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1. ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK. HERRITARRAK
Herri-administrazioek objektibotasunez egiten dute lan interes orokorraren alde.
Halaber, eraginkortasunaren, hierarkiaren, deszentralizazioaren, deskontzentrazioaren
eta koordinazioaren printzipioei begira dihardute, erabat errespetatuta konstituzioa,
legeak eta zuzenbidea.

1.1. HERRITARRAK, ZERBITZU ETA PRESTAZIO PUBLIKOEN
HARTZAILE
Jardun publikoek pertsona fisikoak edo juridikoak dituzte oinarri. Testu juridiko eta
administratiboetan horiek izendatzeko erabili izan den terminologia bilakatu egin da
denborarekin. Adibidez, legerian “administratua” terminoa erabili izan da Administrazio
Publikoarekin harreman juridiko bat ezartzen duena aipatzeko.
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
azaroaren 26ko 30/1992 Legeak (AJAPEL), zioen azalpenetik, “herritar” terminoa
erabiltzen du Administrazio Publikoarekin harremana duen oro aipatzeko (hemendik
aurrera “herritar” terminoak erabiliko ditugu guk). “Interesdun” terminoarekin, berriz,
aipatzen dira administrazio prozedura batean posizio juridiko jakin bat duten pertsonak:
- Prozedura norbanakoen nahiz taldeen eskubide edo bidezko interesen titular
modura sustatzen dutenak.
- Prozedurari hasiera eman gabe ere, prozedura horretan hartzen den erabakiak
eraginpean har ditzakeen eskubideak dituztenak.
- Ebazpenak eraginpean har ditzakeen norbanakoen nahiz taldeen bidezko
interesak dituztenak eta prozeduran aurkezten direnak, behin betiko ebazpena
eman arte.
Herri Administrazioen aurrean jarduteko ahalmena izango dute, arau zibilei jarraiki
ahalmena duten pertsonez gain, eskubideak eta interesak baliatzeko eta defendatzeko
adingabeek, betiere ordenamendu juridiko administratiboak horien jarduna gurasoagintea, tutoretza edo kuradoretza (kuratela) duen pertsonaren laguntzarik gabe
baimentzen duenean. Adingabe ezinduen kasua salbuetsita dago, betiere ezintasunak
eskubideen eta interesen erabileran eta defentsan eragina badu. Jarduteko ahalmena
duten pertsona interesdunek ordezkarien bidez jardun ahal izango dute.

1.2. HERRITARREN ESKUBIDEAK
Herritarrek herri-administrazioekiko harremanetan eskubide hauek dituzte:
a) Interesdunak badira, edozein unetan jakin dezakete prozeduren izapideak
zertan diren, eta prozedura horietako agirien kopiak lor ditzakete.
b) Prozedurak izapidetzeko ardura duten herri-administrazioetako agintari edo
langileak identifika ditzakete.
c) Aurkeztutako agirien kopia zigilatua izan dezakete, kopia jatorrizko agiriekin
batera eramaten badute, eta jatorrizko agiri horiek berreskura ditzakete,
prozeduran jatorrizkoak jaso behar ez badira behintzat.
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d) Norberaren autonomia-erkidegoko lurraldean ofizialak diren hizkuntzak erabil
ditzakete, lege honetan eta gainerako ordenamendu juridikoan ezarritakoaren
arabera.
e) Alegazioak eta agiriak aurkez ditzakete prozeduraren edozein alditan, beti ere
entzunaldiaren izapidea izan aurretik, eta organo eskudunak kontuan hartu behar
ditu ebazpen-proposamena idazterakoan.
f) Ez dute aurkeztu beharrik kasuan kasuko prozedurari aplika dakizkiokeen
arauetan eskatzen ez den agiririk, ezta horretan diharduen administrazioak
dagoeneko bere esku duen agiririk.
g) Argibideak eta aholkuak lor ditzakete, hain zuzen ere, indarrean dauden
xedapenen arabera, proiektuak, jarduna edo eskabideak egiterakoan zein
baldintza juridiko eta tekniko bete behar dituzten jakiteko.
h) Herri-administrazioetako erregistro eta artxiboetara jo dezakete,
konstituzioan, lege honetan zein besteetan ezarritako moduan.
i) Errespetua eta begirunea izan behar diete agintariek eta funtzionarioek, eta
laguntza eman, eskubideez baliatzeko eta eginbeharrak betetzeko.
j) Herri-administrazioen eta bertako langileen erantzukizuna eska dezakete,
legez hala behar duenean.
k) Konstituzioak eta legeek aitortzen dizkieten gainerako eskubide guztiak.
Ez dago espediente hauetara irispidea izateko eskubiderik:
a) Estatuko gobernuak edo autonomia-erkidegoetakoek, administrazio
zuzenbideaz kanpoko konstituzio-eskumenak baliatzerakoan garatutako
jardunari buruzko informazioa dutenak.
b) Estatuko defentsari edo estatuaren segurtasunari buruzko informazioa biltzen
dutenak.
c) Delituak ikertzeko izapidetutakoak, beste inoren eskubide eta askatasunen
babesa edo egiten ari diren ikerketak arriskuan jar daitezkeenean.
d) Merkataritzako edo industriako sekretuak babestutako gaiei buruzkoak.
e) Diru-politikaren ondoriozko administrazio-jardunari buruzkoak.
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Iturria:
http://www.ivap.euskadi.net/s20aWar/publicacionesJSP/s20aVerDocumentoIndice.do?R01HNoPortal=tr
ue
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2. ADMINISTRAZIO-EGINTZA

2.1.

ADMINISTRAZIO-EGINTZAREN DEFINIZIOA

Administrazio-erakundeek egiten dituzte administrazio egintzak, betiere administrazio
zuzenbidearen arabera.
Administrazio-egintza administrazio-zuzenbidearen oinarrizko instituzioetako bat da.
Alabaina, administrazio-egintzari buruzko legezko kontzepturik ez dago. García de
Enterriak honela definitu du: “Administrazioak, ahal arau-emailea ez den beste
administrazio-ahal bat egikarituz, hainbat xedetarako (borondatea, iritzia, agiria edo
nahia) egindako adierazpena”. Administrazio-egintzaren kontzeptu horretatik zenbait
ezaugarri ondorioztatzen dira:
1. Herri Administrazioak egindako adierazpena da. Administrazio-prozedura baten
barruan partikularrek egindako jardunak (eskabideak, alegazioak erreklamazioak,
errekurtsoak eta abar) ez dira administrazio-egintzak.
2. Administrazioaren aldebakarreko adierazpena da. Hala, kontratu, itun edo
administrazio-hitzarmenetatik bereizi behar da. Horiek guztiak aldebikoak dira, hots,
negoziazioa eskatzen dute Administrazioaren eta partikularren artean. Nolanahi ere,
esan beharra dago aldebakarreko administrazio-egintza batzuek hartzailearen onarpena
behar dutela guztiz eraginkorrak izateko (esaterako, funtzionario baten izendapenak,
karguaz jabetzen den uneaz geroztik soilik izango ditu ondorioak).
3. Administrazioaren adierazpen horrek honako xede hauek izan ditzake: borondate bat
(obra-lizentzia bat ukatzea, esaterako), nahi bat (zehapen-ebazpen bat proposatzea),
agiri bat ematea (erroldatze-ziurtagiri bat ematea) edo iritzi bat (Udalaren idazkariaren
txosten juridiko bat). Nolanahi ere, eduki zehatza edozein dela ere, adierazpen horren
ezaugarri nagusia da ondorio juridikoak dituela, jardun material hutsen eremua
gaindituz (esaterako, udal-zerbitzuek espaloi bat konpontzen dutenean, jardun material
soila egiten dute; udalaren obra-proiektu bat onartzea, ordea, administrazio-egintza da).
4. Administrazioak administrazio-ahal bat egikaritzen duelako sortzen da adierazpena,
eta ahal hori arau-emailetik bereizi behar da (azken ahal hori egikaritzean, Herri
Administrazioak erregelamendu bat ‒arau juridiko mota bat‒ ematen du, ez
administrazio-egintza bat). Ordenamendu juridikoaren haritik datorkio Administrazioari
administrazio-egintzak emateko administrazio-ahala (baimentzekoa, zehatzekoa,
desjabetzekoa eta abar), Administrazioaren legezkotasun-printzipioari jarraiki.
5. Azken batean, administrazio-ahal jakin bat egikaritzeari dagokio administrazioegintza, eta, hortaz, administrazio-zuzenbidearen eraginpean dago. Horrek
administrazio-egintza bereizten du Herri Administrazioarenak izanik zuzenbidearen
beste adar batzuen eraginpean dauden beste jardun mota batzuetatik (esaterako, lankontratua duen pertsona bat kaleratzean, lan-zuzenbidea hartu behar bada.
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Nahia
Borondatea
Deklarazioa

Administrazioa
Agiria
Iritzia

2.2.

Administrazio
ahalmena
araudigintzarako
ahalmena

ADMINISTRAZIO-EGINTZA MOTAK

2.2.1. Administratuekiko eraginaren arabera:
2.2.1.1. Aldeko egintzak. Administratuaren aukera juridikoak zabaltzen dituzte:
-

-

-

Onarpenak. Herritarrei “estatus juridiko” bat ematen diete. Adibidez,
ikastetxe ofizial batean matrikulatzea.
Emakidak. Administrazioaren kontrolpeko ahalmenak esleitzen dizkiete
subjektu jakin batzuei. Adibidez, Bilbo-Donostia autobus-linearen
emakida ofiziala.
Baimenak. Administrazioak berak aurrez ezarritako muga batzuk
deuseztatzen dituzte. Adibidez, txosnen instalazioa herriko jaietan.
Onarpenak. Ekintza bat burutu ondoren, hura balioesteko aurrez ezarri
ziren baldintzak betetzean ematen direnak. Egindako aktibitate bati
udalaren diru-laguntza ematea, esaterako.
Lekapenak. Aurrez ezarritako debeku orokor bati eragozpenak kentzen
dizkioten aldeko egintzak dira. Adibidez, garaje bat zabaltzeko lizentzia.

2.2.1.2. Kontrako egintzak. Administratuari aukera juridikoak murrizten
dizkiote:
-

Zehapenak. Legezkoa ez den jokaera diruz ordainaraztea. Adibidez,
isuna.
Desjabetzeak. Eskubide partikularrak arlo publikotara transferitzen
dituzte. Adibidez, autopista bat egiteko lurrak desjabetzea.
Aginduak. Administratuei jokaerak murrizten dizkiete. Adibidez, kaskoa
edo uhala erabili beharra.
Debekuak. Administratuentzat legezkoak izandako jokaerak baztertzen
dituzte. Adibidez, zirkulazio-abiadurak mugatzea.
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2.2.2. Norbanakoari edo herritar multzo bati badagokio:
-

Egintza zehatzak. Adibidez. Etxebizitza sozial baten eskaera.

-

Egintza orokorrak. Adibidez, udal-bandoa.

2.2.3. Adierazteko moduaren arabera:
-

Egintza espresuak. Idatziz eta formalki adierazten direnak. Adibidez,
ikasteko beka bat ematea.

-

Presuntziozko egintzak. Administrazio-isiltasunaren bidez adierazten
direnak dira, baiezkoa izan erantzuna edo ezezkoa. Adibidez, legezko
baldintzak betetzen dituen lokal komertziala irekitzeko lizentzia-eskaera
bati administrazioak erantzuten ez dionean.

2.2.4. Administrazioaren jardueraren arabera:
-

Egintza arautuak. Administrazioak arau baten arabera ezartzen ditu.
Adib. Enpresei emandako mozkin fiskalak.

-

Eskumeneko egintzak. Administrazioak, legediak ematen dituen
aukerak baliatuz, bere iritziaren arabera betetzen ditu egintzak, baina
interes orokorra zainduz betiere. Adibidez, taberna bati bide publikoan
terraza ezartzeko emakida.

2.2.5. Prozeduraren zer fasetan gertatzen diren aintzat hartuta:

2.3.

-

Behin betiko egintzak. Administrazio-prozedura bat amaitzen duten
ebazpenak edo ebazpen-egintzak dira. Gida-baimena edo ehiza-lizentzia
ematea, esaterako.

-

Izapide-egintzak. Amaitu gabeko espediente baten atalak dira.
Adibidez, udalak obra-lehiaketa bat iragartzea.

ADMINISTRAZIO-EGINTZAREN ERAGINKORTASUNA

Herri Administrazioen administrazio-zuzenbidepeko egintzak baliozkotzat joko dira eta
ondorioak izango dituzte ematen diren egunetik, egintza horietan besterik esaten ez
bada. Egintzaren eraginkortasuna berandutu egingo da, egintzaren edukiak hala
eskatzen badu, egintza jakinarazi edo argitaratu behar bada, edota goragokoak onartu
behar badu.
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ADMINISTRAZIO-EGINTZEN JAKINARAZPENA

Jakinarazi egingo zaizkie interesdunei beren eskubide edo interesak ukitzen dituzten
administrazioaren ebazpenak eta egintzak. Gainera betekizun hauek izango ditu:
-

2.5.

Egintza ematen den egunetik hamar egun izango dira jakinarazpena egiteko.
Erabakiaren testu osoa, administrazio-bidetik behin betikoa den ala ez adierazita.
Zer errekurtso jar daitezkeen, zer organori aurkez dakizkiokeen eta zer epetan
egin beharko litzatekeen adierazi behar da.
Jakinarazpenak egiteko edozein bide erabil daiteke, betiere interesdunak edo
bere ordezkariak hartu izanaren agiria jasota geratzen bada, eta jakinarazitako
egintza zein den, noizkoa den eta zer dioen ere jasota geratzen bada

ADMINISTRAZIO-EGINTZEN ARGITARATZEA

Administrazioaren egintzak argitaratu egin behar dira, prozedura bakoitzaren arauetan
ezarrita badago, edo, eskumena duen organoaren iritziz, interes publikoak hala eskatzen
badu. Jakinarazpenetan jarri behar diren zehaztasun guztiak jarri behar dira
argitalpenetan ere. Argitalpenak ez badu zehaztasunen bat ematen, eta betiere egintzaren
testu osoa jasotzen badu, argitalpen osatugabeak jakinarazpen osatugabearen kasu
berberetan izango ditu ondorioak.
Egintza batean baino gehiagotan bat datozen zatiak ageri badira, batera argitara daitezke
zati horiek, eta bereiz adierazi egintza bakoitzaren aldeak. Esaterako, enpresa jakin
batzuei diru-laguntza jakin batzuk eman zaizkiela argitaratzean, egintza batean baino
gehiagotan bat datozen zatiak argitaratzen dira (diru-laguntza ematearen ondoriozko
eskubide eta betebeharrak), eta gainera, bereiz, amaieran normalean, enpresa
esleipendunen izenak, diru-laguntzaren zenbatekoa eta, hala badagokio, dirulaguntzaren xede zehatza.
Jakinarazpenaren ordez argitalpenera jo daiteke, aldez aurretik ezarritakoari jarraiki, eta
ondorio berak izango ditu kasu hauetan:
a) Zehaztu gabeko hartzaile talde bati zuzendutako egintza denean edo,
Administrazioaren iritziz, interesdun bakar bati zuzendutako jakinarazpenak
bermatzen ez duenean, denei jakinarazi behar zaie, azken kasu horretan,
jakinarazpenaren osagarri izango da argitalpena.
b) Edozein motatako hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretako egintzak
direnean. Kasu horietan, prozeduraren deialdian esan beharko da zer iragarkiohol edo komunikabidetan argitaratuko diren jakinarazpenak aurrerantzean;
esandako tokietatik kanpo egindako jakinarazpenek ez dute baliorik izango.
Eskumena duen organoaren iritziz, egintza bat iragarki bidez jakinarazteak edo
argitaratzeak eskubideei edo legezko interesei kalte egiten badie, dagokion aldizkari
ofizialean argitaratuko du labur-labur egintzaren edukia, eta ezarritako epean
interesdunek nora joan behar duten eduki osoa jakiteko eta jakinaren gainean daudela
jasoarazi ahal izateko.
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ADMINISTRAZIO-EGINTZEN OSAGAIAK

2.6.1. EGITEA
Legearen arabera, Herri Administrazioen egintzak, beren kabuz nahiz interesdunak
eskaturik emandakoak, eskumena duen organoak gauzatuko ditu ezarritako prozedurari
jarraituz. Horrek beharrezko egiten du administrazio-egintza osatzen duten bi elementu
horiek bereizita aztertzea.
Eskumeneko Herri Administrazioak (estatukoak, erkidegoak, forukoak edo udalekoak)
eman behar du administrazio-egintza, eta horren barnean, egintza emateko
eskumenekoa den administrazio-organoak. Esan ohi denez, eskumena da administrazioorgano bakoitzari dagokion ahalaren neurria. Arauak dira administrazio-organo
bakoitzaren eskumena zehazten dutenak. Xedapen batean Herri Administrazioren bati
eskumena aitortzen bazaio, baina eskumen hori zer organok erabili behar duen zehazten
ez bada, gaiaren eta lurraldearen arabera eskumena leukaketen beherengo organoek
izango dute espedienteen instrukzioa egiteko eta espedienteak ebazteko ahalmena, eta,
bat baino gehiago badira, hierarkian elkarrena duten goragokoak.
Administrazio-organoak eskumena izan behar du eskumenak esleitzeko ohiko hiru
irizpideen arabera: materiala, lurraldekoa eta denborakoa. Egintza bat ematean hiru
irizpide horietako bat betetzen ez bada, eskumenik ezaren akatsa egiten da, egintza
baliogabe dezakeena. Hortaz, Osasun Sailak Herrizaingo Sailaren berezko gaiei buruzko
egintzak ematea (eskumenik eza materiala) edo Hezkuntza Sailaren Bizkaiko
Ordezkaritzak Gipuzkoako Ordezkaritzarenak diren gaiekin gauza bera egitea
(lurraldeko eskumenik eza) ez dator zuzenbidearekin bat; ezta, eskumenak eskuordetuta
egonik, eskuordetu duen organoak eskuordetutako eskumenei buruzko egintzak ematea,
egindako eskuordetzea aldez aurretik ezereztu gabe (denborako eskumenik eza).

2.6.2. EDUKIA
Legeak ezartzen duenez, egintzen edukia ordenamendu juridikoan ezarritakoari lotuko
zaio, zehatza izango da eta egintzon helburuei egokitua.

2.6.3. ARRAZOITZEA
Administrazio-egintzak arrazoitu egin behar dira, egitateen eta zuzenbideko oinarrien
aipamen laburra ere eginez:
a) Eskubide subjektiboak edo bidezko interesak mugatzen dituzten egintzak
b) Administrazio-egintzak administrazioaren kabuz berrikusteko prozedurak,
administrazio-errekurtsoak, auzibidera jo aurreko erreklamazioak eta arbitraje
prozedurak ebazten dituztenak
c) Aurreko jardunean erabilitako irizpidearekin edo organo aholku-emaileek
emandako irizpenarekin bat ez datozenak
d) Egintzen etendurako erabakiak, arrazoia edozein izanda ere, eta lege honetako
72 eta 136. artikuluetan jasotako behin-behineko neurriak hartzekoak
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e) Presako izapidegintza aplikatzeko edo epeak luzatzeko erabakiak
f) Diskrezio-ahalez baliatuz emandakoak, baita lege edo erregelamenduetako
berariazko xedapenen baten ondorioz hala behar dutenak ere.

2.6.4. FORMA
Administrazio-egintzak adierazteko ohiko kanpo-forma idatzizkoa da. Legeak ezartzen
duenez, administrazio-egintzak idatziz egin behar dira; hala ere, beste era egokiagoren
batean adierazi edo jaso daitezke, egintzen izaerak hala eskatzen duenean edo
horretarako bide ematen duenean (AJAPELaren 55.1 artikulua). Idatzi beharra zentzu
zabalean ulertu behar da. Paperezko dokumentu-euskarria ez ezik, dokumentu-euskarri
elektroniko, informatiko edo telematikoak ere erabil daitezke (AJAPELaren 45.5
artikulua). Halaber, administrazio-egintza bat idazki bidez aurkeztean, hitzak ez ezik,
planoak, mapak, diagramak eta abar erabil daitezke (herri-jabariko ondasun baten
‒hondartza baten, esaterako‒ mugaketak horrelako adierazpideak biltzen ditu
normalean).

Iturria:
http://www.ivap.euskadi.net/s20aWar/publicacionesJSP/s20aVerDocumentoIndice.do?R01HNoPortal=tr
ue
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ADMINISTRAZIO-EGINTZEN ERABATEKO DEUSEZTASUNA ETA
DEUSEZTAGARRITASUNA

2.7.1. Administrazio-egintzen baliogabetasuna
Litekeena da emandako administrazio-egintzak zuzenbidearekin bat ez etortzea. Hala
bada, legeak ezartzen ditu desadostasun horren ondorioak. Kasu batzuetan,
desadostasunak ez dakar berekin emandako egintza baliogabetzat jotzea.
Baliogabetasunik ez dakarten irregulartasunak dira horiek. Beste kasu batzuetan , ordea,
egintza baten baliotasun-presuntzioa desegitea dakar berekin desadostasunak (dagokion
errekurtsoa aurkeztu edo administrazioak bere kabuz berraztertzeko prozedura abiarazi
ondoren). Kasu horretan, egintzak baliogabeak direla esaten da, eta, egintza baliogabeen
artean, honako bi kategoria hauek bereizten dira: erabat deusezak diren egintzak eta
egintza deuseztagarriak.
Badira arau orokor jakin batzuk egintza baliogabe guztiei (deusezak edo
deuseztagarriak) eragiten dietenak eta administrazio-egintzen kontserbazioaren
printzipio orokor baten adierazgarri direnak. Egintza baten deuseztasunak edo
deuseztagarritasunak ez dakar prozedurako ondorengoena, baldin eta aurrekoekin
zerikusirik ez badute (AJAPELaren 64.1 artikulua), ezta zati horrekin zerikusirik ez
duten gainerako zatien deuseztasuna edo deuseztagarritasuna ere, non eta, zati
akastunaren garrantzia dela-eta, zati hori kenduta ez dagoen egintzarik (AJAPELaren
64.2 artikulua).
Egintza deusez edo deuseztagarriek, beste egintza desberdin bat osatzen duten
elementuak baldin badituzte, azken egintza horren ondorio berak sorraraziko dituzte
(AJAPELaren 65. artikulua).
Jarduna deuseztatzen duen edo deuseza dela adierazten duen organoak beti mantenduko
ditu arau-hausterik izan ez balitz berdin jarraituko zuketen egintza eta izapideak
(AJAPELaren 66. artikulua). Administrazioak bere egintzak nahitaez betearazteko
pribilegioa dauka, eta horrek arazo ugari dakarzkie herritarrei, emandako egintzak
baliogabetzat jotzen dituztenean. Lehenik eta behin, egintzaren aurka jarri beharko dute
errekurtsoa (baliogabea dela arrazoitu arren), eta oso epe laburrean gainera (errekurtsoa
epean aurkeztu ezean, egintza irmoa eta adostua bihur ez dadin).
Bestetik, baliogabetzat jotako egintza baten aurka administrazio-errekurtso bat (edo
errekurtso judizial bat) jartze soilak ez dakar berekin aurka egindako egintzaren
betearazpena automatikoki etetea, nahiz eta errekurtsoa ebazteko eskumena duen organo
administratibo edo judizialak erabaki hori har dezakeen.

2.7.2 Erabat deusezak diren egintzak
a) Konstituzioak babesten dituen eskubide eta askatasunei kalte egiten badiete.
b) Gaia edo lurraldea dela-eta, argi eta garbi eskumenik ez duten organoek
eman badituzte.
c) Ezinezko edukia badute.
d) Zigor-zuzenbideko arau-hauste badira.
e) Legez ezarritako prozedurak erabat alde batera utziz edo kide anitzeko
organoek erabakiak hartzeko funtsezko arauak guztiz bazterturik eman
badira.
f) Ordenamendu
juridikoaren
aurkako
egintza
adieraziak
nahiz
presuntziozkoak, baldin eta egintza horiek ahalmen edo eskubideak
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eskuratzeko bide ematen badiete horretarako funtsezko betekizunak betetzen
ez dituztenei.
g) Lege-mailako xedapen batean berariaz ezartzen bada.
Erabat deusezak izango dira honako administrazio-xedapen hauek ere: konstituzioa,
legeak edo administrazioaren goragoko mailako xedapenak hausten dituztenak; legez
arautu beharreko gaiak arautzen dituztenak; eta zehatze-xedapen kaltegarrien edo
norbanakoen eskubideak murrizten dituzten zehatze-xedapenen atzeraeragina ezartzen
dutenak.

2.7.3. Egintza deuseztagarriak: legezko kasuak eta arautzea
Egintza ezdeusak ez bezala, ez dira zerrenda baten arabera zehazten, klausula orokor
baten bitartez baizik. Hortaz, egintzen baliogabetasunaren arloan, deuseztagarritasuna
da arau orokorra, eta ez erabateko deuseztasuna (salbuespena litzateke).
Deuseztagarriak dira ordenamendu juridikoa hausten duten egintzak, agintea
desbideratzen dutenak barne (AJAPELaren 63.1 artikulua). Agintea desbideratzeak zera
esan nahi du, administrazio-ahalak, ordenamendu juridikoan ezarritakoez bestelako
xedeetarako erabiltzea.
Nolanahi ere, honako bi kasu hauetarako araubide berezia dago:
a) Formazko akatsak kasu honetan bakarrik ekarriko du deuseztagarritasuna:
egintzak bere helburua lortzeko formazko ezinbesteko baldintzak betetzen ez
dituenean, edo interesdunak babesik gabe uzten dituenean.
b) Ezarritako epetik kanpo egindako administrazio-jardunak, epearen izaerak
hala eskatzen duenean bakarrik ekarriko du egintzaren deuseztagarritasuna.
Administrazioak baliozkotu egin ditzake egintza deuseztagarriak, egintza horien akatsak
zuzentzen baditu. Baliozkotzeak, egiten den egun beretik izango ditu ondorioak, lehen
aipatutako administrazio-egintzen atzeraeraginaz ezarritakoaren mendean. Akatsa
eskumenik eza bada, baina berez deuseztasunik ez dakarrena, eskumena duen organoak
egintza baliozkotu dezake, egintza akastuna eman zuenaren goragoko organoa bada.
Akatsa baimenen bat ez izatea bada, eskumena duen organoak baimena emanda
baliozko daiteke egintza.
Bestetik, egintza deuseztagarrien aurka errekurtsoak aurkezteko edo egintzak
Administrazioaren kabuz berraztertzeko aurreikusitako epeak igarotzen badira,
ezinezkoa izango da egintza horiek ukitzea, denbora agortu izanaren ondorioz.

2.7.4. Baliogabetasunik ez dakarten irregulartasunak
Aldez aurretik ikusi dugunez, ordenamendu juridikoaren zenbait arau-haustek ez dute
zertan egintzen baliogabetasuna ekarri. Legean badira gutxienez horrelako bi arauhauste mota, honako hauek hain zuzen:
a) Formazko akatsak, betiere horrela emandako egintzak bere helburua lortzeko
formazko ezinbesteko baldintzak betetzen dituenean edo interesdunak babesik
gabe uzten ez dituenean.
14
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b) Administrazio-jardunak epez kanpo egitea, baldin eta epearen izaerak ez
badakar berekin egintzaren deuseztagarritasuna.

Iturria:
http://www.ivap.euskadi.net/s20aWar/publicacionesJSP/s20aVerDocumentoIndice.do?R01HNoPortal=tr
ue
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3. ADMINISTRAZIO-PROZEDURA

Administrazioaren kabuzko hasiera
Prozedura administrazioaren kabuz hasiko da eskumena duen organoaren erabakiz, bere
ekimenez edo goragokoaren aginduz, beste organo batzuen eskari arrazoituei erantzunez
edo salaketa baten ondorioz.
Prozedura hasteko erabakia hartu aurretik, eskumena duen organoak informazio-aldia
ireki dezake, dena delako kasuaren zer-nolakoak ezagutzeko eta prozedura hastea
komeni den jakiteko.

3.1.

Pertsona interesdunaren eskariz hastea: ESKABIDEA

3.1.1. ESKABIDEAREN FORMA
Eskabide idatzi bat aurkeztu beharko dio interesdunak Administrazioari, hark erantzun
bat eman diezaion eskaera horren inguruan, hala nola lizentzia bat ematea, diru laguntza
bat, baimen bat, etab. Legeari jarraiki, honako eduki hauek jaso behar ditu derrigorrez
eskabide-orriak:
a) Interesdunaren izen-abizenak eta, hala badagokio, hura ordezkatzen duen
pertsonarenak, bai eta nola jaso nahi dituen jakinarazpenak edo non jaso nahi
dituen.
b) Eskaera osatzen duten gertakariak, arrazoiak eta eskaria.
c) Tokia eta data.
d) Eskatzailearen sinadura edo haren borondatea, edozein modutan adierazia,
egiazkoa delako egiaztapena.
e) Idatzia zein administrazio-organo, -zentro edo -unitatetara zuzendua den.
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3.1.2. ESKABIDEAK AURKEZTEA.
Behin eskabidea jasotakoan, erregistroan dagokion idazpena egin beharko dute
Administrazioaren zerbitzura dauden langileek. Horrela, ziurtatuta geldituko da
eskabidea aurkeztu dutela, non, noiz, zer ordutan eta nork aurkeztu duen, eta zer gairi
buruzkoa den. Erregistro orokorrak euskarri informatikoan jarriko dira.
Honako toki hauetan aurkeztu ahal izango dira eskabideak:
a) Eskabidea jaso behar duten organoen administrazio-egoitzetan dauden
erregistroetan.
b) Estatuko Administrazioko edo autonomia-erkidegoetako edozein administrazioorganotako erregistroetan. Toki-korporazioko bulegoetan entregatu ahal izango
da, betiere toki-korporazioak hitzarmen bat izenpetu badu idatzia jaso behar
duen Administrazioarekin.
c) Postetxean. Gutun-azal irekian aurkeztu behar dira eskabideak, idatziak eta
jakinarazpenak. Horrela, langileek lehenengo orrian adieraziko dute zer
egunetan, zer ordutan eta zer postetxetan jaso duten dokumentazio hori. Igorleak
lehenengo orriaren kopia egin ahal izango du, postetxeko langileek zigilua eta
data jar diezaioten. Horretarako, kopia eta originala berdinak direla egiaztatu
beharko du postetxeko langileak.
d) Atzerrian, Espainiako ordezkaritza diplomatikoetan edo kontsuletxeko
bulegoetan.

Administrazioaren
kabuzko hasiera

a) Hierarkiaz goragokoa den nagusiaren
berariazko agindua
b) Beste administrazio-organo baten eskari
arrazoitua
c) Edozein herritarren salaketa
d) Eskumena duen organoaren ekimen
propioa

Pertsona interesdunaren
eskariz hastea

ESKABIDEA
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ADMINISTRAZIO-PROZEDURAREN GARAPENA

a) Bizkortasun-printzipioa
Printzipio honen helburua da denbora zentzuz baliatzea, eta ez Administrazioak
presazko erabakiak hartzea. Aurrerago aztertuko dugun eran, Administrazioak zein
interesdunek epe jakin batzuk bete behar dituzte prozedurak ez daitezen atzeratu. Epe
horiek ez betetzeak zenbait eragin izan ditzake interesdunengan eta
Administrazioarengan.
b) Prozedura-instrukzioa
Instrukzio-egintzen helburua da beharrezko datuak zehaztea, ezagutzea eta egiaztatzea
Administrazioak dagokion ebazpena eman dezan horietan oinarrituta. Administrazioak
gauzatzen ditu beti egintza horiek, interesdunek Administrazioaren esku-hartzea
eskatzen duten jarduerak proposa baditzakete ere. Zehapen-prozeduretan aurki
dezakegu instrukzio-egintzen adibide ezaguna. Horietan, beharrezko frogak biltzeko
ahaleginak egiten ditu Administrazioak, ustezko arau-hausleari zehapen bat ezarri ahal
izateko. Arau-hausleak, bestalde, egoki deritzen alegazioak aurkeztuko ditu errugabea
izan dadin. Era berean, tekniko espezializatuen txostenak edo beste administrazio
publiko batzuek bideratu beharrekoak bildu ditzake administrazio-agintaritzak.
 ALEGAZIOAK
Entzunaldi-izapidea baino lehenagoko edozein unetan, interesdunek alegazioak aurkez
ditzakete, eta beste dokumentu edo epaiketa-elementu batzuk ere aurkez ditzakete.
Organoak ebazpena eman behar duen unean, kontuan hartuko ditu alegazio horiek, eta
erantzun arrazoitua emango die interesdunen proposamenei. Bideratze-akatsak alega
ditzakete interesdunek, eta, bereziki, arauak zehaztutako epeak geldiaraztea edo haustea
dakartenak.
 FROGAK
Izapide honen helburua da ebazpenaren oinarri diren gertakarien egiazkotasuna
frogatzea. Zuzenbidean onartzen diren froga guztiak proposa daitezke administrazioprozeduran. Instrukzio-egileari dagokio frogaldi bat irekitzeko erabakia hartzea,
interesdunek alegatutako gertakariak egiazkotzat jotzen ez dituenean edo prozeduraren
izaerak hala eskatzen duenean. Lekukoek esku har dezakete, dokumentu publikoak edo
pribatuak erakuts daitezke edo aditu-txostenak aurkez daitezke.
 ENTZUNALDIA
Izapide honen bidez, interesdunek, alde batetik, espedientean jasotako jarduera eta
dokumentu guztiak azter ditzakete, eta, bestetik, egoki deritzeten alegazioak eta beste
dokumentu edo froga batzuk aurkez ditzakete. Oro har, izapide hau nahitaezkoa da.
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 TXOSTENAK
Espedientean parte har dezakete bideratzen ari den prozeduraren eraginpean dauden
administrazio publikoek, hau da, beren ikuspuntuak edo iritziak azal ditzakete, alderdi
teknikoak edo juridikoak ebazteko eskumena duen organoari laguntzeko. Oro har,
organo eskudunak hartuko du txostenak eskatzeko erabakia, dagokion prozeduran
ebazpena emateko beharrezkotzat jotzen baditu.
Nahitaezkoak edo borondatezkoak izan daitezke txostenak. Lehenengoei dagokienez,
eskatu egin behar ditu instrukzio-egileak, hala ezartzen baitu lege-xedapen batek;
bigarrenak, berriz, aukerakoak dira, eta instrukzio-egileak komenigarri irizten badio
eskatuko ditu.
Lotesleak edo ez lotesleak izan daitezke txostenak. Lehenek, derrigortu egiten dute
organo eskuduna adierazitakoa egitera. Bigarrenei dagokienez, berriz, organo
eskudunak erabakiko du edukia kontuan hartu edo ez. Kontrakoa espresuki xedatzen ez
bada, borondatezkoak eta ez lotesleak dira txostenak.

c) Informazio publikoa
Organo eskudunak informazio publikoko izapidean sar dezake edozein proiektu edo
eskabide, herritarrek beren iritzia azal dezaten arau jakin bat onartzeko edo ebazpen
jakin bat emateko aukeraren gainean. Aukerako izapidea da, arloko arau batzuek
derrigorrez ezartzen badute ere herritarren parte-hartzea sustatzeko erabaki publikoak
hartzeko orduan. Adibidez, horrela gertatzen da honako arlo hauetako planak onartzeko
prozeduretan: uraren, kostaldeen eta mendien arloan, edo jarduera-baimenak edo
ingurumen-baimen integratuak eskuratzeko eskabideen arloan. Plan horien edukiaren
gaineko iritzia eskatzen zaie herritarrei, edo jarduera jakin bat ezartzeko baimena eman
al daitekeen galdetzen zaie.
Informazio publikoari buruzko iragarkia erabakia hartu behar duen Administrazioaren
aldizkari ofizialean argitaratzen da. Iragarpen horretan, epe bat zehazten da, hogei
egunekoa gutxienez, edozein pertsonak administrazio-espedientea aztertzeko aukera
izan dezan eta egoki deritzen alegazioak aurkez ditzan.
Edozein herritarrek prozeduran parte har badezake ere, ez da interesdun bihurtzen. Hala
ere, alegazioak aurkeztu dituzten guztiek izango dute eskubidea Administrazioaren
erantzun arrazoitu bat jasotzeko. Aitzitik, izapide honetan parte hartzen ez duten
interesdunek dagozkien eskubide eta ahalmen guztiak izaten jarraituko dute, erabaki
administratiboaren kontra dagozkion errekurtsoak aurkezteko.
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PROZEDURAREN AMAIERA

Modu arruntean edo normalean amaitu daiteke administrazio-prozedura, interesdunari
jakinaraziko zaion berariazko ebazpen baten bidez, bai eta ezohiko bitartekoen bidez
ere, gaiaren mamiaren inguruko erabakirik hartu gabe. Hori gertatzen da prozedura
iraungitzen denean edo interesdunak atzera egiten edo uko egiten duenean.
Beste alde batetik, Administrazioak ez badu jakinarazpenik egiten epearen barruan,
isiltasun positiboko egoeretan, Administrazioak administrazio-egintza bat eman duela
ulertuko da, eta prozedura amaitutzat jo daiteke. Administrazioaren kabuz hasi diren eta
interesdunarengan eragin kaltegarriak izango dituzten prozedurei dagokienez, ez bada
ebazpenik ematen epearen barruan, iraungi egingo dira, eta prozedura amaitzeko
ezohiko modua da hori ere.
Prozedura amaitutzat jo daiteke gerora sortutako arrazoiengatik jarraitzeko ezintasun
materiala badago. Betiere, arrazoitu egin beharko da Administrazioaren ebazpena.
Administrazio-ebazpen klasikoaz gainera, administrazioek akordioak, hitzarmenak edo
kontratuak izenpetu ditzakete zuzenbide publikoko edo pribatuko pertsonekin, honako
baldintza hauei jarraiki:
a) Ez dira ordenamendu juridikoaren kontrakoak izango.
b) Ez dira izango transakziorik egin ezin den gaiei buruzkoak.
c) Dagokien interes publikoa asetzeko helburua izan behar dute.
d) Prozedurari amaiera ematen dioten administrazio egintzatzat har daitezke, edo
egintza horietan sartu amaiera emango dien ebazpena eman baino lehenago,
izaera loteslez edo ez loteslez.
e) Akordioek ez dituzte aldatuko administrazio-organoei esleitutako eskumenak,
ez eta agintaritzei eta funtzionarioei dagozkien erantzukizunak ere.

3.3.1. EBAZPENA
Alde batetik, administrazio-prozedura amaitzeko moduak bereizi behar dira, eta,
bestetik, hori amaitzeko arrazoiak. Aipatu dugunez, amaitzeko moduen artean,
aipatzekoak dira hitzarmenak, ebazpenak edo Administrazioaren isiltasuna. Organo
eskudunak gai baten gaineko behin betiko ebazpena ematea eragiten duten egoera
subjektiboak eta objektiboak dira arrazoiak.
Amaitzeko arrazoiak objektiboak izango dira, adibidez, prozeduraren xedea desagertu
egin denean edo partikularraren asmoek edukirik ez daukatenean. Subjektiboak izan
daitezke horien jatorria interesdunen edo Administrazioaren egintza edo ez-egite batean
dagoenean.

a) Kontzeptua eta motak
Administrazioaren aldebakarreko adierazpena da ebazpena, administrazio-prozedura
bati amaiera ematen diona. Izapide-egintzek ez bezala, gai baten funtsaren gaineko
erabaki bat hartzen dute administrazio-prozeduretan.
Adibidez, ebazpenaren bidez, behin prozedura izapidetu denean,
Administrazioak zehapenak ezartzen ditu, diru-laguntzak ematen, partikularrak
kontratatzen, bai eta, azkenik, eskubide eta harreman juridikoak onartzen,
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eratzen eta azkentzen ere. Administrazio-egiturakoak ez diren hirugarrenekin
harremanetan jartzeko aukera ematen duen tresna da.
Administrazio-prozedura bat amaitzen duten ebazpenak honako hauek izan daitezke:
a) Baiespena, eskudun organoak proposamena onartzen duenean.
b) Ezezpena, eskudun organoak ez duenean proposamena onartzen.
c) Aurreko bien konbinazioa, eskudun organoak proposamenen alderdi bat
baiesten duenean eta beste bat ezezten duenean.
d) Onartezina, interesdunaren eskabidea edo auzia izapidetzea onartzen ez
denean behar dituen baldintzak betetzen ez dituelako.

b) Ebazpenaren baldintza formalak eta materialak
Legeak ezartzen du ebazpen administratibo guztien gutxieneko edukia. Hori horrela,
honako elementu hauek hartu behar ditu nahitaez:
a) Erabakia; arrazoitua izan behar du Administrazio Prozeduraren Legean
aurreikusitako egoeretan. Arrazoitzat har daitezke beste administrazio publiko
batzuek emandako txostenak edo irizpenak, betiere erabakiaren testuari gehitzen
bazaizkio.
b) Zer errekurtso jar daitezkeen ebazpen horren kontra.
c) Zer organo administratiboren edo judizialen aurrean aurkeztu behar diren.
d) Errekurtsoa jartzeko epea.

c) Prozedura amaitzeko ezohiko moduak: atzera egitea, uko egitea eta iraungitzea

1. Atzera egitea
Administrazio-prozedura batean, interesdunak idatzi bat aurkeztu ahal izango du
administrazio-organo eskudunaren aurrean, mahaigaineratutako eskaeran atzera egiteko.
Atzera egiteak esan nahi du ez duela prozedurarekin jarraitu nahi, edozein egoeratan
dagoela ere. Haatik, lege-baldintzak betetzen dituen artean, beste prozedura bat hasteko
eskubidea izango du.
Adibidez, jarduera-baimen bat eskatzen denean eta interesdunak atzera egiten
duenean eskabide horri dagokionez (esaterako, jatetxe bat irekitzeko asmotan,
inguruan antzekoa zabaldu dutelako). Hala ere, handik denbora batera, baimena
eskatu ahal izango du berriz jatetxe bat irekitzeko edo sailkatutako edozein
jarduera gauzatzeko.

2. Uko egitea
Uko eginez gero, berriz, pertsona interesdunak galdu egingo du bere eskabidean
galdegindako eskubidea. Pertsona horrek uko egin badie eskubide horiei eta azkendu
egin badira, ezingo ditu berriz alegatu.
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Adibidez, ikasketa-beka bati uko egitea. Behin hori eginda, ezingo du ikasleak
beka hori eskuratu, baina hurrengo ikasturtean beste beka bat eska dezake.
3. Iraungitzea
Administrazio-prozedura amaitzeko ezohiko modu honetan, Administrazioak edo
interesdunek ez dituzte betetzen prozeduraren araudiak ezarritako epeak nahitaezko
izapideak betetzeko edo ebazpena jakinarazteko, hurrenez hurren. Bi egoera horietan,
ondorio juridikoa iraungitzea da, hala interesdunaren eskariz hasitako prozeduretan nola
Administrazioaren kabuz hasitakoetan.
Interesdunaren eskariz hasitako prozeduretan administrazioak interesdunari jakinarazi
behar dio hiru hilabeteko epea duela ebazpena emateko ezinbestekoa den izapide bat
betetzeko. Jakinarazpen horretan, gainera, adieraziko dio, hori egin ezean, prozedura
iraungitzat joko duela. Aipatutako epea igarotzen bada, eta interesdunak
Administrazioak eskatutako jarduera egin ez badu, Administrazioak ebazpena emango
du prozedura amaitutzat emateko, eta interesdunari jakinaraziko dio. Interes orokorraren
aldekoa bada, berriz, ez da hala egingo.

4. Jarraitzeko ezintasun materiala
Administrazio-prozedura jarraitzea ezinezkoa denean, gertatze-arrazoiak direla medio.
Adib. Interesdunaren heriotza.

5. Adostea
Administrazioa eta interesduna ados jartzen direnean gertatzen da. Hau da,
administrazioak akordioak, itunak, hitzarmenak eta kontratuak egin ditzake pertsona
publikoekin zein pribatuekin prozedura administratiboei amaiera emateko. Beti ere,
baldintza hauek bete behar dira:
a) Ordenamendu juridikoaren aurkakoak ezin dira izan.
b) Interes publikoaren aldekoak izatea.
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3.3.2. ADMINISTRAZIO-ISILTASUNA
A) Epearen barruan ebazteko eta jakinarazteko beharra
Administrazioak ebazpen adierazia eman eta jakinarazi behar du prozedura guztietan,
prozedura horiek hasteko modua edozein dela ere.
Preskripzioa gertatu, eskubideari uko egin, prozedura iraungi edo eskaeran atzera eginez
gero, baita prozeduraren xedea gerora desagertzen denean ere, gertatutako ingurumariak
adieraztea, horixe izango da ebazpena, betiere jazotako egitateak eta aplika daitezkeen
arauak zehaztuta.
Ebazpen adierazia eman eta jakinarazteko egongo den gehienezko epea, dagokion
prozedura arautzen duen arauan ezarritakoa izango da. Aipatzekoa da jakinarazpena
egiteko epea aipatzen duela legeak, eta ez ebazpena emateko epea. Epe hori ez da sei
hilabetetik gorakoa izango, non eta lege-mailako arau batek ez duen epe luzeagoa
ezartzen, edo Europako erkidegoko arauetan ez dagoen besterik ezarrita. Prozeduretako
arauetan jakinarazpena jasotzeko gehienezko eperik ezartzen ez denean, hiru
hilabetekoa izango da (epe hori osagarria izango da beraz).
Prozedura horietan, administrazio-isiltasun positiboa izaten da arau orokorra.
AJAPELaren 43. artikuluan aurreikusitako araudia aldatu egin da abenduaren 22ko
25/2009 legearen bitartez; lege horrek zenbait lege aldarazi ditu zerbitzu-jardueretan
askatasunez sartu eta aritzeari buruzko Legera egokitzeko. Gehienezko epea igaro eta
ebazpen adierazia jakinarazi ez bada, interesdunak edo interesdunek zilegi dute eskaria
administrazio-isiltasunez baietsi edo ezetsitzat jotzea, dagokion bezala. Dena den,
Administrazioak ebazpena eman beharko du ebazpen adierazi berantiarretarako,
aurreikusitako moduan.
Arau orokor horrek baditu zenbait salbuespen, eta horietan administrazio-isiltasuna
negatiboa (edo ezestekoa) dela hartu behar da aintzat:
a) Lege-mailako arau batek, interes orokorreko ezinbesteko arrazoiengatik, edo
Europako erkidegoko zuzenbideko arau batek isiltasun negatiboa ezartzen badu.
b) Konstituzioaren 29. artikuluak aipatzen duen eske-eskubidea baliatzearekin
zerikusia duten prozeduretan.
c) Baiestearen ondorioz eskatzaileari edo beste norbaiti jabari publikoaren (bide
publiko bat aldi baterako okupatzea, esaterako) edo zerbitzu publikoaren
gaineko ahalmenak eskuratuko lizkioketen prozeduretan.
d) Egintza eta xedapenen aurka egiteko prozeduretan. Nolanahi ere, azken kasu
horretan salbuespen bat dago. Eskaria administrazio-isiltasunez ezetsi izanaren
aurka jarri den gorako errekurtsoa epea igaro delako jarri bada, baietsitzat joko
da, baldin eta ebazpen-epea heldutakoan eskumena duen administrazio-organoak
ebazpen adierazia eman ez badu. Horrek zera esan nahi du, eskaria
administrazio-isiltasunez ezetsi izanaren aurka jarri den gorako errekurtsoa epea
igaro delako jarri bada, bere garaian aurkeztutako eskabidea baietsitzat joko
dela.
Administrazio-isiltasunez baiestea prozedura amaitzen duen administrazioegintzatzat joko da, ondorio guztietarako. Ustezko administrazio-egintza da,
beraz. Administrazio-isiltasunez ezestearen ondorio bakarra, ordea, interesdunei,
kasuan-kasuan, administrazio-errekurtsoa edo administrazioarekiko auzierrekurtsoa aurkezteko bide ematea da.
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3.4. ERREKURTSOAK
Interesdunek gorako errekurtsoa edo, aukerako, berraztertzeko errekurtsoa aurkez
dezakete ebazpenen aurka, baita izapide-egintzen aurka ere, baldin eta azken horiek,
zuzenean zein zeharka, gaiaren mamiaz erabakitzen badute, prozedura aurrera egin
ezinik uzten badute, defentsa-gabezia sortzen badute edo eskubide eta bidezko
interesetan kalte konponezina sortzen badute.
Errekurtsoa aurkeztean adierazi behar dira:
a) Errekurtso-egilearen izen-abizenak eta bera identifikatzeko datuak.
b) Zer egintzaren aurka egiten den errekurtsoa eta zergatik.
c) Tokia, eguna, errekurtso-egilearen izenpea, jakinarazpenak jasotzeko bidea
eta, hala badagokio, lekua.
d) Administrazioko zer organo, erakunde edo unitateri aurkezten zaion.
e) Xedapen berezietan ezarritako gainerako zehaztasunak.

3.5.1. GORAKO ERREKURTSOA
1. Gorako errekurtsoa tramitatzeko eta ebazteko eskumena duen organoa
Gorako errekurtsoa jartzea da administrazio-egintza eman duenaren goragoko organora
jotzea, eta horixe da (goragoko organora jotzea) administrazio-bidea amaitzeko bide
normala. Hierarkikoki antolatuta daude Administrazio Publikoa osatzen duten
organoak, eta ez genuke izan beharko inolako arazorik jakiteko goragoko zer organoren
aurrean jarri behar dugun errekurtsoa.
Ezin badugu zehaztu zer organoren aurrean jarri behar dugun gorako errekurtsoa,
30/1992 Legeko 114.2. artikuluak aukera hau ematen digu: beti jar dezakegu gorako
errekurtsoa errekurritutako egintza eman zuen organoaren aurrean. Hala egiten badugu,
organo hori izango da errekurtsoa bere goragoko organoari helaraziko diona.

2. Gorako errekurtsoaren bidez errekurri daitezkeen egintzak
Administrazio-egintza hauek errekurri daitezke gorako errekurtsoen bidez:
administrazio-bidea amaitzen ez dutenak, baldin eta behin betikoak badira edota
izapide-egintza kualifikatuak badira. Alde horretatik, gogoan izan behar da, 30/1992
Legeko 109. artikuluarekin bat, egintza hauek amaitzen dutela administrazio-bidea:
a) Gora jotzeko errekurtsoen ebazpenek.
b) Inpugnazio-prozeduren eta erreklamazio-, adiskidetze- bitartekotza- zein
arbitraje-prozeduren ebazpenek, baldin eta, kasu eta arlo jakinetan, legeek,
gaiaren berezitasunari erreparatuta, bestelako prozedurak finkatu badituzte
gorako errekurtsoa ordezteko. Hierarkiako jarraibideen mendean ez dauden kide
anitzeko organoetara edo berariazko batzordeetara jo behar izaten da bide horiek
erabiltzeko.
c) Mailaz goragokorik ez duten administrazio-organoen ebazpenek, legeren
batek aurkakorik ezartzen ez badu behintzat.
d) Administrazioko organoen gainerako ebazpenek, erregelamendu edo
legeetako xedapenen batek aginduz gero.
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e) Prozedura amaitzekoak diren akordioek, itunek, hitzarmenek eta kontratuek.

3. Gorako errekurtsoa jartzeko epea
30/1992 Legeko 115.1. artikuluak finkatzen ditu gorako errekurtsoak jartzeko epeak,
faktore jakin batzuei erreparatuta:
a) Berariazko egintza baten aurka jarri nahi badugu errekurtsoa, hilabeteko epea
dugu horretarako
b) Isilbidezko egintza bat errekurritzen bada, berriz, hiru hileko epea izango da
hura errekurritzeko

4. Gorako errekurtsoa ebazteko epea
Administrazioak hiru hilabeteko epea du, gehienez, gorako errekurtsoaren ebazpena
emateko eta hura interesdunei jakinarazteko.
Arau orokor horren salbuespen bakarra da gorako errekurtsoa izatea eskaera bat ustez
edo isilbidez ezetsi izanaren aurka jarritakoa. Kasu horretan, hiru hilabeteak igaro eta
berariazko ebazpenik ez badago, errekurtsoa baietsi egin dela ulertuko da.
Administrazioaren isiltasun bikoitza da hori: Administrazioak ez du ebazten lehenengo
eskaera eta, gero, beste behin, isilbidez ebazten du aurreko eskaera ezetsi izanaren aurka
jarritako gorako errekurtsoa. Horrenbestez, bigarren aldiko isiltasunaren emaitza
positiboa izango da.

3.5.2. BERRAZTERTZEKO ERREKURTSOA

1. Gaia eta izaera
Administrazio-bidea amaitzen duten administrazio-egintzen aurka, nahi izanez gero,
berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke egintza eman zuen organoari berari, edo,
bestela, zuzenean aurka egin daiteke administrazioarekiko auzien jurisdikzioan.
Administrazioarekiko auzi-errekurtsorik ezin izango da aurkeztu, ebazpen adierazia
eman arte, edo, jarritako berraztertzeko errekurtsoaren presuntziozko ezespena gertatu.

2. Epeak
Berraztertzeko errekurtsoa jartzeko epea hilabetekoa izango da, egintza adierazia bada.
Bestela, egintza adierazia ez bada, epea hiru hilabetekoa izango da eskaera egin
duenarentzat eta gainerako interesdunentzat. Epe hori berariazko araudiaren arabera
presuntziozko egintza gertatu eta hurrengo egunetik hasita zenbatuko da. Epe horiek
amaitu ondoren, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa baino ezin izango da jarri, edota,
hala badagokio, berrikusteko errekurtso berezia.
Errekurtsoaren ebazpena emateko eta jakinarazteko epea hilabetekoa izango da
gehienez.
Berraztertzeko errekurtsoaren ebazpenaren aurka ezin da berriz berraztertzeko
errekurtsorik jarri.
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3.5.3. BERRIKUSTEKO ERREKURTSO BEREZIA

1. Errekurtso-gaia eta epeak
Administrazio-bidetik irmoak diren egintzen aurka, berrikusteko errekurtso berezia
aurkez dakioke egintza horiek eman zituen organoari, ebazteko eskumena ere berea
izango baita, ondorengo baldintzaren bat betetzen bada:
1.) Egintzak ematerakoan egitezko errakuntzaren bat izan, eta espedienteari
erantsitako agiriak ikusita jabetzea.
2.) Gaia ebazteko funtsezko agiriak agertzea, ebazpenaren ondoren izan arren,
eta agiri horiek errekurtsoa jarri zaion ebazpenean akatsen bat badagoela agerian
jartzea.
3.) Ebazpena ematerakoan funtsezko eragina izan duten zenbait agiri edo
lekukotasun, epai irmo batek, ebazpenaren aurretik edo ondoren, faltsuak direla
adieraztea.
4.) Prebarikazio, funtzionario-eroskeria, indarkeria, iruzurrezko azpikeria edo
bestelako jokabide zigorgarri baten ondorioz ematea ebazpena, eta epai irmo
batek hala aitortzea.
Berrikusteko errekurtso berezia aurkeztuko da aurka egindako ebazpena jakinarazi den
egunetik lau urteko epean. Gainerako kasuetan, epea hiru hilabetekoa izango da, agirien
berri izaten denetik edota epaia irmoa denetik hasita.

2. Ebazpena
Berrikusteko errekurtso berezia ebazteko ardura duen organoak erabaki behar ditu bai
errekurtsoaren egokitasuna bai, egokia bada, errekurtsoa jarri zaion egintzaren bidez
ebatzitako arazoaren funtsa.
Berrikusteko errekurtso berezia aurkeztu eta hiru hilabetean ebazpena eman eta
jakinarazi ez bada, errekurtsoa ezetsitzat joko da eta administrazioarekiko auzien
jurisdikzioko bidea zabalik geratuko da
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Nori: ........................................ (1),
.............................................
GORAKO ERREKURTSOA

ERREKURTSO-EGILEAREN DATUAK
Izen-abizenak: ...........................................................................................
Nortasun agiria: .........................................................................................
Helbidea: ...................................................................................................
Telefonoa: .................................................................................................
Jakinarazpena jasotzeko helbidea: .........................................................(2)

AURKATUTAKO EBAZPENA
Bere garaian ebazpen honen berri izan nuen:
Ebazpenaren ezaugarriak
Noizkoa: .........................................
Organo erabakitzailea: ..........................................................................
Erabakitakoa: ...............................................................................
Espediente-zenbakia (hala badagokio): .......................................
Baditut alegazioak ebazpen horren aurka jotzeko, hain zuzen ere, ondoren adierazten
ditudanak.
ALEGAZIOAK
Lehena
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Bigarrena
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
ESKARIA
Horrenbestez, 30/92 Legearen arabera (114. eta 115. artikuluak), gorako errekurtso hau
aurkezten dut ebazpenaren aurka, agiri honetan adierazitakoa onartzeko, eta, horren
ondorioz, aurkatutako ebazpena deuseztatzeko/era honetara aldatzeko:
......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.............................., ................(e)ko .........................aren ..........(a)
Izenpea
Izen-abizenak
(1) Errekurtsoa zein administrazio-organori zuzentzen zaion.
(2) Helbidea (jakinarazpenak egiteko): ez du zertan izan behar ohiko etxebizitza.
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