaren aza-
leraren gehikuntza zekarrelako, mendebaldeko fatxadatik zedarrietaraino eskatzen den 
distantzia (10 m) errespetatu gabe.

Bigarrenik, jarduera-lizentzia ematea galarazten zuen hirigintza-eragozpena zegoela; 
izan ere, atzeman den azaleraren gehikuntza gertatu da, eta eraikinaren antzinatasuna
ez da 30 urte baino gehiagokoa. Horrenbestez, 1997ko urtarrilaren 10eko ebazpena 
zuzenbidearen araberakoa ez dela jo behar da; izan ere, 1996ko martxoaren 7an eman-
dako lizentzian oinarrituta egin ziren autoetako eraikineko obrak, eta udaleko hirigin-
tza-arauak urratu ziren. Horren guztiaren ondoriotzat, bota egin beharko da legez kanpo 
eraiki dena, obra-lizentzia oker emateagatik eska litezkeen erantzukizunen kaltetan gabe 
(1976ko Lurzoru Legearen 187. artikuluaren 2. paragrafoa (RCL 1976, 1192 eta ApNDL 
13889).

HIRUGARRENA: Hemen aurkaraturiko ebazpenetan bigarrena da 1997ko otsailaren 
5ekoa, ezezkoa ematen diona autoetako jantokirako lehen erabilerarako eta jarduera 
irekitzeko lizentziak ofizioz berrikusteari.

Oraingo honetan, eta, aurreko oinarri juridikoan adierazitakoarekin bat etorriz, ebaz-
pen deuseztagarriak direnez, jantokiari ezin zitzaizkiolako eman ez obra-lizentziarik ez 
jarduera-lizentziarik, hona hemen aplikatzeko araubide juridikoa: 30/1992 Legearen 
(RCL 1992, 2512, 2775 eta RCL 1993, 246) 103. artikulua, berrikuspena eskatu zen 
unean indarrean zegoen idazkeraren arabera. Arau horren arabera, interesatuaren eska-
riz egin daiteke ofiziozko berrikuspena, errebisatu nahi den egintzak lege- edo erregela-
mendu-arauak larriki urratzen baditu.
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Kasu honetan, azpimarratzekoa da errebisatu nahi diren egintzek larriki urratu dituztela 
planeamendu-arauak; izan ere, bai obra-lizentzia bai jarduera-lizentzia deuseztagarriak 
izanik, inola ere ezin ziren eman ez lehen okupaziorako lizentzia ezta jarduera-lizentzia
ere; horrenbestez, Udalak hasia behar zuen 30/1992 Legearen 103. artikuluak aurreiku-
sitako berrikuspen-prozedura.

Irizpide berberarekin, Kataluniako Auzitegi Nagusiaren epai batek, 2004ko abendua-
ren 3koak (JUR 2005\29679), zera adierazi du, epailaritzako organo beraren aurreko 
epai batek adierazitakoa jasoz:

Kataluniako Generalitatearen arabera, alderdi auzi-jartzailea baita administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoan, aurkaraturiko obra-lizentzia sartu egiten da 30/1992 Legearen 62.1.f) 
artikuluak aurreikusitako erabateko deuseztasunaren barruan, hirigintza-ordenamendua
hausten baitu.

Xedapen horren arabera, erabat deusezak izango dira: «f) Ordenamendu juridikoaren 
aurkako egintza adieraziak nahiz presuntziozkoak, baldin eta egintza horiek ahalmen 
edo eskubideak eskuratzeko bide ematen badiete, horretarako funtsezko betekizunak 
ez dituztenei». Administrazio auzi-jartzaileak dioenaren arabera, aurkaraturiko obra-
lizentziak ematen duen eraikitzeko ahalmenak hautsi egiten ditu indarreko antolamen-
durako plan nagusiak ezarritako mugak, eta hori, Administrazioak dioenaren arabera, 
eraikitzeko ahalmena edo eskubidea eskuratzeko «funtsezko» betekizunetako bat ez 
izatearen barruan sartzen da. Horri buruz esan behar da, prozesu honetako termino 
zehatzen barruan, muga horiek hauste hutsa ez dela berez sartzen ahalmenak edo 
eskubideak eskuratzeko «funtsezko» betekizunik ez izatearen barruan. Kontrako inter-
pretaziorik eginez gero, aipatu 62.1.f) artikuluaren barruan sartuko lirateke Lege bereko 
63.1 artikuluko «ordenamendu juridikoa hausten duten egintzak», eta hori kontraesa-
nean egongo litzateke arau horiek ezarritako bereizketarekin. Hau da, ordenamendu ju-
ridikoaren hauste oro ez dela, berez, funtsezko betekizunik ezean sartzen. «Funtsezko»
hitzak arau-hauste hutsa baino zerbait gehiago eskatzen du, eta kasu honetan ez da 
egiaztatu «zerbait gehiago» hori; agerian ere ez baitute utzi».

Horrenbestez, demandak obra-lizentziarako eskatu duen erabateko deuseztasun-as-
moak ezin du aurrera egin.

Ondorioz, eta AJAPELen 62.1. f) artikuluaren interpretazio murriztailearen ikuspegitik, 
aplikatzeko diren legezko arauen argitan aztertu ondoren espedientea, ezerk ez du 
biderik ematen erabat deuseztzat edo zuzenbide osoz deuseztzat jotzeko Dimako 
Udaleko Gobernu Batzarrak 05-7-21ean hartutako erabakia,… baserriko teilapea 
edo tejavana berreraikitzeko lizentzia edo baimena ematekoa. 

125/2008 ABJI 25.etik 37.era par.

Hona egikaritu nahi den ofiziozko berrikuspenaren oinarria: berrikusi nahi den egintza
erabat deuseza dela, AJAPELen 62.1.f) artikuluak aurreikusi duenaren ildotik, horren 
arabera erabat deusezak baitira «ordenamendu juridikoaren aurkako egintza adierazi 
nahiz presuntziozkoak, baldin eta egintza horiek ahalmen edo eskubideak eskura-
tzeko bide ematen badiete horretarako funtsezko betekizunak ez dituztenei».
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Horiek horrela, komeni da gogoratzea Batzorde honek interpretazio-ildo zorro-
tzari eutsi diola ordenamendu juridikoak jasotako errotiko deuseztasuneko akatsen
(30/1992 Legearen 62. artikulukoak, batez ere, eta are gehiago 62.1. f) artikuluak 
ezarritako akatsa, zehazki) interpretazioan, zabal interpretatuz gero —izan dezakeen 
«vis expansiva» kontuan hartuta— bestelakotu egin daitekeelako administrazio-egin-
tzen baliogabetasunaren erregimen bera. Eta ondo dago hemen gogoratzea, egin-
tzen baliogabetasunaren teorian, erabateko edo errotiko deuseztasuna dela salbues-
pena, arau orokorraren (deuseztagarritasuna) aurrean.

Horrenbestez, 62.1.f) artikuluak jasotako akatsik badela jo ahal izateko, ez da aski 
egintza ordenamendu juridikoaren kontrakoa izatea; aitzitik, egintzaren bitartez in-
teresatuak ahalmen edo eskubide batzuk eskuratu behar ditu, horiek eskuratzeko 
funtsezko betebeharrak bete gabe. Legegileak, azken aurreikuspen horren bitartez, 
mugatu egin nahi izan du erabateko deuseztasunaren arrazoi hori, kasu hauetara 
mugatu ere: administrazio-egintza baten ilegaltasunaz haratago, bidegabeko egintza
baten bitartez aitortu edo emana eskuratzeko ezinbesteko betekizunaren ments larri 
eta nabarmenetara.

Testuinguru horretan, eta erabateko deuseztasunaren salbuespenezko izaera mu-
gatuaren mende, bidezko da berrikusi nahi den egintza aztertzea, goian adierazitako 
irizpideen arabera aztertu ere, honako hau egiaztatu ahal izateko: lehenik, arau-urra-
tzerik ote dagoen, eta bigarrenik, izatekotan, AJAPELen 62.1.f) artikuluak eskatzen
duena ere, hots, funtsezko betekizunik eza, ematen ote den.

Adierazia dugun bezala, deialdiaren I. eranskineko 1. oinarriaren arabera, apirilaren 
15eko 86/1997 Dekretuaren aplikazio-eremuaren barruko Euskal Autonomia Erkide-
goko administrazioen zerbitzuko langileak aurkeztu ahal izango dira azterketetara.

Euskararen Normalkuntzarako azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 14. ar-
tikuluak ezarritakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioari 
atxikitako langileria gero eta euskaldunagotzeko neurriak hartuko dituzte herri-aginteek.

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 98.1 artikuluak, 
bere aldetik, honela dio: «Euskal Administrazio Publikoen zerbitzuan sartzeko bazter-
tze-indarreko saioetarako deietako edukia berritan sartutako langilez bete beharreko 
lanpostuei izendatutako hizkuntza-eskakizunei egokituko zaie».

Arau hori garatuz eman zuten 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autono-
mia Elkarteko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua 
arautuko duena; dekretu horren 2. artikuluak adierazi duenez, Euskal Autonomia 
Erkidegoko administrazioetan hizkuntza normalizatzeko prozesua bideratu eta taxu-
tzeko araudia honako esparru hauetan ezarriko da: «a) Euskal Autonomia Elkarteko 
Administrazio Orokorra eta bere erakunde autonomoak. b) Herri Kontuen Euskal 
Epaitegia. c) Lan Harremanen Kontseilua. d) Foru- eta toki-administrazioak eta beren 
erakunde autonomoak. e) Lurralde Historikoetako Batzar Nagusiak. f) Euskal Herriko 
Unibertsitateko administrazioan eta zerbitzuetan diharduten langileak».
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Aipatu Dekretuaren 32. artikuluak ezarri duenez, gainera: «Euskal herri-adminis-
trazioen zerbitzuan diharduten langileek hizkuntza-eskakizunak betetzen dituztela 
egiaztatzeko, honako bide hauek daude: a) Administrazioan lanpostuak betetzeko 
hautaketa-prozesuetan edo barne-sustapenerako deialdietan, horretarako berariaz 
egiten diren probak. b) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak edo edozein euskal 
herri-administraziok, berariaz helburu horretarako eta 33. artikuluan xedatutakoaren 
arabera, egindako ohiko zein aldian aldiko deialdiak. c) Ohiko deialdiez gainera, 34. 
artikuluan ezarritakoaren arabera, premia- eta salbuespen-kasuetan, berariaz horre-
tarako egingo diren probak».

«…» merkataritza-sozietatea —interesatuak bertan egiten du lan— tokiko merkatari-
tza-sozietatea da, eta toki-erakundearen kapital soziala du, erabat. Horiek horrela, 
honako hau gogoratu behar dugu: apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituenak, 85.2 artikuluan ezarri dituela toki-eskumeneko zerbitzu
publikoak zuzenean kudeatzeko eratzat, tokiko merkataritza-sozietateaz gain, toki-
erakundearen beraren kudeaketa, tokiko erakunde autonomo baten bidezkoa eta 
tokiko enpresa-entitate publiko baten bidezkoa.

Honako hau ondorioztatu dezakegu, beraz: 86/1997 Dekretuak bere aplikazio-ere-
muan foru- eta toki-administrazioa eta horien erakunde autonomoak, besteak beste, 
sartu dituenean, toki-erakundeaz eta haren erakunde autonomoez ari dela bakar-
bakarrik, eta ez dela zuzeneko kudeaketako beste edozein formaz ari.

Laburbilduz, aztertzen ari garen berrikuspenak hartzen duen eremuan, honako hauek 
osatuko lukete herri-administrazioen zerbitzuko langileria: toki-administrazioarekin 
eta haren erakunde autonomoekin laneko lotura juridiko desberdinen bitartez admi-
nistrazio horren langileria osatzen dutenek, «enplegatu edo langile publikoek» alegia.

Beraz, kasu honetan, zalantzarik gabe, badago ordenamendu juridikoaren urratze 
bat; izan ere, M.A.M.A. andrea onartu egin dute, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-
administrazioen zerbitzuko langileek hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko euskara-
probetarako ohiko deialdian parte hartzeko.

Hala ere, honako hau ere ondorioztatu daiteke arau horietatik: herri-administrazioen 
zerbitzuko langilea izatea ez dela nahitaezko betebeharra hizkuntza-eskakizuna 
egiaztatu ahal izateko. Hain zuzen ere, eta 86/1997 Dekretuaren 32. artikuluak dio-
enez, hautaketa-prozesuetan hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatu daiteke, baina 
karrerako funtzionario edo langile finko izatea lortu gabe, eta hori jasota geratuko da 
hizkuntza-eskakizunen erregistroan (aipatu Dekretuaren 40. artikulua).

Gainera, interpretazio murriztailearen barruan, eta arrazoitu dugun bezala, AJAPE-
Len 62. artikuluaren deuseztasun-arrazoiak —eta, oso bereziki, aipatu xedapeneko 
f) letrak aurreikusten duena— aplikatzeko, ez da aski egiaztatzea ordenamenduaren 
haustea dagoela; aitzitik, hauste kualifikatua behar da, hots, administrazio-egintzak
aitortutako eskubide eta ahalmenak eskuratuko badira, lege- eta arau-esparru zeha-
tzaren arabera funtsezko diren elementu juridikoak, eta ez material edo osagarriak, 
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falta behar dira. Falta edo ments hori gertatuz gero bakarrik gertatuko litzateke egin-
tzaren erabateko deuseztasuna.

Laburbilduz, eta edozein orokortzetik ihesi, kasu bakoitza aztertu behar da, eta, 
aplikatu behar den arau-erregimenarekin bat etorriz, funtsezko betekizunaren kon-
tzeptua atera, horixe baita subjektuak edo objektuak bete beharreko nahitaezko 
egitezko baldintza aurreikusitako eskuratze-ondorioa gertatu dadin.

Azterketa horrek, kasu honetan, zera eskatzen du, lehenik eta behin: hizkun-
tza-eskakizun bakoitzean exijitzen den euskararen ezagutza-mailaren ebaluazioa 
erregulatzen duen arau-esparrua ikustea. 

Deialdiko 3. oinarriaren arabera, lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren hiz-
kuntza-eskakizunetarako azterketetara aurkeztu ahal izateko, gutxieneko euskara-
maila bat behar da: maila hori erakutsi zuen interesatuak. Aurrekoaz gain, eskatzen
zitzaizkion frogak ere egin zituen, eta, 14. oinarriaren arabera, ebaluazioa egin zioten, 
eta «gai» kalifikazioa atera zuen.

Beraz, 1. hizkuntza-eskakizunean eskatzen den euskara-ezagutza egiaztatzeko, 
ezinbesteko baldintza da horretarako ezarri diren proba guztiak gainditzea.

Laburbilduz, Batzordearen ustez, eta kontuan hartuta deialdiaren erregulazioa eta 
hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeari aplikatzen zaiona, euskal herri-administra-
zioen zerbitzuko langile izateak ez du garrantzi juridikorik aski hizkuntza-
eskakizuna eskuratzeko funtsezko betebehar izateko, deialdian parte hartzeko
beharrezko baldintza baita, izatekotan ere. Aitzitik, hizkuntza-eskakizuna 
eskuratzeko funtsezko betebeharra da egiaztatze-probak gainditzea, eta, kasu 
honetan, egiaztatuta dago gainditu egin direla.

Horiek horrela, ez da bidezkoa balizko egintza berrikustea, ez baitago AJAPELen 
62.1.f) artikuluak aurreikusitako arrazoia aplikatzerik; izan ere, xedapen horrek fun-
tsezkotasuna eskatzen baitu, erabat deusezak diren egintzak berrikusteko arrazoi 
gisa, eta funtsezkotasun hori ordenamendu juridikoaren hauste edo urratze hutsaz
haratago doa.

206/2008 ABJI 16.etik 36.era par.

C)  AJAPELen 62.1. g) artikulua. Lege-mailako xedapen batean berariaz 
ezartzen den beste edozeinen erabateko deuseztasuna

Administrazio-espedientetik ateratzen denez, Donostiako alkatearen 2003.1.17ko 
Ebazpena dago berrikuspenaren mende, ebazpen horren bitartez lizentzia eman bai-
tzioten …jaunari familia bakarreko etxebizitza eraiki zezan …(e)an, Donostian bertan.
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Lizentziaren xedeko lurra, Donostiako Hiri Antolamenduko indarreko Plan Orokorra-
ren arabera (1995eko azaroaren 16an onartu baitzuten), lurzoru urbanizaezina da, 
eta AIU UN. 01 MENDIZORROTZ izeneko eremuaren barruan dago. Plan berezia 
behar da eremu horretan jarduteko, helburu honekin: inguru horretako nekazaritza-
ezaugarriak lehenera ekartzea eta babestea, eta atsedenleku izateko egokitzea. Plan 
berezi hori egin gabe dago.

HAPOren hirigintza-arau orokorren 2.6.3. artikuluaren 4. atalak xedatu duenaren ara-
bera, plan berezia nahitaez egin behar den eremuetan, eta plan hori onartzen ez den 
bitartean, dauden landa-erabilerei lotutako eraikuntzak baino ez dira baimenduko.

Beraz, aztertu egin behar da ea HAPO onartu zenean, 1995eko azaroaren 16an, lan-
da-ustiategirik ote zegoen …finkan, eta lizentzia eskatu zenean lurzoru urbanizaezi-
nean nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiari lotutako etxebizitzak baimentzeko
baldintzak betetzen ote ziren; izan ere, aurreko baldintzarik ezean, erabat deuseza 
izango zen lizentzia, apirilaren 9ko 1346/1976 Errege Dekretuz onetsitako Lurzo-
ruaren Legearen testu bateratuak —indarrean baitzegoen lizentzia eskatu zenean— 
57.3 artikuluan xedatu zuenaren arabera («erabat deusezak izango dira planetan edo 
ordenantzetan salbuespenak egiteko ezarritako erreserbak, eta orobat planak eta 
ordenantzak kontuan hartu gabe emandakoak»), eta 30/1992 Legearen 62.1.g) ere 
kontuan hartuta.

1985eko maiatzaren 16an F.J.R.M. notarioaren aurrean egiletsitako eskrituran, hala 
A. jaunak nola …Elkarteak ekarri baitute espedientera, finka bereizitzat deskribatu 
dira …izeneko baserria eta hari loturikoak, eta …izeneko lurra; lehenari, Usurbileko 
…liburuko …liburukiko …finka-zenbakia dagokio, eta bigarrenari, berriz, Donostiako 
…sekzioko …liburuko …liburukiko …finka-zenbakiari.

Eskritura berak jaso du …izeneko lurrak 58.000 m2-ko azalera duela, eta otadirako 
erabiltzen dela, eta zati bat kentzen zaiola, eta finka 19.804 m2-rekin gelditzen dela.

1997ko irailaren 26an P.A.B. notarioaren aurrean egiletsitako eskrituran, hala A. 
jaunak nola …Elkarteak ekarri baitute espedientera, hauxe jaso zuten: A. jaunak eta 
haren emazte M.T.U.G. andreak irabazpidezko ondasun gisa erosi ziotela …finka 
M.B.A. andreari, zeinak, bere aldetik, Á jaunari eta L.R. jaunari eta beste batzuei ero-
si baitzien 1985eko maiatzaren 16an.

Aurreko eskrituretatik ateratzen denez, lehenik eta behin, …baserria eta hari lo-
turikoak, eta …izeneko lurra erregistro-finka desberdinak zirela. Bigarrenik, eskri-
turetako datetan ezin dela atera …finkan nekazaritza eta abeltzaintza ustiategirik 
zegoenik. Hirugarrenik, …finkan ez zegoela inolako nekazaritzako eta abeltzaintzako
ustiategirik, otez josita zegoen eta. 

A. jaunak ofiziozko berrikuspen-prozedurara ekarritako peritu-txostenak zionenez, …
baserrian bazegoen nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategi bat …lursailetik bereizi 
aurretik. Horri buruz esan behar da ez duela inongo argudiorik eman ustiategi hori ba-
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zela frogatzeko; aurreko lerroaldeetan arrazoitu denez, eskrituretan ez dagoela jasota 
…lursaila …baserriari zegokion finkatik bereizi zenik, …eta …erregistro-finka berei-
ziak zirelako; eta, nolanahi ere, 1985ean gertatu zela bereizketa hori, eta Donostiako 
HAPO 1995ean onartu zela, eta finka, une horretan, otez betetik egongo zela, aipatu 
txostenaren hala baitzegoen 1997an A.-U. senar-emazteek erosi zutenean.

Beraz, Donostiako HAPO onartu zenean, 1995ean, …finkan, gero A-U senar-emaz-
teek erosi zutenean, nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategirik ez zegoela esan 
dezakegu.

Eta, gainera, eraikuntza-lizentzia ematerakoan ere ez ziren bete nekazari-
tzako ustiategiei lotutako etxebizitzak baimentzeko legezko baldintzak; izan 
ere, etxebizitza zer nekazaritza-ustiategiari lotu nahi zitzaion, etxebizitza hori 
ustiategiarentzako beharrezko ote zen ez zuten aztertu, eta ez ziren ustiategia-
ren bideragarritasun-baldintzak bete.

Donostiako Administrazioarekiko Auzien …zenbakiko Epaitegiak emandako epaiaren 
aurkako apelazio-errekurtsoa ebatzi zuen EAEANren Administrazioarekiko Auzien 
Salaren epaiak Donostiako udala kondenatu zuen eraikuntza-lizentzia ofizioz be-
rrikusteko espedientea izapidetzera; bada, azken epai horrek zioenez, otsailaren 
11ko 28/1997 Dekretuz onetsitako Lurraldearen Antolamendurako Artezpideek 
(LAA) 8.5.3.C eta 8.6.7.C ataletan aurreikusi dute, planifikatzailea lotesteko moduan, 
lorzoru urbanizaezinean etxebizitza isolatuak eraikitzeko debekua, non eta ez diren 
«nekazaritza edo abeltzaintzako ustiategi bati lotutako nekazariaren etxebizitza fa-
miliabakar edo familiabiko batek osatzen dituen etxeak […], zuzeneko ustiategiari 
hertsiki loturik badaude eta aldez aurretik horien beharra frogatu bada». Aipatu Salak 
ulertu zuenez, bi betekizun behar ziren horretarako: lursail urbanizaezin horretan 
benetako etxebizitza-premia izatea, eta etxebizitza hertsiki lotzea ustiategiari, hala 
ondorio urbanistikoetarako nola erregistroarenetarako.

Apirilaren 20ko 286/2007 epaian, 56/2007 apelazio-errekurtsoari baitzegokion, Sala 
berak adierazi zuen ustiategiaren buru den etxebizitza ustiategiko instalazio eta azpie-
gituretatik gertu izatea justifikatzen zela hurbiltasun horrekin instalazioen eta ustiatze-
elementuei arretarik egokiena lortzen zenean, elementu horiek gutxiegi erabiltzea sai-
hestuz eta unitate ekonomiko egonkorrak garatzen lagunduz. Zehaztu egin behar da, 
hala ere, beharraren arrazoia baldin bada nekazaritza- eta abeltzaintza-instalazioetako 
hurbiltasuna, arrazoi hori desagertu egiten dela ustiategia hiriguneetatik edota lurzoru 
urbanizaezineko landaguneetatik hurbil badago; halakoetan, egin-eginean ere, lurzo-
ru urbanizaezin babestuko edo araubide arrunteko lurzoru urbanizaezineko eraikin 
berriak ez du garrantzizko abantailarik ekartzen, ez, behintzat, etxebizitza-erabilerak 
lurzoru urbanizaezinean duen salbuespenezko araubidea justifikatzeko, era murriz-
tailean interpretatu behar delako beti. Epaiaren kasuan, eta aldez aurretik zegoen 
nekazaritza-ustiategiari zegokionez, errekurtsoa aurkeztu zuenak ez zuen arrazoiz 
justifikatu familia-etxebizitza behar zela lursail urbanizaezinean, honako hau baino ez 
zuen argudiatu: nekazaritza-ustiategia (fruta-arbolak eta baratza) zegoenez, bidezko 
zela familia-etxebizitzarako lizentzia. Baina hori ez da hala, ikusi denez.
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Bideragarritasunaren betebeharrari dagokionez, Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Nekazaritzako Egituren Ataleko buruak 2002.8.7an eman zuen txostenak dioenaren 
arabera, A. jaunak ekarritako bideragarritasun-azterketari jaramonik eginez gero, 
Nekazaritza eta Arrantzako sailburuak 2001eko uztailaren 18an emandako Agindua 
(EHAA, 2001.8.20) aplikatzen bada, fruta-arbolen landaketa horren gaur eguneko 
neurri ekonomikoak ez lioke emango titularrari lanbidearteko gutxieneko soldata 
adinako edo gehiagoko irabaziak emateko aukerarik, ez eta nekazaritzako lan unitate 
(NLU) baten adinako familiako eskulana hartzekorik. horiexek baitira 82/1998 Foru 
Dekretuak ezarritako gutxieneko baldintzak.

Interesatuak alegatu zuenez, udalak emandako ezezkoaren aurkako berraztertzeko
errekurtsoan alegatu ere, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuak 2001eko uztailaren 
18an emandako Aginduak erregulaturiko baldintzak ez zitzaizkion bere ustiategiari 
aplikatzen; izan ere, bideragarritasun-azterketaren data (2001-6-20) eta azterketa 
hori udaletxean aurkezteko data (2001-6-27) aginduak indarra hartu baino lehena-
gokoak ziren.

Hala ere, zera azpimarratu behar da: 2002ko irailaren 13ra arte ez zirela gauzatu 
U. andrea Gipuzkoako Lurralde Historikoko Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan 
izena ematea, ezta Foru Ogasunean nekazaritza-enpresaburu gisa inskribatzea ere, 
eta bi baldintza horiek beharrezkoak direla, bideragarritasun-azterketarekin batera, 
nekazaritzako ustiategiari lotutako etxebizitza eraikitzeko, azaroaren 2ko 82/1998 
Foru Dekretuaren arabera. Beraz, 2002ko irailaren 13a jo behar da abiapuntutzat us-
tiategiaren bideragarritasun-baldintzak betetzen ote ziren jakiteko.

Aurreko arrazoiak ikusita, zera uste du Batzordeak Donostiako udalak V.A.R.d.L. jau-
nari…(e)an etxebizitza bat eraikitzeko eman zion lizentziari buruz: ez dela HAPOren 
hirigintza-arau orokorren 2.6.3 artikulua bete (plan berezia nahitaez egin behar den 
eremuetan, eta plan hori onartzen ez den bitartean, dauden landa-erabilerei lotutako 
eraikuntzak baino ez direla baimenduko); izan ere, planak indarra hartzean, …finkan 
ez zegoen nekazaritzako ustiategirik, eta ez da aztertu etxebizitza nekazaritzako us-
tiategiari lotzearen beharra (Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen —28/1997 
Dekretua— 8.5.3.C eta 8.6.7.C atalek hala eskatzen badute ere, lurraren araubide 
eta hiri antolaketaren arloko presako neurriak zehazteari buruzko martxoaren 6ko 
5/98 Legearen 1.2 artikuluarekin lotuta), eta ez da nekazaritzako ustiategiaren bide-
ragarritasuna aztertu 82/1998 Dekretuak arautu gainerako baldintzak betetzen ziren 
unean.

Horrenbestez, zera ulertu behar da: lurzoru urbanizaezinean etxebizitzak eraiki-
tzeko ezarri baldintzak salbuetsita eman zela hirigintza-lizentzia, eta hori erabat 
deuseztzat jo behar dela, Lurzoruaren Legearen testu bateratuak —indarrean bai-
tzegoen lizentzia eman zenean— 57.3 artikuluan xedatu zuenaren arabera, 30/1992 
Legearen 62.1.g) ere kontuan hartuta.

193/2008 ABJI 5.etik 22.era par.
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X.  KAPITULUA

BERRIKUSPEN-ERREKURTSO BEREZIA

1.  AJAPELEN 118.1.1 ARTIKULUA: EGIN TZAK EMATERAKOAN EGITEZ-
KO ERRAKUN TZAREN BAT IZAN, ETA ESPEDIENTEARI ERAN TSITAKO
AGIRIAK IKUSITA JABE TZEA

Berrikuspen-errekurtso berezia aurkeztu zion errekurtsogileak Nekazaritza, Arrantza
eta Elikadurako sailburuaren 2007ko urriaren 31ko Aginduari, zeinak epez kanpoko-
tzat jo baitzuen gora jotzeko errekurtsoa, eta, ondorioz, ez baitzuen onartu. Errekur-
tsogileak alegatu zuenaren arabera, AJAPELen 118.1 artikuluak dioena betetzen zen, 
aipatu xedapenaren lehen kasua, hain zuzen ere: «egintzak ematerakoan egitezko 
errakuntzaren bat izan, eta espedienteari erantsitako agiriak ikusita jabetzea».

Aipatu dugun Aginduan jasota dago agindu horrek amaiera ematen diola adminis-
trazio-bideari, eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu daitekeela Vitoria-
Gasteizko administrazioarekiko auzien epaitegietako batean, bi hilabeteko epean, 
agindua jakinarazi eta biharamunetik kontatzen hasita.

AJAPELen 118.1 artikuluak zera eskatzen du: errekurritzen den egintza irmoa iza-
tea administrazio-bidean, eta horrek esan nahi du egintza horren kontra ezinezkoa
izango dela edozein administrazio-errekurtso arrunt, dela nahitaezko dela aukerako, 
aurkeztea.

Errekurritu den aginduak ez du gora jotzeko errekurtso bat onartu, eta, beraz, ad-
ministrazio-bideari amaiera ematen dion egintza baten aurrean gaude, eta egintza,
gainera, irmo bihurtu da bide horretan, ezin zaio-eta administrazio-errekurtso arrun-
tik aurkeztu. Horrenbestez, bete egin da AJAPELen 108. artikuluak eskatutako lehen 
betekizun objektiboa.
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Ondoren aztertuko dugu ea artikulu horrek eskatzen duen bigarren betekizuna 
konplitzen ote den; hau da, errekurtsoa oinarritzeko arrazoia AJAPELen 118.1 artiku-
luak aurreikusi dituenetako bat ote den.

Horretarako, nahitaezkoa da gogoratzea errekurtsogileak bere idazkian dioena: (i) 
2007ko urriaren 31ko Aginduak egitezko errakuntza duela, nabari-nabaria, inongo 
balorazio juridikorik gabe ikusi daitekeena, P.-n kokatu baitu errekurtsogilearen 
bizilekua 2007ko abuztuaren 10ean; baita (ii) beste egitezko errakuntza bat ere, 
P.-ko posta-bulegoan 2007ko abuztuaren 11n aurkeztutako gora jotzeko errekur-
tsoa tartekatzeko epearen zenbaketaz ere; izan ere, errekurtsogilearen arabera, 
oso zalantzazkoa da epeen zenbaketa zibila administrazio-errekurtsoari aplikatzeko
zorrozkeria formalista.

Era berean, eta alegaturiko egitezko errakuntzak aztertzeari ekin baino lehen, behar-
beharrezko da jasota uztea gora jotzeko errekurtsoak (P.-ko posta-bulegoaren 
erregistro-zigilua baitarama) eta gainerako dokumentuek, hala interesatuarenek nola 
Administrazioarenek, ez dutela zalantzarako zirrikiturik uzten aipatu errekurtsoa aur-
keztu zen toki-egunei buruz: 2007ko abuztuaren 11n, larunbata, P.-n.

Estatu Kontseiluak eta Auzitegi Nagusiaren jurisprudentzia uniformeak agerian utzi 
dutenez, aparteko edo salbuespenezko bidea da berrikuspen-errekurtso berezia, 
legez ezarritako arrazoien arabera erabili daitekeena bakarrik, eta kasu edo arrazoi 
horiek, gainera, zorrotz interpretatu behar dira.

Zehazki, honela definitu dute egitezko errakuntza: «egintza, arrazoi edo ger-
takari bati buruzkoa, hau da, iritzi, irizpide partikular edo kalifikazio orotik 
kanpoko errealitate bati buruzkoa»; horrenbestez, errakuntza horren eremutik 
at gelditzen dira «gai juridikoei buruzko edozer, zalantzarik gabeko egintzen 
norainokoari edo helmenari buruzko apreziazioa, frogen balorazioa, eta legez-
ko xedapenen eta ezarritako kalifikazioen interpretazioa».

Laburbilduz, egitezko errakuntzek, zuzenbidekoek ez bezala, ez dakarte inongo kali-
fikazio edo interpretazio juridikorik.

Auzitegi Nagusiak, era berean, 2004ko apirilaren 26ko epaian ebatzi zuenez, be-
rrikuspen errekurtso berezia «aparteko edo salbuespenezko errekurtsoa da, eta 
alegaturiko arrazoien interpretazio zorrotzaz gain —aipatu xedapenean agertzen 
direnak baino ez—, ez du biderik ematen administrazio-bidea amaitu zuen egin-
tzaren aurkako errekurtso arruntetan edo jurisdikzio-errekurtsoan agertu edo alegatu 
behar ziren gaiak aztertzeko; bestela, joan den martxoaren 16ko eta 24ko epaietan 
esaten genuenez, segurtasun juridikoari egingo litzaioke eraso, sine die etenda utzita
administrazio-egintzen irmotasuna, errekurtso arrunten bideari itzuri egiteaz gain 
[…]».

37/2008 ABJI 11.etik 21.era par.
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2.  AJAPELEN 118.1.2 ARTIKULUA: GAIA EBAZTEKO FUN TSEZ KO
AGIRIAK AGER TZEA, EBAZPENAREN ONDOREN IZAN ARREN, ETA
AGIRI HORIEK ERREKUR TSOA JARRI ZAION EBAZPENEAN AKA TSEN
BAT BADAGOELA AGERIAN JAR TZEA

AJAPELen 118.1 artikuluak, berrikuspen-errekurtso bereziari buruzkoak, zera eska-
tzen du: errekurritzen den egintza irmoa izatea administrazio-bidean, eta horrek 
esan nahi du egintza horren kontra ezinezkoa izango dela edozein administrazio-
errekurtso arrunt, dela nahitaezko dela aukerako, aurkeztea. Aginduak bigarren 
instantzian ebatzi zuen M.L.A.G. andreak aurkeztu gora jotzeko errekurtsoa; beraz, 
administrazio-bideari amaiera ematen dion egintzatzat jo behar da —AJAPELen 
109.a) artikulua—, eta, gainera, irmo bilakatu da bide horretan, ezin zaio-eta beste 
administrazio-errekurtso arruntik aurkeztu: bete da, horrenbestez, AJAPELen 108. 
artikuluak eskatzen duen lehen betebehar objektiboa.

Auzitegi Gorenaren 1999ko ekainaren 9ko epaiak deklaratu duenaren arabera, ad-
ministrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezteak —halakoa litzateke kasu hau— edo 
errekurtso hori aurkezteko epea amaitu gabe egoteak ez du galarazten berrikuspen-
errekurtso berezia aurkeztea; izan ere, berme biak, hala administratiboa nola ju-
risdikzionala, dira bateragarriak, formalidade desberdinak dituztelako. Bataren eta 
bestearen arrazoiak diferenteak dira, edo ez dute zertan bat etorri behar, nahitaez. 
Berrikuspen-errekurtso berezia oinarritzeko nahitaez erabili behar da AJAPELen 
118.1 artikuluak dakartzan lau arrazoietako bat; administrazioarekiko auzi-errekur-
tsoaren xedea, berriz, askoz zabalagoa da.

Bateragarriak dira ebazpen beraren kontrako administrazio-bideko berrikuspen-
errekurtso berezia eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoa erabaki gabe izatea. 
Hala onartu baitu Estatu Kontseiluak zenbait irizpenetan, besteak beste, 2.956/96, 
5.356/97, 4.226/98 eta 4.455/98. Horiek guztiak datoz bat administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa erabaki gabe egotea ez dela oztopo izan behar administrazio-errekur-
tsoari buruzko erabakia galarazi edo atzeratzeko.

Beraz, azaldutako doktrinaren arabera, funtsezko auzia prozedura judizial baten 
mende dagoenetan ere, bidezko da berrikuspen-errekurtso berezia aurkeztea, 
baldin eta errekurtso hori aurkezteko legez ezarritako gainerako baldintzak 
betetzen badira.

Beste alde batetik, bidali diguten ebazpen-proposamenaren arabera, berrikuspen-
errekurtsoaren espirituaren kontrakoa litzateke —era murriztailean aplikatu behar 
baita errekurtso hori, aparteko kasuetan, gauzak berrikusteko duen indarrarengatik— 
egindako akatsa agerian utzi duen funtsezko dokumentu hori izatea balizko egin-
tzaren egiaztagiri bat, epaia behin-behinekoz betearazteko emana, oraindik irmo ez 
den prozedura batean, alegia. 

Balizko egintzei buruzko prozedura horietan auziaren funtsari edo muinari buruzko
inongo hausnarketa juridikorik ezaren gaineko balorazioa geroko utzita, zera onartu 
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behar da: ondorio guztiak dituela, behin-behinekoz bederen, eta Donostiako Admi-
nistrazioarekiko Auzien… zenbakiko Epaitegiaren martxoaren 28ko 108/2008 au-
toaren bitartez emana izateko bermea ere baduela.

AJAPELen 118.1.2 artikuluaren erregulazioak ez du inongo dokumenturik espresuki 
baztertzen a priori , ezta epai bat behin-behinekoz betearazteko emandakoak ere. 
Printzipioz, beraz, ez dago eragozpenik dokumentu horren bitartez jotzeko berrikus-
pen-prozedura hastera. 

Dena den, ez dugu ahaztuko dokumentu hori oraindik irmo ez den prozedura judizial 
baten barruan emana dagoela, eta prozedura judizial horren etorkizunari lotuta gera-
tuko dela.

Jarraian aztertuko dugu AJAPELen 118.1 artikuluak aurreikusitako inguruabarretako-
ren bat ematen ote den.

AJAPELen 118.1.2 artikuluak ezarri duenaren arabera, administrazio-bidetik irmoak 
diren egintzen aurka, berrikusteko errekurtso berezia aurkez dakioke egintza horiek 
eman zituen organoari, hau gertatuz gero: gaia ebazteko funtsezko agiriak agertzea,
ebazpenaren ondoren izan arren, eta agiri horiek errekurtsoa jarri zaion ebazpenean 
akatsen bat badagoela agerian jartzea.

Berrikuspen-errekurtsoa aurkeztu duenaren arabera, bateragarritasunari buruzko 
balizko egintzaren ziurtagiria funtsezko dokumentua da, eta agerian utzi du errekurri-
tutako ebazpenaren akatsa; izan ere, ezinezkoa baita alde batetik bateragarritasuna 
deklaratu eta bestetik, ia aldi berean, zehapena jarri, bateragarritasunik eza oinarri-
tzat hartuta.

Estatu Kontseiluak eta Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia uniformeak agerian utzi 
dutenez, aparteko edo salbuespenezko bidea da berrikuspen-errekurtso berezia, 
legez ezarritako arrazoien arabera erabili daitekeena bakarrik, eta kasu edo arrazoi 
horiek, gainera, zorrotz interpretatu behar dira. 

AJAPELen 118. artikuluak bi arrazoirengatik jotzen du berezitzat berrikuspen-errekur-
tsoa: (i) bat, administrazio-bidetik irmoak diren egintzen aurkako baino ezin delako 
aurkeztu, hau da, errekurtso arruntak aurkezteko epea igarota dagoenean; eta (ii) bi, 
arrazoi tasatuak dituelako, aipatu xedapenak aipatzen duen kasuetakoren batean 
oinarritu behar delako, nahitaez, numerus clasus baita kasuen zerrenda hori. Arrazoi 
horiek, gainera, berrikuspen-errekurtsoa apartekoa edo salbuespenezkoa denez, oso 
murritz interpretatu behar dira, eta, ondorioz, ezingo da berrikuspen-errekurtsorik 
onartu administrazio-errekurtso arruntek berezko dituzten gaietan, edo errekurtso 
arrunt horietan aurkeztu daitezkeen alegazioekin. Hala adierazi izan du Auzitegi Go-
renak zenbait epaitan; besteak beste, 1981ko ekainaren 17koan ((RJ 1981\2467) eta 
1986ko uztailaren 18koan (RJ 1986\5523).
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Gainera, ebazpen batean 118.1.2 artikuluak dakarren moduko akatsa dagoela 
jotzeko, dokumentuak egiaztatzen duen egintzaren berri izanez gero, diferen-
tea izan beharko zuen ebazpenak, funtsean aldatuz zentzua eta esanahia.

Auzitegi Gorenaren 2004ko martxoaren 16ko epaiak (RJ 2005\2115) zioenez:

Berrikuspenerako bide ematen duen salbuespenetako bat da gaia ebazteko funtsezko
agiriak agertzea, eta agiri horiek «errekurtsoa jarri zaion ebazpenean akatsen bat ba-
dagoela agerian jartzea». Arauaren erredakzio berriaren arabera, zilegi da dokumentu 
horiek ebazpena eman eta gerokoak izatea ere, baina horrek ez du esan nahi geroko 
dokumentu orok zilegiztatzen duenik berrikuspena. Gogora bedi segurtasun juridikoaren 
printzipioaren salbuespen baten aurrean gaudela, eta zorrotz interpretatu behar dugula. 
Horiek horrela, gure ustea da, dokumentuak nahitaez ebazpenaren aurrekoa izan behar 
ez badu ere, ebazpena ematerakoan existitzen ziren egintzak aipatu behar dituela. Hain 
zuzen ere, doktrinak ikusitako disfuntzio batzuk zuzentzen ditu arauaren erredakzio be-
rriak, baino ezin du ekarri Herri Administrazioak bere jardunean behar duen segurtasun 
juridikoa kolokan jartzea, mugarik gabe. Egin-eginean ere, berrikuspenaren ondorioe-
tarako, akatsa bakarrik gertatuko da, ebazpena emateko garaian ezagutu zitezkeen 
datuak kontuan hartuta, datu horiek jakin ez zirenean, zati batean edo osorik, ezagutuz 
gero bestelako ebazpena izango zen eta. Eta hori, jakina, alde batera utzita ebazpe-
na eman zen garaiko egintzaren existentzia agerian utzi duen dokumentua ebazpena 
eta gerokoa izatea. Baina ezin da esan akatsa izan zenik ebazpena eman zen garaian 
ezagutzen ziren egintza guztiak kontuan hartuta eman zenean ebazpen hori, eta ekarri-
tako dokumentuak ebazpena eta geroko egintzak egiaztatzen dituenean, ebazpenaren 
edukiari eragiteko modukoak baziren ere, ezagutuz gero.

186/2008 ABJI 29.etik 43.era par.
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XI .  KAPITULUA

KONTRATUAK, HERRI 

ADMINISTRAZIOARENAK

1. GAI OROKORRAK

Ondare-ondasunak dira merkataritza-lokalak, eta doako eta nahitaezko lagapenen 
bidez eskuratu ditu udalak, eta, horrenbestez, udalaren lurzoru-ondarearen barruan 
daude, besterentze-espedienteari batu zaion txostenak adierazi bezala (Batzorde 
honi bidali dioten espedientearen 6. orrialdea).

Inguruabar hori ikusita, eta kontsultak planteatu duen gai nagusia aztertzeari ekin 
baino lehen, zehaztu egin behar da, nahitaez, egindako kontratuaren izaera juridikoa; 
izan ere, administrazio-kontratuen eta Administrazioaren kontratu pribatuen araubide 
juridikoen arteko desberdintasunak kontratuen ondoreetan eta amaieran azaleratzen
baitira, bereziki. 

Administrazio-kontratuen kasuan, hautsi egiten da partikularren arteko kontratazioak 
berezko duen kontratukideen berdintasunaren printzipioa; izan ere, administrazio 
kontratugileak neurriz kanpoko prerrogatibak ditu, HAKLen 59.1 artikuluaren arabe-
ra, eta kontratazio pribatuaren eremuan ez dago halakorik. Administrazio-kontratuak 
interes publikoarekin duen lotura estua da, izan ere, neurriz kanpoko araubide horren 
funtsa.

Beste alde batetik, kontuan hartzeko modukoa da administrazio-kontratuen eta 
Administrazioak egindako kontratu pribatuen arteko bereizketa ez dela lantegi 
erraza, kalifikatzen zailak diren tarteko guneak daudelako. Kasuan kasuko lana 
da, nabarmen, eta jurisprudentziaren, Estatu Kontseiluaren doktrinaren eta Admi-
nistrazio Kontratazioaren Aholku Batzordearen txostenen bitartez taxutuz joan dira 
figura horien profilak —bereziki, administrazio-kontratu berezienak eta kontratu pri-
batuenak—, hala ikuspuntu positibotik nola negatibotik.
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Lehen hurbilketa batean, suntsitu nahi den kontratua administrazio-kontratua ez dela 
eman dezake, salerosketa baten bitartez zirkulatzen duen udalaren ondare-ondasun 
batez ari baikara, eta horrenbestez, HAKLen 5.3 artikuluaren barruan sartuko li-
tzatekeela kontratu-mota, Administrazioaren kontratu pribatuen barruan alegia. Hala 
ere, Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia eta doktrina ikusita, kalifikazio hori ez li-
tzateke zuzena izango aztertzen ari garen kasurako; izan ere, kontratuaren kariak ez 
du kontratuaren izaera juridiko-administratiboa erabakitzen, kontratuaren barruan he-
lburu publikoa sartzeak baizik; eta helburu publiko hori ezin da zerbitzu publikoaren 
zentzu hertsian interpretatu.

Beste alde batetik, gaur egun nagusi den doktrinaren arabera, hona Administra-
zioaren administrazio-kontratuen eta kontratu pribatuen arteko bereizketa egiteko 
oinarrizko araua: HAKLen 5. artikuluko 2.b idatz-zatia (izaera bereziko administrazio-
kontratuak), batzuen eta bestetzuen arteko mugaz edo zedarriaz baitihardu. Admi-
nistrazio kontratugilearen berariazko igorpen nahiz trafikoarekiko lotura da 
kalifikazioaren giltzarria, baina ezin da berariazko igorpen nahiz trafiko hori 
zerbitzu publikoarekin nahastu, arau erredundantea izango litzatekeelako artikulu 
beraren 2.a idatz-zatiarekin konparatuta.

Irizpen honen ondorioetarako, alferrik da argudiatzea «igorpen nahiz trafikoari lotuta 
egote» hori zer den abstraktuan; izan ere, honako hau baieztatu daiteke: jabaria edo 
eskubide errealak eskualdatzeko kontratu guztiek, udalaren lurzoru-ondareari dagoz-
kienek, administrazio-izaera dutela.

Erraza da arrazoia: herri-jabarikoaren kanpokotzat jo daitezkeen arren, udalaren lur-
zoru-ondarea osatzen duten ondasunak aparteko ondarea dira, eta ekainaren 30ko 
2/2006 Legeak, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoak, 115. artikuluan beren-beregi 
aurreikusitako xedeari lotu zaio, eta, besterenduz gero, lortutako diru-sarrerak uda-
laren lurzoru-ondarerako erabiliko dira, lege-testu beraren 116.4 artikuluak dioenaren 
arabera. Udalaren lurzoru-ondarea horrela ulertuz gero, administrazio-kontratu 
berezitzat jo daitezke horri buruzko kontratuak, nahitaez lotzen baitzaizkio 
hirigintzako igorpen nahiz trafikoari, udalaren berariazko eskumena baita. Auzitegi 
Gorenak ere berretsi du hori 1995eko azaroaren 2ko epaian (RJ 1995/8060).

Adierazitakoarekin bat etorriz, administrazio-kontratu berezitzat jo behar da Leioako 
udalak eta E, S.A. enpresak udalaren lurzoru-ondareko ondasunen gainean egin 
zutena, eta, esleipen-datari begiratuz gero, (2007ko ekainaren 14an gertatu baitzen
Batzorde honen arabera), honako hauek izango lirateke kontratu horren arauak: 
baldintza ekonomiko-administratiboen agiria; 2/2000 Legegintzako Errege Dekre-
tua, ekainaren 16koa, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen testu bateratua 
onetsi duena; eta Herri Administrazioen Kontratuen Erregelamendu Orokorra; eta 
1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 12koa. Egin-eginean ere, horietara jotzen baitu-
te toki-araubidearen alorrean indarrean dauden xedapenek.

188/2008 ABJI 24.etik 32.era par.
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Errigoitiko udalak kontratuaren suntsiarazpena oinarritzeko erabili duen argudioa 
ikusita —esleipendunak salerosketa formalizatzeko eskrituran sartu nahi ez izana 
klausula bat (zeinaren arabera Gotzaindegiaren aldez aurreko baimena behar baitzen
parrokiaren osotasunari eragin liezazkioketen obrak egiteko)—, kontsultak planteatu 
duen gai nagusia aztertzen hasi baino lehen, orobat oinarri hori esleipendunaren ez-
betetzeagatiko kontratu-suntsiarazpena funtsatzeko juridikoki egokia izan ote daite-
keen erabakitzen hasi aurretik, bi kontu aipatu behar ditugu, nahitaez, azterketa hori 
baldintzatzen dute eta. 

Lehen kontua udalak suntsitu nahi duen kontratuaren izaera juridikoari buruzkoa da, 
eta aplikatu behar zaion araubide juridikoa ere argitzea eskatzen du.

Izaera juridikoari dagokionez, eta HAKLen 5.3 artikuluak xedatu duenarekin bat 
etorrita (Administrazioak egindako gainerako kontratuak, hau da, 2. paragrafoan 
—administrazio-kontratuak— sartzen ez direnak, kontratu pribatu moduan hartuko 
dira; bereziki, ondasun higiezinen, jabetza gorpuzgabeen eta balore negoziagarrien 
gainean egindako salerosketa), «Maisu etxea» izeneko etxebizitzaren besterentzea
kontratu pribatua da, baldintza ekonomiko-administratiboen agiriak zuzen dioenez.

HAKLen 9. artikuluak, bere aldetik, kontratu pribatuen araubide juridikoa ezarri du, 
hau adierazita: «herri-administrazioen kontratu pribatuak, beren prestaketa eta es-
leipenari dagokienez, lege honekin eta lege hau garatzeko xedapenekin arautuko 
dira, berariazko administrazio-araurik egon ezik; ondorioei eta amaierari dagokienez, 
aldiz, zuzenbide pribatuko arauekin […]» (1. paragrafoa), eta honela jarraitzen du: 
«Jurisdikzio zibila da kontratu pribatuetan alderdien artean sortutako eztabaidak 
erabakitzeko eskumenak dauzkana. Hala ere, egintza juridiko banangarri moduan 
hartuko dira kontratua prestatzen eta esleitzen egindakoak; ondorioz, administra-
zioarekiko auzi-jurisdikzioan aurkatu ahal izango dira, jurisdikzio hori arautzen duten 
arauen arabera».

Bederatzigarren artikulu horren arabera, zuzenbide pribatuaz arautzen dira Admi-
nistrazioaren kontratu pribatuen ondoreak eta amaiera. Aplikatzeko erregimen 
edo araubide horren ondorioz, beraz, Administrazioak administrazio-kontra-
tuetan dituen kontratu-pribilegioak (hau da, aldez aurreko erabaki betearazlea, 
ius variandi delakoa eta alde bakarretik suntsitzeko boterea) ez dira indarrean 
egongo.

Gauza jakina denez, Administrazioari eman zaion suntsiarazpen-ahala prerrogati-
ba deritzen horien eremuan sartzen da (HAKLen 59. artikuluak aurreikusi ditu eta 
neurriz gaineko pribilegio edo ahalmentzat jo ditu doktrinak), eta ezin da besterik 
gabe egikaritu edo erabili, baizik eta kontratu-harreman bakoitzaren barruan da-
goen interes publikoak hala eskatzen duenean. Bada, prerrogatiba horiek, jakina, 
administrazio-kontratuentzat baino ez dira aurreikusi.

Behin zehaztuta aztertzen ari garen kontratuaren izaera juridikoa —Administrazioaren 
kontratu pribatua baita— eta araubide juridikoa —prestatzeari eta esleitzeari dago-
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kienez, berariazko administrazio-araurik ezean, HAKL eta hori garatzeko arauak; eta 
ondoreei eta amaitzeari dagokienez, zuzenbide pribatuko arauak—, udalak egindako 
kontratu-esleipenaren ondorioak aztertuko ditugu.

Zehaztu beharra dago, oroz gain, administrazio-kontratu bat esleitzeko egintza 
administrazio-egintza baldin bada, noski, herri-administrazio baten kontratu 
pribatua esleitzeko egintza ere izango dela administrazio-egintza; hain zuzen 
ere, HAKLen 9.3 artikuluak «egintza banangarri»tzat jotzeak hala frogatzen bai-
tu, egintza horren inpugnazioa administrazioarekiko auzien jurisdikzioan egin 
behar da eta.

Beraz, herri-administrazio baten kontratua (dela administrazio-kontratu dela kontra-
tu pribatu) esleitzeko egintza administrazio-egintza izaki, zera adierazi behar dugu 
ondoren: esleitzeko (administrazio-) egintzaren funtzionalitatea kontratu-lotura buru-
tzea besterik ez denez, eta HAKLen 53. artikuluak ere hala adierazi du («eskumenak 
dauzkan kontratazio-organoak esleipena egiten duenean burutzen dira kontratuak, 
esleipena egiteko erabilitako prozedura edo modua edozein izanda ere»), aipatu 
administrazio-egintzaren bitartez gauzatzen den kontratu-burutzea ez da bereizten, 
funtsezko betekizunei dagokienez, zuzenbide pribatuak kontratua burutzeaz ezarri-
tako arauetatik.

Kode Zibilaren (KZ) 1.258. artikuluak xedatu duenaren arabera, «kontratuak burutzen 
dira adostasun hutsaren bitartez, eta, harrezkero, bete beharrekoak dira, bai beren be-
regi itundutakoa betetzeari begira, baita, kontratuaren izaeraren arabera, onuste, usa-
dio eta legearekin bat datozen ondorio guztiei begira ere»; lege-testu beraren 1.262. 
artikuluak, bere aldetik, hau xedatu du: «Adostasuna azaltzen da eskaintza eta onarpe-
na bat etortzeagatik, kontratua eratu behar duten gauzaren eta kariaren inguruan».

Xedapen horiek dakarten araua —kontratua betetzea, eta ondorioz, kontratuaren 
behartze-indarra, eskaintza eta onarpena bat etortzeagatik— berretsi egiten da 
—salerosketa-kontratuarentzako aplikazio partikular gisa, kontratu horrek duen 
adostasun-izaeraren arabera— KZren 1.450. artikuluan: «salmenta saltzailearen eta 
eroslearen artean burutuko da, eta bi-biontzat bete beharrekoa izango da, baldin eta 
kontratuaren objektu den gauza eta horren prezioa hitzartu bada, bata eta bestea 
oraindik eman gabe egon arren». 

Beraz, eskaintza eta onarpena bat etortzeagatik burutzen denez kontratua —eta 
arau horrek funtsezko aldaketarik ez duenez Administrazioaren kontratazioaren ingu-
ruan—, kontratu-lotura burututa dago kontratazio-organoak kontratu pribatua eslei-
tzeko eman duen administrazio-egintzaren bidez —2007ko irailaren 25ean erabaki 
zuen udalaren osoko bilkurak kontratua M.S.O.O. andreari esleitzea—, eta horrek 
sorrarazi egiten ditu kontratukideen eskubideak eta betebeharrak, kontratuaren on-
doreak alegia.

Eta lehen adierazi dugunaren ildotik, Administrazioak, kontratu pribatuetan, ez ditu 
bere esku administrazio-kontratuak betearazteko dituen pribilegioak (administra-
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zio-kontratuak erregulatzeko arauek, besteak beste, kontratua bere kabuz sun-
tsiarazteko boterea onartu diote Administrazioari), kontratuak erdietsi nahi duen 
interes publikoak edo helburuak hala eskatzen ez duelako. Are gehiago, salerosketa-
kontratuaren prestazioen bat-batekotasunak alde batera uzten du segidako traktuko, 
jarduera etengabeko edo denboran luzatzen diren kontratu-harremanetarako pen-
tsatu diren prerrogatibak erabiltzea.

Batzorde honen ustez, eta kontsultaren xedeari dagokionez, Errigoitiko udalak ezin 
du «Maisu etxea» izeneko etxebizitzaren salerosketa-kontratua suntsiaraztea eraba-
ki, udal horrek, urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuz onetsitako Herri Adminis-
trazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorraren 109. artikuluak aurreiku-
sitako prozeduraren arabera, kontratua suntsiarazteko erabili duen prozeduraren 
barruan.

Udalak, aldiz, bete egin behar du kontratua, udalak 2007ko abuztuaren 1eko osoko 
bilkuran onetsi zuen baldintza ekonomiko-administratiboen agiriaren klausulen ara-
bera bete ere, eta klausula horiek diotenez, kontratua, ondorioei eta amaierari dago-
kienez, zuzenbide pribatuko arauekin erregulatuko da, Kode Zibilaren 1.445. artiku-
luarekin eta hurrengoekin zehazki.

Ildo beretik jo du EAEANren Administrazioarekiko Auzien Salak 1999ko ekainaren 
11ko epaian (RJCA 1999\2732), zera deklaratu baitu: egintza juridiko banangarrien 
doktrinaren arabera, eta izaera pribatuko kontratu batean, behin kontratua behin 
betiko esleipenaren bidez burututa (egintza horrek eman baitio amaiera Adminis-
trazioaren borondatea eratu eta partikularra hautatzeko prozesua), Administrazioak, 
kontratua suntsiarazteari eta kontratuaren ondoreei eta amaierari dagokien guztieta-
rako, ez du kontratua bere kabuz suntsiarazteko pribilegiorik, eta jurisdikzio zibileko 
organoei eskatu behar die egindako kontratua suntsiaraztea.

119/2008 ABJI 18.etik 33.era par.

Kontratua suntsiarazteko ahalmena, oro har, Administrazioaren prerrogatibetako bat 
da, eta, bere alde bakarretik interpretatzeko eta aldatzekoekin batera, legez dago 
aitortuta HAKLen 59. artikuluan. Prerrogatiba horiek —neurriz gaineko botere ere 
baderitze— ezin dira administrazio-kontratuetatik banatu, eta banaezintasun 
hori da, hain zuzen ere, aplikatzen zaien araubide juridiko desberdinaren arra-
zoia; izan ere, berdintasun-egoeran daude kontratuaren alderdiak gainerako 
kontratu pribatuetan.

Administrazioak bere jardunean erdietsi behar dituen interes nagusien defentsa da 
nagusitasun horren oinarria; hau da, ordenamendu juridikoak eremu honetan ere 
lehenetsi nahi du Administrazioak lortu behar duen interes publikoa, Administra-
zioarekin kontratatzen duten enpresek bilatu interes partikular eta zilegien gainetik. 
Auzitegi Gorenaren arabera, kontratuaren xedea kontratuaren objektuaren gainetik 
egoteak eta Administrazio kontratugilearen berariazko igorpen nahiz trafikoarekiko 
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lotura askaezinak definitzen dute Administrazioak kontratatzerakoan dituen prerroga-
tiben teleologia (1982ko otsailaren 22ko epaia) (Ar. 1619).

38/2008 ABJI 28.etik 29.era par.

2. KONTRATUA AMAI TZEA

A) Kontratua suntsiarazteko arrazoiak

Epeak betetzen berandutzea

Ildo beretik jo du Batzordeak ere, eta, besteak beste, 75/2005 eta 77/2005 irizpenak 
aipatuko ditugu: «kontratistak prezio kontrajarriak onartzeari dagokionez erakutsi 
desadostasuna dela eta (lanak gelditu izanaren benetako arrazoia ematen baitu), ho-
nako hau gogoratu behar da: prozedura-intzidente horietan desadostasunik izanez 
gero, horrek inolaz ere ez duela justifikatzen enpresa kontratistak obrak bere kabuz 
gelditzea, enpresak ezin duelako kontrataturiko obrak egitea baldintzapean jarri, ai-
patu espedienteak bere irizpidearen arabera ebaztearen baldintzapean alegia».

Kontratistak, beraz, ez du obrak egiten atzeratu denik ukatu; aitzitik, honako hau 
justifikatu nahi du bere argudioekin: udalak obra-unitate berrirako prezio kontrajarria 
ez onartzearen ondorioz geldiarazi dituela lanak. Horrenbestez, udal-administrazioari 
egotzi dio atzerapenaren erantzukizuna.

Zuzendaritza fakultatiboak eta kontratistak prezio kontrajarriaren inguruan 
izandako desadostasunek inolaz ere ez dute justifikatzen kontratistak obrak 
bere kabuz geldiarazi izana, kontratistak ezin duelako obrak egitea bere na-
hierara baldintzatu, zuzendaritza fakultatiboaren eta administrazio kontrata-
tzailearen adostasunik gabe.

Gainera, espedientera ekarritako txosten teknikoen emaitzek argi erakusten dute 
ezinezkoa zela kontratua erabat betetzea, ikusita, alde batetik, egindako obra-
zatiaren txikia, eta, bestetik, kontratua exekutatzeko epeen ez betetzea. Ondorioz, 
kontratua suntsiaraztea zuzenbidearen araberakoa da, obrak edo lanak eteteko ar-
gudiatutako arrazoiak ezin direlako juridikoki onartu.

232/2008 ABJI 27.etik 30.era par.

Ikus 63/2008 ABJI 30.etik 33.era par.

Kontratistak bermea ez jartzea

Kontratua burutu osteko —2007ko urriaren 24an gertatu baita burutzea, Tokiko 
Gobernu Batzarrak egindako esleipenarekin— betebehar bat ez betetzean (Admi-
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nistrazio-klausula zehatzen agirian agertzen baita: behin betiko bermerik ez eratzea,
HAKLen 111. artikuluaren d idatz-zatiak aurreikusi duenaren arabera) oinarritzen da 
kontratua suntsiarazteko prozeduraren irekiera.

Lege- eta jurisprudentzia-doktrina oso ezaguna da HAKLen 54. artikuluak alderdiei 
ezarri dien betebeharra (esleipena jakinarazi eta hogeita hamar egunen barruan 
formalizatu behar dute kontratua) ez dela eratzailea, behin betiko esleipenare-
kin burutzen baita kontratua, 2/200 Legegintzako Errege Dekretuaren 53. artiku-
luak ezarri duenaren arabera, eta harrezkero, bete beharrekoak dira kontratuak beren 
beregi itundutakoari begira (1985-4-19 AGE, RJ 1985\1819).

Aldi berean, kontuan hartzekoa da Administrazioari administrazio-zuzenbidearen 
mendeko kontratuetan eman zaion suntsiarazpen-ahala prerrogatiba deritzen 
horien eremuan sartzen dela (HAKLen 59. artikuluak aurreikusi ditu eta neurriz 
gaineko pribilegio edo ahalmentzat jo ditu doktrinak), eta ezin dela besterik gabe 
egikaritu edo erabili, baizik eta kontratu-harreman bakoitzaren barruan dagoen 
interes publikoak hala eskatzen duenean, oinarritzat hartuta Konstituzioaren 103. 
artikuluak Administrazioaren jardunari ezarri dion interes orokorrak objektiboki 
zerbitzatu beharra.

Zerrenda itxian jaso ditu HAKLek kontratuak suntsiarazteko arrazoiak, hiru taldetan 
sailkatu ditu —kontratistaren egoera subjektiboak, alderdien adostasuna eta Admi-
nistrazioaren edo esleipendunaren ez betetzeak—, eta honela bereizi: alde batetik, 
Administrazioak nahi izanez gero erabili ditzakeenak, kasu jakin bakoitzeko ingurua-
barren arabera; bestetik, agertze hutsarekin kontratuaren suntsiarazpena eragiten 
dutenak, administrazioaren kontratazioak berezko duen interes publikoa urratzea 
dakartelako, besterik gabe.

Ildo horretatik, HAKLen 111. artikuluak, suntsiarazteko arrazoien aplikazioari buruz-
koak, d idatz-zatian aurreikusi du kontratistak ez jartzea 36. artikuluak (behin betiko 
bermea edo berme bereziak nahiz behin betikoaren berme osagarriak jorratu baititu) 
erregulaturiko bermea: Administrazioak, kasu horretan, nahitaez suntsitu behar du 
kontratua, ez baitu bere esku aukeratzea.

Horrenbestez, kontratuaren ondoriozko betebeharrengatik erantzuteko behin be-
tiko fidantza ez eratzea kontratua suntsiarazteko arrazoia da, eta besterik gabe 
funtzionatzen du, automatikoki, HAKLen 41.1 artikuluak ezarri duenaren arabera.

23/2008 ABJI 18.etik 23.era par.

Aplikatzeko arauei dagokienez, urriaren 30eko 30/2007 Legeak, Sektore Publikoaren 
Kontratuei buruzkoak (SPKL), lehen xedapen iragankorrean ezarri du lege hori inda-
rrean sartu aurretik hasitako kontratazio-espedienteak aurreko arauei jarraituz zuzen-
duko direla; azken xedapenetan hamabigarrenean, berriz, BOEn argitaratu eta sei 
hilabetera sartuko dela indarrean (2007ko urriaren 31n argitaratu zen BOEn).



396 KONTRATUAK, HERRI ADMINISTRAZIOARENAK

Alkatetzaren 2008ko otsailaren 8ko Dekretuz hasi zen kontratazio-espedientea, eta 
arau hauek aplikatu behar dira: Herri Administrazioen Kontratuen Legea (2/2000 
Legegintzako Errege Dekretua, ekainaren 16koa) eta Herri Administrazioen Kontra-
tuen Legearen Erregelamendu Orokorra, urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuz 
onetsia. Txostenerako aurkeztu diguten kontratuaren balizko suntsiarazpena azter-
tzeko, beraz, arau horiek aplikatu beharko dira, Toki-administrazioaren araubidearen 
arloan indarrean diren xedapenen Testu Bateginaren 112. artikuluak ere horietara 
jotzen baitu.

Kasu honetan, berebiziko garrantzia du zer arau aplikatu behar den jakiteak; izan 
ere, SPKL berriak 27.1 artikuluan ezarri du behin betiko esleipenaren bitartez 
burutzen direla kontratuak, hau da, 135. artikuluak arauturiko zenbait betekizun 
konplituta, eta horien artean dago bermea eratzearena; araubide hori, egin-
eginean ere, desberdina da HAKLek dakarrenarekin konparatuz gero, azken 
lege horren 53. artikuluak xedatu baitu eskumenak dauzkan kontratazio-orga-
noak esleipena egiten duenean burutzen direla kontratuak, esleipena egiteko 
erabilitako prozedura edo modua edozein izanda ere; horrenbestez, bermeak 
eratzeak eta kontratua formalizatzeak, HAKLen araubidean, ez dio kontratua 
burutzeari eragiten, kontratuaren eraginkortasunari baizik.

Araubide juridikoen desberdintasunaren ondorioz, erregulazio berrian, ber-
merik ez eratzea ez da kontratua suntsiarazteko arrazoi bat (206. artikulua), 
kontratua ez baita sortu edo jaio oraindik; horrenbestez, ez da bidezko kontratua 
suntsiarazteko prozedurari ekitea, behin-behineko beste esleipen bati ekin beharko 
zaiolako, posible denean, 135.5 artikuluak xedatu duenari jarraiki, beste deialdi bat 
egin baino lehen.

 154/2008 ABJI 9.etik 12.era par.

Hartara, kontratistak epearen barruan aurkeztu ez izanak 36. artikuluan (behin be-
tiko bermeak, berme bereziak eta berme osagarriak) erregulaturiko bermea nahitaez 
dakar suntsiarazpena eta Administrazioak ez du beste aukerarik, HAKLen 111.d) 
artikuluarekin bat etorriz, HAKLen 41.1 artikulua ere kontuan hartuta, horren ara-
bera nahitaezko izapidea da bermea eratzea horretarako ezarri epearen barruan. 
Horrenbestez, epe hori kontratistaren eskariz etentzat jotzeko aukerak indarrik gabe 
utziko luke HAKLen agindua, eta, adierazi dugunaren arabera, HAKL da administra-
zio-kontratazioaren alorreko prozedurak arautzen dituena.

Aztertzen ari garen kasuan, 2008ko uztailaren 26an amaitzen zen behin betiko ber-
mea aurkezteko epea, eta, espedientearen arabera, fidantza ez zegoen gordailatuta 
egun horretarako. Gainera, HAKLen 54.2 artikuluak kontratuen formalizazioari buruz 
dioenaren arabera, «Lege honetan ezarritako salbuespenak alde batera utzita, kon-
tratua formalizatzeko beharrezko betekizuna izango da enpresaburuak legean jasota 
dauden bermeak jartzea interes publikoen babes moduan».
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Laburbilduz, funtsezko zaio bermea kontratuari, eta bermea eratzea ezinbestekoa da 
kontratua exekutatzeko, eta enpresak kontratu-xedearen zehaztugabetasunari buruz 
planteatu arazoak fidantza eratzeko obligaziotik bereiz ebatzi behar dira. Beraz, 
enpresak obligazio bat ezarri nahi badio kontratuaren beste alderdiari —hots,
kontratuaren xedearen nondik norakoa eta ezaugarriak argitzeko bilera bat, 
kontratuaren xedeak halako zehaztugabetasun bat duela iritzita—, behin betiko 
fidantza gordailatzeko obligazioa bete beharko du lehen-lehenik.

Kontratistak, kasu honetan, ez ditu bere obligazioak bete, ez baitu epearen barruan 
eratu behin betiko fidantza, kontratuaren ondoriozko obligazioengatik erantzuteko; 
ez-betetze hori, beraz, automatikoki funtzionatzen duen suntsiarazpen-arrazoia da, 
HAKLen 41.1 artikuluak ezarri duenaren arabera.

254/2008 ABJI 19.etik 22.era par.

Atzera egitea Administrazioak

Kontratuaren suntsiarazpenari dagokionez ere abiatu behar dugu, beraz, Adminis-
trazioak duen lehentasunezko lekutik. Lehen batean, bederen, HAKLen 214. artiku-
luaren b) idatz-zatiak laguntza teknikoko kontratua suntsitzeko arrazoitzat hartu du 
Administrazioak atzera egitea, eta atzera egite hori, Kode Zibilak 1594. artikuluan 
obra-errentamendurako aurreikusi aldez aurreko atzera egitearen oinordeko baita, ez 
dago baldintzatuta Legean; alegia, ez du beste betekizun berezirik edo aldez aurreko 
baldintzarik, halako moldez non alde bakarreko erabaki baten aurrean gauden, kon-
tratuen aldaezintasunaren arauaren salbuespen dena, kontratuak betetzea kontra-
tuko alderdietako baten esku bakarrik geratu ezinaren salbuespen den neurri berean 
(Kode Zibilaren 1.091 eta 1356 artikuluak).

Hala ere, aurreko baieztapenetik abiatu arren, eta alde bakarretik atzera egiteko 
ahalmenak diskrezionalitate-neurri handia duela onartuta ere, botere publikoen 
jardunak beti izango du mugatzat arbitrariotasuna debekatzen duen printzipio
konstituzionala (EKren 9.3 artikulua), eta, era berean, Administrazioak adminis-
trazio-kontratuetan duen nagusitasun horri kontrajarrita, Administrazioak kon-
tratuen alorrean duen jarduerak badu beste muga bat, hots, bere egintzak eta 
kontratu horiek barruan duten interes publikoa nahitaez uztartu beharra.

Estatu Kontseiluak ere izan du gai horri buruzko iritzia emateko aukera, eta 1986. 
urteko memorian gogoratu zuenez, kontratua sinatu duen Administrazioak uste due-
nean kontratu-loturari eustea ez dela beharrezko edo egoki, uste hori oinarritzeko 
zorrotz baloratu beharko du interes publikoa edota kasuan izan daitezkeen ingu-
ruabar bereziak. Ildo beretik jo du geroko irizpenetan ere, eta zera ulertu du: Admi-
nistrazioak aukera horretaz baliatzeko frogatu egin behar duela arrazoi objektiboren 
bat dagoela, nahikoa justifikatua, Administrazioak bere jardunean helburu publikoari 
lotzeko printzipioak hala ezartzen duelako. Eta kontratu pribatuetan nagusi den bo-
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rondatearen autonomia moderatuta edo mugatuta dagoela kontratua egin duen Ad-
ministrazioaren aldetik, administrazio-kontratuen kasuan batez ere, interes publikoa 
baitaramate barruan (1.664/91 eta 3775/1997 irizpenak).

Autonomia-erkidegoetako beste kontsulta-organo batzuek ere jo dute ildo beretik, 
hala nola Gaztela-Mantxako Kontsulta Kontseilua 86/2005 irizpenean, edota Valen-
tziako Erkidegoko Kontsulta Kontseilu Juridikoa 1998/0115 irizpenean, edo are 
argiago, Kanarietako Kontsulta Kontseilua 201/2003 irizpenean; gogoratu dutenez, 
atzera egiteko ahalmenak ez dio Administrazioari aukera ematen kontratua bere 
gogo hutsez, edozein kasutan eta bestelako justifikaziorik gabe suntsitzeko; aitzitik,
kontratuan atzera egitea justifikatzen duen interes publiko zehatza justifikatu behar 
du. Egin-eginean ere, kontratua egitea zerbitzu publikoaren ondorioetarako justi-
fikatu beharra badago (HAKLen 13. artikulu), kontratua suntsitzeko, era berean, zera 
justifikatu beharko da: behar hori desagertu dela edota interes publikoa zalantzan 
jartzen duen egoera berria sortu dela. 

Kasu honetan, interes publikoko arrazoiak adierazi ditu udalak; hain zuzen ere, udal 
irizpideen eta arkitektoenen arteko bat ez etortze handiak, Ibarrekolandako plaza 
urbanizatzeko obra-proiektua arkitektoek aurkeztu proiektuarekiko alde nabarmene-
kin onartzea ekarri dutenak. 

Udalak alegatu duenez, era berean, urbanizazio-obraren zuzendaritza —horixe baita 
gaur egun betetzeke dagoen obligazio-eduki bakarra— bere esku izan balitz, baldin-
tzatuta egongo litzateke azaldutako aurrekariengatik, halako moldez non, lanak gara-
tzeko baldintzarik egokienak sortze aldera, interes publikoko arrazoiengatik azken fi-
nean, Administrazioak «obraren jabe» gisa jokatu behar duen. Horrenbestez, bidezko
da kontratuan atzera egitea, dagokion kalte-ordainari kalterik egin gabe, noski. 

Udalak adierazi arrazoiez gain, eta espedientea ikusita, zenbait gogoeta egin daitez-
ke; alde batetik, kontratuaren helburuaren inguruan; eta, bestetik, kontratua suntsi-
tzeko erabakiaren ondorio ekonomikoak direla eta. 

Kontratuaren helburuari dagokionez, kontratista aukeratzea —publizitaterik gabeko 
prozedura negoziatuaren bidez egin da— HAKLen 210. artikuluaren b idatz-zatian 
oinarritu zen bakar-bakarrik, ordura arte inguru hartan egindako lanen teknika- eta 
arte-kalitatearekin jarraitu nahi zutela argudiatuta. 

Jarduteko ildo horren barruan ulertu behar da, era berean, kontratu bakarrean pila-
tzea hala txostenak nola obra-proiektua idaztea eta obraren zuzendaritza: jarduera 
koherentea eta jarraitua nahi zuten, eta obraren egile intelektualak aritu zitezela 
obraren zuzendaritzan. Teknikaren eta artearen aldetiko jarraitutasun horri eutsi diote 
Kontserbatorioko obraren zuzendaritzari dagokionez, ez baitute arazorik izan. 

Ibarrekolandako plazako urbanizazio-obrei dagokienez, berriz, udalak azkenean 
onartu zuen proiektuak alde handiak zituen arkitektoek aurkeztu zutenarekiko; beraz, 
hautsi egin zen, nolabait, hautaketa eta kontratua egitea oinarritu zuen jarraitutasun-
asmo hori.
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Atzera egitearen ondorio ekonomikoei dagokienez, berriz, udalak bidali duen doku-
mentazio osagarritik atera daiteke udaleko zerbitzu teknikoek hartu dituztela bere 
gain kontratuaren arabera betetzeke zeuden obra-zuzendaritzako lanak —47.104,56 
euroko balioa dute, kontratuaren osoko zenbatekoa 727.160 eurokoa da—; obraren 
zuinketa egiaztatzeko akta aurkeztuta egiaztatu dute hori.

Testuinguru horretan, hona Batzordearen iritzia: udalak adierazitako iritzi-
desadostasuna —onartu zuen proiektuak alde handiak baitzituen arkitektoek 
aurkeztu zutenarekin konparatuta—, eta inguruabar horrek obra zuzentzeko 
lanen egokitasunean izan dezakeen eragina (suntsiarazpenak udaleko diru-ku-
txetan ondorio txikiak izango dituela ere kontuan hartuta) udalak interes pu-
blikoa zaintzeko bere esku dituen tarteen edo mugen barruan sartzen dira, eta 
gutxienezko eta arrazoizko oinarri dira kontratua suntsiarazteko.

38/2008 ABJI 30.etik 41.era par.

Konkurtso- edo kaudimengabezia-adierazpena

Azterketarako aurkeztu diguten kasuan, kontsulta egin duen Administrazioak, kon-
tratua suntsiarazteko oinarria finkatzerakoan, HAKLen 111.b) artikuluak ezarritako 
arrazoira jo du; artikulu horren arabera, kontratua suntsiarazteko arrazoia izango da 
«Konkurtso-adierazpena edo kaudimengabezia-adierazpena, beste edozein proze-
duratan». HAKLen 112.2 artikuluak xedatu duenez, berriz, «edozein prozeduratan 
kaudimengabezia deklaratuz gero, eta, hartzekodunen konkurtsoa bada, likidazio-
aldian sartuz gero, kontratua suntsiaraziko da beti». HAKLen 112.7 artikuluak, bere 
aldetik, honela dio: «Konkurtso-adierazpena egin denean eta likidazio-fasea ireki ez 
den bitartean, Administrazioak kontratuari euts diezaioke, baldin eta bere ustez, kon-
tratariak behar besteko bermeak eskaini baditu exekuzioa egiteko». Horiek guztiak, 
22/2003 Konkurtso Legeak, uztailaren 9koak, azken xedapenetan hamahirugarre-
nean emandako erredakzioaren arabera.

Hartara, administrazio-kontratuak suntsitzeko arrazoietako bat da konkurtso-
adierazpena; hala ere, konkurtsoaren likidazio-fasea ireki gabe dagoenean, eta 
kontratariak behar besteko bermeak eskaini baditu exekuzioa egiteko, kontra-
tua ez suntsiaraztea erabaki dezake Administrazioak.

HAKLen arabera, konkurtso-deklarazioak ez dakar, berez eta besterik gabe, kontra-
tua suntsiaraztea; baina, Administrazioaren aburuz, sinaturiko kontratua exekuta-
tzeko behar besteko bermeak daudenean soilik eutsi ahal izango zaio kontratuari.

Hori guztia bat dator HAKLen 20 b) artikuluak xedatu duenarekin (artikulu hori ere 
aldatu baitu Konkurtso Legeak), horren arabera inola ere ezin izango dute Adminis-
trazioarekin kontraturik egin egoera hauetan aurkitzen diren pertsonek: «Konkur-
tso-adierazpena eskatzea, kaudimengabeak direla adieraztea edozein prozeduratan, 
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konkurtso-adierazpena jasotzea, epailearen esku-sartzearen mende egotea, edo 
Konkurtso Legearen arabera desgaitua izanda, konkurtsoa kalifikatzeko epaian ze-
haztu desgaikuntza-epealdia amaitzear egotea».

Inguruabar horiek objektiboki egiaztatzen dute enpresak ez duela ekonomia- eta 
finantza-kaudimenik, ezta, beraz, betebeharrak betetzeko gaitasunik ere.

Ildo horretatik, ebazpen-proposamenak jaso duenez, nahikoa datu dago espedien-
tean honako hau jotzeko: ez dela behar besteko bermerik eman sinaturiko kontratua-
ren exekuzioa ziurtatzeko.

Lehenik eta behin, kontratuaren xedea aipatu behar da: obra bat, herritarrei osa-
sun-sorospena behar bezalako kalitatearekin eta segurtasunarekin emango zaiela 
bermatzeko; horri gaineratu behar zaio obrak azkar amaitu behar direla, obren exe-
kuzioaren inguruabarrak ikusita.

Obraren xedea da bereizmen handiko zentroa eraikitzea… (e)n. Sorospen-eredu 
berri baten ondorio dira zentro horiek, eta hurrengo helburuak lortu nahi dira eredu 
berri horrekin: espezialistak eskurago izatea, itxaronaldiak gutxitzea eta diagnostiko 
eta tratamendu azkarragoak ematea.

Diagnostikoak egiteko bereizmen handiko ekipoak dituzte zentro horietan, eta 
hainbat beharrizani erantzuteko prestatu dira: larrialdiak, anbulatorioko kirurgia 
nagusia, poliklinika, errehabilitazioa, eta abar.…(e)ko bereizmen handiko zentroari 
dagokionez,…eta…eskualdeetako herritarrentzako sorospena hobetu ez ezik,… 
Ospitalearen funtzionamenduari ere egingo lioke mesede, herritarrek ez luketelako 
Ospitale horretara joan beharrik izango aipatu alorretako arreta jasotzera.

Bada, ezin da obra atzeratu samar dabilenik ukatu, eta atzerapena enpresaren bo-
rondatetik kanpo dauden inguruabarren ondoriozkoa izanik ere, obren exekuzioan 
izandako edozein atzerapen —eraikuntzan sortutako arazo teknikoak konponduta 
daudenean, beste erabateko inguruabarrek, esleipendunak dituen finantza-arazoak 
kasu, eragindakoa— aski da zalantzan jartzeko kontratuarekin bete nahi den interes 
publikoa konplituko dela.

Zehazki, eta espedientean sartutako dokumentazioaren argitan, honako hau atera-
tzen da: ente publikoaren eta enpresaren ordezkarien arteko bilera egin zenean, 
2008ko maiatzaren 14an, geldituta zeudela obrak. Enpresak, bilera horretan, hitza 
eman zuen hurrengo astean aurkeztuko zituela obrak egiten jarraitzeko bermeak. 
Epea agortu, eta ez zuen hitza bete, ordea.

Behin suntsiarazpen-espedientea hasita, alegazioen izapidean hain zuzen, 2008ko 
ekainaren 12ko idazkiaren bitartez zehaztu zituen egiteke zituen lanak —obra kontra-
tuan ezarritako epean beteko zela egiaztatzeko moduko lan-programarik sartu gabe, 
hala ere—, baita lanok egiteko hornitzaile eta zuzkitzaileak ere —enpresak kontrata-
turiko obra-bolumenaren % 85 egiten baitute…—.
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Eta, obrak egingo zirela bermatze aldera, hornitzaile eta zuzkitzaileen idazkiak aur-
keztu zituen, obrak egiteko gertu zeudela adierazi baitzuten,…enpresak kontratatuz 
gero, eta ordainketak bermatuz gero. Helburu horretarako, zirriborro-dokumentu bat 
ere erantsi zuten, sinaturiko kontratuaren ordainketa-baldintzak aldatzeko asmoz, 
obraren hileko ziurtagiriak…enpresari zuzenean ordaindu beharrean, hornitzaile eta 
zuzkitzaileei ordaintzeko.

Zera dakar formula horrek: HAKLen 99. eta 145. artikuluek eta administrazio-klau-
sula zehatzen agiriko 12. atalak kontratistari ordaintzeko ezarri araubidea aldatzea;
orobat, azpikontratista eta hornitzaile edo zuzkitzaileena, HAKLen 116. artikulua eta 
administrazio-klausulen agiriaren 15.2.5 atala. 

HAKLen 143. artikuluari jarraiki, «Obrak egin, administrazio-klausula zehatzen agi-
rian jasotako hizbaketei estu-estu lotuta egingo dira, eta kontratuaren oinarri den 
proiektuari ere estu-estu lotuta, betiere, obren zuzendari teknikoak interpretazio 
teknikoa eginez kontratistari emandako jarraibideen arabera». Lege-testu beraren 
59. artikuluak, bere aldetik, kontratazio-organoari eman dio «administrazio-kontra-
tuak interpretatzeko prerrogatibak, baita kontratuok betetzean sortutako zalantzak 
ebazteko, interes publikoa dela-eta kontratuak aldatzeko, kontratuok suntsiaraztea 
erabakitzeko, zein horren ondorioak zehazteko ere», baina lege horretan aipatutako 
mugen barruan eta bertan esandako betekizunei eta ondorioei lotuta.

Proposamena planteatu den modua ikusita, zuzena da, argi dago, Administrazio 
kontratatzaileak egindako balorazioa, eta, beraz, honako hau ondorioztatu daite-
ke: kontsultarako aurkeztu diguten kasuan bete egiten dela Administrazioak sun-
tsiarazpenerako argudiatu duen arrazoia.

Azkenik, kontratua suntsiaraztearen ondorioei dagokienez, eta HAKLen 113.4 ar-
tikuluaren arabera, bidezko da behin betiko bermea inkautatzea, eta, gainera, sortu-
tako kalte eta galeren ordainak eman behar zaizkio Administrazioari, inkautatutako 
bermearen gainetik doan zenbatekoraino, kontratistaren erruz kontratua bete gabe 
gelditu eta suntsiarazten bada. Konkurtsoa, hala ere, borondatez deklaratu da, erru-
rik gabe. Aztertutako kasuan, beraz, HAKLen 43.2 artikuluaren ondorioak izango ditu 
bermeak, eta konkurtso-adierazpena jaso duen kontratistak erantzukizuna izango 
du Administrazioaren aurrean kontratua bete gabe uzteagatik, eta eragindako kalte-
galerak ordaindu beharko dizkio Administrazioari.

136/2008 ABJI 28.etik 44.era par.

B) Iraungitzearen ondoreak

Azkenik, arkitektoak ez daude ados udalak proposatzen duen kalte-ordainarekin, 
egiteke geratutako lanen prezioaren 100eko 10ekoari baitagokio; egin-eginean ere, 
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zera erreklamatu dute: ehuneko hori aplikatzea 137.160 -ri, horixe baita Kon-
tserbatorioari atxikitako hiriguneari dagokion kontratu-zatiaren guztizko prezioa.

Hala ere, Legearen 215. artikuluaren 3. paragrafoa argi mintzo da horri buruz: egite-
ke geratutako azterlan, txosten, proiektu zein lanen prezioaren 100eko 10ekoa 
jasotzeko eskubidea edukiko du kontratistak, lortu gabeko irabazi moduan; be-
raz, erabat baztertu behar da alegazioa, eta % 10eko portzentajea aplikatu 47.104, 
56 -ri, Ibarrekolandako plazako urbanizazio-obren zuzendaritzan egiteke zeuden 
lanen balioari baitagokio.

38/2008 ABJI 46.etik 47.era par.
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