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Hitzaurrea  

 

Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Herri Administrazioaren Araubide Juridikoaren 
Sailburuordetzako organoa den Auzibide Zuzendaritzaren memoria honetan 2011n burututako 
lana dago bilduta. Gai ezberdinei buruzko estatistika-datuez gain, gai garrantzitsuenak direnen 
deskripzioa ere biltzen du. 

Kopuruaren aldetik, orokorrean, gehitu egin da Zuzendaritzan sarrera izan duten gaien kopurua, 
eta jurisdikzio mailan lortutako arrakasta-portzentajeari dagokionez, aurreko ekitaldietan 
lortutakoaren antzerakoa da. 

Kontuan izan behar da Auzibide Zuzendaritzak Autonomia Erkidegoaren Administrazio 
Orokorraren eta bere autonomiadun erakundeen interes orokorren ordezkaritza eta, azken 
batean, defentsa duela, baita legeak Zuzendaritza honi emandako beste organo batzuen 
ordezkaritza eta defentsa ere,  Datuak Babesteko Agentziarena, esaterako.  Horrek etengabeko 
egokitze-ahalegina eskatzen du, bai letratuek eta bai gainontzeko langilek ere egokitu egin behar 
baitira araudi aldaketetara. Izan ere, etengabe ari dira argitaratzen eta indarrean sartzen arau 
berriak edota daudenen aldaketak, batez ere, merkataritzaren, prozeduraren, administrazioaren, 
lan eta zigor alorrekoak,  Zuzendaritzaren egunerokoan eragin gehien dutenak aipatzearren. 

Etengabe egokitu behar hori oinarri hartuta, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak eta 
Auzibide Zuzendaritzak Administrazioarekiko Auzien eta Lan Zuzenbideari buruzko lehen 
ikastaroa antolatu zuten. Unibertsitateko, Judikaturako (Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi 
Nagusiko eta Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzien eta Gizarte Arloko Saletako 
magistratuak barne) eta Administrazioko hainbat legelari aipagarri izan ziren hizlari eta, 
ikuspegi ezberdinetatik interes orokorraren eta norbanakoen interesen eta eskubideen defentsa 
uztartzearen aldeko direnen topaleku bihurtu zen ikastaroa. 

Areagotu egin da 2011n zehar Jaurlaritzako Sail ezberdinei emandako aholkularitza, prebentzio-
zentzu sakona duen lanaren bitartez, baita zenbait kide anitzeko organoen partaidetza ere, hala 
nola, Nahitaezko Desjabetzerako Lurralde Epaimahaiak eta Kirol Diziplinako Euskal Batzordea. 

Lerro hauek Auzibide Zuzendaritzan jarduten duten guztien lana aitortzeko dira, baita alor 
ezberdinetatik gurekin lankidetzan aritu direnena ere. 

Marisol Gómez Adrián-Auzibide zuzendaria. 
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1.- Laguntza juridikoaren egitura 
 
 

Euskal Autonomia Erkidegoko Zerbitzu Juridikoak osatzen dituzten letratuek  abokatu eta 
prokuradore zerbitzu propioak eskaintzen dituzte Euskal Herriko Autonomia Elkartearen 
Epaietarako Ordezkotza eta Aldezpenari buruzko ekainaren 26ko 7/1986 Legearekin bat etorrita.  

Legeak adierazten duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra  ordezkatzea 
eta defendatzea Zerbitzu Juridiko Nagusietara atxikitako letratuei edo jarduketa horietarako 
beren-beregi gaitutakoei dagokie. Nolanahi ere, zenbait kasutan, eta araudi bidez 
xedatutakoarekin bat etorrita, propio izendatutako abokatu kolegiatu baten esku ere utzi ahal 
izango dira ordezkatze eta defentsa hori.  

Administrazio Instituzionalaren ordezkatzeak eta defentsak, batez ere Autonomia 
Erakundeenak, arau berberak ditu, beren berezitasunak kontuan hartuta legez eta araudiz 
ezarritako zehaztapenekin.  

Horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko Zerbitzu Juridiko Nagusietako letratuek lurralde 
historikoak eta toki erakundeak ordezkatu eta defendatu ditzakete, araudi bidez ezarritakoarekin 
bat etorrita. 

Horrekin batera eta hala behar denean, Euskal Autonomia Erkidegoko agintarien, funtzionarioen 
eta gainerako langileen ordezkatzea eta defentsa beren gain hartzen dute. Horretarako, beren 
eginkizunekin zuzenean lotutako egiteen edo ez-egiteen ondoriozko prozedura judizialak izan 
behar dira eta interesen bat etortzea egon behar da. 

Jurisdikzio-prozesuei buruzko txostenak egitea, eta aholkularitza ematea –kide anitzeko 
organoetan part hartuta edo Sailek eskatuta-, dira, halaber, Auzibide Zuzendaritzaren zeregin 
propioak.  

Egin beharreko lana burutzeko 27 letratu daude, esleitutako zereginetan laguntzeko behar beste 
langileren laguntza dutenak.  

Aipatutako eginkizun horiek guztiak, abuztuaren 28ko 472/2009 Dekretuan daude jasota. 
Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala finkatzen du eta 
otsailaren 23ko 57/10 Dekretu bidez aldatu zen. 

Araubide Juridikoaren Sailburuordetzaren menpe daude hiru zuzendaritza. Horien artean dago 
Auzibide Zuzendaritza. Beste biak, Lege Garapen eta Arau Kontrolerako Zuzendaritza eta 
Administrazio Erregistroen eta Toki Araubidearen Zuzendaritza dira. 
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Auzibide Zuzendaritzaren egitekoak hauexek dira bereziki: 

- Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorraren eta Instituzionalaren 
ordezkaritzako eta defentsako beharrezko aurre-ekintzak egitea, ekintza horiek gidatzea 
eta koordinatzea. 

- Judizio aurreko txosten, ekimen, errekerimendu eta jarduera egokiak gauzatzea eta 
Jaurlaritzaren interesak ordezkatzeko eta defenditzeko egitekoak zuzentzea konstituzio 
maila duen jurisdikzioaren aurrean eta Arbitraje Batzordearen aurrean.  

- Judizio-ekintzak hasarazteari buruz aholkuak ematea, txostenak lantzea eta jardunak 
koordinatzea. 

- Administrazioaren jarduera zuzentzeko neurriak proposatzea, ahalik eta errekurtso edo 
erreklamazio gutxien jar daitezen.  

- Epaiak betearazteak, prozesuen gastuetarako dirua biltzeak edo kostuak ordaintzeak sor 
ditzaketen administrazio-ekintzak koordinatzea. 

- Epaiek antolamendu juridikoaren gain izan dezaketen eragina eta, oro har, judizio-
prozeduren ondorioak aztertzea. 

  

Laburbilduta, Eusko Jaurlaritza - modu aktiboan edo pasiboan- partaide den auzi eta judizioak 
zentralizatzen dituen organoa da Auzibide Zuzendaritza. 

 
 

2.- 2011. urtean azpimarratu beharreko jarduketak 

 

Hiru dira 2011. urteko jarduketei buruz egin beharreko gogoeta orokorrak. 

Lehendabizi, auziperatze-joera gero eta handiagoa dago. Litekeena da horren arrazoia  askok 
uste duena izatea, alegia, administrazio-bideak eta bertan aurreikusitako errekurtsoek gutxitan 
aldatzen dituztela jatorrizko erabakiak. 

Bigarrenik, badira diru-kopuru handiekin lotutako auziak. 

Eta azkenik, hedabideetan oihartzun handia duten gaiekin lotutako jarduketak asko gehitu dira. 

Zentzu horretan, esan beharra dago administrazioarekiko auzibidearen jurisdikzioa eta 
jurisdikzio penala bihurtu direla  garrantzi ekonomiko eta sozial handiko eta hedabideetan sarri 
oihartzuna duten interes publikoak hedatzeko tokia.   

 

 



    

                  
                      

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

JUSTIZIA ETA HERRI 
ADMNISTRAZIO SAILA 

 

4 

Arlo penalean, esaterako, azpimarratzekoa da Autonomia Erkidegoa kaltedun edo ordezko 
erantzule zibil subsidiario gisa agertzen den izaera ekonomikodun auzi-kopurua.  

Arlo zibilean, bestalde, azpimarratzekoak dira Autonomia Erkidegoaren ondare-interesen aldeko 
defentsarako auziak, baita zordundutako kopuruen erreklamazioak ere. 

Lan-arloko jurisdikzioak auzi-iturri garrantzitsua izaten jarraitzen du. Izan ere, Euskadiko 
Administrazio Orokorrean eta, batez ere, ordezkaritza bere gain hartzen duen entitateetan lan-
kontratudun langileak asko dira. 

 

2.1 Garrantzi bereziko gaiak  

 

Hurrengo atalean aipatuko ditugun eguneroko lanaz gain (auzien urteko estatistikari buruzkoa), 
2011. urtean garrantzi bereziko hainbat jarduketa egin dira. 

Horien artean daude Arbitraje Batzordean foru aldundiek jarritako eskumen-gatazkak. Aparteko 
atal batean daude jasota. 

Atal honi dagokionez, nabarmentzekoak dira honako hauek: 

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Ordenazio Farmazeutikoari buruzko Legea 

4362-2011 zenbakiko konstituziokontrakotasun-arazoa, aipatu Legeko (ekainaren 17ko 
11/1994 Legea) 34.2 artikuluaren bigarren paragrafoa dela-eta Auzitegi Nagusiaren 
Administrazioarekiko Auzitarako Salaren Bigarren Sekzioak abiarazitakoa KEren 14. 
artikulua urratzen duelako. Honela dio aipatutako 34.2 artikuluaren bigarren paragrafoak: 
“Prozedura horiek (farmazia bulego berria baimentzeko) 65 urte baino gehiagoko botikarien 
edo farmazi zona berean kokatutako farmazi bulegoetako titularren edo titularkideen alde 
erabaki, espediente berean beste inoren eskaririk ez dagoenean erabaki ahal izango dira, 
beste inoiz ez”. Urratu egiten omen dira, halaber, KEren 36. eta 38. artikuluak, lehenengoak 
ez baitu uzten Legeak inolako mugarik edo baldintzarik gabe lanbide tituludunetan aritzea, 
eta bigarrenak, enpresa askatasuna aitortzen du. Artikulu biak, gainera, “Apirilaren 25eko 
Osasuneko 14/1986 Lege Orokorraren 88. eta 89 artikuluetako oinarrizko arau direnekin 
lotuta”.  

Konstituzio Auzitegiaren ustez, aipatu arauak ezarritako debekua adinaren ondoriozko 
bereizkeriatzat jo daiteke eta hori ez da onargarria Konstituzioaren arabera (KEren 14. art.). 
Beraz, Konstituzioaren aurkakotzat eta ezdeustzat jotzen du ekainaren 17ko 11/94 Legeko 
34.2 artikuluaren bigarren paragrafoko  “hirurogeita bost urte baino gehiagoko botikarien” 
tartekia.  
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b) Euskadiko Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legea 

Konstituzio Auzitegiak izapidetzeko onartu zuen 6283-2010 zenbakidun 
konstituziokontrakotasun-auzia, Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzitarako 
Sailaren Bigarren Sekzioak abiarazitakoa Euskadiko Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 
uztailaren 30eko 2/2006 Legearen 53.1.f) eta 138.2 artikuluak direla-eta, KEko 149.1.1. 
artikuluarekin lotuta, Lurzoruaren Araubideari eta Balioespenei buruzko apirilaren 13ko 
6/1998 Legearen 14.2 urra dezaketelakoan. 

 

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa babesten duen Legea 

6283-2010 zenbakidun konstituziokontrakotasun-auzia, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzitarako Sailaren Bigarren Sekzioak 
abiarazitakoa otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 3.4 artikulua dela-eta, KEko 149.1.6 
artikulua urra dezakeelakoan. Azken horren arabera, Estatuak eskumen esklusiboa dauka 
prozesu-legegintzan.  

 

d) Sozietateen gaineko zerga erregulatzeko arauak 

“Muga eragina"ren inguruko gatazketan emaitzak egon dira Espainiako eta Europar 
Batasuneko Justizia Auzitegietan. Horrela, sozietateen zerga erregulatzeko lurralde 
historikoen arauekin lotuta,  Auzitegi Gorenak epaiak eman ditu 2012ko apirilean, hamar 
urte baino gehiagoz luzatu den auzi bati amaiera emanez. 

2004. urteko amaieran, Auzitegi Gorenak baliogabetu egin zituen sozietateen gaineko zerga 
erregulatzen zuten hiru lurralde historikoetako foru-arauen hainbat artikulu. Horien artean, 
zergaren tasari dagokiona,  estatuaren laguntzatzat jo zitezkeelako eta Batasuneko 
zuzenbidearen aurkakotzat, alegia. 

Horren ondorioz, lurralde historikoek sozietateen zergaren gaineko arau berriak onartu behar 
izan zituzten, eta Errioxako eta Gaztela eta Leongo erkidegoek errekurritu egin zituzten. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak, epaia eman aurretik, judizio 
aurreko arazoak aurkeztu zituen Luxenburgoko Auzitegian, Ekonomia Itunak foru 
erakundeei aitortzen dizkien zerga-ahalmenak Europar Batasunaren esparruan duen 
baliozkotasuna argitzeko. Izan ere,  foru-lurraldeek dituzten eskubide historikoen egiazko 
irudikapen hori 1978ko Konstituzioak errespetatu eta babestu egiten du. Luxenburgoko 
Auzitegiak 2008ko irailaren 11n eman zuen erantzuna, adieraziz Batasuneko zuzenbidearen 
araberakoak zirela Ekonomia Itunak xedatu bezala, zuzeneko zergei buruzko arauak 
finkatzeko foru-erakundeek zituzten eskumenak. 
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Horiek horrela, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak, 2008ko abenduaren 
22an, ezesteko epaiak eman zituen, zuzenbidearen araberakotzat jo zituen sozietateen 
gaineko zergaren foru-arauak eta Ekonomia Ituna Europar Batasunaren zuzenbidearen 
arauetara egokitu eta errespetatzen zituela adierazi zuen. 

Epai hauen aurrean, kasazioko errekurtsoak jarri ziren. Justizia Auzitegia ezesteko 
ebazpenak ematen ari da, baina badira zenbait boto partikular ere. Orain arte, bi epai 
jakinarazi dira, Bizkaia eta Arabako lurralde historikoetako sozietateen gaineko zerga-
arauak direla-eta Errioxako Erkidegoak aurkeztutako kasazioko errekurtsoei dagozkienak 
biak ere. Gainerako errekurtsoak ere, ildo bera jarraituta ebatziko dira, Jakina. 

Esan daiteke, bada, hamar urtetik gora iraun duen auziari amaiera eman zaiola. Bi arrazoi 
daude horretarako. Lehenengo, Auzitegi Gorenak berretsi baino ez ditu egin Euskal 
Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzitarako 
Salak emandako epaiak, Ekonomia Itunak eta sozietateen gaineko zergari buruzko foru-
arauek Europar Batasuneko zuzenbidea eta Konstituzioan ezarritako arauak errespetatzen 
dituztela esaten duenean. Eta bigarrenik, Konstituzio Auzitegiaren eta Botere Judizialaren 
lege organikoak aldatzen dituen otsailaren 19ko 1/2010 Lege Organikoa onartu geroztik, 
arau horiek Konstituzio Auzitegian baino ezin daitezkeelako errekurritu. 

 

e) Konstituzioaurkakotasun errekurtsoa, 3443/2010 zenbakiduna 

Errekurtso hau Errioxako Autonomia Erkidegoaren Gobernu Kontseiluaren ordezkaritzak 
jarri zuen Konstituzio Auzitegiaren eta Botere Judizialaren lege organikoak aldatzen dituen 
otsailaren 19ko 1/2010 Lege Organikoaren aurka. 2010eko urriaren 5eko 136/2010 
zenbakidun KAAren bidez, 4138/2010, 4223/2010 eta 4224/2010 zenbakidun 
konstituzioaurkakotasun errekurtsoak bildu zitzaizkion, Errioxako Parlamentuak, Gaztela eta 
Leongo Juntaren Gobernu Kontseiluak eta Gaztela eta Leongo Gorteek jarritakoak, hurrenez 
hurren. 

Horren aurrean, Euskal Autonomia Erkidegoa konstituzioaurkakotasun errekurtsoan agertu 
egingo da gehitutako parte-hartzearen bidez, inplikatutako auzien xedeak eragina izan 
baitezake bere autonomiaren esparruan, eta otsailaren 19ko 1/2010 LOren 
konstituzionaltasunari buruzko deklarazioan EAEko erakunde erkideek eta lurralde historiek 
interes erkide partekatua baitaukate. 

1/2010 Lege Organikoaren defentsa oinarrituta dago  zergei buruzko arauek onartzerakoan 
Batzar Nagusien jarduketak duen legegintza-izaeran, lege-erreserbaren printzipioa betetzen 
dute, beraz, zerga gaietan (KE-ren 31.3 eta 133 artikuluak) eta KA kontrola ditzake arau 
horiek, errekurritutako legeak zehaztutakoaren arabera egiten duen bezala. 
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f)  Kirolaren Euskal Legeari buruzko Konstituzio Auzitegiaren epaia 

Epai hau aipatuko dugu, ebatzi gabe zegoen auzi zaharrena baita. Duela 14 arte Estatuko 
Administrazioak Kirolari buruzko Eusko Legebiltzarraren ekainaren 11ko 14/1998 Legearen 
artikulu bat dela-eta jarritako konstituzioaurkakotasun auziari dagokion epaia eman zuen 
Konstituzio Auzitegiak 2012ko apirilaren 18an. Legearen 16.6 artikuluaren lehen tartekiaren 
aurka jarri zuen. Honela dio: “kirol-mota bakoitzeko euskal federazioa izango da euskal 
kirol federatuaren ordezkari bakarra estatuan zein nazioartean” 

Epaiak ezetsi egiten du osorik Estatuaren errekurtsoa eta Kirolari buruzko Euskal Legearen 
16.6. artikuluko lehengo tartekia konstituzioaren araberakoa dela deklaratzen du. 

Konstituzio Auzitegiak bermatu egiten du, beraz, euskal kirol federazioek nazioartean duten 
ordezkaritza-ahalmena eta baztertu egiten du errekurtsogileak aipatzen dituen estatuaren 
eskumenek galarazten dutenik  gure ordenamenduan jasotako atzerrian ordezkaritza izateko 
ahalmena.  

 

2.2 Auziak 

Euskal Autonomia Erkidegoko zerbitzu juridikoetan sarrera izan duten auziak 2011n, 3.030 izan 
dira. Hor sartuta daude jurisdikzio-arlo guztietako (zibileko jurisdikzioa, zigor-jurisdikzioan, 
administrazioarekiko auziena, lanekoa eta merkataritzakoa) epaitegi eta auzitegietako 
jarduketak, jurisdikzio berezietan izapidetutako gaiak (Konstituzio Auzitegian edo Kontuen 
Auzitegian) eta 831 doako justiziako kasuak. Denak dira auziak, interes kontrajarriak baitaude, 
nahiz eta batzuetan, zehaztasun gutxirekin,  auzietaz hitz egiten den administrazioarekiko auziak 
baino ez direnak aipatzeko. 

Esan dugun bezala, 3.030 gai dira, 2010ean baino %3 gehiago, eta prozesua osotasunean hartu 
dugu kontuan, ondorengo instantziak edota errekurtsoak bereiztu gabe. 

Prozesuek luze jotzen dutenez –urte naturala gainditzen dute normalean-, auzi, kausa, errekurtso 
eta epaiketa bizien bolumena askoz handiago da. 

Ondorengo taulan motaren arabera daude banatuta: 

 

 

 

 

 

 

 



    

                  
                      

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

JUSTIZIA ETA HERRI 
ADMNISTRAZIO SAILA 

 

8 
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GUZTIRA  

LABURTUA 202 224 184 95 136 69 50 1 127 84 72 46 1290 

ARRUNTA 24 73 46 20 49 20 20 0 27 34 53 58 424 

LAN PROZEDURA 11 22 30 14 25 16 15 4 16 21 21 9 204 

DOAKO JUSTIZIA 79 60 76 63 59 76 105 11 76 65 80 81 831 

ZIBILA 1 21 11 6 7 15 24 0 0 18 17 14 134 

ZIGOR PROZEDURA 0 0 2 3 4 4 2 1 0 2 0 5 23 

MERKATARITZA PROZEDURA 0 4 2 0 4 0 0 3 2 1 2 1 19 

SARRERA BAIMENTZEKO 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 7 

ARBITRAJE BATZORDEA 2 1 1 0 0 0 1 0 1 6 5 5 22 

ONDORIOAK HEDATZEKO 1 5 1 3 1 0 4 0 0 0 2 0 17 

EKINTZAK ESKAINTZEKO 3 1 3 2 3 3 0 2 6 5 1 5 34 

PJU – 29/1998 LEGEA 

Manifestazio-bilera eskubidea 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 0 2 11 

KONTUEN AUZITEGIA 3 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 

AUZITEGI GORENA- 

BESTELAKO JURISDIKZIOAK 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

KONSTITUZIO AUZITEGIA 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

GUZTIRA: 326 413 363 210 290 207 222 24 258 237 253 227 3030 

 

 

PROZEDURAK MOTAREN ARABERA – 2011KO EKITALDIA 

LABURTUA 
ARRUNTA 
LAN ARLOKOA 
DOAKO JUSTIZIA 
ZIBILA 
PENALA 
MERKATARITZAKOA 
SARRERA BAIMENTZEKO 
ARBITRAJE BATZORDEA 
ONDORIOAK HEDATZEKO 
EKINTZA ESKAINTZA 
PJU- 29/1998 Legea-Manifestazioa-
Bilera
HERRI KONTUEN EPAITEGIA 
AUZITEGI GORENA-BESTE 
JURISDIKZIO BATZUK 
KONSTITUZIO AUZITEGIA 
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2010 eta 2011ko ekitaldien arteko aldea  

 

Eusko Jaurlaritzako zerbitzu juridikoetan 2011n sarrera izan zuten gaiei dagokionez, hilean, 
batez beste, 275,5 izan ziren; 2010ean 267,5 izan ziren. Hau da, 2011n %3 gehitu da zerbitzu 
juridikoan sarrera izan duten gaien kopurua. 

 
 2011 2010 

PROZEDURA GUZTIRA 
HILEAN 
BATEZ 
BESTE 

GUZTIRA 
HILEAN 
BATEZ 
BESTE 

2011N GEHITU 
EDO GUTXITU 

2010AREKIKO%     

LABURTUA 1290 117,3 1251 113,7 3,1 
ARRUNTA 424 38,5 382 34,7 11,0 
LAN PROZEDURA 204 18,5 311 28,3 -34,4 
DOAKO JUSTIZIA 831 75,5 738 67,1 12,6 

ZIBILA 134 12,2 56 5,1 139,3 
ZIGOR PROZEDURA 23 2,1 44 4,0 -47,7 
MERKATARITZA PROZEDURA 19 1,7 19 1,7 0,0 
SARRERA BAIMENTZEKO 7 0,6 10 0,9 -30,0 
ARBITRAJE BATZORDEA 22 2,0 14 1,3 57,1 
ONDORIOAK HEDATZEKO 17 1,5 29 2,6 -41,4 

EKINTZAK ESKAINTZEKO 34 3,1 41 3,7 -17,1 
PJU-29/1998 Legea. Manifestazio-bilera eskubidea 11 1,0 29 2,6 -62,1 
KONTUEN AUZITEGIA 8 0,7 6 0,5 33,3 
AUZITEGI GORENA-BESTELAKO 
JURISDIKZIOAK 4 0,4 11 1,0 -63,6 

KONSTITUZIO AUZITEGIA 2 0,2 0 0,0   

ZEHAZTUGABEKO EGINBIDEAK-BESTELAKO 
JURISDIKZIOAK 0 0,0 1 0,1 -100,0 
BESTELAKOAK 0 0,0 1 0,1 -100,0 

GUZTIRA: 3030 275,5 2943 267,5 3,0 

 

Analisia 

 

Bildutako datu zehatzak aztertzeko, banandu egin behar ditugu jurisdikzio ezberdinen arabera. 
Auzibide Zuzendaritzan, auziak lau alorretan daude bilduta: 

Administrazioarekiko auziak 

Lan alorrekoak 

Alor zibil eta penalekoak 

Beste prozedura batzuk 
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“Beste prozedura batzuk” izeneko atalean gai ezberdin asko daude bilduta: doako justizia, 
konkurtsoak, sarrera baimentzekoak, ondorioak hedatzekoak, ekintzak eskaintzekoak, pertsonen 
oinarrizko eskubideen jurisdikzio-babeserakoak, Kontuen Epaitegikoak, Arbitraje 
Batzordekoak, Auzitegi Gorenekoak eta Konstituzio Epaitegikoak. 

 

2.2.1 Administraziorekiko auzietako jurisdikzioa. 

Bi kategoria bereiziko ditugu. Lehendabizikoan, langileriaren esparruan ematen diren 
planteamendu masibokoak daude, Herrizaingo edo Hezkuntza Sailetako langileek 
bultzatutakoak gehien bat. 

Bigarrenean, duten eragin ekonomiko, politiko edo mediatikoagatik aparteko garrantzia duten 
prozesuak. Adibidez: langileen hautaketa-prozedurak, datuen babesa, ondare-erantzukizuna, 
administrazio-kontratuak, fundazioak… 

Guztirako jarduketa judizialen barruan, administrazioarekiko auziak nagusitzen dira, 2011. 
urtean 1.714 administrazioarekiko auzietako 1.714 prozedura hasi baitziren. Horietatik, 1.290 
prozedura laburtuak dira eta 424 prozedura arruntak. 

Joan den urtean 2.033 epai jakinarazi ziren. Horietatik, %55,3 EAEren interesen aldekoak izan 
dira eta %30 kontrakoak. 

Prozedura berrien kopuruak ez du adierazten guztira egindako jarduketa judizialen multzoa, 
prozedura bakar baten barruan badira-eta hurrengo egin beharreko hainbat izapide 
(demanda/demandari emandako erantzuna, froga eta ondorioak, tasazioa/judizioko kostuen 
aurkaratzea eta bestelako intzidente batzuk: kautelazko neurriak hartzea -horien artean, 
aurkaratutako administrazio-egintzaren betearazpena bertan behera uztea- edota eskumen eza, 
funtzionala zein lurraldekoa). Horrez gain, prozedura baten barruan, hura izapidetzen duen 
organo judizialaren aurrean egindako hainbat ahozko jarduketa ere bil daitezke:  ikustaldia, 
frogak egiteko eskaera edota egindakoak berretsi edo argitu, ahozko ondorioak, kostuak 
aurkaratzeko intzidenteari buruzko ikustaldia,… 

Aipatu ditugun 1.714 gai horien artean ez daude, jakina, auzialdiko ebazpen judizialetatik 
eratorri litezkeen erregu-, apelazio- edo kasazio errekurtsoak.  

Auzi-gaietan honako epai hauek nabarmenduko ditugu:  

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren 2011ko maiatzaren 31ko epaia 
Arabako Toki Administrazioko Idazkarien, Kontu-hartzaileen eta Diruzainen Elkargo 
Ofizialak Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2008ko urriaren 30eko 
Aginduaren aurka bideratutako administrazioarekiko auzia ebazten duena. Gaikuntza 
nazionala duten Euskal Autonomia Erkidegoko toki-administrazioko funtzionarioen eskalan 
sartzeko hautaketa-prozesuak bideratu behar dituzten oinarri orokorrak onartu zituen Agindu  
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horrek. Ez dago Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua onartzen duen apirilaren 12ko 
7/2007 Legearen bigarren xedapen gehigarria garatzeko araurik. 

Auzitegiaren arabera,  apirilaren 12ko 7/2007 Legearen bigarren xedapen gehigarrian 
aurreikusitako eskumenak autonomia erkidegoek eskuratzeko ez da beharrezkoa 
araubidezko garapena,  eskumen zuzeneko eta autonomoko araua baita, bere zehaztapenak 
eraginkorrak izateko besteren beharrik ez duena.  Auzitegiarentzat, autonomia erkidegoaren 
eskumena da, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparru zehatz eta apartekoan lurralde 
historikoetako foru-erakundeek ere izan dezaketena, beti ere erkidegoko araudiek hala 
aurreikusten badute.  

 

2.- Auzitegi Gorenaren 2011ko urriaren 11ko epaia. Ezetsi egiten du Debako (Gipuzkoa) 
Praileaitz I haitzuloa Sailkatutako Ondaretzat -zehazki, Monumentu izendapenaz- jotzen 
duen Eusko Jaurlaritzaren uztailaren 17ko 120/2007 Dekretuaren aurka bideratutako 
1621/2007 errekurtsoa. 

 

3.- Auzitegi Gorenaren 2011ko azaroaren 21eko epaia, Osakidetzako lanpostu funtzionalak 
arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren aurkako 3387/2009 zenbakidun 
kasazio errekurtsoan. Auzitegi Gorenaren epaitzaren arabera, ez da bidezkoa Bizkaiko 
Erizainen Elkargoak bideratutako kasazio errekurtsoa. Aurkaratutako ebazpenak 
zuzenbidearen araberakoak direnez, berretsi egin behar direla dio. 

       

4.- Auzitegi Gorenaren 2011ko ekainaren 2ko epaia,  Ertzaintzako langileen lan-baldintzak 
onartzeko Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailaren urtarrilaren 26ko 28/2010 Dekretuaren 
aurka bideratutako 6224/2010 zenbakidun kasazio errekurtsoan emana. Epaiak ez du 
onartzen Ertzaintzaren Sindikatu Profesionalak jarritako kasazio errekurtsoa onartzen.  

 

5.- Auzitegi Gorenaren 2011ko abenduaren 9ko epaia, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 
Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzitarako Sailaren Bigarren Sekzioak 2008ko 
irailaren 16an emandako epaiaren aurka Estatuko Abokatuak bideratutako kasazio 
errekurtsoa dela-eta emana. 

Epaiak onartu egiten du zati batean jarraian zehaztutako Aginduen aurka Estauko Abokatuak 
bideratutako 1236/2006 errekurtsoa: Laneko arriskuei aurrea hartzearen alorrean arau hauste 
oso larriengatik zehatu dituztenei herri-administrazioekin kontratuak egiteko debekua aitortu 
aurretik egin beharreko espedientea izapidetzeko jarraibideak ematen dituen Justizia, Lan eta 
Gizarte Segurantzako sailburuaren 2006ko martxoaren 31ko Agindua eta Justizia, Lan eta 
Gizarte Segurantzako sailburuarena, laneko arriskuei aurrea hartzearen alorrean ezartzen 
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diren zehapen larri eta oso larriei publizitatea ematea zehazten duen  Justizia, Lan eta 
Gizarte Segurantzako sailburuaren 2006ko martxoaren 31koa. 

Auzitegi Gorenaren arabera, Estatuko Abokatuak bideratutako kasazio errekurtsoa ez da 
bidezkoa. 

 

6.- Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren 2011ko azaroaren 23ko epaia, 
Neurofisiologia Klinikoko Espainiako Elkarteak Osasun sailburuaren 2010eko otsailaren 
24ko Aginduari jarritako errekurtsoari buruzkoa. Sailburuak ezezkoa eman zion Elkartearen 
eskaerari (Euskal Autonomia Erkidegoko ospitaletan eta osasun zentroetan egiten diren 
proba neurofisiologikoak Neurofisiologia Klinikoko tituludun espezialistak baino ez 
ditzatela egin, alegia). Epaiak ez du errekurtsoa onartu. 

 

2.2.2 Lan-arloko jurisdikzioa 

 

Lan-arloko jurisdikzioko auzi-kopurua 2011n txikiagoa izan da aurreko urtean baino. Lan-
arloko prozedura berriak 204 izan dira, aurreko urtean 311 izan zirelarik. 

 

2010. urtean %5 gehitu ziren auziak 2009arekin alderatuta: 2009ko 296 prozeduretatik 2010ean 
311ra igo zen. 

 

Gainerako jurisdikzioetan bezala, kopuru hori beti da egiten diren izapideena baino txikiagoa. 
Izan ere, aipatutako 204 prozedura berri horiei gehitu egin behar zaizkie informatikako 
erregistrotik kanpo egiten direnak, ikustaldira iristen ez direnak, ez onartzeko autoak edo lan-
arloko jurisdikzioaren eskumenekoak ez direla deklaratzekoak, gehienetan. 

 

Lan-arlokoetan, nabarmentzekoa da auzi askok  Administrazioaren interesen aldeko ebazpena 
izan dutela, datu bereziki adierazgarria langilea oso nabarmen babesten duen jurisdikzioaren 
barruan. 

 

Hona hemen ekitaldiko gai garrantzitsuenak: 

 

- Lan-harremana. Asko dira langile finko etendunen lan-harremana deklaratzeko 
prozedurak (EUSTAT agertzen da demandatu gisa). 
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- Defizit publikoa murrizteko aparteko neurriei buruzko 8/2010 Errege Dekretu Legearen 
ondoriozko soldata murrizketengatiko gatazka kolektiboak, nomina osatzen duten 
ordainsari kontzeptu guztiak %5 gutxitu eta gero. 

- Kaleratzeak. 

- Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren zehapen-espedienteak. 

- Ezintasun iraunkorra eta aldi baterakoa. 

- Eskubideak eta zenbatekoak aitortu. 

 

 

2.2.3. Jurisdikzio zibila eta penala 

 

2011. urtean zehar 134 prozedura zibil eta 23 prozedura penal bideratu ziren. Horrez gain, 
Doako Laguntza Juridikoko Batzordeak emandako ebazpenen 831 aurkaratze ere egon ziren. 

 

Kontratuz kanpoko erantzukizuneko zenbait prozedura eta banako auziak daude prozesu zibilen 
artean. 

 

Esparru penaleko prozedurei dagokionean, aldeetako bat langile publikoa deneko gaiak dira, 
batez ere, berdin izanik erabakitako egoera,  herri-akzioa barne (Lantaron kasua). Badira ere, 
administraziokoak ez izanik, ematen duten zerbitzu publikoko arauak betetzen ez dituzten 
pertsonekin lotutako prozedurak.  

 

Hona hemen batzuk: errezetak modu irregularrean dispentsatu edo faltsifikatu, ikastetxeetako 
salaketak… 

 

2011ko ekitaldian areagotu egin dira, halaber,  erkidegoko administrazioak tutelatutako adin 
txikikoen auziak, baita irakasleriaren defentsarekin lotutakoak ere. 
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2.2.4. Bestelako prozedurak 

a) Merkataritzako jurisdikzioa  
 

Legegintzaldi honetan, Ekonomia eta Ogasun Sailarekin lankidetzan,  konkurtso-
prozeduretan egoteko ahalegina egin da, Euskal Administrazio Orokorraren aldeko zorren 
kasuetan, alegia. Horretarako, prestakuntza eman zitzaien lan-arlo berri honetaz arduratuko 
ziren letratuei, lan-arlo horrekiko harremana oso noizbehinkakoa izan baita. 

Merkataritzako esparruan, prozedura garrantzitsuena CMD (COMPAÑÍA DE MENAJE 
DOMÉSTICO, S.L) sozietatearen konkurtsoari buruzkoa izan da, 389/2008 konkurtso 
arrunta. 

Merkataritzako Bilboko 2 zk. Epaitegiaren 2008ko uztailaren 30eko autuan, COMPAÑÍA 
DE MENAJE DOMÉSTICO S.L. enpresa borondatezko konkurtsoan deklaratu da.  
Magefesa taldeko INDOSA enpresaren oinordea da. Enpresa horrek Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazio Orokorrak emandako zenbait laguntza jaso zituen. Laguntza 
horiek  merkatu bateratuarekin bateraezinak zirela deklaratu zen Europako Batzordearen 
abenduaren 20ko 91/1/EE Erabakiaren arabera. 

Hori dela-eta, Administrazio honek Merkataritzako Bilboko 2 zk. Epaitegira jo zuen,  
konkurtsoan zegoen merkataritzako enpresaren aurrean itzuli gabeko legez kanpoko 
laguntzengatik duen kreditua onartzeko. Epaitegi horrek onartu egin dizkio administrazio 
honi 22.469.459 euroko kredituak guztira, honela sailkatuta: 6.570.840,50 euroko pribilegio 
orokorreko kreditua, 6.570.840,50 euroko kreditu arrunta eta 9.542.064 euroko mendeko 
kreditua. 

Prozedura honi dagokionez, une honetan konkurtsoko administratzaileek aurkeztutako 
likidazio-plana noiz onartuko dago. Izan ere, lehendabiziko likidazioa onartu zuen 
Merkataritzako Epaitegiaren autoa ezeztatu egin zuen Bizkaiko Auzitegiak, onartu egin 
baitzuen Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioak, besteak beste, bideratutako 
apelazio errekurtsoa. 

 

b) Sarrera baimentzekoak 

Sarrera baimentzekoak administrazioarekiko auzietako prozedura judizial bereziak dira, non 
Administrazioa auzi-jartzaile/eskatzaile den, bere titulartasuneko zein bere titulartasunekoak 
ez diren etxebizitzetara sartu ahal izateko. 
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Lehenengo kasuan, aipatu baimena behar da gaikuntza-titulu juridikoa ez duten pertsonek 
okupatutako etxebizitzak –Administrazioarenak direnak- berreskuratzeko. Titulu falta hori 
gerta liteke eraikinaren errentamendu edo lagapen epea iraungi delako edota hasieratik ez 
zeukalako delako titulua. Beti ere, okupatzaileari etxebizitza uzteko errekerimendua egin 
behar zaio eta hari jaramonik egiten ez dionean jardungo da. 

Bigarren kasuan, nahiz eta Administrazioa titularra ez izan, gerta liteke etxebizitzan sartu 
beharra izatea osasun arrazoiengatik, etxebizitzan mantentze-lanik egin ez delako, edota 
etxeko bizilagunen osasun-arrazoiengatik. 

 

c) Ondorioak hedatzekoak 

 

Administrazioarekiko auzien prozedura judizialean artean mota berezi bat da, 
Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeak 
110. artikuluan arautua. Tributu-gaietan eta administrazio publikoen zerbitzuko pertsonalari 
dagozkion gaietan dago bakarrik aurreikusia eta epai baten efektuak beste batzuetara 
zabaltzeko eskatzean datza, beti ere aldeko epaitza izan dutenen egoera juridiko berberean 
badaude interesdunak eta epeei  eta jurisdikzio-lurraldetasunari buruzko zenbait baldintza 
betetzen badira. 

 

d) Ekintzak eskaintzekoak 

 

Jarduketa-mota hau zigor arloko prozeduretan ematen da, non auzipetu beharrekoak 
Administrazioaren ondasunetan kalteak eragin dituen eta Administrazioa, kaltetu gisa, 
kaltetutako ondasunak konpontzeko kostua kalte-ordain bidez berreskuratzeko agertuko den. 

 

e) Pertsonen oinarrizko eskubideen jurisdikzio-babesa 

 

Administrazioarekiko auzien jurisdikzioan bideratu daitekeen prozedura mota honek bi alde 
ditu: greba egiteko eskubidea eta bilerak eta manifestazioa egiteko eskubidea, epeak eta 
jarduketa judizialak bereizita. Helburua da eskubide horiek baliatzean administrazioaren 
jarduera mugatzailea kontrolatzea eta haiek Zuzenbidearen araberakoak direla egiaztatzea. 
Kasu bietan, prozedura azkarrak dira, berehala ebazten direnak. 
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Jarduera jurisdikzional honetan,  2011ko ekitaldian garrantzi juridiko handia izan dute, 
besteak beste, Hondarribiko alardearen auziak edota pertsonen garraioan Metro Bilbao SA.k 
ematen duen oinarrizko zerbitzua bermatzea. 

 

2.2.5 Arbitraje Batzordea  

 
Autonomia Estatutuaren 39. artikuluaren arabera, Arbitraje Batzordeari dagokio Autonomia 
Erkidegoko erakundeen eta lurralde historiko bakoitzekoen artean eskumenen titulartasunari 
buruz sor litezken auziak aztertu eta ebaztea eta bata eta besteen organo betearazleen artean sor 
litezkeen eskumen-gatazkak ebaztea.  
 
 
2011ko ekitaldian sarrera izan zuten erabakietatik, bost eskumen alorrekoak dira: 
 
 
1, 2 eta 3/2011 eskumen auziak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiek 
bideratutakoak, Ekintzaileentzako eta Enpresa Mikro, Txiki eta Ertainentzako Laguntzei 
buruzko Legearen zenbait artikulu dela-eta. Hona hemen Arbitraje Batzordearen 1/2011 
Erabakia, 2011ko maiatzaren 13koa. 
 
Enpresak sortzen lagunduko duen esparru ekonomikoa sustatzera bideratutako zenbait zerga-
neurri ezartzea jasotzen du Ekintzaileentzat eta Enpresa Txikientzat Laguntzak emateko Lege 
Proposamenaren 12.3.a) artikuluak. Batzordearen ustez, aurreikuspen horrekin lotutako 
eskumen hori, auzitan jarri dena, alegia, ez dator bat Autonomia Estatutuak erkidegoko 
erakunde erkideen eta haren lurralde historikoetako foru-erakundeen arteko eskumen 
banaketarekin, lurralde historikoetako foru-organoen eskumena baita. 
Bestalde, Ekintzaileentzat eta Enpresa Txikientzat Laguntza Fiskalak proposatzeko eskumena 
ematen dio Zerga Koordinaziorako Organoari ekintzaileentzat eta enpresa txikientzat laguntzak 
emateko Lege Proposamenaren 16.1 artikuluak. Batzordearen ustez, aurreikuspen horrekin 
lotutako eskumen hori, auzitan jarri dena, alegia, ez dator bat Autonomia Estatutuak erkidegoko 
erakunde erkideen eta haren lurralde historikoetako foru-erakundeen arteko eskumen 
banaketarekin, lurralde historikoetako foru-organoen eskumena baita 

 

4, 5 eta 6/2011 eskumen auziak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiek 
bideratutakoak Klima-aldaketaren Lege Aurreproiektuarekin lotuta. 

Foru Aldundien arabera, Eusko Jaurlaritzak, erregelamendu bidez eta ingurumenean eta 
negutegi-efektuko gasen isurketa murrizteko neurriak hartzeko duen eskumenez baliatuta, 
erregelamendu bidez arautu nahi ditu  lurralde historikoei eta beren foru-organoei baino ez 
dagozkien jarduerak eta gaiak (mendiak, baso-aprobetxamenduak eta zerbitzuak, basozaintza eta 
nekazaritza- eta baso-lurrak zaintzea eta hobetzea, landare osasuna,  babespeko naturguneen 
administrazioa, suteen aurkako defentsa eta baso-berritzeak). 
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Arbitraje Batzordeak ebatzitakoaren arabera, auzitan jarritako eskumenak ez diote eragiten 
Autonomia Erkidegoko erakunde erkideen eta lurralde historikoetako foru-organoen arteko 
eskumen banaketari. 

 
 

7/2011 eskumen-auziak, Bizkaiko Foru Aldundiak bideratua Aurrezki Kutxen Lege-
proiektuaren 41. artikuluarekin lotuta.  
 
Lurralde Historikoetako Batzar Nagusiei dagokie aurrezki kutxetako kontseilari nagusiak 
izendatzea Euskadiko Aurrezki Kutxen lege-proiektuaren 41. artikuluan aurreikusitakoaren 
arabera. Eskumen hori auzitan jarri da eta Arbitraje Batzordearen arabera, eskumen hori bat 
dator Autonomia Estatutuak ezarritako erakunde erkideen eta foru-erakundeen arteko eskumen-
banaketarekin.  

 
 

8, 9 eta 10/2011 eskumen auziak, Arabako eta Bizkaiko Foru Aldundiek eta Arabako Batzar 
Nagusiek bideratutakoa, Udal Lege-proiektuaren zenbait agindurekin lotuta. 
 
Arbitraje Batzordeak hartutako erabakiaren arabera, Euskadiko Udalen Legea “bat dator” erabat 
Estatutuan eta indarrean dauden lege araudietan ezarritako eskumen banaketarekin, proiektuaren 
31. artikuluak dituen 38 idatz-zatietatik bat salbu utzita. 
 

 
11, 12 eta 13/2011 eskumen auziak,  Arabako eta Bizkaiko Foru Aldundiek eta Arabako Batzar 
Nagusiek bideratutakoa, Euskadiko Gazteriaren Lege-proiektuarekin lotuta. 
 
Arbitraje Batzordearen erabakian jasotakoaren arabera, Aldundiek aurkaratutako 10 artikuluak –
idatz-zati bat baino gehiago zenbait kasutan-, "bat datoz Erakunde Erkideen eta Foru-
erakundeen arteko eskumen banaketarekin".  

 
 

2.2.6. Herri Kontuen Euskal Epaitegia 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa eta 
funts-publikoak jasotzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoena fiskalizatzeko ardura duen 
organoa da. Epaitegi horrek eskatuta, Auzibide Zuzendaritzak urtero prestatzen ditu EAEko 
Administrazio Orokorrari egindako erreklamazioei buruzko txostenak, baita 
Administrazioarentzat horiek duten kostuaren estimazioari buruzko txostenak ere.  Era berean, 
Administrazioko beste erakunde batzuentzat ere egiten dira horrelako txostenak (Datuak 
Babesteko Euskal Agentziarentzat, UNIBASQ - Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea 
Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziarentzat,…). 
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2011ko ekitaldiko gairik garrantzitsuenak aipatzekotan, honako hauek: Bilboko Guggenheim 
Museoa Fundazioan gertatutako ustezko bidegabeko jabetzearen inguruko aurretiko eginbideak, 
Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastegirako Fundazioa, eta Bizkaiko Hiri Jabetzaren 
Ganberaren ondarearen likidazioari buruzko berrikuste mugatuaren inguruko intzidentziak eta 
egindako jarduketak. 

 

3.- 2011. urtean emandako epaiak 

Ondorengo koadroan dago bilduta 2011ko ekitaldian zehar emandako epaien laburpena 
zenbakietan. 

Aldeko eta aurkako epaiez gain, badira beste sailkapen batzuk jaso ez direnak: “baiespen 
partziala” (146 epai mota honetako epaitzadunak), “onartezintasuna” (44), “atzera egiteak” (40), 
“ez da onartzen kasazio errekurtsoa” (39), “largespena” (10). Horietan, ez da Administrazioaren 
aurkako epaitzarik egon. Jarduketa guztiak kontuan hartuta, arrakasta portzentajea %69,06 da. 

Prozedura Epai 
kopurua 

EAEko 
Administrazioaren 

aldekoak osorik 

Aldeko epaiak 
guztiekiko 

% 

EAEko 
Administrazioare

n aurkakoak 
osorik 

Aurkako 
epaiak 

guztiekiko 
 % 

      Auzibidezkoa Laburtua 837 468 55,91 272 32,50 

      Auzibidezkoa Arrunta 408 219 53,68 63 15,44 

Administrazioarekiko 
auzibidea 1245 687 55,18 335 26,91 

Lan alorrekoa 221 115 52,04 87 39,37 

      Zibila 30 29 96,67 1 3,33 

      Zigor alorrekoa 8 6 75 2 25 

Alor zibil eta penalekoa 38 35 92,10 3 7,89 

      Doako justizia 507 273 53,85 179 35,31 

      Merkataritzakoa 7 5 71,43 2 28,57 

      Sarrera baimentzeko 1 1 100 0 0 

      Ondorioak hedatzeko 6 2 33,33 4 66,66 

      Ekintzak eskaintzeko 3 3 100 0 0 

      Pertsonaren oinarrizko  
      eskubideen babes juris- 
      dikzionala. 

5 4 80 1 20 

Beste prozedura batzuk 529 288 54,44 186 35,16 

GUZTIRA 2033 1125 55,34 611 30,05 
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4. Beste zenbait kontu. 

Auzi-gaien multzoarekin batera badira beste jarduketa batzuk Eusko Jaurlaritzako zerbitzu 
juridikoetako langileek burutzen dituztenak. Esaterako, kide gisa aritzea hainbat organotan, hala 
nola  Kirol Justiziako Euskal Batzordean, Nahitaez Desjabetzeko Lurralde Epaimahaietan, 
Doako Justiziaren Batzordeetan, Administrazio Kontratazioaren Aholku Batzordean, 
Kontsumoko Arbitraje Batzordean edota EJIEren Administrazio Kontseiluan, besteak beste. 

Halaber, laguntza juridikoa eman zaie eta epaiketetan defendatu, zenbait sozietate publikori,  
Auzitegi Gorenera kasazio errekurtsoan iritsi arte, hain zuzen. 

Hautaketa prozesuetan era parte hartzen da epaimahaikide bezala, Herri Arduralaritzaren Euskal 
Erakundeak edota Herrizaingo Sailak eskatuta, batez ere. 

 

Sailetako bileretan ere gero eta gehiago parte hartzen da, Jaurlaritzaren barne-koordinazioa 
hobetzeko dinamikak eraginda, zalantzarik gabe. Horrela, protokolo bat landu da, jurisdikzio 
ezberdinetako prozedura-betekizunak betetzeko jarraitu beharrekoa.  

Zuzenbidearen aztertze-eremuan, Auzibide Zuzendaritzak IVAPekin batera antolatu zituen hain 
arrakastatsuak izan ziren Administrazio eta Lan-arloko Zuzenbideari buruzko Jardunaldiak. 
Jardunaldi horietan, bederatzi hilabetetan zehar parte hartu zuten Jaurlaritzako zerbitzu 
juridikoari zein gainerako Sailei lotutako hainbat pertsonak. 

Ekitaldi honetan indartu egin da M-80 aplikazioa, prozedura berriak bildu direlarik bertara. M-
80 ezinbesteko lanabesa bihurtu da zerbitzu juridikoko langileen eguneroko lanean, bideratuta 
dauden jarduketen nondik norakoak jarraitu ahal izateko eta guztien arteko lan koordinazioa 
errazteko.. 

 

Horrez gain, Auzibide Zuzendaritza Justizia Administrazioa Modernizatzeko Sailaren 
proiektuan parte hartzen ari da espediente elektronikoaren bitartez. 

 
 


