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biktima igerilekuko uretik ateratzera iritsi zenean, igerileku hartako mailaren 
erdialderaino gutxi gorabehera hondoratutako gorputz bati lagundu behar izan zion. 
Horren arrazoiak izan daitezke: sorosle bakarra egotearen zabarkeria edota, hark ahal 
zueneraino bere lana eginda, heriotza izatea saihestea posible izatea sorosle bat baino 
gehiago egon izan balitz. Izan ere, horrek ikuskapen egokia ahalbidetuko zukeen. 
Ondorioa, beraz, heriotza udal zerbitzuaren funtzionamenduaren ondoriozkoa dela da. 
 
 Epai oneslea, adingabeko batek igerilekuan izandako istripuagatik: seinaleztatu 
gabeko kristaleraren kontrako kolpea; gutxieneko erresistentzia (Madril, 1996-XII-12) 
 
Igerileku estalia kokatzen den zonaldera baimenik gabeko pertsonak sartzea galarazteko 
ez zegoen zaintzarik eta errekurtsogilearen semeak jotako kristalek ez zituzten behar 
bezalako erresistentzia eta seinaleztapen baldintzak betetzen. Hori, eta udalaren aldetiko 
kontrol falta instalazio horien funtzionamendu orokorraren gainean, arrazoi da zerbitzu 
publikoaren funtzionamendu ez normalari kaltea egozteko. Adingabekoaren kolpearen 
berehalako arrazoia irrist egin edota erorikoa edukitzea izateak ez du garrantzirik. Kontua 
da 8 urteko haurra erori zenean hartu zuen kolpeak ez zuela isolamenduaren apurketa 
ekarri behar. Gainera, seinaleztaturik egon behar zuen (antza, egun jada egin da). 
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aldera. Ez da biktimaren erru soila egiaztatu, ezta errurik izan zuenik ere; izan ere, 
cannabis sativa landaretik eratorritako produktuak kontsumitu zirela alegatzeak ez du 
frogatzen horrek eraginik izan zuenik itotzerakoan, eta biktimaren portaerari ezin egotz 
dakio bestelako errurik, igerilekuko ateak irekita jarraitu ez ezik, barruan gazte taldeak 
egon zirela egiaztatu delako. Horietako asko, gainera, kirol emanaldi horren beste edizio 
batzuetan ohikoa zen moduan, igerilekuan bainatu ziren edizio honetan ere. 
 
 Epai oneslea, igerilekuan eta jaurtiketa zonaldearen egoera kaskarraren ondorioz 
izandako istripuaren kasuan (Murtzia, 1997-XI-6). 
 
Administrazioaren ondare erantzukizuna erantzukizun zuzen eta objektibo moduan 
eratzen da, eta partikularrek ondasun edo eskubideetan jasaten duten lesio oro 
indemnizatzera behartzen du, betiere, herri zerbitzuen funtzionamendu normal edo ez 
normaletik eratorritakoa denean. Kontuan izan behar da Administrazioak eragindako 
kalte oro ez dela indemnizagarri, kalte antijuridikoa bakarrik, hau da, kaltetuak juridikoki 
kalte hori gain hartzeko betebeharra ez duenean. Kasu honetan egiaztatutzat jo behar da 
auzi jartzailea 1992ko martxoaren 6an, udal igerilekuan igeriketa ikastaroa egiten aritzean 
Udal Institutuko kirol teknikariaren zaintzapean, buruz jauzi zela ertzetik, belauniko 
egonda eta besoak paraleloki zabalduta izanda ertzaren ondoan kokatutako egurrezko 
taula baten gainetik. Uretara modu ez normalean erori zen (desorekatuta), jaurtitzeko 
oinarri hori behar ez bezala mugitu zelako. Ondorioz, aipatutako teknikariaren laguntza 
jaso behar izan zuen uretatik irteteko, eskuineko sorbaldan traumatismoa jasateagatik. 
Argi dago eragindako kalteen eta herri zerbitzuaren funtzionamendu ez normalaren 
artean kausaltasun erlazioa dagoela, lesioak igerilekuaren ertzean jarritako egurrezko 
xafla mugikorraren ondotik eragin zirelako. Xafla hori ez zen egokia adierazitako ariketa 
egiteko eta kalteak igerilekuaren ertza bainulariek irrist egitea ekiditeko moduan ez 
egotearen ondotik etorri ziren. Teknikariak, bere txostenean, gabezia horiek 
azpimarratzen ditu eta ziurtatzen, irrist egiteko arriskua egurrezko xafla erabili nahiz ez 
erabili zegoela. 
 
 Epai gaitzeslea, udal instalazio batean eta gimnasia eskola baten ondotik dutxatik 
irteterakoan izandako erorikoaren kasuan. 
 
Errekurtsogileak erorikoa izan zuen dutxatik irteterakoan; haren ustez, arrazoia 
alfonbrarik, oinazpikorik edo saretorik edota arriskua ekiditeko beste biderik ez egotea 
izan zen eta, ondorioz, ura pilatzen aritzea. Gertaerak eskumuturreko zaintiratua eragin 
zion. Administrazioaren erantzukizuna objektiboa da, beraz, ez da erru edo ilegaltasunik 
behar kaltearen egilean. Halaber, erantzukizuna zuzena da, arrazoi-ondorio moduko 
erlazio mota berehalakoa eta bakarra izan behar delako Administrazioaren jardunaren eta 
eragindako kaltearen artean, alegia, kausaltasun erlazioa edo kausazko lotura behar da 
kaltea Administrazioaren jardunari lotzeko. Kasu honetan, ez da behar bezala egiaztatu 
zein zen udal instalazioen egoera zehatza erorikoa jazo zenean. Izan ere, ez da nahikoa 
istripua izatea gertaera Administrazioaren erantzukizuna dela ondorioztatzeko. Horrela, 
baldosazko zorua den arren eta dutxatik eratorritako ur putzuak sortzen badira ere, 
horrek ez du frogatzen instalazioa desegokia denik mota horretako instalazioei eska 
dakizkien betekizunak ikusita. Edonola ere, instalazioaren erabiltzaileei arreta jartzea 
eska dakie, dutxatik irteterakoan gerta daitezkeen irristadak ekiditeko. Horrek biktimaren 
aldetiko balizko zabarkeria iradokitzen du, Administrazioaren kausazko lotura izan 
zitekeena apurtuz. Ondorio hori atera da instalazioen garbiketa lanak nork egin zituen, 
Kirol Sozietateak edo Udal Administrazioak, alde batera utzita. Hala eta guztiz ere, 
frogetatik ondoriozta daiteke garbiketa hori Udalak egiten zuela. 
 
 
 Epai oneslea, ito egin zen bainulari baten kasuan (Auzitegi Gorena, 2002-VI-4) 
 
Orain aztertzen ari garen kasuan, egiaztatutzat jo behar da kausazko erlazioa. Izan ere, 
sorosleak berak bere garaian Instrukzioko Epaitegian aitortutakotik ulertzen den moduan, 
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1991ko abuztuaren 17an, hamahiruak aldera, auzi jartzailea igerileku publikoan bainatzen 
zebilen, eta arrazoi zehaztugabeengatik zorabioa izan eta igerilekuan erori zen. Istripua 
gertatu zen unean hiru edo lau pertsona bakarrik zeuden eta instalazioetara 
bertaratutakoen kopuru osoak ez zituen 30 edo 40 pertsonak gainditzen. Bainulari batek, 
pertsona bat igerilekuaren hondoan zegoela ikusita, abisua eman zuen eta beste 
erabiltzaile bat, soroslea ez zegoela ikusita, zoritxarrekoa erreskatatzera jaurti zen. 
Gutxienez 5 minutu igarota, soroslea agertu zen eta lehen sorospenak bihotz-masajea  
egiten hasi, anbulantzian ospitalera eraman zuten arte. Kasazio arrazoi hori gaitzetsi egin 
behar da, Administrazioaren jardunaren eta eragindako kalte emaitzaren artean 
kausaltasun erlazioa egon zelako, berehalakoa eta zuzena, istripua jazo zenean langile 
espezializaturik ez egoteak agerian uzten duen moduan. 
 
 Neurri batean oneslea den epaia, igerilekuko eskaileretako barandaren egoera 
eskasa izateagatik (Aragoi, 1999-X-13). 
 
Errekurtsogileek funtzionamendu eskastzat jo zuten Udalak emandako zerbitzua. Izan 
ere, igerilekuaren jabea izanda, ez zituen behar bezala bete instalazio eta zerbitzuen 
zaintza eta ikuskapena egiteko eginbeharrak eta, bereziki, uretara sartzeko eskaileraren 
gaineko ardura axolagabetu zuen. Izan ere, eskubanda apurtuta eta hautsita egonda ere 
zartatu batekin, ez zuen konpondu edota berehala ordezkatu. Ondorioz, L M D 
adingabekoak, 1996ko urtarrilaren 23an, adierazitako kiroldegian igeri egiten ikasteko 
ikastaroa egiten zebilela eta igerilekura sartzeko eskaileratik jaistean, ezkerreko eskuko 
hatz txikia harrapatu zuen eta lesioak izan. Horrela, adierazitako arautegiak 
Administrazioaren aldetiko kalte-ordain betebeharra izateko eskatzen dituen betekizunak 
honakoak dira eta kasu bakoitzean frogatu behar dira: positiboen artean, 
administrazioaren jarduna, benetako kaltea, ebaluatzeko modukoa eta banakatua eta haren 
eta honen arteko arrazoi-ondorio lotura; froga aurkeztea erreklamatzailearen ardura da. 
Negatiboen artean, bat, halabeharrak ondoriozkoa izatea, eta hori frogatzea 
Administrazioaren ardura da. Beraz, lehen adierazitakoa aztertutako kasuan aplikatzean, 
ziurtaturik geratzen da prozesuan aurkeztutako froga, benetan ekonomikoki eta banaka 
ebalua daitekeen kaltea benetakoa dela eta erreklamatzaileek jasandako kaltea herri 
zerbitzuen funtzionamendu ez normaletik eratorritakoa dela, arrazoi-ondorio erlazio 
zuzen eta berehalakoaren ondorioz eta portaeran kausazko erlazioa eralda dezakeen esku-
hartze arrarorik izan gabe. Erantzukizuna nabaria da Udalaren aldetik, kirol instalazioak 
mantentzeko betebeharra urratzean. 
 
 
 KALTE MORALAK onesten dituen epaia, kalteak jazo ziren igerilekuaren udal 
zerbitzuaren funtzionamenduagatik, kaltea Administrazioaren izenean jardun zuenak 
eragindakoa izan nahiz kalte anonimoen ondotikoa izan (Gaztela eta Leon, 1999-IX-18). 
 
Kasu honetan, salatzaileen alaba eta ahizpak besoa berreskuratzea zaila zen, eta horrek 
eta prozesuaren luzerak justifikatu egiten dute bere horretan kaltetuarentzako ondorioak 
oso larriak izan zitezkeenaren ezinegon egoera sortzea, nahiz eta beldur hori ez zen 
benetan gauzatu. Udal igerilekuko uraren arazketa zerbitzuaren funtzionamendu ez 
normalaren eta kalte moral horien arteko kausaltasun erlaziorako ez da arazorik agertzen. 
 
 
 Ondare erantzukizuna onesten duen epaia, kirol zentroan izandako istripuagatik 
kirol lehiaketaren ospakizunean itotzea jazotzeagatik (Sevillako Auzitegia, 2001-I-24). 
 
Kirol lehiaketa ospatu zenean, egiaztaturik dago igerilekuan auzi jartzailearen semea ito 
zela. Igerilekua futbol zelaiarekin lotzen duten ateak irekita zeuden eta egiaztaturik dago 
igerilekuan kirol ekitaldiaren parte-hartzaileak zeudela, igerilekuan bainua hartuz. 
Gertaera horiek Udalaren erantzukizuna egiaztatzen dute, kirol ekitaldiaren antolatzaile 
zen heinean eta igerilekuaren erabilera aurrez ikusi behar izan zuelako, horrek dakarren 
arriskua baloratuz. Aitzitik, ez zen neurri egokirik hartu azkenean gertatutakoa ekidite 
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 Epai gaitzeslea, preskripzioagatik (Gaztela Mantxa, 2003-XII-9) 
 
Mota fisikoko kalteentzako aginduzko erregimenetik abiatu behar da. Horrela, 
erreklamatzeko eskubidea gertaera jazo eta urtebetera preskribatzen da, nahiz eta epea 
ondorioak osatu edo haien helmena zehazten denetik aurrera hasiko den. Beraz, 
zalantzagarria da administrazio erreklamazioa sortzen duten gertaerak 1998ko uztailaren 
5ean jazotzea eta erreklamazioa, berriz, 1999ko abenduaren 24an. 
Perituaren frogak ezartzen du auzi jartzaileak jasandako lesioaren helmena lotailuetan 
edota beste guneren batean minik gabeko kolpeak eragin zuela oinean. Aldi berean, ez da 
lesiorik sumatu hezurretan eta osatzeko oina garaieran izatea, bendaje trinkoa, behatzak 
mugitu eta zaintzea, ohiko analgesikoak eta sendagilearen kontrola gomendatu zitzaion. 
Kontua da auzi jartzaileak udal igerilekuko oinak garbitzeko tokian izandako lesioaren 
bidez 1996ko irailean izandako beste istripu batek eragindako kolpe ondorioak 
erreklamatu nahi dituela. 
 
 
 Epai oneslea, udal igerileku publikoan izandako istripuaren kasuan sorosle 
bakarra egon eta zerbitzua behar bezala ez eskaintzeagatik (Andaluzia, 2003-XI-27) 
 
Udalak kudeatutako neurri txikiko igerilekuak gehienez 24 pertsonako edukiera zuen; 
instalazioak funtzionamenduan zeuden eska zekiekeen betekizun guztiekin, nahiz eta 
denboraldi horretan berriro irekitzeko lizentzia ez zen abuztuaren 29ra arte eman eta 
arrisku altukotzat jo bertan kokatutako oztopoengatik. Horrela, ikuskapen eta prebentzio 
neurriak areagotzea beharrezkoa zen. Uztailaren 4an begirale sorosle bat kontratatu 
zuten. Froga fasean ez zen egiaztatu hark titulazio eta prestakuntzarik zuenik, nahiz eta 
salbamendu eta sorosle tituluak bazituen. Enrique jauna, 16 urte, uretan murgilduta 
zegoen uztailaren 27an eta azaleratzen hasi zen, beste gazte bat uretara jaurti zenean 
Enrique bertan zela ikusi izan gabe. Ondorioz, lepoaren zonaldean jo zuen eta bat-batean 
paralizatuta geratu. Beste erabiltzaile batzuk eta baita sorosleak berak ere uretatik atera 
behar izan zuten, OLT baten laguntza jasoz. Soroslea erabiltzaileetako batek abisatu 
behar izan zuen.  Ondare erantzukizunaren izaera objektiboa denez, garrantzitsuena 
zerbitzuaren titulartasuna udalarena izatea eta zerbitzu hori erabiltzean biktimak 
jasandako kaltea dira, eta kausazko lotura dago zerbitzuaren emakidaren eta jasandako 
kaltearen artean halabeharrezko arrazoirik sumatu gabe. Izan ere, bi bainularien arteko 
talka zorizkoa izan bazen ere, talde batek erabiltzen duen igerilekuaren toki eta eremuari 
datxekion arriskuetako bat da. Ondorioz, esan daiteke administrazio jardueraren 
funtzionamendua normala izanda ere, horrek ez duela esan nahi Udala eragindako kaltea 
ordaintzetik salbuetsita geratuko litzatekeenik. 
 
Horrez gain, ordea, funtzionamendua ez normaltzat, okertzat, irregulartzat edo 
axolagabetzat jotzen da. Instalazioetan sorosle bakarra zegoen, edukiera ikusita eta 
indarrean eta aplikatzeko moduan zegoen 1960ko igerilekuen Araudiaren 22. artikulua 
aztertuta sorosle kopurua beste bat bazen ere. Garrantzia duena, ordea, kausazko lotura 
izatea da zerbitzuaren funtzionamenduarekin eta hori ez da sorosle kopuruaren hain 
menpekoa, sorosleak behar bezala eta arduraz egiten dituen ikuskapen eta prebentzio 
funtzioen menpekoa baizik. Ohikoa zen erabiltzaileak “bonba” moduan jaurtitzea 
igerilekura, sorosleak inolako ohartarazpenik egin gabe. Horrek nabarmenki areagotzen 
zuen gorputza uretan sartzearen indarkeria, kontrolik eza eta intentsitatea. Eta, gutxienez, 
ikuskapen berezia eta etengabeko presentzia eska zitezkeen. Soroslea, ordea, ez zegoen 
bainuen zonaldean edota igerilekuaren ertzean, bigarren gaztea uretara botatzen zen unea 
sumatu ahal izateko. 
 
 Erantzukizuna onestearen epaiaren aurka jarritako kasazio-errekurtsoa gaitzesten 
duen epaia, udal igerileku publikoan izandako istripuagatik soroslea ez zegoenean 
(Auzitegi Gorena, 2001-VII-23) 
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1996ko otsailaren 1eko 20:00ak aldera, udal igerileku estaliko emakumeen aldagelan, 
interesduna alabetako bat janzten zebilela, metro eta erdiko luzera duen eserleku 
metalikoetako bat apurtu egin zen haren hanketako bat baldintza desegokietan 
egoteagatik, eta interesdunari erori zitzaion ezkerreko oinaren gainean, behatzeko 
falangea apurtzea ekarriz. Ondorioz, administrazio jardueraren ondoriozko kalteak 
ordaintzeko aurkeztutako erreklamazioari aldeko erantzuna eman behar zaio. 
 
 Epai oneslea, titulartasun publikoko kirol eremuan erorikoa izateagatik: Kirol 
pistaren inguruan zabaldutako kutxeta zegoen. IRABAZI LORTUGABEA 
(Extremadura, 2003-VI-27) 
 
Paddlea praktikatzen aritu eta pistatik kanpo irtendako pilotaren bila joatean, jolastokitik 
gertu kokatutako kutxeta baten barruan erori zen biktima. Kutxetak ez zuen estalki, 
sareto edo antzeko segurtasun sistemarik, eta arriskua adierazten zuen seinalerik edo 
zonalde zehatza mugatzen zuenik ere ez zegoen. Gainera, ez zegoen argiztapenik.  
 
Kontuan izan behar da biktimak arkitektoaren lanbide liberalaren jarduera garatzen duela 
eta haren soldata ez dela finkoa edota aldizkakoa, eta beste urte batzuetan lortutako 
mozkinen gaineko froga argirik ere ez dagoela. Datu zehatz eta egiazkoetan oinarrituz, 
eta ez hipotetikoetan, jurisprudentziak eskatzen du errekurtsogileak enkarguak jasotzen 
jarraitu izanaren kontrafroga benetan izatea. Aitzitik, ez da ezezkorik sumatu. 
Jurisprudentziak exijitzen duen irabazi lortugabearen frogarik ez dago eta, kritika sanoa 
eginda, balio gutxi izango lukete enpresa pribatuen alegazioek, arkitekto elkargoak 
horien berri ez duenean mota horretako enkargu edo lanak hain araututa egonda ere. 
 
 Erantzukizuna onesten duen epaia, ituxurren ondorioz sortutako ur putzuetan 
irrist egiteagatik (Euskal Autonomia Erkidegoa, 2003-II-3). Errua norena den ez da 
zehazten. 
 
Errekurtsogilea futbito partidua jokatzen zebilen kiroldegiko pista estalian; erortzen ari 
zen ur ituxur baten ondoriozko putzu batean irrist egin eta kolpe handia jaso zuen. 
Administrazioaren ondare erantzukizuna ezaugarritzen duten elementuak agertzen dira, 
izan ere lesioak eragiteko arrazoi bakarra, soila eta zuzena kiroldegiko kantxa baldintza 
egokietan mantendu ez duten udal zerbitzuen funtzionamendu desegokia izan zen. 
Baldintza horiek ez dute betetzen zerbitzu bati eska dakion gutxienekoa eta horrekin 
kirolariek ur putzuetan irrist egiteko eta lesioak jasateko zuten arriskua agerikoa da. 
 
 Epai oneslea, udal kiroldegiko instalazioetan kondentsazio txarra egotearen 
ondorioz sortutako putzuan irrist egin eta erorikoa izatearen kasuan (Euskal Autonomi 
Erkidegoa, 2002-IX-13). 
 
Partidua hasi eta berehala, jokoaren jaurtiketa batean eta jokalari bakar batek ere sumatu 
ez zuen eta sabaitik zetorren hezetasun orbanaren ondorioz, interesdunak irrist egin zuen 
eta lurrera erori zen. Horrek apurketa eragin zion. Erorikoaren arrazoia kantxako putzua 
izan zen, instalazio horretako estalduraren diafragman sortutako kondentsazio handiaren 
ondorioz sortua, neguko egun euritsu eta hotzetan bereziki. Kondentsazio hori 
diafragmari emandako konponbide tekniko okerraren ondorio da. Zehatutako aseguru-
etxeak adierazitako errugabetasun arrazoiak ez dira konbentzitzeko modukoak, ez baita 
lesionatuaren errurik frogatu Legeak exijitutako kausaltasun erlazioaren apurketa 
ziurtatzeko. Epaileak ezin onar dezake ondare erantzukizuneko egozpenari jarritako 
eragozpen hori, izan ere, gertaera eragozlea izanda Administrazio salatuari dagokio 
alegazioak eta egiaztapenak aurkeztea eta kasu honetan aukera hori alde batera utzi du 
erabat, errekurtso honetan agertu ez izanagatik. Bigarrenik, eragindako istripuaren 
ezaugarriek, jokoa hasi zenean hain zuzen, arrazoizko egiten dute futbito jokalariek gerta 
zitekeena aurrez ez ikustearen aukera, kontuan izanda udaleko zerbitzuen betebehar 
orokorra dela kirol instalazioak baldintza ezin hobeetan izatea zerbitzua ematerakoan eta 
horrek irauten duen denbora guztian. 
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JURISPRUDENTZIA AUKERAKETA 
 
Gidaliburuan zehar aipatu direnez gain, hurrengo epaiak erantsi dira: 
 
 Igerilekuan izandako irristadaren kasuan emandako epai gaitzeslea (Valentziako Auzitegi 
Nagusia, 2003-II-20). 
 
Udal igerilekutik ateratzean izandako erorikoa, bertara sartzeko mailan kokatutako marmol 
losetan irrist egitean. Bustita zegoen eta materiala oso irristakorra da. Badirudi frogaturik 
geratu dela erorikoa emakumeen aldageletatik igerilekura sartzeko mailan jazo zela. 
Sartzeko maila marmolezkoa da, baina igerilekurako sarbideak hormigoi 
bibroprentsatuzkoak dira, prefalco motakoak, eta hori material ez irristakorra da. 
Halaber, igerilekurako sarbidean bertako arauak zehazten dituen informazio kartela dago, 
oinetako egokien beharra azpimarratuz. Aitzitik, salatzaileak adierazi du kartel hori 
sarrera nagusian dagoela eta ez igerilekurako sarbidean. Horri dagokionez, epaileak 
adierazi du kokapena egokia dela eta, gainera, nabaria dela ur guneetan oinetakoak ez 
erabiltzea arriskutsua dela, hain zuzen ere, izan daitezkeen erorikoengatik. Arrazoi 
horrengatik nekez egotziko zaio Administrazioari inolako erantzukizunik, hasierako 
oharrari jaramonik egin gabe salatzailea oinutsik sartu zelako igerilekuaren zonaldean.  
 
 Epai gaitzeslea, igerilekua eraikitzeko erabilitako materialarengatik eta zorua 
bustita egoteagatik igerilekuan izandako erorikoaren ondotik jasandako lesioen kasuan 
(Madril, 2004-V-18) 
 
Administrazioaren erantzukizuna erantzukizun objektiboaren edo gertaerak izandako 
ondorioen arabera zehazten da, beraz, kaltea eragin duen administrazio jardueraren 
titularrek edo kudeatzaileek doloz edo erruz jardun dutela frogatu beharra ez izateaz gain, 
herri zerbitzua behar ez bezala garatu dela frogatzea ere ez da beharrezkoa. Izan ere, 
aplika daitekeen erregimen juridikoa eratzen duten konstituzioko eta legeko manuek 
indemnizatzeko betebeharra ezartzen dute herri zerbitzuen jarduna normala izan denean... 
Eragindako kalteengatik ordaina eskatzea eragin duten gertaerak aztertuta, ikus daiteke ez 
direla beharrezko elementu guztiak agertzen Administrazioari erantzukizuna eskatzeko. 
Izan ere, saihestezina da eta aldeak bere gain hartzen duen arriskua da igerilekuan ura 
egotea, eta ez da behar bezala frogaturik geratzen istripua jazo zen tokian material 
desegokia erabili zenik igerilekua eraikitzeko. 
 
 Epai oneslea, zorua irristakor egonda udal igerilekuko zoruan erorikoa izateagatik 
(Galizia, 2004-III-25) 
 
Adingabekoak igerilekuko aldagelen sarreran ez aldageletan bertan izandako erorikoaren 
arrazoi erabakigarria zoruan erabilitako materiala da, irristakorra zelako zorua bustita 
egotean eta, ondorioz, egokia ez zelako igerileku batentzako. 
 
 
 Epai oneslea, putzu bat egonda udal igerilekuan izandako erorikoagatik (Gaztela 
eta Leon, 2004-XI-29) 
 
2000ko abuztuaren 2an, adingabekoak erorikoa izan zuen udal igerilekuko aldagela 
bateratuetan. Arrazoia zorua irristakor egotea izan zen, ur putzua egoteagatik eta, 
erorikoaren ondorioz, bi ebakortz apurtu zituen... Egozpena kaltea eragin zen eremuan 
ematen zen zerbitzuaren edo jardueraren administrazio titulartasunak zehazten du eta 
salatutako Udalari egoz dakio. Izan ere, gertaerak jazo ziren igerilekuko aldagelen 
titulartasuna udalarena da eta horrek instalazioak baldintza ezin hobeetan izatea eskatzen 
du, modu horretan aipatutako zentrora zihoazen pertsonen segurtasuna bermatuz. 
 
 Epai oneslea, igerilekuko aldageletan erorikoa izateagatik eserlekuaren 
apurketaren ondotik (Madril, 2003-V-22) 
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OSPITALEAK KIROL INSTALAZIOETAN ISTRIPUA IZAN DUTEN ERABILTZAILEEI 
EGINDAKO ERREKLAMAZIORAKO EREDUA 

 
---------------KO OSPITALEA 
 
 
Bilbon, -------- 
 
 
 Jaun/andre agurgarriak: 
 
 
 ------------------------------- andreak Gurutzetako Ospitalearen idazkiaren kopia helarazi 
dio erakunde honi. Horren bidez ----------ko kiroldegian izandako kirol istripuaren gaineko datu 
zehatz batzuk eskatu zaizkio eta adierazi, informazioa bidali ezean berari bidaliko diozuela 
faktura. 
 
 
 Jakinarazi nahi dizuegu Eusko Jaurlaritzak onartutako Kirolaren 14/1998 Legearen 78. 
artikuluaren arabera, lehen mailako osasun laguntza, presazkoa eta zehaztugabea, eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko herritarrek eginiko kirol praktikatik eratorritakoa, osasun sistema 
publikoak emango duela, betiere, lege honen 48. artikuluan horien derrigorrezko asegurua ezarri 
ez bada. 
 
 
 Hori dela eta, uste dugu ez dela egokia faktura udaleko kirol instalazioan istripua izan 
zuen erabiltzaileari helaraztea, eta erakunde honen aldetik erantzukizunik dagoela uste baduzue 
kiroldegiaren kudeatzaile den heinean eta erabiltzaileari emandako osasun laguntzaren ondorioz, 
jakingo duzue Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioaren Legearen 44. artikulua 
aplikatuz administrazio honi dagokizuen agindeia egin diezaiokezuela. 
 
 
 Adeitasunez, 
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         14.1.  OSPITALEAK KIROL INSTALAZIOETAN ISTRIPUA IZAN DUTEN 
ERABILTZAILEEI EGINDAKO ERREKLAMAZIORAKO EREDUA 
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Administrazioak nolabaiteko jarduera garatu beharko lukeela gertaerak eta lesioak 
egiaztatzeko. 

 
Errekerimendu horri emango zaion erantzuna ezezkoa izatea gomendatzen da, osasun 
laguntza hori zerbitzu unibertsala delako eta herritar guztiei eskaintzea derrigorrezkoa 
delako. 

 
• Ospitalea zuzenean lesioa izan duen, eta, ondorioz, osasun laguntza jaso duen 

kirolariarengana jotzearen kasua gertatzen da. Badirudi horren helburua erabiltzaileak beste 
erakundeari eskaera hori helaraztea dela, bai aseguru-etxe bati, bai instalazioari berari.  

 
 
Bigarren kasu horretan ez da egokitzat jotzen Ospitalearen jarduna, osasun zerbitzuen 
erabiltzailea presiopean jartzea eragiten delako eta hari nolabaiteko atsekabea sorrarazten 
zaiolako egotzi zaion zorra ikusita nahiz zor hori beste administrazio bati helarazi behar dioila 
jakitean. Kasu horietan, eta instalazioaren erabiltzailea babesteko xedez, jarraian adieraziko dena 
bezalako idazki bat gertutu daiteke Ospitaleari bidaltzeko. 
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14. 2. KASU BEREZIA: BESTE HERRI ADMINISTRAZIO BATZUEI ERAGIN-
DAKO KALTEAK 
 
Bai Konstituzioak, bai Legeak, partikularrek herri administrazioen aldetik kalte-ordaina 
jasotzeko eskubidea izango dutela diote; aitzitik, ez dute esaten herri administrazioek eskubide 
berdina dutenik. Edonola ere, beste herri administrazio batzuen partetik mota horretako 
erreklamazioak onartzearen aldeko ebazpen judizialen bat xedatu izan da. Horrela, 1994ko 
urriaren 14ko epaiak Bizkaiko Foru Aldundiaren legitimazio aktiboa onartu zuen analogia 
arrazoiak erabiliz eta akats judizialaren eskubidea eta justizia administrazioaren funtzionamendu 
okerra zehazterakoan ez dagoelako lesionatutako subjektuei eragingo dien mugarik, kasuan 
kasuko kalte-ordainak eskatzeko. 
 
Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioaren Legearen 19. artikuluak Estatuko, 
erkidegoetako eta tokiko administrazioei ematen die legitimazioa jurisdikzioan, eta ezin uler 
daiteke herri administrazioak babesgabetasun egoeran daudenik beste administrazio batzuen 
egintzen aurrean. Haiek behartuta daude administratuen interesak defendatzera eta horretarako 
beharrezkoak diren ekintzak garatzeko aukera onartu egin behar zaie. 
 
Aitzitik, ez dute ohiko administrazio bidera jo behar. Zuzenean, jurisdikzioaren bidea irekitzen 
da, nahiz eta aurretiaz nolabaiteko jarduna izan behar duten Jurisdikzioaren Legearen 44. 
artikulua aplikatuz. 
 
“Herri administrazioen arteko auzietan ezingo da errekurtsoa administrazio bidean jarri. 
Edonola ere, administrazio batek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen duenean beste 
administrazio baten aurka, aurretiaz xedapena indargabetzea, egintza baliogabetzea edo 
ezeztatzea, jarduera materiala bertan behera utzaraztea edo aldaraztea edo halabeharrez egin 
behar duen jarduera hastea eska diezaioke. 

Agindeia organo eskudunari zuzendu beharko zaio, xedapena, egintza edo jarduera eza 
zehaztuko duen idazki arrazoitu bidez, eta bi hilabeteko epean egin beharrekoa izango da 
araua argitaratzen denetik edo Administrazio eskatzaileak ekintza, jarduera edo jardun eza 
ezagutu edo ezagutzeko aukera izan duenetik. 

Agindeia gaitzetsi egiten dela ulertuko da jasotzen den unetik hasi eta hurrengo hilabetean 
idazkia jaso duenak erantzunik ematen ez badu. 

Alde batera uzten da gai honen gainean toki erregimeneko araudian xedatutakoa” 
 
 Agindeia Administrazioak eta xede horretan organo eskuduna den batek egin beharko 
dute. Ez du zertan jarduera gauzatzeko organo eskuduna izan, baina ez luke baliorik izango 
agindeia funtzionario batek edo kanpoko abokatu batek eginikoa bada. 
 
 Merezi du kirol instalazioetan jazotako istripuen ondorioz hainbatetan izandako kasu bat 
aipatzea. Ospitaleen erreklamazio kasuak dira, kiroldegietan istripua izan dutenei laguntza 
ematearen ondotik. Badirudi kirol federatuaren garapena aseguratzeko betebeharraren ondotikoa 
dela. Ospitaleek zerbitzu horiek fakturatzeko joera mantentzen dute. 
 
 Bi modutara egin ohi da. 
 
• Ospitaleak Administraziora jotzen badu, prozedura ikusi berri duguna izango litzateke. 

Ospitaleak Administrazioari eskatuko dio bere instalazioetan kirolariari istripu batean 
izandako kalteen ondorioz emandako laguntza medikoak eragindako gastuak ordain 
diezazkiola. Ondare erreklamazioa ez bada ere, erantsi behar da agindeia egiten duen 
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3. EREDUA 
 
E R L 
S. 27, 5.a 
BILBO 
 
Bilbon, 1999ko urtarrilaren 20an. 
 
 Jaun agurgarria: 
 
 Jakinarazi nahi dizut 2000ko urtarrilaren 19an -------------ren lehendakariak hurrengo 
ebazpena xedatu duela: 
 
 “---------ko kiroldegian, futbol eta errugbi zelaira sartzeko eskaileretan, kokatutako 
ureztahodiarekin estropezu egin duen semearengatik E R L jaunak aurkeztutako ondare 
erantzukizuneko idazkia ikusi da. 
 
 GERTAERA: antza, istripu hori ---------ko futbol zelaiko harmailetako lanen 
esleipendun zen Montajes L enpresaren jardunaren ondoriozkoa izan zen. 
 
 GERTAERA: kalteak ez ziren eragin Administrazioaren berehalako ondorio 
zuzenarengatik edo hark gertututako proiektuan akatsak egoteagatik. 
 
 OINARRIA: 13/95 Legearen 98. artikuluaren 3. atalak dio kontratariari entzun egin 
behar zaiola eta kalteen erantzukizuna zein alderi dagokion adierazi. Aipatutako artikuluaren 2. 
atalean jasotako kasuetatik ez denez bat ere betetzen eta 2. oinarrian jaso den moduan, ezin zaio 
erantzukizuna Administrazioari egotzi, kontratariari baizik. 
 
 Adierazitakoaren itzalpean, lehendakariak Estatutuen 13. artikuluaren babesean, honakoa 
EBAZTEN du: 
 
 1.- Erreklamatu den gertaeraren erantzukizuna MONTALES L, S.A. enpresari 
dagokiola adieraztea; ------------- Kiroldegiko futbol zelaiko harmailak eraikitzeko lanen 
esleipenduna izanda. 
 
 2.- E R jaunak horrela eskatuta izapidetu den administrazio erantzukizuneko prozedura 
amaitutzat jotzea. 
 
 3.- Erabakia interesdunei jakinaraztea; administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahalko 
dute ebazpen hau jaso eta bi hilabeteko epean Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi 
Nagusiaren kasuan kasuko Salan. 
 
Adierazi berri denaren kaltetan izan gabe, interesdunak berraztertzeko nahibadako errekurtsoa 
jarri ahal izango du ebazpen honen aurka eta -----------------------ren lehendakaritzaren aurrean, 
hilabeteko epean jakinarazpena jasotzen den unetik". 
 
 Jarraian, adierazitako enpresa topatzeko datuak adieraziko dizkizut: 
 
 Helbidea:  MONTAJES L S.A. 
Etorbidea 11, 3.a 
48002 BILBO 
Telefonoa:  944. 
 
Jaso ezazue agur bero bat, 
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 “---------ko kiroldegian, futbol eta errugbi zelaira sartzeko eskaileretan, kokatutako 
ureztahodiarekin estropezu egin duen semearengatik E R L jaunak aurkeztutako ondare 
erantzukizuneko idazkia ikusi da. 
 
 GERTAERA: antza, istripu hori ---------ko futbol zelaiko harmailetako lanen 
esleipendun zen Montajes L enpresaren jardunaren ondoriozkoa izan zen. 
 
 GERTAERA: kalteak ez dira eragin Administrazioaren berehalako ondorio 
zuzenarengatik edo hark gertututako proiektuan akatsak egoteagatik. 
 
 OINARRIA: 13/95 Legearen 98. artikuluaren 3. atalak dio kontratariari entzun egin 
behar zaiola eta kalteen erantzukizuna zein alderi dagokion adierazi. Aipatutako artikuluaren 2. 
atalean jasotako kasuetatik ez denez bat ere betetzen eta 2. oinarrian jaso den moduan, ezin zaio 
erantzukizuna Administrazioari egotzi, kontratariari baizik. 
 
 Ondorioz, lehendakariak Estatutuen 13. artikuluaren itzalpean, honakoa EBAZTEN du: 
 
 1.- Erreklamatu den gertaeraren erantzukizuna MONTALES L, S.A. enpresari 
dagokiola adieraztea; ------------- Kiroldegiko futbol zelaiko harmailak eraikitzeko lanen 
esleipenduna izanda. 
 
 2.- E R jaunak horrela eskatuta izapidetu den administrazio erantzukizuneko prozedura 
amaitutzat jotzea. 
 
 3.- Erabakia interesdunei jakinaraztea; administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahalko 
dute ebazpen hau jaso eta bi hilabeteko epean Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi 
Nagusiaren kasuan kasuko Salan. 
 
Adierazi berri denaren kaltetan izan gabe, interesdunak berraztertzeko nahibadako errekurtsoa 
jarri ahal izango du ebazpen honen aurka eta -----------------------ko Lehendakaritzaren aurrean, 
hilabeteko epean jakinarazpena jasotzen den unetik". 
 
 
 Edonola ere, lehendakariak ebazpen zuzen eta egokiena hartuko du. 
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2. EREDUA 
 
Bilbon, 2000ko urtarrilaren 18an. 
Txostena lehendakariarentzat: 
 
 
 1999ko azaroaren 25ean, E R L jaunak ondare erantzukizunagatiko erreklamazioa 
aurkeztu zuen 11 urteko J R F bere semearen izenean. 
 
 Lesioen eta herri zerbitzuaren funtzionamenduaren arteko kausaltasun erlazio moduan, 
interesdunak adierazi zuen semeak estropezu egin zuela kiroldegiko futbol eta errugbi zelaietara 
sartzeko eskaileretan kokatzen zen ureztahodi batekin eta azpimarratu, eskaileren azken zatian 
pareta zegoela eta barrualdetik txorrota edo iturri batzuk zituela. Eskaileretan zegoen ureztahodia 
horiei konektaturik zegoen. 
 
  
Bestalde, -----------------------n dagoen erreklamazioaren eta aurrekarien edukia ikusita, istripua 
L enpresaren jarduera baten ondotik eragin zela uste da, ---------go futbol zelaiko harmailetako 
lanen esleipendun izanda. Ondorioz, prozedura hasi da xede horretarako Herri Administrazioen 
Kontratuen 13/95 Legearen 98. artikuluan ezarritakoari jarraiki". 
 
 Ebazpen hori interesdunari eta Montajes L enpresari jakinarazi zaie 1999ko abenduaren 
29an, kiroldegi horretan 2000ko urtarrilaren 3an egindako lanen esleipendun izanda. 
Interesdunak agindeiari erantzun dio, baina ez du aipamenik egiten inguruabar horren gainean. 
Esleipendunak ez du emandako epearen barruan erantzun. 
 
 Adierazitako 13/95 Legearen 98.1 artikuluak ezartzen du kontratariaren betebeharra 
izango dela hirugarren batzuei eta kontratua burutzeak eskatutako eragiketen ondorioz etorritako 
kalte eta eragozpen guztiak indemnizatzea. 
 
 Artikulu horretako 2. atalak eransten du Administrazioa ere erantzule izango dela kalte 
eta eragozpen horiek bere agindu zuzenaren eta berehalakoaren ondorioz eragiten direnean edo 
Administrazioak berak gertututako proiektuak dituen akatsen ondoriozkoak direnean. Kasu 
honetan, ordea, ez dira kasu horiek agertu. 
 
 Adierazitako artikuluaren 3. paragrafoak dio hirugarrenek aurretiaz eskatu ahalko diotela 
kontratazio organoari, gertaera jazotzen denetik hasi eta urtebeteko epean, kalteen erantzukizuna 
zein alde kontratatzaileri dagokion adieraz dezala, behin kontrataria entzunda. Eskumen hori 
erabiltzeak ekintza zibilaren preskripzio epea eteten du. 
 
 Hori dela eta, kalteen erantzukizuna zein alderi dagokion adierazi behar du. 
 
 
 Uste dut ulertzen dela erantzukizun hori kontratariari dagokiola, kalteak ez direlako 
eragin 13/95 Legearen 98.2 artikuluak ezarritako kasuetan; hau da, kalte eta eragozpen horiek ez 
dira Administrazioaren agindu zuzen eta berehalakoaren ondorioz eragin edota hark gertututako 
proiektuan zegon akatsen baten ondorioz. Aldi berean,                      jaunak aurkeztutako 
erreklamazioaren ondorioz irekitako espedientea amaitutzat eman behar da. 
 
 Lehendakariari dagokio akordio hori onartzea, Estatutuek haren eskumentzat jotzen 
dutelako kontratuetako kontu horiek ebaztea. 
 
 Adierazitakoagatik hurrengo ebazpen proposamena egiten da: 
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1. EREDUA 

MONTAJES L S.A. 
Etorbidea 11, 3.a 
 BILBO 
 
Faxa: 944. 
 
 Bilbon, 1999ko abenduaren 30ean. 
 
 
 Jaun/andre agurgarriak: 
 
 
 Jakinarazi nahi dizuet ----------------n ondare erantzukizunagatiko prozedura izapidetzen 
ari dela E R L-k horrela eskatuta. Horri ebazpena eman dio erakunde honen Lehendakaritzak eta, 
besteak beste, honakoa ezartzen du: 
 
 “..... 
Bestalde, -----------------------n dagoen erreklamazioaren eta aurrekarien edukia ikusita, istripua 
L enpresaren jarduera baten ondotik eragin zela uste da, ---------go futbol zelaiko harmailetako 
lanen esleipenduna izanda. Ondorioz, prozedura hasi da xede horretarako Herri Administrazioen 
Kontratuen 13/95 Legearen 98. artikuluan ezarritakoari jarraiki". 
 
 Adierazitakoagatik eta aipatutako manuaren itzalpean, MONTAJES L, S.A. enpresak 10 
egun baliodun ditu jakinarazpen hau jasotzen duenetik aurrera kontratazio organoak hark 
esateko duena entzun dezan, alderdi kontratatzaileetatik kalteen erantzule zein den zehazteko. 
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13.1.- KONTRATISTAREN ERANTZUKIZUNAGATIKO GERTAEREN 3 EREDUK. 
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• Apurtzen den muskulazio makina baten erabiltzea, pisua haren albo baten gainean eroriz. 
Kontrataria behartuta dago materiala mantendu eta zaintzera. 

 
 Alokairu kontraten kasuan 
 
 Kiroldegiko kafetegian gaizki jarritako baldosa batekin estropezu egiten duen emakume 
baten kasua. 
 
 Lorezaintzako kontraten kasuan 
 
 Palaxu batzuen atzean zeuden kristal batzuekin ebakia egiten duen haurraren kasua, 
kontrataren langileek horiek aurreko egunetan bildu ez izanaren ondorioz. 
 
 
 Komenigarria da kontrataria erantzukizun zibileko asegurua sinatzera behartzea, eremu 
orokorrean, ustiapenarenean, ugazabenean eta lan zehatzenean. Aseguratu moduan kontrataria, 
Administrazioa eta, horrelakorik dagoen kasuan, azpikontrataria egongo lirateke.  
 
 Jarraian, kasu horietarako eredua aurkezten da. 
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• Zerbitzu publikoen kudeatzaile pribatua Administrazioaren botereekin eta hark haren esku 

horiek utzita jarduten duen kasuak. 
 
• Kontratariak eragindako kalteari aurrea hartu eta ekiditeko eska zekiokeen ardura erabili 

ez zenean, erabili behar izanda ere. Oinarrian dagoen printzipio nagusia da kalteak 
eragiten dituenaren gainean beste batek ikuskapen eta antolamendu funtzioak baditu haren 
jarduera zehaztea posible izanez, ikuskatzailearen ardura izango dela eragindako kaltea. 
Adierazitako egileari ez zaio arrazoirik falta eta egoera horretan egon daiteke, zerbitzuak 
emateko kontratuen kasuan batez ere, enpresa kontrataria Administrazioaren botereen menpe 
dagoenean neurriz gain, kontratua betearazterakoan jarduteko eremu librerik izan gabe. 

 
 Azken kasu horretan gomendagarria da ezarpen teknikoen baldintza-agirietan 
zehaztasunez ezartzea zein diren kontratariaren betebeharrak, batez ere erabiltzaileekin harreman 
zuzena izango duten kontrata haietan, bai kontratariak berak zerbitzua emango dielako, bai haien 
ondoan lana garatuko duelako. 
 
Kontratariaren erantzukizun adibideak 
 
Hurrengo kasuak benetakoak izan dira, nahiz eta guztiek ez dute erreklamazioa ekarri izan. 
 
 Lanak egiteko kontraten kasuan 
 
• Jokalari bat eskaileretan behera erori zen, enpresa kontratariak lan batzuk egiteko eta inolako 

seinaleztapenik gabe gune hartan zabalduta zerabilen ureztahodiarekin estropezu egitean. 
 
• Ikastetxe bateko ikasleak zikindu egin ziren margoarekin, kiroldegiko kanpoaldeko horman 

lan batzuk egin zirenean. 
 
• Igeri egiten ikasteko eskoletan, ihesak konpontzen ari ziren poliuretano betelanarekin; batek 

zirrikitua igaro zuen eta uretara iritsi, ikasleetako bat kaltetuz.  
 
Azkeneko kasuan, proiektuan akatsa zegoela uste izan daiteke eta, ondorioz, erantzukizuna 
Administrazioarena izango litzateke. Izan ere, enpresa ihesak konpontzen aritzean izan liteke 
zirrikitua igaro eta igerilekuraino iristeko moduko neurria duten ihesak daudela ez jakitea. 
Halaber, uste izan daiteke Administrazioak ez zuela aurrez ikusi igarotzeko modukoak eta 
igerilekua erabiltzaileentzako ixteko moduak zirenik. 
 
Aitzitik, uste izan daiteke kontratariak ez zuela trebetasunik izan bere lanean, eta, gutxienez, 
erantzukizunaren zati bat hari egotzi. 
 
 Garbiketa lanak egiteko kontraten kasuan 
 
Igerilekura sartzeko eskaileretan eta ur xaboiduneko putzuetan estropezu egiteagatik lurrera erori 
zen emakumearen kasua. Putzuak garbiketa lanak egiteko kontratako langile batek egin zituen, 
instalazioak erabil daitezkeen ordutegian garbitzean, bertako lan horiek erabiltzaileak sartu 
aurretik egin beharrekoak izanda ere. 
 
 Kirol zerbitzuen kontraten kasuan 
 
• Gimnasia ikastaro batean irrist egin zuen emakume baten kasua, zorua irristakor egoteagatik 

egin berri ziren lan batzuek eragindako hauts esekiaren ondorioz. Kontrataren irakasleak ez 
zuen ikastaroa bertan behera utzi, zoruaren egoeraz jabetu arren. 
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Doktrina aldeak 
 
 Kontratariek eragindako kalteen erantzukizunerako lege sistema argi zehaztuta egonda 
ere, beti egon da horren gaineko iritzi aldea bai doktrinan, bai jada utzitako jurisprudentziaren 
batean. Erabilitako arrazoietako bat horren kokapena zen, arauetan (Estatuaren kontrataziorako 
Araudiaren 134. artikulua) eta ez lege mailako ezarpenetan. Egia da eremu judizialean eta 13/95 
Legea onartu zenetik ez dirudiela hark ezarritako sistematik aldendu denik. 
 
 Doktrinaren gutxieneko sektore batek ulertu du kalteturikoak ekintza zuzena izango 
lukeela zerbitzuaren titular den Administrazioaren aurrean eta hark kalte-ordaina ordaindu 
beharko lukeela. Ondoren, atzerabidezko ekintza izango luke emakidadunaren kontra eta hark 
kalte-ordainaren gastuak bere gain hartuko lituzke azkenean. 
 
 Gomendagarria dena Administrazioak adierazpenak egitea da, hau da, ebazpenean 
kalteak indemnizatzeko betebeharra alderdi kontratatzailearena dela adieraz dezala. 
Administrazio prozeduran ez bada adierazpenik eskuratu Administrazioaren aldetik, isiltasun 
negatiboaren ondoriozko gaitzespenaren kasuan bezala, zaila da egoitza judizialean kaltea 
kontratariak eragin duela dioen alegazioa kontuan hartzea. 
 
 Bitarteko eta bidezko konponbidea, Manuel Rebollo irakasleak azpimarratu bezala, 
Administrazioaren erantzukizun subsidiarioa onartzea litzateke, kontratistaren 
kaudimengabeziko kasuetan. Horrela, administratuen bermea areagotuko litzateke baina 
egileak berak onartzen du oinarrizko lege araua beharko litzatekeela hori jasotzeko. Rebollok 
adierazitako ildo hori jarraitzen duen jurisprudentziako adibide bat ikus daiteke, ENPRESA 
KONTRATARIAk eragindako kalteengatik erantzukizuna onesten duen Epaian (Gasteizko 
Epaitegia, 2005-IX-1). 
 
Eskatzen den erantzukizuna kalean izandako erorikoaren ondotikoa da. Arrazoia lan batzuk 
izan ziren, enpresa kontratari bati esleitutakoak haiek. Administrazioak, auzi jartzailearen 
erreklamazioa jaso ondoren, txostena eskatu zion lanen kontratariari eta erreklamazioa 
gaitzetsi zuen, uste zuelako istripua kaltetuaren beraren aldetiko arreta faltaren ondorio 
bakarrik izan zela. 

Epaitegiak ondorioztatu du lesioa frogatu egin dela eta ez dagoela betebehar juridikorik 
interesdunak hori bere gain hartzeko. Ondorioz, lehenik eta behin, enpresa kontrataria izango 
litzateke eragindako kaltea konpontzeko arduraduna eta, edonola ere eta kaltetuaren 
ikuspegitik, salatutako Administrazioa, bigarrenik, subsidiarioki zolatze lanak kontratatzean. 
 
 Kontratariaren betebeharretarako salbuespenak 
 
 Legean ezarritakoarekin bat etorriz, hurrengoak izango lirateke salbuespen: 
 
• Kalte eta eragozpen horiek Administrazioaren agindu zuzen eta berehalako baten ondorioz 

eragiten direnean, Administrazioa izango da arduraduna legeek ezarritako mugen 
barruan.  

• Halaber, Administrazioa izango da hirugarren batzuei eragindako kalteen erantzule, berak 
lanen kontratuan edo fabrikazio horniduran gertututako proiektuaren akatsen baten 
ondorioz gertatutakoak badira. 

 
 Berriro ere Manuel Rebollori jarraiki, zuzeneko ekintza hori onartzeko salbuespen 
batzuk erants genitzake. 
 
• Bi agenteetatik, kontrataria edo Administrazioa, kaltea eragin duena nor den zehaztea 

posible ez diren kasuak. Prozesu baten garapenean ematen diren osasun zerbitzuak, bai 
zentro publikoetan, bai itundutakoetan. 
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Azpimarratzekoa da manu horiekin bat etorrita hurrengo jurisdikzioei eratxekitzen zaizkiela 
hurrengo ezagutzak: 
 
• Administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioari, hirugarren batzuei kontratuak betearaztean 

eragindako kalte eta eragozpenen gaineko ezagutza, Administrazioaren agindu zuzen eta 
berehalakoaren ondoriozkoak izatean edo hark gertututako proiektuetako akatsen 
ondoriozkoak izatean. 

 
• Ohiko jurisdikzioari, kontratariek gainerako kasuetan eragindakoak izatean. 
 
Subjektu arduraduna nor den aldez aurretik ikertzea 
 
Zailtasuna kaltea zein subjekturi egotzi zehaztean dago: Administrazioari edo kontratariari hain 
zuzen. Horretarako, Kontratuen Legeak, 97. artikuluan, Administrazioari iritzia emateko aukera 
ematen dio. 
 
Eskumen hori erabiltzeak ekintzaren preskripzio epea eteten du. 
 
Legearen idazkera ikusita, Administrazioaren adierazpenak ez dira borondatearen adierazpen 
izango, kaltetuarentzat erabilgarritasun urriko nahibadako bidea baizik. Hark kaltearen arrazoien 
gaineko eta arduraduna benetan nor denari buruzko orientabidea emateko aukera izango du. 
 
 Interesdunak, adierazpenak jasota, bide bat edo beste aukeratu ahalko du. Are gehiago 
esanda, aukeratutako jurisdikzioak, interesdunak kaltea nori egotzi dion gorabehera, 
adierazpenen kontrako zentzuan erabaki ahalko du. 
 
 Eta bigarren errekurtso batean, beste jurisdikzioa ere ez da aurreko adierazpenen menpe 
egongo. Gauzak horrela, bi jurisdikzioak eskumenik gabeak agertuko balira, kaltetutako aldea 
interesdunarena izango litzateke, eta legalki egin ahalko zukeen gauza bakarra eskumen gatazka 
negatiboa litzateke Auzitegi Gorenaren Sala bereziaren aurrean.  
 
 Egile batzuk diote, tutoretza judizial eraginkorraren eskubidearen defentsan, bi 
jurisdikzioak izango liratekeela eskudun erantzukizunaren gainean adierazpenak egiteko, kaltea 
eragin duen subjektua nor den alde batera utzita. Edonola ere, legegileak ondare erantzukizuneko 
kontuak ezagutzeko betebeharra administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioari ziurtasunez 
eratxekitzeak zaildu egiten du jurisdikzio zibilak gai horren gaineko ezagutzak izatea.  
 
 Interesdunarentzat jarduera gomendagarriena adierazpenak ondare erantzukizuneko 
prozedura izapidetzerakoan egitea da, Administrazioak, izapideturikoa ikusita, erantzukizuna 
kontratariarena dela ondorioztatuta. Hori dela eta, interesdunak Administrazioaren aldetiko 
erreklamazioa egitea beharrezkoa litzateke. 
 
 Kasu honetan gomendagarria da prozeduraren intzidentezko izapidea hastea, prozedura 
nagusiaren barruko beste prozedura bat izango balitz bezala. 
 
 Horrela, entzuna izateko izapidea egiten da, bai kontratariarekin, bai interesdunarekin. 
Administrazioak uste badu kaltea kontratu bat betearaztearen ondotik eragindakoa dela eta, 
beraz, erantzukizuna kontratariarena dela, ebazpen gaitzeslea emango luke Kontratuen Legearen 
97. artikuluan oinarrituz eta erantzukizuna hari eratxekiz. 
 
 Interesdunak bi jurisdikzioetara joateko aukera izango luke; bai ohikora, eta hark 
kontratariaren erantzukizuna adierazi, bai administrazioarekiko auzietarakora, Administrazioa 
nahiz kontrataria zehatuz. 



 129

13. 1. KASU BEREZIA: KONTRATARIEK ERAGINDAKO KALTEAK  
 
1995ean Herri Administrazioen Kontratuen Legea onartu ondoren, lege maila eman zitzaion 
administrazioen Kontratariek eragindako kalteen kasuan interesdunek haiei zuzenean 
erreklamatu behar izatearen sistemari.        
 
Jarraian, ekainaren 16ko 2/2000 Legegintzazko Dekretuak onartutako Legearen egungo testu 
bateginaren manu batzuk berridatzi dira:
 
97. artikulua. Kalte eta eragozpenen indemnizazioa. 

1. Kontratariaren betebeharra izango da hirugarren batzuei eta kontratuaren betearazpenak 
eskatutako eragiketen ondorioz eragindako kalte eta eragozpen guztiak indemnizatzea. 

2. Kalte eta eragozpen horiek Administrazioaren agindu zuzen eta berehalako baten ondorioz 
eragiten direnean, Administrazioa izango da arduraduna legeek ezarritako mugen barruan. 
Halaber, Administrazioa izango da hirugarren batzuei eragindako kalteen erantzule, berak 
obra kontratuan edo fabrikazio horniduran gertututako proiektuaren akatsen ondorioz 
gertatutakoak badira. 

3. Lehenik eta behin, hirugarren horiek kontratazio organoari eskatu ahal izango diote, 
gertaera jazotzen den unetik urtebete igaro arte, kalteen erantzukizuna zein alderdi 
kontratatzaileari dagokion zehatz dezala, kontrataria entzun izan ondoren. Eskumen hori 
erabiltzeak ekintza zibilaren preskripzio epea eteten du. 

4. Edonola ere, kalte horien erreklamazioa kasu bakoitzari aplika dakion legeriak ezarritako 
prozedurarekin bat etorriz egingo da. 
 
143. artikulua. Lanak egitea eta kontratariaren erantzukizuna. 

1. Lanak baldintza agiri administratiboan bildutako hizpaketa zehatzei eta kontratuaren 
oinarrian dagoen proiektuari zorrozki atxikiz eta hura teknikoki interpretatzean lanen 
zuzendari fakultatiboak kontratariari eman diezazkion jarraibideekin bat etorriz egingo dira.  
Jarraibide horiek ahoz emandakoak badira, idatziz berretsi beharko dira ahalik eta epe 
laburrenean, aldeentzako lotesleak izan daitezen. 

2. Lanak egiten diren bitartean eta berme epea bete arte, kontrataria eraikuntzan suma 
daitezkeen akats guztien erantzule izango da. 
 
162. artikulua. Betebehar orokorrak. 

Kontrataria (herri zerbitzuen kudeaketa kontratuarena), orokorrean, hurrengo betebeharrak 
betetzera behartuta dago: 
a). 
b) 
c) Hirugarren batzuei zerbitzuaren garapenak eskatzen dituen eragiketengatik eragin dakizkien 
kalteak ordaintzea, kaltea Administrazioari egotz dakion arrazoiren batengatik denean salbu. 

Halaber, 1955eko Toki Erakundeen Zerbitzu Arautegia topa daiteke (2001eko kontratazio 
araudiarekin bat etorriz eta indargabetu ez den gainerako guztian indarrean dago): 
 
Emakidunaren betebehar orokorrak izango dira... Zerbitzuaren funtzionamenduak hirugarren 
batzuei eragin diezazkien kalteak indemnizatzea, horiek Udalbatzak ezarritako klausula 
saihestezin bat betez burututako egintzen ondoriozkoak badira salbu. 
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PROZEDURA LABURTUARI EKITEKO EREDUA 
 
 ....... jaunak egindako erreklamazioaren ondorioz erakunde honetan izapidetutako ondare 
erantzukizuneko prozedura ikusi da. 
 
 Izapidetutakotik ikusten da kausaltasun erlazio nabaria dagoela herri zerbitzuaren 
funtzionamenduaren eta .............. jaunak jasandako lesioaren artean. Kaltearen balorazioa eta 
kalte-ordainaren kopuruaren kalkulua ere argiak dira. 
 
 Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
30/92 Legearen 143. artikuluak dio, prozedura orokorra hasi eta gero, eskumena duen organoak 
prozedura laburtua hezurmamitzea erabaki dezakeela, badin eta inolako zalantzarik gabe ikusten 
badu kaltea zerbitzu publikoaren funtzionamenduaren ondorioz izan dela eta zehatz-mehatz 
finkatu badaitezke kaltearen balioespena eta kalte-ordainaren zenbatekoaren kalkulua. Hori 
horrela izanik, eta kalte-ordainak jasotzeko eskubidea onartzeko, 
 
 Ebazten dut: 
 
Adierazitako espedientetik eratorritako ondare erantzukizunaren zehaztapenerako prozedura 
laburtua izapidetzea agintzea, prozedura orokorraren jarduerak bertan behera utziz. 
Ebazpen hau interesdunari jakinaraztea, entzuna izateko izapidea irekiz. Horretarako, 
prozeduraren baitan dauden dokumentuen zerrenda emango zaio, egoki iritzitakoen kopia 
eskuratzeko aukera izan dezan. Bost eguneko epea ematen zaio alegazioak egiteko eta 
dokumentu eta justifikazioak aurkezteko. 
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b) Entzuna izateko izapidea; ohikoan bezala, interesdunari espedienteko dokumentuen 
zerrenda emango zaio, egoki irizten dituenak eskuratzeko aukera izan dezan. Gehienez bost 
eguneko epea emango da alegazioak egiteko eta dokumentu eta justifikazioak aurkezteko. 

 
Epe horretan prozedura itun bidez amaitzea proposatu ahal izango da. 
 
c) Irizpenak, entzute izapideak bezala, prozedura orokorrean duen sendabide berdina du. 

Salbuespena ezarritako 10 eguneko epe laburrean egin beharrekoa izango litzatekeela da. 
 
d) Ebazpena. Ezaugarri zehatza du. Irizpena ez badator bat ebazpen proposamenarekin edo 

itundutako amaierarenarekin, organo eskudunak prozedura orokorra egitea erabaki beharko 
du. Lotarazteko txostenaren kasu bat izango litzateke. 

 
e) Balizko ebazpena. Eskaera ukatutzat jotzeko, 30 eguneko epea igaro behar da 

Administrazioak ebazpenik egin gabe, baina horrez gain, ez da prozedura orokorraren 
etendura egin behar izan. 

 
 
 Ofizioz hasitakoetan bezala, erantzukizuneko prozedurari azkartasuna ematea da kontua. 
Kasu horretan bezala, Administrazioak oso gutxitan erabiltzen du hau ere. 
 
 
 Jarraian, prozedura laburtua hasteko eredu batzuk eskaintzen dira. 
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12. PROZEDURA LABURTUA 
 
30/92 Legeak prozedura berritzailea ezartzen du. Ez da prozedura orokorretik ezberdina; 
aztertzen ari den kasuan Administrazioaren erantzukizuna onartzeko behar adina elementu 
dagoela argi geratzen denean, prozedura orokorreko izapideak alde batera utz daitezke. Horrela, 
denbora eta izapideak aurrezten dira Administrazioak berak kalte-ordainerako eskubidea dagoela 
ikusten duen kasuan. 
 
 Legeak dio hurrengo elementuak agertu behar direla: 
 

• Prozedura orokorrak hasita egon behar du (bai ofizioz, bai aldeak eskatuta). 
• Administrazioaren aldetiko ondare erantzukizunagatiko elementu jakin batzuk argiak 

izan behar dute: 
 

Kausaltasun erlazioa herri zerbitzuaren funtzionamenduaren eta lesioaren 
artean. 
Kaltearen balorazioa. 
Kalte-ordainaren zenbatekoaren kalkulua. 

 
 Horrela, organo eskudunak izapideak prozedura laburtu bidez burutzea ados dezake. 
 
 
 Ondorioak honako hauek izango dira: 
 
Ebazteko epea 30 egunera laburtzea. Epe horretan ez bada ebazpenik egiten, gaitzesletzat 
joko litzateke. Kontraesankortzat har daiteke, izan ere, organoak prozedura hori erabiltzen badu 
izapidetzeari hasiera emateko, ebazpen oneslerako behar adina datu dagoela uste izateagatik da. 
Aitzitik, Administrazioaren isiltasunaren ondorioz gaitzeslea izanda ere, hori abantaila izango 
litzateke administratuarentzat, bide judiziala irekiko litzatekeelako horrela. 
 
 
Izapideak laburtzea: 
 
a) Prozedura laburtuaren hasiera. Prozedura izapidetzen duenak, espediente orokorra nola 

garatu den ikusita eta adierazitako elementuak nabaritzat joaz (kausaltasun erlazioa, kaltearen 
eta kopuruaren balorazioa), OFIZIOZ adosten du: 

 
• Prozedura orokorra bertan behera uztea. 
• Prozedura laburtuari ekitea. 

 
 Interesdunak prozedura laburtua hastea proposa dezake, baina organo instruktoreak 
bakarrik har dezake erabaki hori. Ez dago horretara behartzen duen ezarpen legalik, eta 
erabateko eskumena du izapideekin prozedura orokorraren bidez jarraitzeko. 
 
 Egoera lehengora itzul daiteke, beraz, uneren batean izandako hasierako iritzi hori 
desagertzen bada, organo eskudunak prozedura orokorrarekin jarraitzea ados edo proposa 
dezake, lehen sumatutako inguruabarrak agertzen ez direla uste izateko dituen arrazoiak 
justifikatuz. 
 
 Prozedura laburtua hasteko unea entzuna izateko izapidea egin aurretik da, eta hori 
koherentea da ematen zaion arintasunarekin. 
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Berraztertzeko errekurtsoa nahibadakoa da, beraz, interesdunak hori jartzeko edo 
auzietarako bidera zuzenean joateko aukerak ditu. Behin ebatzita, interesdunak 
errekurtsoa ebazten duen ebazpenaren aurka errekurtsoa jarri nahi badu, 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri beharko du administrazioarekiko auzietarako 
Epaitegian, ebazpenaren jakinarazpena jasotzen duenetik bi hilabeteko epean. Urtebeteko 
epean ez bada erantzunik lortzen, berraztertzeko errekurtsoa gaitzetsitzat joko da. 
 
Askotan, berraztertzeko errekurtsoa interesdunaren aldetiko haserrealdi moduan hartzen 
da, Administrazioak irizpidea aldatzea zaila baita. Are gehiago esanda, une batean 
errekurtso hori jartzeko aukera desagertu ere egin zen, Administrazioari 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarriko zitzaionaren asmoa iragartzen zion idazki 
moduko batengatik ordezkatuz. 
 
Nik gomendatzen dut hasierako prozeduran jarritako interes berdina jartzea errekurtso 
honen ebazpenean ere, erreklamatzaileak errekurtso idazkian adierazitako kontu 
guztiei erantzunez eta baita hutsik edo ulertutzat jo ahal izan diren ebazpeneko 
puntuak argituz ere. 
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egiaztatutako erakunde, instituzio edo enpresek, publiko zein pribatuek, emango dituzte. 
Soroslea igerilekua funtzionamenduan den ordutegi guztian egongo da bainurako aldean. 
Erabilgarri dauden segurtasun-elementuak non dauden eta nola erabiltzen diren jakin beharko 
du, eta duen lanpostuari dagokion egitekoak burutuko ditu soil-soilik.  
 
Sorosle kopurua ez da elementu subjektiboa izango, kopuru hori instalazioaren kudeatzailea ez 
den beste norbaitek ezarritakoa izango baita. Horrela, adierazitako 33. artikuluak dio 
arduradun sanitarioak izango direla sorosle bat baino gehiago jartzea erabaki dezaketenak, 
zirkunstantzia hauetakoren bat dagoenean: 
• Urtegien arteko bereizketa fisikoak behar bezala zaintzen uzten ez duenean. 
• Hobeto zaintzea behar denean, igerilekuaren edukiera, dimentsioak, jolaserako 

elementuak, izaera eta urtegiak kontuan hartuta. 

Etor daitekeen arazo bat desfibriladoreen erabilera izango da. 2007ko otsailaren 12ko aldizkari 
ofizialean, Pertsonal Ez-sanitarioak Kanpoko Desfibriladore Automatikoak 
Erabiltzeari Buruzko urtarrilaren 23ko 8/2007 DEKRETUA argitaratu zen, eta bereziki 
diseinaturik dago jende asko izaten duten eremuetan kokatzeko. Dekretu horrek ikastaro, 
baimen eta gainerako betekizunen gainean ezarritako xedapenak errespetatu egin 
beharko dira tresna horiek erabiltzerakoan. Kontuan izan beharko da orain arte 
emandako zerbitzuen zerbitzu osagarria dela eta, arautegi hori urratzen bada eta 
heriotza etortzen ondorio moduan, ziurrenik erantzukizuna sumatuko dela erabilera 
desegokia izateagatik.  
  
j) Ospitalea 
 
II. Kasu berezia kapituluan, erreklamazio horien kasu zehatza aztertuko da. 
 
k) Likidoekin edo produktu kimikoekin izandako kontaktua 
 
Kirol instalazioko toki batzuetan erabilera bateratua egon daiteke, langileen laneko toki eta 
kiroldegiarentzat. Izan liteke modu horretan likidoekin edo produktu kimikoekin kontaktua 
izatea edo objektuekin talka egitea.  Zerbitzu bat betearazteari badagokio, gero argituko den I. 
kasu berezian aztertuko litzateke. 
 
 
Kausaltasun erlazioa ziurtatzen den kasu horietan gerta liteke, Administrazioak itundutako 
amaiera adosteko nahia izanda ere, interesdunak ez izatea akordioa lortzeko asmorik eta uziak ez 
arintzea. Hori ez da ohikoena, baina kasu horretan erreklamazioa partzialki onets dezakegu 
bidezkotzat ulertzen dugunaren arabera edo, bestela, gaitzesteko aukera dugu interesdunak 
Epaitegian irabaz dezan eskubide hori. 
 
Egoera horretan juridikoki onespen partziala egin beharko litzateke, guk bidezkotzat jotako 
balorazioaren arabera. Ez da bidezkoa erreklamazioa erabat gaitzestea interesdunak Epaitegira jo 
behar izateko eskubide osoa baliarazteko. Are gehiago esanda, Epaitegiak erreklamazioan 
eskatutako kopuruaren gainean onespen partziala egin eta errefusatu egin dela ikusten badu, 
Administrazioaren esfortzua baloratuko du eta hartutako erabakia kontuan izango. 
 
11.2. BALIABIDEAK 
 
Ebazpenaren aurka, hurrengo errekurtsoak jarri ahalko dira: 
 

• Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa (judiziala): Administrazioarekiko auzietarako 
Epaitegian jartzen da, ebazpena jakinarazten denetik bi hilabeteko epean. 

 
• Berraztertzeko errekurtsoa: ebazpena egin zuen organo berdinaren aurrean jartzen da, 

hilabeteko epean.  
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g) Ebakiak, arropa puskatzea ate, eserleku, eta abarretan katigatzeagatik 
 
Haurren orpoetan ebakiak gerta daitezke, igerilekuaren hondoak gres azuleiuren bat aske 
izateagatik; igarolekuan ez da horrelakorik izango, han oinetakoak jantzita izan behar direlako. 
Kasu horretan, instalazioaren gabezia izan dela ulertu behar da eta indemnizaziorako akordiora 
iritsi. Edonola ere, kopurua ez da gehiegizkoa izango. 
 
Ebazpen ezberdina egingo litzateke, hasiera batean, erabiltzailea ate, eserleku edo beste 
elementuren batera katigaturik geratuko balitz. Objektu hori non kokatzen den aztertu behar 
dugu eta faltarik sumatzen ez bada, erreklamazioa gaitzestea egokia izango litzateke. 
 
h) Armairuetatik gauzak lapurtzea 
 
Kasu askotan, kiroldegiak harrobi izaten dira lapurrentzat; izan ere, kirola egitera doazenek 
janzkiak eta kirola egitean enbarazu egingo dieten objektuak kentzen dituzte kirola egiteko eta 
xede horretarako jarritako armairuren batean uzten. ........................k objektu horiek ez bazituen 
armairuan utzi, ez dirudi erreklamazioa egokia denik. 
 
.................k bere gauzak armairuan utzi bazituen, nolabait hark instalazioarengan jarritako 
konfiantza traditu da eta instalazioa kudeatzen duenari nolabaiteko “culpa in vigilando” e dakio. 
Edonola ere, erantzukizuna sen onak oso baliozkotzat jotzen ez dituen objektuentzako bakarrik 
jarri beharko litzateke. Arropengatik eta beste gauza gutxirengatik emango genuke 
indemnizazioa, baliozko objektuak edo dirua alde batera utzita. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 2006ko abenduaren 11ko epaian, horrelako 
armairu batean izandako lapurretaren kasua aztertzen da. Alegatutako gertaera frogatzeko 
elementurik ez izateaz gain, honakoa adierazi zen: "apurtu egiten da kausazko lotura, 
hirugarren baten esku-hartzearen ondorioz. Hark Zigor Kodean lapurreta moduan 
zehaztutako delitua egiten du eta hari delitua egin izana egoz dakio, Administrazioari inolako 
erantzukizunik egoztea egoki izan gabe. Izan ere, kiroldegiko Zerbitzu Araudian esaten da 
armairuak erabiltzaileen eskura jartzen direla, Udaleko Kirol Erakundeak bertan gordetako 
diruaren edo objektu baliodunen erantzukizuna bere gain hartu gabe". 
 
Gomendagarria da, beraz, antzeko klausula sartzea zerbitzua arautzen duen Araudian edo 
ordenantzan. 
 
i) Bat-bateko gaixotasunak 
 
Bihotzekoak edo itotzeak, kasu. Erreklamazioa arretaz aztertu behar da, batez ere eragindako 
ondorioa neurri handikoa denean. Inguruabar berezirik sumatzen ez bada, bihotzekoengatik edo 
antzekoengatik izandako erreklamazioak gaitzetsi beharko lirateke, zerrenda honetako a) 
puntuaren barruan kokatuko liratekeelako. 
 
Epaitegiek ez dute barkatzen sorosle falta. Soroslerik ez zegoela, hura bere tokitik kanpo zebilela 
edo axolagabekeriaz jardun zuela, adingabekoa zela edo behar adina prestakuntzarik ez zuela 
ziurtatzen den kasuetan eta sorosle kopurua nahikoa ez zela egiaztatzen den kasuan, epaiak 
onesleak izaten dira. 
 
Kasu horietan, eta gure aldetik akatsa izan dela argi ikusten ez den bitartean, interesdunak 
sorosle zerbitzuaren jardun desegokia arrazoitzeko erabilitako alegazioei indarra kentzearen alde 
egin behar da, aurreko paragrafoan adierazitako inguruabarrak oso subjektiboak izan 
daitezkeelako. 
 
 Erabilera kolektiboko igerilekuen araudi sanitarioa onartzen duen Eusko 
Jaurlaritzaren otsailaren 18ko 32/2003 DEKRETUAREN 33. artikuluak honakoa ezartzen du:
“Erabilera kolektiboko igerilekuek sorosle bat edukiko dute, uretako salbamenduari eta lehen 
sorospenak emateari buruzko prestakuntza duena”. Prestakuntza arduradun sanitarioek 
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11.1. EBAZPENA EGITEKO GOMENDIOAK 
 
 Jarraian, kirol instalazioetako zerbitzuek erantzukizuneko prozedurak hasteko kasuen 
sistematizazioa eskaintzen da. Gomendio batekin datoz, baina ez da ahaztu behar kasu bakoitza 
ezberdina dela eta batean gomendagarri izan daitekeena ez duela zertan beste batean ere izan; 
gainera, erreklamazio berdin batean hemen gogartutakoak ez diren beste kasu ezberdin batzuei 
egotz dakieke. Epaitegira iristen direnetan ere ebazpen ezberdina lor daiteke, agerian antzeko 
jazokizunak izan arren. 
 
a) Kirol praktikak berak eragindako lesioak, bai biktimak erabilitako 

objektuengatik, bai inolako tresnarik erabili gabe 
 
Kirolariak lesioa jasateko arriskua hartzen du bere gain, beraz, erreklamazioa gaitzetsi behar da. 
 
b) Beste erabiltzaile batzuekin izandako kolpeak edo erabilitako tresnekin 

izandakoak 
 
Alde bakarreko nahiz alde biko arriskuaren kasurako edota ikusleek jasandakorako, 
erreklamazioak gaitzetsi egin beharko lirateke. 
 
c) Hirugarren pertsona batzuei eragindako kalteak, kaltearen eraginak kirol 

praktikarekin zerikusirik ez duten pertsonenganaino iristeagatik 
 
Lehen ere adierazi da baloi batek jotzen duen eta atzerako ispilua apurtzen dion ibilgailuaren 
jabearen kasua; kotxearen jabeak ez du errurik, baina behar bezala jardun duen kirolariak ere ez. 
Interesdunarekin akordio batera iritsi beharko litzateke, Administrazioaren erantzukizuna 
onartuz jokoaren jaurtiketa normaletik horrelako objektuak irtetea posible den instalazioa 
jartzeagatik. 
 
d) Euri putzuak edo euriak zuzenean eragindako kanpoko hezetasunak egoteagatik 

izandako irristadak 

Administrazioari ez litzaioke erantzukizunik egotzi behar. Instalazioak izan dezakeen gabeziaren 
bat salbuespen (adibidez, zoruaren diseinua txarra izatea, uraren iragazketa edo kanporaketa 
galaraziz), uste dugu euriak eragindako hezetasun horiek administrazioa erantzukizunetik 
askatzen dutela halabeharrezko arrazoia izateagatik. 
 
e) Barruko hezetasunengatiko irristadak 

Kasu hau arretaz aztertu behar da; ituxurrak, iragazketak edo kondentsazioak bezalako 
gabeziarik sumatzen ez bada, gaitzetsi egin beharko da. Gune hezeetan izandako irristaden 
gainean eta gertaera horiek nabari moduan hartzeari buruz lehen adierazi dena gogoratuz, 
interesdunak zorua bustita zegoela eta irristakorra zela egiaztatu beharko du eta, horrelakorik 
lortzen ez badu, erantzukizuna hari igaro behar zaio arreta jar dezan. Hori guztia kasu bakoitzean 
agertzen diren inguruabarrak kontuan izanda egin behar da (ondoren lanak egin diren edo ez eta 
erorikoak maiz gertatzen diren ikusi beharko da). Instalazioan akatsen bat egiazta daitekeela 
sumatzen bada, itundutako amaierara iristea komenigarria izango litzateke. 

f) Estropezuak, erorikoak eta beste istripu batzuk 
 
Estropezu, eroriko eta istripu horiek ez badira instalazioaren gabezien ondorio, erreklamazioa 
gaitzetsi egin beharko litzateke, herri zerbitzuaren funtzionamenduaren ondorio ez izateagatik. 
 
Instalazioan akatsa izateagatik gertatzen bada, behin akatsa dagoela eta hori istripuaren arrazoia 
izan zela egiaztatuta, ez genuke izango interesdunarekin itundutako amaiera negoziatzea beste 
aukerarik. 
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 1.- P A M andrearen erreklamazioa gaitzestea, lehen adierazitako oinarriengatik. 
 
 2.- Jakinarazpena interesdunari helaraz dakiola agintzea; hark administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jarri ahal izango du Administrazioarekiko Auzietarako Bilboko Epaitegietan, bi 
hilabeteko epean ebazpen hau jasotzen denetik aurrera. 
 

Adierazi berri denaren kaltetan izan gabe, interesdunak berraztertzeko nahibadako 
errekurtsoa jarri ahal izango du ebazpen honen aurka eta ebazpena bera egin duen organo 
berdinaren aurrean, hilabeteko epean jakinarazpena jasotzen den unetik". 
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11.1.3- EBAZPEN PROPOSAMENERAKO TXOSTEN EREDUA 
 

“P A M andreak bere seme den A C A-ren izenean jarritako erreklamazioaren ondorioz 
izapidetutako espedientea ikusi da. 
 
 

 1. GERTAERA: 2006ko maiatzaren 18an, P A M andrearen idazkia jaso zen, A 
C A semearen izenean ondare erantzukizuneko prozedura hasiz. Balizko kausaltasun erlazio 
moduan adierazi zen apirilaren 27an, bere 10 urteko semeak, A C A-k, istripua izan zuela 
kiroldegiko zerbitzuak erabiltzen ari zela eta, ondorioz, hortz bat apurtu zuela (ezkerreko 
ebakortza). Erantsi du istripua igerilekua erabili ondoren ilea lehortzerakoan gertatu zela; antza, 
zonalde batzuk itxi egin zituzten lan batzuk egiteko eta erabili zitezkeen tobera bakarrak oso altu 
zeuden, aulkietara (azpian kokaturikoetara) igo behar izanez horiek erabiltzeko. Amaitzen du 
esanez, istripua kiroldegiaren erantzukizun zuzenekoa dela bere ustez, haurrentzako gune 
egokiak jarri behar izan zituelako lanekin hasi aurretik. Gauzak horrela, semeak, gertaera honen 
ondorioz, orain izan dituen eta etorkizunean izan ditzakeen eragozpen, gastu eta kalte guztiak 
bere gain hartzeko eskatu dio erakundeari. 
 
 2. GERTAERA: adierazitako espedientean interesdunak ziurtatu du aurrekoaren 
ondorioz hurrengo lesioak eragin zaizkiola: hortz baten apurketa (ezkerreko ebakortza); 
horregatik 4000,00 euroko kopurua erreklamatzen du. 
 
 3. GERTAERA: izapidetu den prozeduran hurrengo frogak jaso dira eta bilketa horren 
ondorioa gertaera honen emaitzari erantsi zaiola ulertzen da: 
 

----------- elkargo publikoaren ziurtatzaileak eginda, lesioen gaineko osasun txostena eta 
aurkeztutako argazkia. Gainera, instruktoreak argazki ezberdinak aurkeztu ditu, 2006ko 
apirilaren 27an sorosleak emandako laguntzaren gaineko txostena, lanak berrantolatzeko aktak 
eta ------------ kiroldegiko aldagelak erreformatzeko lanak hartzekoarekin batera. 
 
 GERTAERA: Herri Administrazioen araubide juridikoaren 30/92 Legearen 139.1 
artikuluaren arabera, partikularrek kasuan kasuko herri administrazioen aldetiko kalte-ordaina 
jasotzeko eskubidea izango dute beren ondasun eta eskubideetan jasandako edozein lesiogatik 
eta, betiere, lesioa herri zerbitzuen funtzionamendu normal edo ez normaletik eratorritakoa bada. 
Kasu honetan, ordea, interesdunak ezin izan du hori frogatu. Izan ere, prozeduran frogatutakoa 
ez da nahikoa A C A adingabekoak jasandako kaltea eta hori jazo zen balizko modua 
egiaztatzeko. Ondorioz, ezin egoz dakio herri zerbitzuaren funtzionamenduari eta kaltearen 
arrazoia ezezaguntzat jo behar da. Are gehiago esanda, interesdunak erreklamazioan adierazitako 
gertaeren bertsioa onartuta ere, kalteak ez dira herri zerbitzuaren ondorioz gertatu, haurra behar 
ez bezala aulki batera igo eta lehorgailuraino zuen distantzia ongi ez kalkulatzeagatik baizik. 
Ondorioz, haren kontra jo zuen bere jarduera propioaren ondotik, eta, beraz, ezingo litzaioke 
erakundeari erantzukizunik egotzi. 
 
 OINARRIA: gainera, Lege bereko 141.2 artikulua ikusita, kalte-ordainak manu horrek 
adierazitako arautegian zehaztutako balorazio irizpideen arabera kalkulatzen dira, eta eskatutako 
4000,00 euroko kopurua ez denez horietan adierazitako irizpideen araberakoa, arbitrarioki 
ezarritzat hartu behar da. Hausnarketa hori entzuna izateko izapidean, espedientean 32. 
zenbakiarekin jasotako 2006ko irailaren 27ko idazkian hain zuzen, bildutako interesdunaren 
iritziei aplika dakieke; izan ere, haren balorazioa frogaturik ez egoteaz gain, gainera balizko 
kasuetan eta ez eraginkorretan oinarritzen da. 
 
 
 Adierazitakoagatik, -------------------ren lehendakariak honakoa ezartzen du: 
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 Bestalde, maiatzaren 15eko idazkian (7. dokumentua), interesdunak dio lesioa 
martxoaren 10ean, 21:30etan, jazo zela, eta prezipitazioen txostenetik (18. dokumentua) ulertzen 
den moduan, UTC 17:00etan hasi zen euria (18:00etan ordutegi ofizialean) eta UTC 20:00-
21:00 tartean (ofizialean 21:00-22:00) euria aurreko ordu tarteetan baino arinagoa izan zen. 
Ondorioz, interesdunak eta haren kideek inguruabar hori sumatu behar izan zuten kirol 
jarduerari ekiterakoan, horretaz jabetuz eta jarduera burutzeak zekarren arriskua onartuz. 
 
 OINARRIA: gainera, adierazitako artikuluaren 2. atalak dio alegatutako kalteak 
benetakoa izan behar duela, nahiz eta kasu honetan 2006ko martxoaren 13tik maiatzaren 25era 
bitarte hartutako bajarekin bakarrik egiaztatzen den. Aitzitik, ez da froga eraginkorrik aurkeztu 
egun ez eragozleen eta geratu zaizkion ondorioen inguruan, beraz, horrelakorik ez dela egon 
ulertu behar da. 
 
 Adierazitakoagatik, _____________________-ren lehendakariak honakoa ezartzen du: 
 
 1.- F J P jaunaren erreklamazioa gaitzestea, lehen adierazitako oinarriengatik.  
 
 2.- Jakinarazpena interesdunari helaraz dakiola agintzea; hark administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jarri ahal izango du Administrazioarekiko Auzietarako Bilboko Epaitegietan, bi 
hilabeteko epean ebazpen hau jasotzen denetik aurrera. 
 

Adierazi berri denaren kaltetan izan gabe, interesdunak berraztertzeko nahibadako 
errekurtsoa jarri ahal izango du ebazpen honen aurka eta -----------------------ren 
Lehendakaritzaren aurrean, hilabeteko epean jakinarazpena jasotzen den unetik". 
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11.1.2- EBAZPEN PROPOSAMENERAKO TXOSTEN EREDUAK 
 
 Bilbon, 2007ko otsailaren 13an. 
 
 F J P jaunaren ondare erantzukizuneko erreklamazioaren prozeduran espedientea 
izapidetu da eta entzuna izateko eta esan behar duena esateko izapideak egin dira. Ondorioz, 
hurrengo ebazpen proposamena egiten dut: 
 
 

“F J P-k bere izenean jarritako erreklamazioaren ondorioz izapidetutako espedientea 
ikusi da. 
 
 
 1. GERTAERA: 2006ko apirilaren 28an F J P-ren idazkia jaso zen, bere izenean ondare 
erantzukizuneko prozedurari hasiera emanez. Balizko kausaltasun erlazio moduan, ----------------
--- kiroldegiko 1. frontoian 2006ko martxoaren 14an izandako lesioa adierazi du. Harengatik 
baja hartu behar izan zuen. 
 
 2. GERTAERA: adierazitako espedientean interesdunak ziurtatu du aurrekoaren 
ondorioz hurrengo lesioak eragin zaizkiola: 181 egun osatu-egonkortzeko; horietatik 74 
eragozleak izan dira eta 107 ez eragozle. Ondorio moduan, lehenengo behatzeko metatartso-
falange artikulazioaren mugaketa funtzionala eta orpoko mina izan du. Ondorioz, 3628,22 
kopurua eskatzen du egun eragozleengatik (74 * 49,03); 2824,80 ez eragozleengatik (107 * 
26,40); 622,77 puntu batekin baloratzen den ondorioagatik eta 33,14 biktimaren laneko 
adinarengatik aplikatzen den faktore zuzentzailearengatik. 
 
 3. GERTAERA: izapidetu den prozeduran hurrengo frogak jaso dira eta bilketa horren 
ondorioa gertaera honen emaitzari erantsi zaiola ulertzen da: 
 

Interesdunak horrela eskatzeagatik: Basurtuko Ospitaleko larrialdi orriaren kopia (8. 
dokumentua), baja parteen kopiak (9. eta 10. dokumentuak), lekukotza dokumentua (23tik 
41era), Osakidetzaren txostena (41etik 45era) eta baja eta alta parteak (46 eta 47) erantsi dira. 

 
 Gainera, instruktorearen aldetik eguraldi zerbitzuak 2006ko martxoan izandako 

prezipitazioen gainean egindako ziurtagiria (18. dokumentua), ------------- kiroldegiko 
zuzendariaren txostena (49-56 dok.) eta 2006ko abenduko eguraldi zerbitzuaren txostena (57 eta 
58) erantsi dira. 
 
 OINARRIA: 30/92 Legearen 139. artikulua ikusita, partikularrek kasuan kasuko herri 
administrazioen kalte-ordainak jasotzeko aukera izango dute beren ondasun edo eskubideetan 
jasandako lesio ororengatik, halabeharrezko kasuak salbu eta, betiere, lesioa herri zerbitzuen 
funtzionamendu normal edo ez normaletik eratorritakoa bada. Kasu honetan horrek esan nahi du 
erreklamazioa gaitzetsi egin behar dela.  
 

Horren arrazoia, lehenik eta behin, lesioa herri zerbitzuaren funtzionamenduaren ondorio 
ez izatea da. Kontrakantxaren eskuineko paretatik gertu geratzen den gunea eta frontoiko 
lehenengo zenbakiak kokatzen diren frontiseko murrua (F J P jaunak nahiz haren jolaskideek 
irristadaren tokitzat adierazitako kokapena, 27, 28, 30, 31, 39, 40 eta 41. dokumentuen arabera) 
bustita egotea egun hartako eguraldiaren ondorio da soilik, haizeak euria lekualdatu baitzuen 
haraino (49tik 56ra bitarteko dokumentuetan bildu den txostenean ikus daitekeen moduan). 
Instalazioan ez zegoen inolako gabeziarik, ez baitzegoen ituxur edota iragazpenik. Ondorioz, 
arrazoia halabeharrezkoa izan zen eta lehen aipatutako manuarekin bat etorriz Administrazioa 
erantzukizunetik kanpo uzteko arrazoietako bat da. 
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 1.- _________________________ jaunaren erreklamazioa erabat edo neurri batean 
gaitzestea/onestea, lehen azaldutako arrazoiengatik. 
 
 2.- Jakinarazpena interesdunari helaraz dakiola agintzea; hark administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jarri ahal izango du Administrazioarekiko Auzietarako Bilboko Epaitegietan, bi 
hilabeteko epean ebazpen hau jasotzen denetik aurrera. 
 
Adierazi berri denaren kaltetan izan gabe, interesdunak berraztertzeko nahibadako errekurtsoa 
jarri ahal izango du ebazpen honen aurka eta ebazpena bera egin duen organo berdinaren 
aurrean, hilabeteko epean jakinarazpena jasotzen den unetik". 
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11.1.1- EBAZPENA EGITEKO ESKEMA EREDUA 
 
 Bilbon, 2001eko otsailaren 3an. 
 
 
 ______________________ jaunaren ondare erantzukizuneko erreklamazio prozeduran 
espedientea izapidetu da eta entzuna izateko eta esan behar duena esateko izapideak egin dira. 
Ondorioz, hurrengo ebazpen proposamena egiten dut: 
 
 
“(erreklamazioa jarri duen pertsonaren izena ______________________)-ren erreklamazioaren 
ondorioz izapidetutako espedientea ikusi da (interesdunaren izena, erreklamazioa jarri duen 
pertsona berdina ez den kasuan __________________) ordezkatuz jarritakoa. 
 
 
 1. GERTAERA: __________________-n ___________________-ren idazki bat jaso 
zen, ondare erantzukizuneko prozedura hasiz, ______________________-ren izenean. Bertan, 
honakoa adierazi zuen balizko kausaltasun erlazio moduan: (________________ gertaera jazo 
zen data eta ordua), (_________________________ zer kirol egiten zuen, zein instalaziotan, 
norekin, eta interesdunak adierazitako inguruabar normalak __________________________), 
(____________________________ jarduera lesioarekin uztartzeko izandako arrazoiak). 
 
 2. GERTAERA: Adierazitako espedientean interesdunak baieztatu du aurrekoaren 
ondorioz hurrengo lesioak izan dituela: (zehaztu interesdunak lehen adierazitako gertaeren 
ondorioz jasan omen dituen lesio pertsonalak nahiz ondarean izandakoak 
______________________________). Ondorioz, hurrengo kopurua erreklamatzen da: 
(adierazi indemnizazioa zein kopurutan ebaluatzen duen _____________________). 
 
 
 3. GERTAERA: izapidetu den prozeduran hurrengo frogak bildu dira eta bilketa horren 
ondorioa gertaera honen emaitzari erantsi zaiola ulertzen da: 
 
Interesdunak horrela eskatzeagatik: (adierazi bildutako frogak, lekukotzakoak, dokumentu 
bidezkoak, eta abar). Gainera, izapidegileak aurkezteagatik hurrengoak bildu dira: (adierazi 
izapidegileak ekarritako jarduerak, txostenak, argazkiak, eta abar). 
 
 
 4. GERTAERA eta hurrengoak: frogatutzat joko diren gertaerak oinarritzat ditugun 
espedienteko dokumentuak adieraziz. 
 
 OINARRIAK: 
 

Alegatutako kausaltasun erlazioari dagokionez, egiaztaturik geratu den edo ez erabaki 
beharko dugu, interesdunaren nahiz haren kideren baten ekintzaren batek ahultzen duen edo 
kirol praktika zorrotzaren ondorio izan den. 
 
 Lesioei dagokienez: (zer lesio eragin diren) 
 

Indemnizazioaren kopururako zer irizpide izan behar den kontuan 
 
 Adierazitakoagatik, _____________________ honakoa ezartzen du: 
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11. EBAZPENA 
 
 Prozedura baten ebazpena Administrazioak gai baten gainean jakinarazten duen 
borondatea azaltzean datza. Ondare erantzukizuneko prozeduretan, Administrazioak 
interesdunari kalte-ordaina emateko duen betebeharraren gainean erabakiko du, herri zerbitzu 
baten funtzionamenduaren ondorioz jasandako lesioengatik. 
 
 30/92 Legearen 89. artikuluak honakoa dio: “Prozedura amaitzen duen ebazpenean 
erabakiko dira bai interesdunek agertutako gai guztiak, bai prozedura horretatik 
eratorritakoak”. 
 
 Erantzukizuneko prozeduretarako, Administrazioak hurrengo gaien gainean erabaki 
beharko du: 
 
• Kausaltasun erlazioa herri zerbitzuaren funtzionamenduaren eta lesioaren artean. 
• Eragindako kaltearen balorazioa. 
• Indemnizazioaren zenbatekoa, kalkuluak egiteko erabilitako irizpideak zehaztuz. 
 
Komenigarria da hiru gai horien gainean iritzia ematea, kausazko lotura ez egotearen gainean 
hitz eginda ere eta oparotasun handiagoko hitzetan bada ere. 
 
Ebazpenak egokia izan behar du interesdunak eginiko eskaerekiko.  
 
Horrela, haren hasierako egoera ezin da larritu, Administrazioak ofizioz prozedura berria 
izapidetzeko duen ahalaren kaltetan izan gabe. “Erreforma gutxiesgarri” edo “reformatio in 
peius” delakoaren printzipioa da. Erantzukizuneko prozeduran zehar ofiziozko prozedura bat 
irekitzera ekar dezakeen egoera zehatzen bat antzematen bada (zergaren aldetikoa, zehatzailea, eta 
abar), Administrazioak ezin du jatorriko prozeduran hura ebatzi, prozedura berria ireki behar 
duelako beste gai hori administrazio egintza ezberdin batean ebazteko. 
 
Edukia: 
 
 Ebazpenaren derrigorrezko lege eskema aurkez daiteke honako modu honetan: 
 
• Arrazoiketa. 54. artikuluaren kasuetan c) atalari bakarrik eragingo lioke: Aurreko jardunean 

erabilitako irizpidearekin edo organo aholku-emaileek emandako irizpenarekin bat ez 
datozenak. 

 
• Erabakia: Oneslea, gaitzeslea edo neurri batean oneslea. 
 
• Jar daitezkeen errekurtsoak, zein organoren aurrean jar daitezkeen eta horiek jartzeko dagoen 

epea. 
 
Gainera, txostenak edo irizpenak onartzea ebazpenaren arrazoiketarako balioko du, haren testuan 
sartzen denean. 
 
 
Beraz, Legeak ez du eskatzen ebazpenean espedientearen eduki xehatua jasotzea. Aitzitik, 
komenigarria da gutxieneko esfortzua egitea prozedurako datu edo gertaera garrantzitsuak 
(normalean GERTAERA izena hartzen dute, espedienteko dokumenturen batean jasotako 
gertaeraren bat izateagatik) eta ebazpena arrazoitzen duten oinarri legalak (OINARRIAK 
izenarekin, lege ezarpen baten nondik norakoa oinarritzen dutelako) paragrafo ezberdinetan 
islatzeko, nahiz eta ez dagoen zertan inolako xedapenik islatu. Jarraian, ebazpena egiteko eskema 
eta BENETAKO EBAZPEN bat erantsi dira. 
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Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa 
Donostia kalea 1, 
GASTEIZ 
 
 
Bilbon, 2005eko irailaren 30ean. 
 
 
 7/2005 Espedientea 
 
 
 “I G O” Ondare erantzukizuna 
 
 
 Jaun/andre agurgarriak: 
 
 
 Erakundean izapidetutako erreferentziako espedientearen kasuan akordioa egin da eta 
horregatik Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari kontsulta egiten zaio, 9/2004 Legearen 3. 
artikuluaren k) letrak ezarritako kopurua gainditu egiten delako. Horrela, hurrengo aldeak 
zehaztea eskatzen da: 
 
Herri zerbitzuaren funtzionamenduaren eta eragindako lesioaren artean kausaltasun erlazioa 
dagoen edo ez. 
Eragindako kaltearen gaineko balorazioa. 
Kalte-ordainaren kopuru eta modua. 
 
 
 Horretarako, idazki honekin batera espedientearen kopia eta zerbitzu honek eginiko 
ebazpen proposamena bidali zaizkizu. 
 
 
 
 
 Adeitasunez, 
 
 
 
 
 
 

LEHENDAKARI jn. 
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10.1.1- IRIZPENA ESKATZEKO EREDUA 
 
 Bilbon, 2005eko irailaren 30ean. 
 
 J I O jaunak, I G jaunaren izenean, hasitako ondare erantzukizuneko espedientearen 
kasuan, entzuna izateko eta esateko dutena entzuteko izapidea beteta eta Euskadiko Aholku 
Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3. k) artikuluarekin bat etorriz, 
Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari kontsulta egiten zaio 6000,00 eurotik gorako kopurua 
eskatzen duen ondare erantzukizuneko erreklamazioa izateagatik. 
 
 Aipatutako Legearen 20. artikuluak ezartzen dituen betekizunekin bat etorriz, kontsulta 
erakundearen ordezkariak egin behar du. Ordezkaritza hori lehendakariak du 2004ko otsailaren 
2ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako Estatutuen 19 a) artikuluaren itzalpean. 
Gainera, kontsultek aipatutako 20. artikuluaren 2. zenbakian ezarritako betekizunak bete behar 
dituzte araua onartu aurretik edo kasuan kasuko ebazpena egin aurretik. 
 
 Adierazitakoagatik hurrengo ebazpen proposamena egiten da: 
 
 “J I Ok, I G I jauna ordezkatuz, hasitako eta Erakundean izapidetutako ondare 
erantzukizuneko espedientea ikusi da, interesdunak entzuteko izapidea amaitzean. 
 
 GERTAERA: erreklamazioaren kopuruak 6000,00 euroak gainditzen ditu. 
 
 OINARRIA: azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3. artikuluaren K letrak Euskadiko 
aholku batzorde juridikoari kontsulta egiteko betebeharra ezartzen du, administrazioen ondare 
erantzukizuneko erreklamazioa izan eta 6000,00 euroko kopurua gainditzean. 
 
 Lehendakariak, Erakundearen Estatutuen 19 b) artikuluaren itzalpean (2004ko otsailaren 
2ko Bizkaiko Aldizkari Ofiziala) honakoa adosten du: 
 
 1.- Euskadiko aholku batzorde juridikoari kontsulta egitea adostea adierazitako 
espedientearen kasuan. 
 
 2.- Espedientearen kopia batzorde horri helaraztea agintzea, ofizio serio bidez”. 
 
 
 Edonola ere, lehendakariak egokien irizten duena ebatziko du. 
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10.1.-  EREDUAK  
 
10.1.1-  IRIZPENA ESKATZEKO EREDUA 
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10. IRIZPENA 
 
 Araudiaren 12. artikuluak dio entzuna izateko izapidea 10 eguneko epean amaituta, 
organo instruktoreak Autonomia Erkidegoko kontseilu aholkulariari irizpena ematea 
proposatuko diola. 
 
 Organo eskudunari helarazi beharrekoaren edukia honakoa da: 
 

• Prozeduran garatutako jarduera guztiak (erakundearen zigilua duen legebideztatutako 
fotokopia bidez). 
• Ebazpen proposamena edo prozedura itun bidez amai dezakeen akordio proposamena. 

 
 Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3 k) 
artikuluarekin bat etorriz, batzorde horri dagokio irizpen horiek gertutzea erreklamatutako 
zenbatekoa 6000 eurokoa edo hortik gorakoa denean.  
 
 6000,00 euroko kopurua ez dirudi oso altua denik eta modu horretan hainbat 
erreklamazio abia daitezke. 
 
 Eskaera modu serioan egin behar da; horrela, izapidetzen duenak idatziz proposatu behar 
dio irizpena jasoko duen Erakundearen ordezkari moduan jarduten duenari erabaki hori har 
dezala. Akordioa hartu egin behar da eta Aholku Batzordeari bidaliko zaion ofizioa sinatu. 
 
 Irizpena gehienez bi hilabeteko epean egin behar da, eta egiten ez bada, jarduerekin 
jarraitu ahal izango da. Epetik kanpo egindako txostena kasuan kasuko ebazpena egiterakoan 
kontuan ez hartzeko aukera dago. 
 
 Garrantzitsua da azpimarratzea Araudiak galdatu egiten duela txosten eskaera ebazpen 
proposamenarekin batera joatea. Hau da, kontseilu aholkulariak gure iritzia zein den ezagutuko 
du. Puntu hori ez da 30/92 Legean jasotzen, 82. artikuluan adierazten duen gauza bakarra 
honakoa baita: "prozedura ebazteko...". 
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9.1.2- ENTZUNA IZATEKO IZAPIDEA AKTA BATEAN JASOTZEKO EREDUA 
 
 
 
 
Bilbon, _______-(e)ko _______________-ren ________-(e)an. 
 
 
 
 F A C-ren erreklamazio espedientean,             eskatuta, 
 
 
 
 
 espedienteko dokumentuak agerrarazi zaizkie interesdunei eta horietatik hurrengoen 
fotokopiak eman dakizkiela eskatu dute: 
 
 
 
 
 
 Eta esan berri dena frogatzeko, idazki hau sinatzen dute toki eta data berean. 
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9.1.1- ENTZUNA IZATEKO IZAPIDEA IREKITZEKO JAKINARAZPEN EREDUA 
 
 
 
..........and. 
 
Bilbon, 2007ko urtarrilaren 20an. 
 
 Andre agurgarria: 
 
 
 J L M-k ondare erantzukizunagatik jarritako erreklamazioaren espedientea izapidetu da 
eta 10 eguneko epez interesdunei agerrarazten zaie; horretarako, izapide hori hasteko 
jakinarazpenarekin batera espedientean bildutako dokumentu zerrenda luzatzen zaizu egoki 
irizten duzunaren kopia eskuratzeko. Halaber, organo instruktoreari prozedura itun bidez 
amaitzea proposa diezaiokezu, Administrazioarekin adosteko prest egongo zinatekeen 
indemnizazio akordioaren behin betiko baldintzak ezarriz. 
 
 Dokumentu zerrenda: 
 

Orrialdeak Dokumentuak 
  1 Hiritarren Segurtasunerako Zerbitzuaren txostena 
2 -- 7 Interesdunaren erreklamazioa 
8 -- 9 Mezua Aseguru-etxeari 
10 -- 17 Ongitze izapidea 
18 --  Izapidetzea onartzeko ebazpena 
19 -- 21 Lekukotza frogarako jakinarazpenak 
22   Soroslearen laguntzaren partea 
23 --  Interesdunaren eta lekukoen abonatu zenbakiak 
24 -- 44 Lekukotza froga jasotzea 
45 -- 46 Kiroletako Udal Institutuaren Araudiaren erreserbei 

buruzko artikuluaren edukia  
47 -- 53 Aseguru artekariaren mezuak 

 
 
 
 
 
 
Espedientea ikusteko,  -gatik galde egin. 
14/2004 espediente zk. “Ondare erantzukizunagatiko J L M-ren erreklamazioa” 
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9,1.-  EREDUAK  
 
9.1.1-  ENTZUNA IZATEKO IZAPIDEA IREKITZEKO JAKINARAZPEN 

EREDUA 
 
9.1.2- ENTZUNA IZATEKO IZAPIDEA AKTA BATEAN JASOTZEKO 

EREDUA 
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9. ENTZUNA IZATEKO IZAPIDEA 
 
 
Administrazio prozeduretan entzuna izateko izapideak duen garrantzia Konstituzioaren 
ezarpenetik bertatik eratorritakoa da. Horrela, 105. artikuluak honakoa ezartzen du: 
"administrazio-egintzak burutzeko prozedura, bidezkoa denean interesdunak esan beharrekoa 
entzutea bermatuz".  
 
 Interesdunek parte hartzen duten izapidea da, bai ofizioz hasitakoa denean, bai alde batek 
eskatu ondoren hasitakoa denean. Xedea ez da bakarrik alegazioak egitea, baita espediente osoa 
ezagutzea eta beren interesak defendatzea ahalbidetzea jardun dena oinarritzat izanez. 
Erreklamazioaren oinarrian izango diren gertaerak eta erabiliko dituen frogabideak zehazteko 
eskatu badiogu, orain Administrazioa da ebazpenaren oinarrian egongo den espedientearen 
edukia ezagutzea ahalbidetzen diona. 
 
Ez da beharrezkoa izapide hori burutu arte itxarotea, interesdunek alegazioak eta dokumentuak 
aurkezteko; izan ere, 30/92 Legearen 79.1 artikuluaren arabera, interesdunek alegazioak ager 
ditzakete eta agiriak edo bestelako datuak aurkeztu prozeduraren edozein urratsetan, 
entzunaldiaren izapidea egin aurretik. Entzuna izateko izapidearen kasuan, kasuan kasuko 
Administrazioari dagokio beren beregi hura eskaintzea, behin izapide guztiak amaituta. 
 
Izapide honetan interesdunek espediente osoa eskura dezakete eta horretarako Araudiak 
berrikuntza eransten du; horren arabera, interesdunari prozeduran agertzen diren dokumentuen 
zerrenda helarazi behar zaio, egoki irizten dituenen kopia eskura dezakeela jakinaraziz. 
Horretarako, entzuna izateko izapidearen hasiera jakinarazteko eredua erantsi da, hori garatzeko 
ereduarekin batera. 
 
Ematen zaion epean, hamar eta hamabost egun artean, espedientearen aurrean agertu, berrikusi 
eta kopiak eskuratzeaz gain, alegazioak egin ditzakete eta egoki iritzitako dokumentu eta 
justifikazioak aurkeztu. 
 
Epe horretan, organo instruktoreak itundutako amaiera proposa dezake. 
 
Ofizioz hasitako prozeduretan, interesdunak ez badira agertzen eta ez badira lehen ere agertu, 
jarduerak artxibatzea erabakiko da. Artxibatze hori behin-behinekoa izango da eta behin betiko 
bihurtuko, erreklamazio ekintza preskribatzen denean interesduna prozeduran agertu gabe. 
 
Izapide hori alde batera utz daiteke interesdunak adierazitakoak ez diren beste alegazio, froga 
edo gertaera gehiago kontuan izango ez badira. 
 
 Izapide hori arrazoirik gabe baztertzeak prozedura baliogabetzea ekar dezake. Arrazoia 
ez da bakarrik izapideak Konstituzioaren babesa izatea, baita interesdunari eragiten zaion 
babesgabetasun egoera ere. 
 
 Entzuna izatearen unea prozedura jada izapidetuta dagoenean egiten da. Beste era batera 
esanda, administrazio espedientean instruktoreak prozedura ebazteko beharrezkotzat jotako 
dokumentu guztiak jaso direnean egiten da, jada aipatutako 30/92 Legearen 78. artikuluan 
adierazitakoari jarraiki (ebazpena emateko behar diren datuak zehaztu, ezagutu eta egiaztatzeko 
instrukzio-egintzak). 
 
Ebazpen proposamenaren aurretik egiten da, logikoa den moduan, horretarako alde 
interesdunaren alegazioak kontuan izan beharko direlako, horiek onetsiz edo gaitzespenerako 
egoki irizten dena arrazoituz. 
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8.1.2- PERTSONA INTERESDUNAREKIN ITUN BIDEZ  BUKATZEKO EREDUA 
 
 Bilbon, 1996ko urriaren 29an. 
 
 
 Nire aurrean, ----------------------------------- prozedura hau izapidetzeko arduraduna, C B 
D andrea agertu da, NAN zk.: ------------. 
 
 
 Egintza honen xedea indemnizazio akordioa itun bidez amaitzea da, herri administrazioek 
ondare erantzukizunaren arloan jarraitu beharreko prozeduretako Araudiaren martxoaren 26ko 
429/1993 Errege Dekretuaren 11.2 artikuluan ezarritako moduan eta 1996ko abuztuaren 19an --
---------------go Kiroldegian izandako istripuagatik. 
 
 
 Aurreko egunetan adierazitakoa bildu ondoren, kalte-ordain akordioa ezarri da 150.000 
pezetatan. Kopuruak istripu hark eragindako kalte guztiak estaltzen ditu. C B D andreak kopuru 
hori onartzen du eta Kiroletako Udal Institutu honi izandako istripuaren kalteengatik 
erreklamatzeko besterik ez duela aitortzen. 
 
 Adierazitako kopurua Kiroletako Udal Institutuak ordainduko du, Toki Araubideari 
buruzko Legerian gastu erregimenetarako ezarri diren epeei jarraiki. 
 
 
 Eta adierazitakoarekin ados dagoela frogatzeko, nire aurrean agertu denak akta hau 
sinatuko du. 
 
 
 C B D      ------------------------- 
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8.1.1-  ITUNDUTAKO AMAIERA KOMENIGARRITZAT JOTZEN DELA JAKINARAZTEKO 
EREDUA 
 

 
 Bilbon, 1996ko azaroaren 25ean. 
 
 
 CB andreak, NAN zk.: ----------, istripua izan zuen ------------ Kiroldegiko terrazan, 
1996ko abuztuaren 19an, eta horrek oraindik erabat osatu ez zaion eskuineko txorkatilaren 
zaintiratu larria eragin zion. Arrazoia zoruaren baldintza eskasak izan ziren, baldosa ilara bat 
hurrengo ilararen gainetik egotean. Horrek garaiera ezberdinak sorrarazi zituen laua behar zuen 
zoruan eta zapaltzeak adierazitako lesioa eragin dio interesdunari. 
 
 1996ko abuztuaren 29an, taxi garraioak eragindako gastuak erreklamatu zituen, oinez 
ibiltzea ezinezkoa zitzaiolako. 
 
 --------------k adierazita, prozesu bat hasi nuen interesdunarekin batera indemnizazioaren 
akordiora iristeko eta istripuaren eragozpen guztiengatiko indemnizazio akordiora iritsi da: 
150.000 pzta. Aseguru Pribatuaren Erreformari buruzko Legean, bajan egiten den egun 
bakoitzerako indemnizazioa 3000 pezetakoa da, eta interesduna egun oraindik gertaera 
harengatik errehabilitazioa egiten dabilela kontuan izanda, Erakundearentzat abantailatsua da 
akordioa. 
 
 Idazki honen xedea adieraztea da herri administrazioek ondare erantzukizunaren arloan 
jarraitu beharreko prozeduretako Araudiaren martxoaren 26ko 429/1993 Errege Dekretuaren 8. 
artikuluak ezartzen duela entzuna izateko izapidea baino lehenagoko prozeduraren edozein 
unetan organo eskudunak, instruktoreak proposatuta, prozedura itun bidez amaitzea adostu 
dezakeela indemnizazio akordiora iritsita. Halaber, 14. artikuluak eta hurrengoek prozedura 
laburtua ezartzen dute, egokia organo izapidegileak argi ikusten duenerako kausaltasun erlazioa 
lesioaren eta herri zerbitzuaren funtzionamenduaren artean, kaltearen balorazioa eta 
indemnizazioaren zenbatekoaren kalkulua. 
 
 Prozedura laburtuetan nahikoa da aginduzko irizpena, nahiz eta kasu honetan ez, 
kopurua gainditzeagatik. Gauzak horrela, lesioaren eta herri zerbitzuaren funtzionamenduaren 
artean kausaltasun erlazioa egonda eta indemnizazio akordiora iritsita, aipatutako andrearekin 
indemnizazioa adostea egoki irizten da. 
 
 Gauzak horrela, hurrengo ebazpena egitea proposatzen da: 
 
 “Aurreko txostena ikusita, ------------------k 150.000 pezetako indemnizazioa onartzea 
adosten da C B D andrearentzat, 1996ko abuztuaren 19an ----------------go Kiroldegiko terrazan 
izandako istripuagatik". 
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8.1.  EREDUAK 
 
8.1.1  ITUNDUTAKO AMAIERA KOMENIGARRITZAT JOTZEN 
 DELA JAKINARAZTEKO EREDUA 
 
8.1.2  PERTSONA INTERESDUNAREKIN ITUN BIDEZ 
 BUKATZEKO EREDUA 
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8. ITUNDUTAKO AMAIERA 
 
 
 Itundutako amaiera 30/92 Legearen 88. artikuluan jasotzen da, administrazio prozedura 
bukatzeko modu gisa. 
 
 Araudiaren 8. artikuluan ere aurrez ikusten da: entzuna izateko izapidea baino 
lehenagoko prozeduraren edozein unetan, organo eskudunak interesdunarekin adostu ahal 
izango du prozedura itun bidez amaitzea, indemnizaziorako akordiora iritsita. 
 
 Administrazioa eta kaltetutako pertsona akordiora iristen diren kasu horietan, 
beharrezkoa da Administrazioak hurrengo izapideak egitea: 
 

• Itundutako amaierarako akordio proposamena instruktorearen partetik. 
 
• Autonomia Erkidegoko kontseilu aholkulariaren irizpena (kopurua gainditzen den 

kasuan). 
 

• Organo eskudunak itundutako amaierarako proposamena ebaztea eta interesdunarekin 
kalte-ordainerako akordioa egitea. Gerta liteke administrazio organoa itundutako 
amaierarekin ados ez egotea. Kasu horretan, ebazpenaren elementu ezberdinen gainean 
ebatzi beharko du. 

 
 Zaila da onartzea organo ebazlea prozedura izapidetu zuenak egiten dion itundutako 
amaierarako proposamenetik aldentzea. Hori dela eta, interesdunarekin izaten diren 
elkarrizketetan organo haren baietza izan beharko du eta hari asmoen berri eman.  
 
 Gomendagarria da prozedura itundutako amaierara eramatea, alegatutako gertaerak eta 
kausaltasun erlazioa nabarmen egiaztatzen direla ikusten dugunean. Batez ere instalazioaren 
akats baten ondoriozko istripua izatean. Saiakera ez da egin behar bakarrik gertaerak egiaztatuta 
eta interesdunak jurisdikzioaren bidera jotzean epai zehatzailea etorriko litzatekeelako, baita 
Administrazioaren esfortzua eta baliabideak aurrezten direlako ere. Esfortzua diogu, baliabide 
pertsonalak beste gai batzuetan jar daitezkeelako. Baliabideak, berriz, interesdunarekin 
negoziatuz haren uziak gutxitzeko akordioa lor daitekeelako, eta epai oneslea lortuta azkenean 
egokituko litzaiokeen kalte-ordaina baino txikiagoa ematea izango litzatekeelako. 
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7.3.1-  ZERBITZUAREN TXOSTEN EREDUA 
 
Bilbon, 2006ko abenduaren 14an.  
 
 Idazki honen xedea eskatutako galderei erantzunez ----------ko kiroldegiko 1. zenbakiko 
frontoiaren baldintzen gaineko informazioa ematea da, F S P-k 2006ko uztailean adierazitako 
frontoian izandako istripuagatik jarritako erreklamazioarekin hasitako ondare erantzukizuneko 
espedientearen baitan. 
 
1) Interesdunak, S P jaunak, nahiz hark proposatutako lekukoek istripua jazo zen tokitzat 

adierazitakoa ikusita (kontrakantxaren eskuineko paretatik eta frontisa kokatzen den 
murrutik gertuko zonaldea, frontoiko lehenengo zenbakiak dauden tokiaren inguruan), 
ituxurrak, iragazketak edota bestelako akatsen bat badagoen aztertzea. Horretarako, 
komenigarria litzateke egun euritsu batean bertaratzea eta han gertatzen denaren berri idatziz 
jasotzea. 

2) Iragazketa edo ituxurrik ez dagoen kasuan, frontoia alde horretatik irekita dagoen aztertu 
behar da eta euria egitean kantxa bustitzen den aztertu. 

3) Frontoi horren estalduran edo paretan lanak egin diren 2006ko martxoaren 14tik aurrera. 
4) Interesgarri izan daitekeen beste edozein inguruabar. 
 
 
Txosten honen gertutzea luzatu egin da, nagusiki, udatik hona izandako aldi bereziki lehorraren 
ondorioz, horrek galarazi egin baitu eskatutakoa egiaztatzeko aukera ugari izatea. 
 
Abenduaren 12ko eguna ez zen euritsu argitu baina euria iragarrita zegoen, goiza aurrerantz 
zihoala hasiz. 13ak eta erdi aldera euri ugari eta etengabekoa ari zuen, zirimiri motakoa eta haize 
pixka batekin. Lainoa ere itxia zen, kiroldegia muino batean kokatzearen ondorioz. 
 
Frontoira joan nintzen instalazioaren atezainarekin eta egiaztatu ahal izan genuen adierazitako 
gunean ez zegoela ez ituxurrik, ez iragazketarik (sabaitik ez zen urik erortzen eta paretetatik ez 
zen iragazten). Lurrean bazegoen urik baina euriaren eta hura lekuz aldatzen zuen haizearen 
ondoriozkoa zen; izan ere, frontoia estalia da baina irekia, jokalariei argi naturala iris dakien. 
Ondorioz, frontoiko alde horretan geratzen zen ura haizeak zekarren zuzenean frontoira. Urak 
metro bat zabaleran eta 4 metro luzeran hartzen zituen kontrakantxa mugatzen zuen murruan, eta 
murrutik gertu bai baina hari itsatsita ez zegoen, izan ere, lehen ere adierazi den moduan, ez zen 
iragazketen ondorio, zerutik zuzenean zetorren uraren ondorio baizik, zorua bustiz. 
 
Adierazitako tokian eta unean ateratako argazkiak erantsi dira.  
 
Frontoiaren estalduran edo paretan ez da lanik egin istripua gertatu zen egunetik aurrera.  
 
Egun hartan instalazioan zaindari lanak egin zituen pertsonaren eta S P jauna atenditu zuen 
soroslearen txostenak ere erantsi ditut, eta, hasiera batean, ez dute inguruabar azpimarragarririk 
agertzen. 
 
 



 97

7.3.1  ZERBITZUAREN TXOSTEN EREDUA 
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7.3. ZERBITZUAREN TXOSTENA  
 
 

Araudiak 10.1 artikuluan dio izapidetzeko eskudun den organoak beharrezkotzat jotzen dituen 
txosten guztiak eskatu ahalko ditu ebazteko, nahiz eta prozedura antolatzen duen instruktoreak 
derrigorrez egin beharreko izapide bakar moduan eransten duen. Izan ere, txostena balizko lesio 
indemnizagarria eragin ahal izan duen zerbitzuari eskatuko zaio. 

 
Txosten hori Administrazioaren aldetiko onarpen moduko bat bezala hartu behar da, horren 
bidez espedientean istripuan jazotako inguruabar guztiak jasoz. Garrantzitsua da, bide 
judizialean pentsaezina delako epailea instalazioetara joatea gertaera jazo zen tokiaren gaineko 
errekonozimendu judiziala egitera. 
 
Horrela, espedientean istripua jazo zen tokiko inguruabar guztiak, istripua jazo zen unearen 
baldintzak eta espedientea ebazteko garrantzitsuak izan daitezkeen datu guztiak ezartzen dira 
dokumentu eta irudi bidez. 

 
Izapide horrek, beraz, datuak txosten idatzian islatzeaz gain, argazkiak ateratzea esan nahiko du; 
ituxurrak daudela txosten bidez egiaztatzea, planoak erantsiz; interesgarria den zer edo zer 
adieraz dezaketen langileen informazioa biltzea, eta erabilgarri izan daitezkeen bide guztiak 
erabiltzea. 
 

 Txosten eskaera prozedura izapidetzen duen pertsonak egin behar du, eta 
egokiena eskaera idazkian adierazi beharreko gai zehatzak jasotzea izango litzateke, zerbitzu 
horretako langileek egitea komenigarria liratekeen jarduerekin eta egiaztapenekin batera.  
 
 Halaber, komenigarria da txosten hori instalazioko pertsona ezberdinek (esate baterako, 
garbitzaileak, sorosleak, mantentze-lanetako langileak, atezainak, eta abar) eman ditzaketen 
informazioak koordinatzeko aukera duen pertsona bakarrak egitea, pertsona horiek beren 
txostena idaztearen kaltetan izan gabe.  
 

Argi dago kasu bakoitzerako txosten ezberdin bat izango dela. Hala eta guztiz ere, 
jarraian txostena egiteko eredua erantsiko da. Bertan, instruktorearen idazkiak txosten hori 
eskatuz jasoko lituzkeen galderak bildu dira. 



 95

 Hausturak eboluzio ona izan du eta egun ez da mugikortasunean defizitik sumatzen. 
 
 SENDATZEKO DENBORA 
 
 Lesioa egonkortzeko 36 egun behar izan ditu eta horietatik 15 egunez ezin izan du ohiko 
bizimodua egin. 
 
 ISTRIPUTIK GERATZEN ZAIZKION ONDORIOAK 
 
 Ondorio moduan geratu zaio: 
 
 Eskuineko oineko 2. behatzeko falange distalarekin zapaltzean mina.  
 
 
 ONDORIOEN BALORAZIOA 
 
 34/03 Legearekin bat etorriz, zorizko istriputik geratzen diren ondorioak baremoan 
jasotako hurrengo puntuazioarekin bat datoz. 
 
 
  
 
Ondorioaren deskribapena 

Gutxieneko 
puntuazioa 

Gehieneko 
puntuazioa 

Balorazioa 

Min zehaztugabea metatartsoan 1 5 1 
 
 
Data 
 
Sinadura 
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7.2.8- ONDORIOAK BALORATZEKO EREDUA 
 
 
Osasun txostena. 
 
 
J M C jaunak, medikuntza eta kirurgian lizentziatua, 
 
 
 honakoaren berri ematen du: 
 
                  k horrela eskatuta, 54 urteko J P L-k,             egunean eta            -go 
kiroldegiko frontoian kirola praktikatzean ari zela, izandako istripuan jasandako lesioak, haien 
eboluzioa eta geratu zaizkion ondorioak. 
 
 
 Peritu honek egia esango duela, ahalik eta objektibotasun handienarekin aritu dela eta 
aurrerantzean ere arituko dela agintzen du, aldeetako edozeini onuragarri nahiz kaltegarri izan 
dakiona kontuan izanez. Halaber, peritu moduan duen eginbehar hori urratzeak ekar diezazkion 
zehapenak ezagutzen dituela aitortzen du. 
 
 
 DOKUMENTAZIO ITURRIAK 
 
 Nik egindako osasun azterrian eta hurrengo txostenetan oinarrituz: 
 
             Ospitaleko larrialdi orria,             doktoreak egindakoa data honetan:... 
 
            -rako desbideratze dokumentua,                doktoreak egindakoa data honetan:... 
 
 
 JASANDAKO LESIOAK ETA EBOLUZIOA 
 
 Oinean frontoira sartzeko atea erori zitzaiola adierazi du aterata egoteagatik, eta ondoren 
Ospitalean aztertu zutela. Han            diagnostikatu zioten. 
 
 Eskuineko oineko 2. behatzeko falange distalaren apurketa. 
 
 2. eta 3. behatzarekin ez mugitzeko lotura jarri zitzaion eta etxera bidali zuten. 
 
 Ez mugitzeko lotura 10 egunetan zehar eraman zuela aipatu du, ondoren sendaketak 
eginez anbulatorioan abenduaren 12ra arte. 
 
 Laneko jarduerari urtarrilaren 2an ekin ziola aipatu du. 
 
 Maiatzaren 30ean azterria egin zaio kontsulta honetan behatzeko minagatik. Behatzetan 
mugikortasuna zuen baina mina zuela adierazi zuen 2. behatzeko falange distala ukitzerakoan.  
 
 Erradiografia bidez eginiko azterlanetan, eskuineko oineko 2. behatzeko falange distala 
apurtuta ikusten da. 
 
 IRITZI MEDIKO LEGALAK 
 
        urteko gizona da, zorizko istripua izan zuen eta sendabide medikoa eta ortopedikoa 
behar izan ditu. 
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7.2.8   ONDORIOAK BALORATZEKO EREDUA  
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D. Dokumentu  bidezkoa 
 
Araudiaren 6. artikuluak dio erreklamazioarekin batera egoki iritzitako dokumentu eta 
informazio guztiak aurkeztuko direla. Edonola ere, dokumentazioa izapideek irauten duten 
denbora guztian aurkez daiteke, entzuna izateko izapidea gauzatzen den unea barne. 
 
Administrazioak ere, ebazpenaren oinarrian izan beharreko datuak zehaztu, ezagutu eta 
egiaztatzeko betebeharraren itzalpean, dokumentuak sartzeko aukera izango du prozeduraren 
izapidetzeak irauten duen bitartean. 
 
Administrazioak jarritako dokumentuak egiazkotzat jotzen diren ez bezala, partikularrek 
originalak aurkeztu beharko dituzte edo, bestela, aurkeztutako kopiak kautotu originalak 
erakutsiz. Edonola ere, prozedura izapidetzen duen pertsona izango da, sen eta irizpide onen 
bidez, ekintza horren beharra haztatuko duena aurkeztutako kopia kontuan izan beharreko 
dokumentua den edo ez baloratzean. 
 

E. Peritu bidezko froga 
 
 Hurrengo aldeak azpimarratu beharko dira: 
 

• Istripua izan duen pertsonak jasandako lesioei buruzko osasun txostena. Bertan, 
pertsonei zirkulazio istripuetan eragindako kalte eta eragozpenak baloratzeko sistemak 
ezarritako irizpideak erabilita, interesdunari eragindako kalte pertsonalen balorazioa egin 
beharko da. 

 
• Istripua jazo zen tokiaren zoruaren egoeraren gainean perituek egindako txostena; 

zoruaren luzera, zabalera, malda eta zimurtasuna aztertuz eta oinezkoei ibiltzea 
ahalbidetzen dieten oinetako ezberdinekin duen itsasgarritasunaren probak eginez, bai 
lehorrean, bai bustita egotean. 

 
• Frogapena egitea nori dagokion gorabehera, froga horiek interesdunari egoki dakizkio 

(kaltearen balorazioa edo kausaltasun erlazioa frogatzea dute xede). 
 
 Edonola ere, interesgarria izan daiteke Administrazioarentzat nahiz aseguru-etxearentzat 
balorazio hori zenbatu dezakeen irizpidea izatea, edo kausaltasun erlazioa badagoen edo ez 
baloratzea.  Are interesgarriagoa izan daiteke balorazio hori izatea prozesu judizialean zehar 
zenbatu ahal izateko. Egia bada ere interesdunek gutxitan aurkeztu ohi dituztela txosten horiek 
administrazio prozeduran, kontuan izan behar da ondorengo prozesu judizialean eskura izango 
dituztela. 
 
 2. txostena ofizioz egiteko beste arrazoi bat lekukoek zoruaren edota instalazioaren beste 
elementuren baten egoera eskasaren gainean adieraz ditzaketen iritzi subjektiboak alderatzea 
izango litzateke. 
 
 Edonola ere, teknikari egokiak dituen aseguru-etxearen laguntza ez badugu, txosten 
horien kostua baloratu beharko dugu eskatu edo ez erabakitzeko. 
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7.2.7.2- INTERESDUNAREN AITORPENA IDATZIZ JASOTZEKO EREDUA 
 

 

Bilbon, 2001ko abenduaren 12an. 
 
 
F C A jaunaren aitorpena, NAN zk.: ---------.-, berak aurkeztutako erreklamazio prozeduraren 
izapidetzean bildutako galderei.  
 
 
 Jakinarazi zaio ez dagoela erantzutera beharturik eta Herri Administrazioaren organo 
baten aurrean aitorpena egiten dabilela.  
 
 
? Zure erreklamazio idazkian adierazi duzu istripua “tabernaren etxatxotik gertu igarotzean” 

jazo zela, eta udaltzaingoaren txostenak dio “ikusle moduan futbol partidua 
mendebaldeko atearen gunetik ikustean, zutik egonda” jazo zela. Zehatz dezakezu non 
gertatu zen? 

 
? Adieraz ezazu 1. planoan, 1. zenbakiarekin, zu non zeunden, eta mugitzen ari bazinen, 

adieraz ezazu gezi baten bidez zure norabide eta zentzua zeintzuk ziren.  
 
? 1. plano berdinean adieraz ezazu 2. zenbakiarekin non zegoen J A jauna, 3. zenbakiarekin 

non zegoen M C eta 4.arekin I M-ren kokalekua. 
 
? Non eman zizun baloiak? 
 
? Adieraz ezazu 2. planoan, gezi baten bidez, baloia zuganantz joan zenean zeraman 

norabide eta zentzua zeintzuk ziren. 
 
? Betaurrekoen zein zati puskatu zen: kristal bat (ezkerra edo eskuina), biak; besoa (ezkerra 

edo eskuina); bi besoak; zubia? 
 
? Noiz erosi zenituen zuk egun hartan puskatutako betaurrekoak? 
 
? Non erosi zenituen zuk egun hartan apurtutako betaurrekoak? 
 
? Zenbat ordaindu zenituen egun hartan puskatu zitzaizkizun betaurrekoak? Faktura 

aurkezteko moduan egongo zinateke? 
 
? Graduatuta zeuden? 
 
 
 
 Instruktoreak interesdunari egindako galderak bi zutabeko ilaran doaz; erantzunak, 
berriz, zutabe bakarreko ilaran. 
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7.2.7.1- INTERESDUNAREN AGERPENA IDATZIZ JASOTZEKO EREDUA 
 
 
 Bilbon, 2006ko martxoaren 1ean, nire aurrean F V M, F C A jaunak, NAN zk.: ---------
-.-, aitorpena egin du ---------- abokatuak lagunduta. Xedea ----------ren aurrean jarritako 
administrazio erantzukizuneko erreklamazio prozeduran proposatutako lekukotza froga egitea 
da. 
 
 
 
 Lekukoek nirekin batera sinatu dute 
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7.2.7.    EREDUAK 
 
7.2.7.1-  INTERESDUNAREN AGERPENA IDATZIZ JASOTZEKO EREDUA 
 
7.2.7.2-  INTERESDUNAREN AITORPENA IDATZIZ JASOTZEKO 

EREDUA 



 
 
 
 
 

88
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7.2.6.2- ONARPEN MEZUAREN EREDUA INTERESDUNARI DEI  EGIN  GABE  
 

 
T C N  
----------- kalea 2bis, 2.B 
48004 Bilbo 
 
Bilbon, 2007ko otsailaren 5ean. 

 Andre agurgarria: 
 
 Jakinarazi nahi dizut 2007ko otsailaren 5ean -------------ren lehendakariak hurrengo 
ebazpena xedatu duela: 
 
 
 “2007ko urtarrilaren 25ean ----------------------------------n jasotako T C N-ren idazkia 
ikusita, Erakundearen lehendakariak hurrengoa erabaki du: 

 
1. Interesdunaren erreklamazioa ongitutzat hartzea, 30/92 Legeak eta ondare 

erantzukizunaren arloan jarraitu beharreko prozeduretako Araudiak ezartzen dituzten 
betekizunak zehaztu direlako. 

 
2. Hurrengo frogabideak onartzea: R O eta J O langileen txostenak. 

 
3.  Proposatu ez diren eta ebazpen hau baino lehen proposatu ahal izan diren 

frogabideak ez onartzea”. 
 
 
 Herri Administrazioek ondare erantzukizunaren arloan jarraitu beharreko prozeduretako 
Araudiaren 13-3 artikuluarekin bat etorriz eta 30/92 Legearen 42-5 a) artikuluari jarraiki, jakinarazi 
nahi dizut ebazpena egiteko epemuga 2007ko ekainaren 7a dela. Ordurako beren beregiko 
ebazpenik egin ez bada, eskaera gaitzetsitzat hartu beharko da. 
 

Jakinarazi nahi dizut espedientearen instruktorea mezu hau sinatzen duena dela. 
 
 Adeitasunez, 
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7.2.6.1- ONARPEN MEZUAREN ETA PERSONA INTERESDUNAREN 
ZITAZIOAREN EREDUA  

 
 

J J B 
    KALEA 100, 3.C 

 BILBO 
 
Bilbon, 2007ko urtarrilaren 31n. 

 Andre agurgarria: 
 
 Jakinarazi nahi dizut 2007ko urtarrilaren 30ean -------------ren lehendakariak hurrengo 
ebazpena xedatu duela: 
 
 
 “2006ko azaroaren 7an eta 2007ko urtarrilaren 7an -----------------n jasotako J J B-
ren idazkia ikusita, Erakundearen lehendakariak honakoa erabaki du: 

 
1. Interesdunaren erreklamazioa ongitutzat hartzea, 30/92 Legeak eta ondare 

erantzukizunaren arloan jarraitu beharreko prozeduretako Araudiak ezartzen dituzten 
betekizunak zehaztu direlako. 

 
2. Proposatutako hurrengo frogabideak onartzea:  I R G, S G G eta M D R-ren 

lekukotza frogak. Horrez gain, interesdunari dei egingo zaio proposatutako lekukoen 
aurretik gertaeren gaineko aitorpena egin dezan. 

 
3.  Proposatu ez diren eta ebazpen hau baino lehen proposatu ahal izan diren 

frogabideak ez onartzea”. 
 
 Herri Administrazioek ondare erantzukizunaren arloan jarraitu beharreko prozeduretako 
Araudiaren 13-3 artikuluarekin bat etorriz eta 30/92 Legearen 42-5 a) artikuluari jarraiki, jakinarazi 
nahi dizut ebazpena egiteko epemuga 2007ko ekainaren 1a dela. Ordurako beren beregiko 
ebazpenik egin ez bada, eskaera gaitzetsitzat hartu beharko da. 
 

 Adierazitakoagatik J J B jaunari dei egiten zaio, 2007ko otsailaren 14an, 
asteazkena, NANa gainean duela ------------- kaleko 11.ean kokatutako --------------go 
bulegoetara joan dadin goizeko 8:30etan. Xedea espediente hau izapidetzen duenak (mezu hau 
behean sinatzen duenak) hari aitorpena hartzea izango da. 
 

Jakinarazi nahi dizut espedientearen instruktorea mezu hau sinatzen duena dela. 
 
 Adeitasunez, 
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7.2.6.  MEZU EREDUAK  
 
7.2.6.1.- ONARPEN MEZUAREN ETA PERSONA INTERESDUNAREN 
 ZITAZIOAREN EREDUA 
 
7.2.6.1- ONARPEN MEZUAREN EREDUA INTERESDUNARI DEI 
 EGIN  GABE 
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C. Interesdunaren aitorpena 
 
 
 Alegatutako kausaltasun erlazioa egiaztatzeko, interesdunari dei egiten zaio 30/92 
Legearen 85. artikuluaren itzalpean. 
 
 Adierazitako manuak dio interesdunen esku-hartzea eskatzen duten izapide egintzak 
haientzat erosoen izango diren moduan egin beharko direla, eta, ahal den neurrian, laneko 
betebeharrekin edo betebehar profesionalekin bateragarriak izan beharko direla. 
 
 Interesdunak proposatutako lekukoei aitorpena hartu baino lehen, interesdunari berari 
hartu behar zaio aitorpena lekukoei galde egingo zaien gai berdinen gainean. Bi kasuetan 
jokabide berdina izan beharko da. 
 
 
 Egintza honetan, interesdunek aholkulariren baten laguntza izan dezakete. 
 
 Interesdunari dei egiteko, erreklamazioa izapidetzea onartu dela adierazteko erabilitako 
ebazpenaren jakinarazpen bera aprobetxa daiteke. 
 
 Ebazpen horretan hurrengo aldeak jarri behar dira nahi eta nahi ez:  
 

o Nork izapidetzen duen prozedura. 
o Zein datatan hartuko den eskaera gaitzetsitzat beren beregiko ebazpena jasotzen ez bada. 

Epea, orokorrean, 6 hilabetekoa da erreklamazioa jartzen den unetik. Horri zuzenketa 
eskatu eta zuzenketa idazkia jaso zenetik igarotako denbora gehitu behar zaio. 
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7.2.5.3-  LEKUKOEN AITORPENETAN IZANDAKO INGURUABARRAK IDATZIZ 
JASOTZEKO EREDUA 
 
Bilbon, 2001eko uztailaren 6an. 
 
 DILIJENTZIA 
 
 
 Idatzita gera dadin: 
 
 2001eko uztailaren 6an M M jaunaren lekukotza froga hartu zen, Ana M L andrea 
ordezkatuz I X B abokatu jaunak hasitako ondare erantzukizuneko erreklamazio prozeduraren 
baitan. 
 
 Interesdunak nahiz prozedura izapidetzen duenak adierazitako galderak egiten amaituta, 
X B jaunak beste galdera bat egitea eskatu du. 
 
 Esan zaio galdera idatziz egin beharko duela. X B jaunak papera eta boligrafoa eskatu 
ditu. Eskatu duen materiala eman egin zaio. X B jaunak egin nahi zuen galdera idatzi du; 
espedientean jasotakoa da. 
 
 M M jauna, X B jauna, M L andrea eta instruktorea bulegoan egon dira une oro eta, 
instruktoreak orria jaso duenean, G B jaunak adierazi du lekukoak ez duela Ana M L-ren 
kokalekua behar bezala adierazi eta erantsi, M L andrea planoekin nahasteko saiakera egin dela. 
Adierazpen hori behin baino gehiagotan egin du X B jaunak, ahotsa gehiegi altxatuz. 
 
 Instruktoreak hainbatetan adierazi dio lekukotza froga ez zela oraindik amaitu, isilik egon 
behar zuela, eta jarrera horrekin lekukoari zer erantzun behar zuen adierazten zebilela. 
Instruktoreak ohartarazi dio lekukotza froga amaitutzat jotzera zihoala. Aurretik, ohartarazpen 
ugari egin dizkio zentzu horretan. Instruktoreak adierazi du lekukotza froga amaitutzat jotzen 
zuela. 
 
 X B jaunak galdetu du ea M L andreak planoak ulertu dituen, eta hark baietz erantzun 
dio. X B jaunak lasaitasuna berreskuratu du eta barkamena eskatu; bere burua justifikatu du 
esanez berak M L andreak planoak ulertu ez zituela uste zuela. 
 
 Ondoren, instruktoreak ez du kontuan hartu lekukotza froga amaitutzat jotzearen 
erabakia eta ML andreari azkeneko galdera egin dio. 
 
 
 Horixe jasotzen dute idatziz prozeduraren instruktoreak,        jaunak, eta arloaren 
administrariak,               jaunak. 
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7.2.5.2- LEKUKOTZA AITORPENA JASOTZEKO EREDUA 
 
 
 Lekukoei aitorpena hartzeko beste modu bat haiei hitzordua eman eta, gertatutakoa 
azaldu ondoren, beren hitzetan gertatutakoa azal dezatela eskatzea da, idazki banatan jasoz 
haietako bakoitzak adierazi duena. 
 
 
 J H M andreak lekukotza aitorpena egin du P H M andreak jasandako kalteengatik 
jarritako erreklamazioaren baitan. 
 
                  -n J H M andreak aitorpena egin du, NAN zk.           , jasandako kalteengatik 
P H M-k jarritako erreklamazio espedientearen baitan lekuko moduan agertzeko. 
 
 
 Lekukoak honakoa baieztatu du:  
 
 Ez da ahaidetasun edo adiskidetasun harremanik existitzen erreklamatzailearekin. 
 
       egunean        -ko pasealekutik zebilela eta                  -kiko gurutzaduran 
erreklamatzaileak estropezu egin zuela. Oinez zihoazen eta, bat-batean, lurrera muturrez erori 
zen, lurrean aterata eta okertuta zegoen euskarri metaliko batekin estropezu egin ondoren. Hori 
izan zen erorikoaren eragilea. 
 
 Erortzean kolpe osoa aurpegian jaso zuela. Odol dezente ateratzen zitzaion aurpegitik, 
sudurretik, ahotik eta masailetik, eskuinekotik haren ustez. Masaileko zauria zeramatzan 
betaurrekoak puskatzearen ondorio izan zen. 
 
 Bertan zegoen gizon batek, une hartan gertatutakoa ikusteko gerturatu zen beste hainbat 
pertsonak bezalaxe, bere burua eskaini zuen            Ospitaleko larrialdi zerbitzura eramateko. 
 
 Horixe aitortzen eta sinatzen du espedientearen instruktorearen aurrean, toki eta data 
honetan: 
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Ez du ondo gogoratzen. 
Galdera Adierazi 4. planoan, X baten bidez, zu non zeunden istripua gertatu zen unean. 
 
Galdera Erorikoaren unean ba al zen M andreari bultza egiteko edo zuzen joatea galarazteko norbait edo 

zerbait? 
Ez 
Galdera Nola gertatu zen Maríaren erorikoa? 
P-k ez du gogoratzen, bere gauzetara zebilelako eta ez zegoelako hura mugitzen zen edo ez begira. 
Galdera Zein hankarekin egin zuen irrist M-k? 
Ez daki. 
Galdera M-k hanka putzuan jartzean egin zuen irrist edo handik altxatzean urratsa egiteko? 
Ez daki. 
Galdera M oinez ala korrika zihoan? 
Ez daki. 
Galdera Zer motatako oinetakoak zituen M-k une hartan? Deskriba ditzakezu?. Txanketak baziren, zer 

motatakoak ziren? 
Ez, txandalean zihoala uste du. Belaunaz kexu zela gogoratzen du, erakutsi egin ziola eta, agerian, ez zirudiela ezer 
zuenik. 
Galdera Aldagelan, une hartan, ba al zen beste inor? 
Ez du gogoratzen; gogoratzen duena da inor gehiago ez zela hurbildu. 
Galdera Zuk istripurik jasan al zenuen Maríaren toki berdinetik igarotzean? 
Ez 
Galdera M kiroldegian atenditu al zuten? 
Ez daki. Belaunean mina zuela esan ziola gogoratzen du eta joan egin zela; uste du etxera joan zela, agerian ez 
zirudielako ezer zuenik. 

 
 
 Aurreko zerrendak kutxatxoa edo galdera bakoitzaren testua baino lehen zutabea dituen 
galderak biltzen ditu. Erantzuna hurrengo lerroan dago eta zutabe bakarrekoa da. Interesdunak 
proposatutako galderak aurreko kutxatxoan zenbaturik daude; instrukzioak egindakoek aurretiko 
zutabe zabalxeagoa dute eta horien barruan galdera hitza agertzen da. 
 



 80

7.2.5.1- LEKUKOTZA AITORPENA EDO INTERESDUNAREN AITORPENA JASOTZEKO 
AKTA EREDUA  

 

Bilbon, 2003ko azaroaren 6an. 
 
Lekukotza, P C P andrearena, NAN zk. 14952431, interesdunaren eta M L F andreak 
aurkeztutako erreklamazio prozeduran instruktore denaren galderei erantzunez.  
 
 Jakinarazi zaio ez dagoela erantzutera beharturik eta Herri Administrazioaren organo 
baten aurrean aitorpena egiten dabilela.  
 
 
Orokorra M L F andrearekin, ba al duzu ahaidetasun, adiskidetasun edo antzeko harremanen bat? 
EZ 
1 Esan ezazu egia den gertaeren egunean, 02-11-5ean, M L F andrearekin zeundela. 
BAI 
Galdera Zer ordutan sartu zinen zu kiroldegian M L F-k istripua izan zuen egunean, alegia, 2002ko 

azaroaren 5ean? 
Eguerdia izango zen, 3ak edo 3ak eta zerbait aldera alde egin zuen eta 2ak aldera sartuko zen. 
Galdera Nola sartu zinen zu kiroldegian: egun bateko txartelarekin, ikastaro batean izena emanda edo 

abonatu txartelarekin? 
Egun bateko txartelarekin 
Galdera Zer kirol egin behar zenuen (ikastaroa bazen zer kirol eredu eta zer ordutan; erreserba bidez 

bazen, erreserba nork egin zuen)? 
Erabilera askeko gimnasiora 
Galdera Kiroldegian sartu zinenean, M L F andrea zurekin zihoan (sarrerarekin sartu zen edo ez eta abar, 

eta zer kirol egitera joan zen)? 
Ez 
2 Esan ezazu egia den gertaeren egunean, alegia, 02-11-5ean, M L F andreak emakumezkoen aldageletan 

istripu-erorikoa izan zuela ikusi zenuela. 
BAI 
Galdera Zer ordutan sartu zinen zu aldageletan? Kirola egin eta berehala izan al zen? 
BAI 
Galdera Zer ordutan jazo zen M L F andrearen istripua? 
3ak aldera. 
Galdera Adieraz ezazu 1. planoan, borobil baten bidez, zein aldagelatan gertatu zen erorikoaren istripua. 
Ez du gogoratzen. 
Galdera M L F andrea zurekin sartu al zen aldagelara?  
Ez du gogoratzen María han zegoen edo ez. Erori zenean jantzita zegoen, beraz, uste du Paula baino lehen sartuko zela. 
Galdera Adieraz ezazu 2. planoan, A letraren bidez, M L F andrea zein tokitara joan zen aldatzera eta, B 

letrarekin, zu joan zinen tokia. 
1. edo 3.a izan daiteke, paretako konketaren kokapenagatik. 
3 Esan ezazu egia den gertaeren egunean, alegia, 02-11-5ean, zuk esango duzun likido isurketarik ikusi 

zenuen. 
P-k ur putzua ikusi zuen zoruan. 
Galdera Zenbat ur zegoen? 
Ura zegoela jakiteko adina ur. 
Galdera Adierazi 3. planoan, orban baten bidez, ur hori zein tokitan zegoen. 
 
4 Esan ezazu egia den M L F andrearen erorikoa emakumeen aldagela horren garbiketa eta mantentze-lan 

eskasen ondorio izan zela. 
Ez daki, bere iritzia da; hark ikusi zuen putzua zegoela eta M erori egin zela. 
Galdera Ba al zuen zoruak apurtutako zatiren bat, zehazki M L F andreak erorikoa izan zuen gunean? 
Ez du gogoratzen. 
Galdera Ura dutxetatik irteten ziren emakumeen eraginez etor zitekeen. 
Ez daki. 
Galdera Adierazi 4. planoan, gezi batekin, M L F andrearen norabidea eta zentzua zein zen istripua jazo 

zenean. 
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7.2.5  AKTA EREDUAK 
 
7.2.5.1.- LEKUKOTZA AITORPENA EDO INTERESDUNAREN 

 AITORPENA JASOTZEKO AKTA EREDUA 
 
7.2.5.2.-  LEKUKOTZA AITORPENA JASOTZEKO EREDUA 
 
7.2.5.3.- LEKUKOEN AITORPENETAN IZANDAKO 

 INGURUABARRAK IDATZIZ JASOTZEKO EREDUA 
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Gela bat prestatzen da gainerakoak zain egon daitezen banan-banan aitortzen doazen 
bitartean. Lekukotza ematera deitutako lehenengo pertsona interesduna izango da. 

 
Jarraian, lekukoei dei egiten zaie eta gure parean eserarazi. 

 
Lekukoari argitu behar zaio dei egin izanaren arrazoia kasuan kasuko jaunak edo 
andreak Administrazioaren aurkako ondare erantzukizuneko erreklamazioa jarri izana 
dela, administrazioak kudeatzen dituen instalazioetan izandako istripuaren ondotik. Hori 
dela eta, interesdunak lekuko moduan proposatu duela jakinarazi behar zaio. Hori da dei 
egin izanaren arrazoia; interesdunak proposatutako galderak eta Erakundeak 
gertututakoak zuri egiteko. 
Ohartarazi behar zaio ez dagoela erantzutera behartuta, baina Herri Administrazioaren 
agente baten aurrean dagoela. 

 
Halaber, adierazitako galderez gain planoak eta argazkiak erakutsiko zaizkiola 
jakinaraziko zaio, hark inguruabar jakin batzuk adieraz ditzan. 

 
Lekukotza amaituta, Erakundetik joateko eskatzen zaio. Xedea oraindik aitorpenik egin 
ez dutenekin harremanik ez izatea da. Komenigarria da frogagiri eredua izatea denbora ez 
galtzeko, horrelakorik behar den kasuan. 

 
Interesdunak lekukotzetan izateko aukera du baina ezin da lekukoarekin harremanetan 
jarri, eta beste galderaren bat egin nahi badu, idatziz egin beharko du prozedura 
izapidetzen ari denak galdera hari egin diezaion. 
Garrantzitsua da lekukoa interesdunarekin komunikatzeko aukerarik ez izateko moduan 
kokatzea, zeinuak egin ez diezazkion edo erantzuna adieraz ez diezaion. 
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erreklamazioan, interesdunak adierazi zuen hanka sarearen behealdeko zulo batean sartu zuela, 
eta horretarako argazkiak erantsi zituen. Argazkietan, hain zuzen ere, posible zen ikustea sarea 
behealdeko euskarriarekin lotzen zuten lotura batzuk apurtuta zeudela eta oin bat sartzeko 
moduko zuloa egin zela. Horrek nolabaiteko egiazkotasuna ematen zien interesdunaren 
adierazpenei. Zuloa, ordea, frontoiko 8. zenbakiaren inguruan zegoen eta egindako galdera 
guztiei emandako erantzunak nahiz egindako marrazkiak bat etorri ziren esatean istripua 2. eta 3. 
zenbakien artean jazo zela, bi paretako jokaldi batean. Bai lekukoak, bai interesduna, bat etorri 
ziren hori adieraztean. 
 
 Interesdunarekin batera lekuko moduan jardungo duten pertsonei dei egin, haiek 
bertaratu eta identifikatuta, toki ezberdin batera eramaten dira (gela edo aretoa), banan-banan dei 
egiten joateko. Gauzak horrela, lehenik eta behin interesdunari dei egiten zaio, noski, gainerako 
aitorpenetan egoteko aukera duelako, eta beste era batera eginda Administrazioak egingo dituen 
galderen nondik norakoaren gaineko abantaila izango lukeelako. 
 
 Interesdunak edo hura laguntzen edo ordezkatzen duenak beste galderaren bat egin nahi 
badu, aukera eman dakio baina idatziz egitera eta instruktoreari berari aurkeztera behartu behar 
da une horretan bertan, horren berri espedientean eman dadin. Instruktorea izango da galdera 
egiteko ardura izango duena. Galdera berriak egiteko, jada eginikoekin zerikusia dutenak izan 
behar dira, adierazi dena argitu edo ñabartzeko. Une horretara arte alegatu ez diren eta 
kausaltasun erlazioa aldarazten duten gertaera berriak ezingo lirateke aipatu espedientean. 
 
Komenigarria izaten da Erakundeko pertsonaren batek egintza izapidetzen duenari laguntzea. 
Kontuan izan behar da lekukoak, normalean, interesdunarekin loturaren bat duten pertsonak 
izaten direla eta, zenbait kasutan, sinatzerakoan galdeketan esandakoari ezezkoa eman 
diezaioketela. Hori gertatuko balitz, instruktoreak eta haren laguntzaileak horixe adierazi beharko 
lukete idatziz. 
 
Beste arrazoi bat ordezkari edo abokatu batekin agertzearen kasua izango litzateke, izan ere 
erantzunak ikusita eta horiek gustukoak ez izateagatik haserre daiteke. Ez  da ohikoa baina istilu 
txikiren bat izan dugu kasuren batean, garatzen ari zen egintzaren eta epaitegi bateko 
aitorpenaren artean bereizketa egiten ez jakiteagatik. 
 
Pablo Olivera Massok “La Ley” aldizkarian argitu zuen moduan, epaile zibil baten auzibide 
jarrera ez bezala, Administrazioa behartuta dago ZIURTATU ETA IKERTZERA. Eginbehar 
horrek esan nahi du Administrazioa lotuta dagoela espedientean gertaeren gaineko 
egiazkotasuna jartzera, bai interesduna kaltetzen badu, bai haren alde egiten badu. Jarrera 
hori oso arraroa litzateke prozedura judizialean, aldeek komenigarria zaiena egiaztatzen 
dutelako eta kaltetzen diena lausotzen saiatzen direlako, epailearen “pasibotasunaren” 
aurrean. 
 
Erakundeko pertsona hori lagungarria izan daiteke egintzan ordena mantentzerakoan eta gerta 
daitekeen beste edozein inguruabar egiaztatzerakoan (adibidez, sinatzeari ezezkoa eman diola, 
lekukotza aldatu duela, interesdunaren edo hari lagundutako norbaiten portaera ez dela egokia 
izan). 

LEKUKOTZA FROGA BATEN JARDUTEKO MODUA 
 

Lekukoei dei egiten zaie ordu eta egun berdinean, eta jakinarazpena jaso izanaren agiria 
gordetzen da. Interesdunari hitzordua ematea egoki iritzi bada, ordu eta egun berdinean 
agertzeko eskatuko zaio ere. 

 
Word dokumentu batean interesdunak proposatutako galderak prestatzen dira eta beste 
batzuk gertutzen dira. Helburua lekukotza emango dutenen aitorpenak bat datozen edo ez 
eta kausaltasun erlazioa egiaztatuta geratzen den ikustea da. 
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B. Lekukotza 

 
Bide erabiliena da mota honetako erreklamazioetan kausaltasun erlazioa egiaztatzeko eta, 

ziurrenik, dagoen bide bakarra kasu askotan. Argi dagoen moduan, jazotzen diren kirol istripuen 
gainean ez da dokumenturik egoten eta bertan zeudenen lekukotza bidez bakarrik egiazta 
daitezke. 
 
 Proposatu eta egiteko modua 
 
 Judiziamendu Zibileko Lege zaharrak lekukotza frogak galdera sorta jasotzen zuen 
idazkiarekin aurkeztea eskatzen zuen. Horrela, galderak egin aurretik definiturik zeuden. 
Kontrako aldeak, halaber, bere galderak egiteko aukera zuen. Xedapen hori ez da Judiziamendu 
Zibileko Lege berrian jasotzen, beraz, prozesu judizialean galdera horiek egitea lekukotza 
hartzen denean bertan garatzen da. 
 
 Administrazio prozeduran aurretiazko formulazio hori eskatzearen aurkako doktrinaren 
bat badago ere, eta eskakizun zorrotz deitu izan bazaio ere (Concepción Barredo Rodríguezek, 
Administrazio Zuzenbideko irakaslea, “La Prueba en el Procedimiento Administrativo” [Froga 
Administrazio Prozeduran] lanean), ni interesdunari galdera sorta idatzia aurkezteko eskatzearen 
aldekoa naiz froga onartzeko, instruktoreak horiek egin diezazkien proposatutako lekukoei. 
 
 Lehenik eta behin, legean oinarriturikoa dela uste dut. Horrela, Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legearen 74.1 artikuluak 
dio administrazio prozedura ofizioz bultzatu behar duela izapide guztietan. Printzipio hori 
froga izapideari aplikatuta, froga lekukotza denean, horrek esan nahi du Administrazioa dela 
galderak interesdunak proposatutako lekukoei egin behar dizkiena, froga hori hartzerakoan 
interesdunak horiek berehala eta Administrazioak ezagutu gabe egitea, beraz, ezinezko izanez. 
 
Gainera, froga hartzerakoan interesduna galderak egitearen arduraduna izatearen hautabideak 
lekukotza ematen duenari esanarazi nahi dion gaiaren gaineko xehetasunak ez ezagutzea ekarriko 
luke, eta Administrazioak benetan jazotako gertaera guztiekin bat etorriko den ebazpen zuzena 
egiteko garatu behar duen gertaeren gaineko ikerketa oztopatuko luke. Ez gaude alde bakoitzak 
bere interesen alde egiten duen prozesu judizial batean. 
 
 Lotura hori egiten ez den kasuetan, lekukotza frogaren bidea ez onartzearen aldekoa naiz 
eta, askotan horren ondorioz, prozedura artxibatuko nuke bestelako frogarik ez litzatekeelako 
egongo. Orain arte inork ez du aurkaratu mota horretako ebazpenik Epaitegietan. 
 
 Lekukotza froga jasotzea 
 
 Behin egin behar diren galderak eskuratuta, horiek berridatzi egin behar dira eredu 
batean eta prozedura izapidetzen ari denak egin nahi dituen galderekin batera. Eredua 
ordenagailuko agiria izango da, lekukoaren aurrean egotean galdetzen eta hark erantzundakoa 
dokumentu informatikoan berehala idazten joateko aukera izateko. 
 
 Galderak egiteaz gain, komenigarria izaten da planoak eta argazkiak erabiltzea, eta bai 
interesdunari, bai lekukoei, interesdunak alegatutako inguruabar zehatzen gainean adierazpenak 
egin ditzatela eskatuko zaie gezien, orbanen edota zeinuen bidez. Esate baterako, jokoa nola 
garatu zen, istripua gertatu zenean hark zeraman norabidea zein zen, zorua desegokia den tokia 
zein den, eta abar galdetuko zaie. 
 
 Benetan gertaera bitxiak ikusten dira. Behin, frontoiko jolastokia mugatu eta pilotak 
kanpora ateratzea galarazten duen sare metalikoarekin talka egin zuen pertsona baten 
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7.2.4.2- 
  
Funtzio Publikoaren Zuzendaritza 
---------- Saila 
EUSKO JAURLARITZA. 
 
Bilbon, 2001eko urtarrilaren 25ean. 
 
 Jaun agurgarria: 
 
 Jakinarazi nahi dizut --------------------------------------------------- jn./and.ak, --------------
------------ NAN zk.-arekin, Eusko Jaurlaritzaren Herri Administrazioaren funtzionario, 
administrazio erreklamazioa jarri duela ------------ Erakunde Autonomoaren aurrean. Arrazoia 
1997ko otsailaren 14an izandako kirol istripua da. Horren ondorioak 1999ko uztailaren 30era 
arte luzatu dira. 
 
 
 Interesduna bertaratuta, --------------------- jaun/andreak galdeketa erantzun zuen, 
denboraldi horretan izandako laneko baja kopuruaren eta horien iraupenaren gainean. Horrela, 
1997ko otsailaren 14tik 1999ko uztailaren 30era bitarte bajan egon zela jakinarazi zuen, gutxi 
gorabehera 24 eguneko alta aldiarekin. Aldi horri dagokionez, data zehatza zein zen ez zuela 
gogoratzen adierazi zuen. 
 
 
 Idazki honen bitartez eta herri administrazio ezberdinen jarduna arautzen duen 
Koordinazio prozeduraren itzalpean, eskatu nahi dizut erakunde honi jakinaraz diezaiozula aldi-
bateko ezintasunagatiko zenbat baja izan dituen funtzionario honek 1997ko otsailaren 14tik 
1999ko uztailaren 30era doan aldian. Helburua data horiek espedientean izatea izango litzateke. 
 
 
 Arren eskatzen dizut eskatutako informazioa hurrengo helbidera bidal dezazula. 
 
-------------- 
-------------- 
-------------- 
 
 
 Eskerrik asko zure laguntzagatik eta, bide batez, jaso ezazu agur bero bat. 
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7.2.4.1.- EGURALDIAREN GAINEKO INFORMAZIOA ESKATZEKO EREDUA 
 
1. PERTSONA EDO ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK 
IFK//IFZ 
 

Enpresa (izena) // Partikularra (Izen-abizenak) 
 

Helbidea (kalea, plaza, etorbidea):  
 

Zk.: 
 

Posta kodea: 
 

Posta kutxa: 
 

Udalerria:  Probintzia/herrialdea:  
Telefonoa:Telefono Faxa:Faxa:  Posta elektronikoa / ip helbidea:  
Jarduera sektorea: Herri Administrazioa Jarduera Sektorea: Herri Administrazioa 
    Erakunde ofiziala  
Harremanetarako pertsona:         

Bidalketetarako helbidea (kalea, plaza, 
etorbidea):   

Zk.: Posta kodea:         Posta kutxa:      

  
Tel.:  Faxa:Faxa:Faxa:  Posta elektronikoa / Ip helbidea:   

2.- ESKAERARI BURUZKO DATUAK 
Behar den informazioa:     Ziurtagiria edo txostena 
Euskarria:                               Papera 
Eskatutako zerbitzuaren deskribapena: 
 
 
Bilboko prezipitazioak 2002ko urtarrilaren 15ean, 7etatik 14etara, “eguzki ordutegiari” 
dagozkionak. 
 
 Kasuan kasuko tasak kalkulatzeko, jakinarazi nahi dizugu eskatzailea Toki Erakunde 
Autonomoa dela, Herri Administrazioko kide. 
 
Eskaeraren arrazoia Erakunde honetan izapidetzen ari garen administrazio erantzukizuneko 
espediente bat da. Izapidetzea bideratzen ari den arloa adierazitakoa da: 

3.- JAKINARAZPENARI BURUZKO DATUAK 
Baliabidea:            Posta zerbitzua 
Sinatzaileak aitortzen du eskaera honetan bildutako datuak egiazkoak direla eta eskuratzen 
duen informazioa adierazitakoa ez den beste xede baterako ez erabiltzearen konpromisoa 
hartzen du. Horrekin batera, atzealdean dauden erabilera baldintzak ezagutzen eta onartzen 
dituela aitortzen du. 
 
Bilbon, 2002ko urtarrilaren 16an. 

----------jn./and. 
------------------SAILA 
EUSKAL HERRIKO METEOROLOGIA ZENTROA 
Sukurtsal 3, 
20071 DONOSTIA 
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7.2.4     TXOSTEN EREDUAK 
 
7.2.4.1.- EGURALDIAREN GAINEKO INFORMAZIOA ESKATZEKO 
  EREDUA 
 
7.2.4.2.- BESTE ADMINISTRAZIO BATZUEI TXOSTENAK ESKATZEKO   
       EREDUA 
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Kasu honetan, uste dut interesduna bera dela aipatutako istripu, prozedura eta kexak zeintzuk 
diren adierazi beharko lituzkeena. Hau da, ezinezkoa da Administrazioa bere paperen artean 
aurrekari horiek bilatzen aritzea nahi izatea. Hori 30/92 Legearen 37. artikuluaren itzalpekoa 
izango litzateke, horren arabera: ezin dute gai edo gai-multzo baterako eskabide orokorrik 
egikaritu. Edonola ere, interesdunak errepikatzen direnaren ustetan banakako prozedurak 
espedientean sartzeko eskatzen duenean, kontuan izan beharko da beste kasu batzuk direla eta 
horrek ez duela esan nahi alegatutako gertaera aztertzen ari den kasuan ere badagoela ulertzen 
denik. 
 
 
7.2.3. FROGABIDEAK 
 
 30/92 Legearen 80.1 artikuluak honakoa ezartzen du: “Zuzenbidean onargarri den 
edozein frogabidez egiazta daiteke prozedura ebazteko garrantzizko diren egitateak”. Jarraian 
adieraziko direnak ohikoentzat jo daitezke mota honetako prozeduretan: 
 

A. Beste Administrazio batzuen txostenak 
 

Txosten horiek administrazioen arteko lankidetza printzipioan oinarrituz eskatu beharko 
dira. Lehen aipatutako eguraldi txostenak mota horretako frogabide bat dira. 

Legearen ezarpen horiek babesten dituztenak honakoak dira: koordinazio printzipioa 
(Konstituzioaren 103. artikulua eta 30/92 Legearen 3.1 artikulua), 30/92 Legearen 3.2 artikulua, 
Herri Administrazioek, beren arteko harremanetan, lankidetza eta elkarren laguntza dute 
printzipio, dioena hain zuzen, eta 4.1. c) artikulua, gainerako administrazioei, beren eskumenak 
baliatuz darabilten jarduerari buruz behar duten informazioa eman dioena. 

 
Datuen Babeserako Lege Organikoa kontuan izan behar da. 11.1 artikuluan dio: 

Sendabidearen objektu diren izaera pertsonaleko datuak hirugarren bati komunika dakizkioke 
soil-soilik datu-laguntzailearen eta datu-hartzailearen eginkizun legitimoekin zuzeneko lotura 
duten xedeak betetzeko; interesdunak aurretiaz horren inguruko adostasuna eman beharko du. 
Hori dela eta, beste administrazioak baimen hori behar izango du kasu askotan. Halaber, 
adierazitako Legearen 21. artikulua kontuan hartu behar da: Herri administrazioek euren 
eskumenak burutzeko biltzen edo ateratzen dituzten datu pertsonalak ez zaizkie beste herri-
administrazio batzuei emango baldin eta azken hauek beste eskumen batzuetarako edo gai 
ezberdinei buruzko eskumenetarako erabiliko badituzte. Salbuespen bakarra izango da datu 
horiek jakinaraztearen helburua agiritegien sorrerako ezarpenetan aurrez ikusitakoa izatea 
edo horien erabilera arautzen duen goragoko xedapen bat izatea. 
 
 Jarraian, aipatutako txostenak eskatzeko ereduak erantsi dira. 
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c) Administrazioak badakizkien gertaerak 
 

Ez da beharrezkoa interesdunak Administrazioak badakizkien gertaerak egiaztatzea. 
Horrela, 30/92 Legearen 35 f) artikuluak honakoa dio: “Ez dute aurkeztu beharrik kasuan 
kasuko prozedurari aplika dakizkiokeen arauetan eskatzen ez den agiririk, ezta horretan 
diharduen administrazioak dagoeneko bere esku duen agiririk” (adibidez, administrazioa lan 
zehatz batzuk garatzen badabil). Administrazioak, interesdunak adierazi ondoren, eskatutako 
dokumentuak jarri beharko ditu. 
 

d)  Presuntzioak 

Presuntzioek ez dute pertsona edo gauza bat erabiltzen, gertaera bat baizik. 
Jurisprudentziak onartu egin du gertaera bat ondorioztatzeko aukera, aurretik egiaztatutako beste 
batetik abiatuz administrazio prozeduraren barruan. Horretarako, beharrezkoa da frogatutako 
gertaeraren, alegia, oinarrizko gertaeraren, eta ondorioztatu nahi den haren artean lotura zehatza 
eta zuzena izatea, kasu soiletan eta gizakiaren irizpideetan oinarritu gabe. 
 
 Irristaden kasuan egin izan da jurisprudentzia zibil txikiko epairen bat, Administrazioa 
zehatuz kirol instalazioen barruko aldagela eta komunetan, irristadak izatean eta ondare 
erantzukizuneko erreklamazioak jaso ondoren, zorua aldatzeko obrak egiteagatik. Obra  horiek 
nahikoak izan dira epailearentzat zoruak lehen zuen egoera eskasa onartzeko. Horrez gain, 
Galiziako Auzitegi Nagusiaren 2004ko martxoaren 25eko Epaia ere aipa daiteke kasu honetan. 
Horren arabera, erreklamazioa onetsi egin zen “adingabekoa igerilekuko aldagelen sarreran 
erortzea zoruan erabilitako materialaren ondorio izan zelako �irristakorra bustita egotean�, 
eta, horregatik, igerilekurako desgokia”. Horri erantsi zion “horren froga argia gertaera 
kaltegarria izan eta gutxira ordezkatzea” izan zela. 
 
 Ohikoa izaten da erreklamazioetan interesdunek istripua izan dutela alegatzea eta 
ondoren Administrazioak toki hartan obra batzuk egin izana. Horren ondotik ulertzen da onartu 
egiten dela aurretik gabezia bat zegoela eta konpondu egin nahi izan dela lan horien bidez. Lanak 
egin direla ez bada egia, ebazpenean adierazi beharrekoa izango da eta alegatutako gertaera 
ukatu.        
 
 Istripua gertatu ondoren lanak egin badira, lan horien arrazoiak aztertu beharko lirateke 
eta ikusi, horiek aldagelen edo jolastokiaren egoera eskasaren ondorioz egindakoak diren edo ez. 
Horiekin zerikusirik ez badute, beren beregi jaso eta egiaztatu beharko da langile teknikoen 
txosten bidez. Bestela, gomendagarriena ohiko amaiera izatea izango litzateke, ondorengo lanek 
eskaintzen diguten egoera eskasaren presuntzio horretan oinarrituta. 
 
 Nola jardun behin istripuaren berri izanda edo erreklamazioa jasota, konponketa lanak 
egitea edo instalazioa ixtea aurrez ikusita bagenuen? Zaila da erabakitzea. Izan ere, batetik, 
instalazioak egoera kaskarrean zeudela ulertzea edo, gutxienez, pertsonei eragin beharreko 
arriskua baino handiagoa sortu zaiola uste izatea aukeratako bat dela kontuan izan behar da. 
Bestetik, baloratu egin beharko da benetan zer arrisku dagoen eta egoera errepika daitekeen edo 
ez. Garrantzitsua dena erabakia hartu behar duenak lan horien gaineko aurretiazko azterlan 
tekniko guztiak eskura izatea da, benetan lanak eragin zituzten arrazoiak ezagutzeko aukera izan 
dezan. 
 
 Interesdunek oinarritzat hartu ohi duten beste kasuetako bat gertaera berdinak 
errepikatzearena da. Istripua toki jakin batean jasan dutela alegatuz eta arrazoi berdinaren 
gainean beste erabiltzaile batzuen istripuak eta kexak izan direla adieraziz, egiazkotzat jo nahi 
izaten da tokiak akatsak zituela eta horiek jasandako istripuaren arrazoia izan direla. Prozedura 
batzuetan, gainera, aurretiazko istripu, prozedura edo kexa haien lekukotzak eranstea eskatu izan 
dute. 
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Osasun eta Kontsumo Ministerioaren Kontsumoko Institutu Nazionalaren “Lesio 
programak: etxeko eta aisiako istripuak sumatzeko programa (DADO)” delakoa ere hartu dut 
oinarri moduan. Hark txostenak egiten ditu urtero eta interneten eskura daitezke. Txosten 
horietatik ondoriozta daiteke maila berean izaten diren erorikoak (estropezu edo irrist egitea) 
etxeko istripuak izateko bide garrantzitsuena izaten direla. Gainera, hainbat urtetan emaitza 
berdinak errepikatzen dira. Horrela, etxea da istripuak gertatzen diren toki nagusia, emakumeak 
dira istripu gehien jasaten dituztenak eta 45 urtetik 66ra bitarteko adin segmentuaren barruko 
istripu portzentajea ia bikoitza da emakumeentzako, adin segmentu berdinean kokatutako 
gizonek izaten dituztenen aldean. Edonola ere, egia da joeretako bat ezbehar-kopuruak gora 
egitearena izan dela 25 urtetik 44ra bitarteko adin tartean dauden gizonen kasuan, nagusiki kirol 
praktikaren ondorioz. 
 
Beste era batera esanda, irrist egitearen ondotik eratorritako istripuetan estatistikoki gerta 
daitekeen istripu moduan katalogatzeko ezaugarri zehatz batzuk agertzen dira. Estatistikoki, 
frogaturik dago etxeko eta aisiako istripuak inguruabar horietan jazotzea ohikoagoa dela, 
kanpoko faktoreak egon edo ez alde batera utzita. 
 
Hori dela eta, gertaera nabari baten aurrean gaudela pentsa badaiteke Administrazioak zorua 
egokia izateko beharrezko neurriak edota beste neurri batzuk hartu dituenean eskaileren kasuan 
baranda jartzea adibidez , bereziki bidegabekoa dela dirudi pertsona batek bere etxean edota 
kalean jasan dezakeen istripu berean jasandako kaltea administrazioari egoztea. Paradoxa da 
erantzukizunik ez egotea istripu berdina lagun baten etxean gertatzean, baina bai, aldiz, udal 
igerilekuko aldageletan gertatzean. 
 
 Bigarrenik, ezin da eztabaidaezintzat jo lurzoru bustia irristakorra dela eta, ondorioz, 
gertaera nabaritzat hartzea. Horrela, gaiaren gaineko epai gehienek interesdunarengan jartzen 
dute horren froga, kiroldegiaren Administrazio kudeatzailea salbutuz interesdunak egiaztatzea 
lortzen ez badu lesioa zoruaren baldintza irristakorren ondoriozkoa izan dela. 
 
 Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 2006ko uztailaren 23ko Epaian, 
nabaritasun lotura hori adierazi zen hurrengo moduan: “... alde ekintzaileak salaketan dio putzua 
duen edozein lurzoru, materiala edozelakoa izanda ere, oso irristakor bihurtzen dela, eta hori 
adierazitako aldearentzat sen onekoa da besterik gabe, baieztapen horrek adituen berrespena 
izatea beharrezkotzat jo gabe. Horren aurrean, ordea, guk uste dugu baieztapen hori, 
orokorrean, ez dela gertaera nabaria eta, beraz, froga behar duela. Zehazki, uste dugu 
agertzen diren inguruabarrak kontuan izan behar direla. Horrela, frogatu denak egiaztatzen 
du, batetik, tokiko zorua mantentze-lanen aldetik baldintza ezin hobetan zegoela eta, bestetik, 
erabilitako baldosak ez labaingarriak direla. Hori horrela izanda, ondorioztatu beharrekoa da 
ez dagoela putzua duen zoruak irristakorra izan behar duela adierazteko frogarik. Halaber, ez 
dago frogarik, ezta zantzu moduan ere, 2000ko urtarrilaren 18an kiroldegiko dutxak eta 
aldagelak komunikatzen dituen tartea irristakor zegoela uste izateko. 
 
 Gertaera nabariaren beste adibide bat bezala har daiteke egun zehatz batean euria ari 
zuela alegatzea eta, horrek eta estalduran zirrikituak egoteak, zorua irristakor bihurtzen zutela 
esatea. Aitzitik, egun jakin batean euria egin izanak nabaria izateari uzten dio hurrengo egunean; 
ondorioz, frogabideren bat erabili behar da egiaztapena egiteko. Komenigarriena eguraldi 
zerbitzuari kasuan kasuko txostenak eskatzea da. Ez ditu interesdunak aurkezten normalean, 
baina interesgarria izaten da beti horiek eskura izatea. Hori dela eta, komenigarria da espedientea 
izapidetzen duenak txostena zuzenean eskatzea. 
 

Txostena ez da bakarrik prezipitazioen gainean eskatu behar, haizearen norabide eta 
indarraren gaineko informazioa eskatzea ere interesgarria izan daitekeelako, adibidez estaldura 
ondo izanda lurzorua bustita zuten frontoien kasuetarako. Haizeak euria sarraraz dezake 
jolastokiaren alde irekitik. 

 
 

 



 68

litzateke onartu behar, besterik gabe, gertatutakoaren onarpena egitea, ondorengo erreklamazio 
batean hasieran adierazitakotik ezberdina den zerbait adierazten badu. 
 
Bigarren kasuan, kontuan izan behar da gertatutakoa onartzeko aukera. Erreklamazioa eginda, 
interesduna administrazio prozedura baten aurrean dago, eraginak ezagutzen ditu eta badaki 
administrazioaren jarduna gertatutakoa ikertzera zuzendurikoa dela. Ondorioz, gertatutakoa 
kontatzeko eskatzen dio. Kasuren batean adierazpenak egiteari ezezkoa eman izan zaio eta 
jarduera horren zuzentasun eza ere adierazi izan da, auziarekiko froga aurreraikitzeko saiakera 
moduan ulertu delako. Hori ez da horrela, Administrazioak ebazpena emateko behar diren 
datuak zehaztu, ezagutu eta egiaztatzeko (78. artikulua) betebeharra duelako, edozein 
frogabidez (80. artikulua) eta bide horien artean, halabeharrez, interesdunaren adierazpenak 
daude Administrazioak gertatutakoaren gainean egindako galderen ondotik edo eskatutako 
argibideen ondotik. 
 

Azkenik, txostenen batean Euskadiko aholku batzordeak adierazi izan du 
Administrazioak onartutako gertaera moduan har daitezkeela batzuk. Horien artean, adibidez, 
erantzukizun prozeduren araudiaren 10. artikuluak eskatzen duen txostena egin ez izana egon 
daiteke. Nire ustez, hori ez da zuzena. Gertaerak interesdunak egiaztatu behar ditu eta 
adierazitako txostena falta izatea akatsa izan daiteke Administrazioaren aldetik prozeduran. Argi 
dago ondorengo auzi prozesuan Administrazioak adierazpenak egin beharko dituela, bestela 
Auzitegiak gertaera horiek egiazkotzat har ditzakeelako isiltasun hori ikusita. 
 

b)   Gertaera nabariak 
 

Gertaera nabari esaten zaie jendeak ezagutzeagatik onartzeko frogarik behar ez duten 
horiei. 
 

Administrazioak ebazpenean argitu beharko du gertaera baten nabaritasuna eta jendearen 
ezagutza nondik datozen.   

 
 Askotan nabaritzat ulertu nahi den gertaera igerileku eta aldageletako zoruaren 
hezetasunarena izaten da, erabiltzaileei irrist egitea eraginez. Horrela, hedabideetan agertutako 
hurrengo adibideetan, iritzi hori sumatzen da: 
 

• Radio Nacional R5-n agertutako gurutze gorriaren publizitate ziria 2002ko abuztuaren 
27an, 15:35etan, igerilekuen arriskuen berri emanez eta toki horietako berezko 
hezetasunaren ondotik izan ohi diren irristadekin kontu izatea gomendatuz. 

 
• “Periódico de la farmacia”, 2006ko uztaileko alean. Igerilekuetako ertzekin eta bustitako 

zonaldeekin kontu izatea gomendatu zen, irrist egin daitekeelako eta, ondorioz, zauriak 
eta kolpeak jaso. 

 
• “El Mundo”, 2006ko uztailaren 22an. Erabiltzailea bainu zonaldeetan jazotzen diren 

gertaeren arduradun nagusia dela jakinarazi zuen egunkariak, lesio ohikoenak gorputz-
adarretan izaten direla adieraziz: besoetan, sorbaldetan eta hanketan, lurzorua irristakor 
egoteagatik. 

 
 Hala eta guztiz ere, uler daiteke nabaritasun horrek erabiltzaileari pasatzen diola lehenik 
eta behin zonalde horietan arreta jartzearen ardura. Horrela, Nafarroako Auzitegi Nagusiaren 
2003ko urriaren 17ko Epaiak honakoa adierazi zuen: “... edonola ere, instalazioaren 
erabiltzaileek arreta izateko eginbeharra dute, dutxatik irtetean izan ditzaketen irristadak 
ekiditeko. Horrek nolabaiteko zabarkeria adierazten du biktimaren aldetik, dutxatik 
ateratzerakoan irristada saihesteko arretarik ez jartzeagatik. Horrek Administrazioaren 
balizko kausazko lotura apurtuko luke. Ondorio hori atera da instalazioen garbiketa lanak 
nork egin zituen, Kirol Sozietateak edo Udal Administrazioak, alde batera utzita. Hala eta 
guztiz ere, frogetatik ondoriozta daiteke garbiketa hori Udalak egiten zuela”. 
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• Kaltea benetakoa dela, hau da, alegatutako lesioak, horien egiazkotasuna eta 
zehaztapena. 

• Kausaltasun erlazioa, kaltea zerbitzuen funtzionamenduagatik eragin zela. 
Horretarako, interesdunak erreklamazioa oinarritzeko izandako gertaerak eta 
beharrezko arrazoi-ondorio lotura egiaztatu beharko ditu. 

• Beharrezkoa izan daiteke froga beharra kalte-ordainaren balorazioaren elementu 
batzuetara edota lesioa eragin zen unera zabaltzea. Modu berean, jasotzeari utzitako 
irabaziak ere egiaztatu egin behar dira (ez bakarrik emaitza ziurrik gabeko litezkeen 
kasuetan geratu). 

• Ez da ahaztu behar erreklamazioa onartzeko interesdunak bere ordez nork jardungo 
duen bezalako beste elementu batzuk egiaztatu behar dituela. 

 
Interesdunak alegatutako gertaerak egiaztatzea beharrezkotzat joko balitz eta erreklamazio 

idazkian ez bada ikusten hark erabili nahi dituen froga bideak zeintzuk diren, interesdunari 
eskatu beharko zaio akats horiek ongitu ditzala. 
 

Administrazioaren ardura izango da hurrengoak egiaztatzea: 
 

• Nahi eta nahi ez jazotako gertaera izan zela. 
• Kaltetuaren esku-hartzea edo errua izan dela. 
• Hirugarren pertsona baten esku-hartzea edo errua izan dela. 

 
 
 7.2.2. Salbuespenak 
 

a) Interesdunak onartutako gertaerak

Birtualtasuna dute, prozedura zehatzaileetan bereziki. Ondare erantzukizuneko 
prozeduretan, Administrazioaren erantzukizuna salbutu edo arindu dezaketen gertaerak onar 
daitezke.

 
Interesdunak ebazpenerako garrantzitsuak diren gertaerak onartzeko metodoak hainbat 

dira. Erreklamazioaren edukitik bertatik eratorritakoa izan daiteke, edota Administrazioari 
zuzendu ahal izan zaion beste idazkiren batetik. Horrela, adibidez, eskaera batek badio 
armairutik bere jabetzako gauzak lapurtu dizkiotela igeri egitera joatean, eta armairuko giltza 
eskuoihalaren ondoan utzi zuela onartzen badu giltza eskumuturrera lotzeko goma deserosoa 
izateagatik eta, ondorioz, itzultzean, giltza desagertu egin zela esaten, interesduna jardun 
axolagabea onartzen dabil, giltza eskumuturrera lotuta ez eramateagatik. 

 
Pentsa dezakegu interesdunak gertaerak onartzearen ekintza ez dela bat-batekoa, baizik 

eta Administrazioaren nahitik eratorritakoa.  
 

Prozeduraren aurretik, erreklamazio bat izan daitekeela aurrez ikustean. Istripua izan 
ondoren instalazioan bertan sendaketa egiten zaiola plantea daiteke, botikinean edo xede 
horretarako atondutako eremu batean eta instalazioarekin zerikusia duten langileen partetik. 
Horrela, gertatutakoa idatziz islatzerakoan edo asistentzia txostena egiterakoan, istripua izan 
duen pertsonari uzten zaio istripua nola jazo zen islatzen duen atala betetzen. 

 
Prozeduran zehar. Interesdunaren aitorpena hark proposatutako lekukoenak baino lehen 
entzun behar da.  

 
 Lehenengo kasuak egia dena, gainera  argi uzte du, nire ustez, instalazioa kudeatzen 
dutenen nahia. Haiek istripua izan duen pertsonak gertatutakoaren gainean egindako aitorpena 
lortu nahi dute eta, ondorioz, hura erabili errugabetasuna islatzen badu. Ez dirudi istripua une 
horretan jasan duen pertsona batek adierazten duena hausnarketaren edo gogartzearen ondotikoa 
izango denik. Istripua jasan duena, une horretan eta sendatu ondoren, ez dago inolako 
erreklamaziotan pentsatzeko eta izan liteke gertatutakoa egoki gogartu ez izana. Hori dela eta, ez 
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7.2. FROGA 
 
 Frogaren elementua erantzukizun prozedura ezaugarritzen duenetako bat da.  
 
 30/92 Legeak, 80.2 artikuluan, frogaldia irekiko dela adierazten du hurrengo kasuetan: 
 

Administrazioak egiazkotzat jotzen ez baditu interesdunek alegatutako egitateak. 

Hala eskatzen badu prozeduraren izaerak. 
 
Ondare erantzukizuneko prozeduraren izaerak froga izatea eskatzen du. Erantzukizun hori arautu 
gabeko gertaera batetik jaiotzen da, hau da, arautegian beren beregi jaso ez den gertakari batetik, 
eta horren arrazoi eta ondorioak ez dira beren beregi deskribatu. Ezinbestekoa da alegatzen dena 
egiaztatzea. 
 
 Messegue Yebrak, Administrazioaren ondare erantzukizunaren zio ematen duten 
gertaerak frogatzeko beharra justifikatzerakoan, herri administrazioaren jardunaren gainetik 
dagoen legaltasun printzipioari heldu dio. Izan ere, hortik ondoriozta daiteke administrazio 
ebazpen orok behar bezalako oinarria izan behar duela, arauak beren beregi jasotako izatezko 
aurrekasuan. Horrela, aurrekasu hori ez bada behar bezain egiaztaturik geratzen, 
Administrazioak ez du legitimotasunik jarduteko. 
 

Horrez gain, ondare erantzukizuneko prozeduraren Araudiaren 6. artikuluak froga 
jartzen du erreklamazioarekin aurkeztu beharreko elementu moduan. 
 

Manu horrek honakoa dio: “Erreklamazioa... egoki iritzitako alegazio, dokumentu eta 
informazioekin eta froga proposamenarekin aurkeztuko da, erreklamatzaileak erabili nahi 
dituen baliabideak zehaztuz”. 
 

Arauditik, beraz, ulertzen da derrigorrezkoa dela erreklamatzaileak erreklamatutako 
Administrazioari eskaera oinarritzeko izandako gertaerak egiaztatzeko erabiliko duen modua 
agertzea. Bide horiek adierazten ez baditu edo okerki edo modu eskasean egiten badu, akatsa 
ongitzea eskatu behar zaio erreklamazioaren gainerako elementuen modu eta epe berean. 
 

Noski, jurisprudentziak ere froga ekintzak egiteko betebeharra jartzen du heltzen den 
benetako aurrekasua erabat egiaztatzeko, Administrazioaren erantzukizuna aitortze aldera. 
 
7.2.1. Froga behar duten gertaerak 
 
 30/92 Legearen 80.1 artikuluak honakoa ezartzen du: “Zuzenbidean onargarri den 
edozein frogabidez egiazta daiteke prozedura ebazteko garrantzizko diren egitateak”. 
 
 Froga xede izan behar diren gertaerak prozeduraren ebazpenari funtsa emango diotenak 
dira, gertakari horiek ziurtasun ezik izan ez dezaten. Horrek ezberdintzen du neurri batean 
prozesu judizialetik, honetan gertaerak eztabaidagarriak izaten direlako. 
 
Erabakirako garrantzitsuak diren gertaera horiek egiaztatzeko ardura nork izan gorabehera, 
hurrengoak ezberdin ditzakegu: 
 

Interesdunak beharrezkoak diren frogak aurkeztu behar ditu hurrengoa 
justifikatzeko: 
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izapidetzea gomendatu nahi nuke, salbuespen argietan izan ezik, eta, beraz, izapide, frogaldi 
eta entzute izapide guztiak egitea. Ondoren, ebazpenean erreklamazioa gaitzesteko aukera 
izango dugu ekintza preskribatu egin delako eta, are gehiago, gainerako inguruabarren 
gainean ebazpena eman ahalko dugu. 
 
 Kontuan izan behar dugu ekintzaren preskripzioak ez dituela eraldatzen 
erreklamazioa izapidetzea onartzeko eskatzen diren betekizunak (kausaltasun erlazioa, 
lesioak, ebaluazio ekonomikoa eta lesioa gertatu zen unea), beraz, jada preskribatutako 
erreklamazioa onartu egin beharko litzateke eta, izapidetu ondoren, gaitzetsi. 
 
 Horrez gain, erreklamazioa gaitzetsi egiten bada izapidetu izan gabe, hau da, ebazpenak 
oinarrian izan behar dituen datuak zehaztu, ezagutu eta egiaztatzeko aukerarik eman gabe, 
gerta liteke administrazioarekiko auzietarako bidean preskripziorik ez sumatzea eta, ondorioz, 
Legeak administrazio prozeduran gertatu dena jakiteko ematen duen aukera ez eskaintzea. 
Horrela, prozesu judizialera egoera desabantailatsuan iritsiko litzateke interesdunaren aldean. 
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7.1. PRESKRIPZIOA 
 
 
 30/92 Legearen 142.5 artikuluak honakoa dio: “Erreklamazioa egiteko eskubidearen 
preskripzioa urtebetegarrenean izango da, hain zuzen, kalte-ordaina ekarri duen egitate 
edo ekintza izan zenetik edota kaltearen ondorioak agertu zirenetik urtebetera". 
 
 Zaila dela uste izan daiteke zerbitzu honen eremuan lesioaren ondorioa erreklamazioa 
eragiten duen gertaeraren ondoren agertzea, kirol instalazioan jazotako istripu batek 
berehalakoan eragiten duelako lesio ondorio hori. 
 
 Adierazitako manuak honakoa eransten du: pertsonei kalte fisiko edo psikikoak eginez gero, 
sendatzen direnetik edo kalte horien ondorioak zehazten diren egunetik hasiko da kontatzen epea. 
Horrela, lege testuan jurisprudentziak ezarritako doktrina bildu zen. Ondorioz, baja ekartzen zuten 
lesioetan, preskripzio epeak ez zuen aurrerantz egingo sendatu arte. 
 
 Ikus dezagun jarraian adibide bat. 
 
 Erreklamazioa eragiten duen gertaera jazo zen eguna: 2005eko azaroaren 15a. 
 Lesioen behin betiko osaketa: 2006ko urtarrilaren 20a. 
 Ekintza burutzeko epearen amaiera: 2007ko urtarrilaren 20a. 
 
 Ez da ahaztu behar lehen aipatutako Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi 
Nagusiaren 2006ko abenduaren 19ko epaiak ezarritako doktrina. Baja egun ez eragozle 
horiek daudela interesdunak egiaztatu behar du. Horrela, erreklamazioa egun ez 
eragozleetara luzatzen bada behin gaixotasunagatiko baja amaituta (egun eragozleak) eta 
errehabilitazio aldiaren ondorioz, gerta liteke ondorioak horrenbeste denbora igarotzean 
egonkortu ez direla uste izatea eta, horrela, preskripzio aldia lehenago hasiko litzateke. 
 
 Bestalde, prozedura horien administrazio ebazpenak amaiera ematen dio 
administrazio bideari eta administrazioarekiko auzi errekurtsoa besterik ezin da jarri edo, 
bestela, berraztertzeko errekurtsoa. 
 
 Prozedura ebazpen gaitzeslearekin amaituta eta urtebeteko epea igaro ez bada ere 
ekintza bideratu ahal izan zenetik, ezingo da erreklamazio berririk egikaritu 
Administrazioaren aurrean. Izatekotan, nahibadako izaera duen berraztertzeko errekurtsoa 
jarri ahalko da. 
 
 Horrela, jurisprudentziak uste izan du bigarren erreklamazio batek ez duela 
administrazioarekiko auzi errekurtsoa (edota berraztertzerakoa) jartzeko epea eteten, eta 
interesdunak, behar ez bezala jarduteagatik, ekintza judiziala iraungitzen utz dezake. 
 
 Doktrina hori egokitzat jo behar da, berrespen horrek ez duelako administratuaren 
jardun axolagabea besterik ezkutatzen, Legeak bere eskura jarritako errekurtsoak 
egikaritzeko emandako epeak igarotzen uztean. Oinarritzat hartzen da Administrazioak gai 
zehatz baten gaineko ebazpena eman, eta oraindik preskripzio epea igaro ez izanaren kasua. 
Borondatearen adierazpen horri aurre egiteko, Legeak ezarritako berrikuspen edo errekurtso 
prozedurak erabili behar dira. Ez dago zertan berriro esan Administrazioak gai berdinaren 
gainean ezer adierazi behar duenik prozedura berdinean, erreklamazioaren ekintza iraungita 
ez zegoela aprobetxatuz.  
 
 Preskripzioaren inguruabarra oso argia dela dirudi, osaketatik urtebete igarotzen 
uztean datzalako besterik gabe. Aitzitik, sarritan ez da hain erraza izaten zenbatzen noiztik 
hasten den zehaztea. Erreklamazioa beste edozein erreklamazio izango balitz bezala 
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7. ANTOLAMENDUA 
 
 Behin erreklamazioa onartuta, ofizioz izapidetu behar da. Horrela, 30/92 Legearen 78.1 
artikuluaren hitzetan, “prozedura izapidetzen duen organoak bere kabuz egingo ditu ebazpena 
emateko behar diren datuak zehaztu, ezagutu eta egiaztatzeko instrukzio-egintzak. Interesdunek 
proposa ditzakete, nolanahi ere, beren esku-hartzea dakarten jardunak edota legez edo 
araudiz ezarritako izapideak dakartzatenak”. 
 
 Halaber, Araudiaren 6.2 eta 7. artikuluek ofiziozko hasieraren printzipioa ezartzen dute. 
Beraz, organo eskudunak erreklamazioa onartzen badu, prozedura ofizioz bultzatuko da egin 
behar diren izapide guztietan eta erreklamazioa antzekotasun garrantzitsua edo lotura estua 
duen beste prozedura bati gehitu ahalko zaio. Gehitze akordioaren aurka ezingo da 
errekurtsorik jarri. 
 Prozeduraren izapidetzeak ebazpen egokia lortzeko behar diren eta derrigorrezkoak diren 
ekintzak egitea eskatzen du. 
 

Ekintza horiek ezin dira aurkaratu, izapideak direlako. Salbuespen bakarra izapide 
ekintza horrek prozedurarekin jarraitzea galaraztea da. 
 

Edonola ere, interesdunek izapidetze akatsak salatu ditzakete, batez ere izapideak 
geldiaraztea, epeak ez betetzea edo egin beharreko izapideen alderauzketa ekartzen dutenak. 
Horrek diziplinazko erantzukizuna eskatzea ekar dezake. Tomás Cobok dioen moduan, aukera 
horrek salaketarekin antza handiagoa du errekurtsoarekin baino, eta, agian, hierarkian 
gainetik dagoenari planteatu beharko litzaioke eta ez instruktoreari berari. 
 
 Nahi eta nahi ez egin beharreko izapideetako bat interesdunei jakinaraztearena da. Horien 
artean erakundearen aseguratzailea egongo litzateke, eta xedea prozeduran aurkezteko aukera 
izatea da. Aseguru-etxea prozeduran aurkeztea garrantzitsua da, ez bakarrik hari lotzen gaituen 
kontratuak ezarritako betebeharra delako, baizik eta alde demandatukide moduan dei egiteko 
aukera izan dezagun ondorengo prozesu judizial batean. Gainera, oso onuragarria da 
interesdunarekin harremanetan jartzerakoan eta harekin akordioetara iristerakoan. 
 
 Ebazpena egiteko epea sei hilabetekoa da, prozedura laburtuaren izapideekin jarraitzea 
adosten ez bada behinik behin. Kasu horretan hogeita hamar egunekoa izango da. Sei hilabete 
horiei sumatu ahal izan diren akatsak ongitzeko hartutako denbora kendu beharko zaie. 
 
 Ustezko ebazpenaren zentzua negatiboa da. Ondorioz, epea amaituta ez bada beren 
beregiko ebazpenik egin, erreklamazioa gaitzetsi egin dela ulertu behar da. Organo instuktoreak 
interesdunari jakinarazi behar dio zein egunetan gertatzen den isiltasun negatiboa eta, beraz, 
noiztik aurrera ulertzen den gaitzespena izan dela. 
 
 Ikus dezagun amaieraren zehaztapenaren adibide bat, beren beregiko ebazpena egiteko: 
 
 Erreklamazioaren data: 2006ko maiatzaren 5a. 
 Ongitzeko agindeia: 2006ko maiatzaren 28a. 
 Ongitze idazkia: 2006ko ekainaren 12a. 
 Beren beregiko ebazpenik ez badago, hurrengo datatik aurrera prozedura gaitzetsi egin 
dela ulertuko da: 2006ko azaroaren 20a. 
 

Erreklamazioaren elementuren bat zehaztea ezinezkoa izan bada, oraindik egonkortu ez 
diren kalte pertsonalekin adierazitakoa bezalako kasuetan, epea horiek zehaztea posible den 
unetik aurrera hasten dela ulertu behar da, bitartean erreklamazioa izapidetzearen kaltetan izan 
gabe. Horrela, datu guztiak oraindik izan gabe ere, komenigarria da frogak aztertzea edota peritu 
bidezko osasun azterria egitea bezalako egintzekin hastea. 
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 OINARRIA: Herri administrazioek ondare erantzukizunaren arloan jarraitu 
beharreko prozeduretako Araudiaren 6. artikuluak dio prozedurak interesdunek hasten 
dituztenean, zehazki adierazi behar dutela ondare erantzukizunaren ebaluazio ekonomikoa zein 
den, eta erreklamatzaileak erabili nahi dituen baliabideak zeintzuk diren argitu behar duela. 
Bestalde, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
30/92 Legearen 32.3 artikuluak dio eskaerak egiteko beharrekoa izango dela ordezkapena 
ziurtatzea, horretarako zuzenbidean onartzen den edozein bide erabilita. Kasu honetan, 
interesdunak ez du bi elementuetatik bat bera ere ekarri. Horrela, lehenik eta behin, ez da ziurtatu 
-------- jauna ----------- andrearen ordezkaria denik; ez du zehaztu zeintzuk diren erabili nahi 
dituen frogabideak kausaltasun erlazioa eta alegatutako lesioak egiaztatzeko, eta ez da zehaztu, 
ezta ere, zein den lapurtutako elementu bakoitzerako ebaluazio ekonomikoa. 
 
 OINARRIA: Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen 30/92 Legearen 71. artikuluaren arabera 4/99 Legearen aldarazpenaren 
ondotik , ebazpen bidez interesdunek eskaeran atzera egiten dutela ulertuko da eskaerek ez 
dituztenean betekizunak betetzen eta akatsak konpontzeko emandako epean adierazitakoa 
zuzendu ez bada. Ebazpen hori, 30/92 Legearen 42. artikuluko 2. paragrafoaren arabera, 
gertatutako ingurumariak adieraztea izango da, betiere, jazotako egitateak eta aplika daitezkeen 
arauak zehaztuta.  
 
 -----------go ---------------k, Estatutuen 16. artikuluan xedatutakoaren itzalpean, honakoa 
ebatzi du: 
 
 1.- -----------k eskaeran atzera egin duela uste izatea eta, ondorioz, haren eskaera 
izapidetzea ez onartzea, erreklamazioan akasdun ziren elementuak epe barruan ongitu ez 
izanagatik horiek jakinarazi izan eta gero. 
 
 2.- Jakinarazpena interesdunei helaraz dakiela agintzea. Haiek administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jarri ahal izango dute Administrazioarekiko Auzietarako Bilboko Epaitegietan, bi 
hilabeteko epean ebazpen hau jasotzen denetik aurrera. 
 

 
Adierazi berri denaren kaltetan izan gabe, interesdunak berraztertzeko nahibadako 

errekurtsoa jarri ahal izango du ebazpen honen aurka eta ebazpena bera egin duen organo 
berdinaren aurrean, hilabeteko epean jakinarazpena jasotzen den unetik".  
 
 
 No obstante, el -------- resolverá.Edonola ere, ------------k ebatziko du.
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6.1.3- INTERESDUNAK, ESKATZEN DUENEAN ATZERA EGIN DUELA JOTZEKO 

 

Bilbon, 2006ko urriaren 18an. 
 
 ---------ren ondare erantzukizuneko erreklamazio espedientean, 2006ko irailaren 20an 
zenbait akats ongitu zitzala eskatu zitzaion interesdunari. Aitzitik, ez da ongitzerik egin xede 
horretarako emandako epearen barruan. Zehazki eta hurrenez hurren: 

• Zuzenbidean onartzen den edozein bide erabilita edo interesduna bera bertaratuz, ----------en 
ordezkaria -------- jauna dela ziurtatzea. 

 
• Kausaltasun erlazioa eta alegatutako lesioak frogatzeko proposamena (hain zuzen ere 

2006ko uztailaren 17an -------- emazteari kiroldegiko armairuko giltza lapurtu ziotela eta 
lesioak Seiko markako ordularia, krema kolore argiko larruzko sandalia parea eta aurpegiko 
kremak, gela eta xanpua izan zirela). Lekukotza froga proposatzen bada, interesdunari 
jakinarazi behar zaio idatziz aurkeztu beharko duela prozeduraren izapidetzean 
lekukoari egitea nahi duen galdera zerrenda. Proposatzen diren lekukoak Erakundeari 
lotuta badaude bertako langile izateagatik edo Zerbitzu enpresa batekoak izateagatik, froga 
haiek eginiko txostenek eratuko dute. 

 
• Lapurtutako elementu bakoitzaren ebaluazio ekonomikoa zehaztea (ordularia, sandaliak eta 

kremak), horien balorazioa egiaztatzea eta objektu horien erosketa unea zehaztea bezalaxe. 
 
 Herri administrazioek ondare erantzukizunaren arloan jarraitu beharreko prozeduretako 
Araudiaren 6. artikuluak dio prozedurak interesdunek hasten dituztenean, zehazki adierazi behar 
dutela ondare erantzukizunaren ebaluazio ekonomikoa zein den, eta erreklamatzaileak erabili 
nahi dituen baliabideak zeintzuk diren argitu behar duela. Bestalde, 30/92 Legearen 32. 
artikuluak dio eskaerak egiteko ordezkapena ziurtatu beharrekoa izango dela, horretarako 
zuzenbidean onartzen den edozein bide erabilita. 

 Hori dela eta, uste dut interesdunak ez dituela akats horiek ongitu emandako epearen 
barruan. Ondorioz, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen 30/92 Legearen 71. artikulua 4/99 Legearen aldarazpenaren ondotik  aplikatu 
beharko litzateke. Horren arabera, ebazpen bidez interesdunak eskaeran atzera egiten duela 
ulertuko da, eskaerak ez baditu betekizunak betetzen eta akatsak ongitzeko emandako epean 
adierazitakoa zuzendu ez bada. 
 
 Ebazpen hori, 30/92 Legearen 42.1 artikuluko 2. paragrafoaren arabera, gertatutako 
ingurumariak adieraztea izango da, betiere, jazotako egitateak eta aplika daitezkeen arauak 
zehaztuta. 
 
 Adierazitakoagatik hurrengo ebazpen proposamena egiten da: 
 
 “--------------k hasitako ondare erantzukizuneko prozedura ikusi da. 
 
 GERTAERA: ---------------k hamar eguneko epean erreklamazioaren elementu batzuk 
ongitu zitzatela eskatu zien interesdunei (zehazki ----------------ren ordezkapena egiaztatzea, 
kausaltasun erlazioa eta alegatutako lesioak frogatzeko proposamena egin zezatela eta 
lapurtutako elementu bakoitzaren ebaluazio ekonomikoa zehatz zezatela). 
 

GERTAERA: Agindei hura 2006ko irailaren 20an egin zen, emandako epearen 
barruan ongitzerik jaso izan gabe. 
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 OINARRIA: Herri administrazioek ondare erantzukizunaren arloan jarraitu 
beharreko prozeduretako Araudiaren 6. artikuluak dio prozedurak interesdunek hasten 
dituztenean, zehazki adierazi behar dutela ondare erantzukizunaren ebaluazio ekonomikoa zein 
den, eta erreklamatzaileak erabili nahi dituen baliabideak zeintzuk diren argitu behar duela. Kasu 
honetan, interesdunak ez du bi elementuetatik bat bera ere ekarri. Horrela, lehenik eta behin, 
interesdunetako batek ez du zehaztu zein kopuru dagokion objektu bakoitzari, Administrazioak 
horren bidez interesdunak jasandako lesio bakoitzaren gaineko balio bakoiztuaren gainean 
adierazpena egiteko. Bestetik, interesdunek ez dute zehaztu zeintzuk izango diren erabiliko 
dituzten frogabideak. 
 
 OINARRIA: Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen 30/92 Legearen 71. artikuluaren arabera 4/99 Legearen aldarazpenaren 
ondotik , ebazpen bidez interesdunek eskaeran atzera egiten dutela ulertuko da eskaerek ez 
dituztenean betekizunak betetzen eta akatsak konpontzeko emandako epean adierazitakoa 
zuzendu ez bada. Ebazpen hori, 30/92 Legearen 42. artikuluko 2. paragrafoaren arabera, 
gertatutako ingurumariak adieraztea izango da, betiere, jazotako egitateak eta aplika daitezkeen 
arauak zehaztuta.  
 
 -----------go ---------------k, Estatutuen 16. artikuluan xedatutakoaren itzalpean, honakoa 
ebatzi du: 
 
 1.- -----------k eta -------------k atzera egin dutela uste izatea eskaeran eta, ondorioz, 
haien eskaerak izapidetzea ez onartzea, erreklamazioan akasdun ziren elementuak epe barruan 
ongitu ez izanagatik horiek jakinarazi izan eta gero. 
 
 2.- Jakinarazpena interesdunei helaraz dakiela agintzea. Haiek administrazioarekiko auzi-
errekurtsoa jarri ahal izango dute Administrazioarekiko Auzietarako Bilboko Epaitegietan, bi 
hilabeteko epean ebazpen hau jasotzen denetik aurrera. 
 

 
Adierazi berri denaren kaltetan izan gabe, interesdunek berraztertzeko nahibadako 

errekurtsoa jarri ahal izango dute ebazpen honen aurka eta ebazpena bera egin duen organo 
berdinaren aurrean, hilabeteko epean jakinarazpena jasotzen den unetik". 
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6.1.2.- GAITZESPENA ONGITZEA EGIN EZ IZANAGATIK  
 
 

Bilbon, 2006ko abuztuaren 2an. 
 
 ---------ren eta ----------- jaunaren ondare erantzukizuneko erreklamazio espedientean, 
2006ko maiatzaren 12an eta ekainaren 9an zenbait akats ongitu zitzatela eskatu zitzaien 
interesdunei. Aitzitik, ez da ongitzerik egin xede horretarako emandako epearen barruan. 
Zehazki eta hurrenez hurren: 

1) Alegatutako lesioen froga proposamena (----en kasuan, 225 eurotan baloratutako 
Nokia 6600 modeloko mugikorraren lapurreta; eta -----en kasuan, Lotus markako 
ordulariaren eta ibilgailuko giltzen lapurreta) eta lapurtutako bi objektuen 
balorazioaren froga proposamena (zehazki, horien kostua eta erosi ziren data). 
Lekukotza froga proposatzen bazen, interesdunari jakinarazi behar zitzaion idatziz 
aurkeztu beharko zuela prozeduraren izapidetzean lekukoari egitea nahi 
zuen galdera zerrenda. Proposatzen ziren lekukoak Erakundeari lotuta bazeuden 
bertako langile izateagatik edo Zerbitzu enpresa batekoak izateagatik, froga haiek 
eginiko txostenek eratuko zuten. 

2) ----- jaunak eskatutako 149,00 euroko kopurua banakatu behar zuen, giltzari zer 
zegokion eta erlojuari zer zegokion zehaztuz”. 

 
 Idazki honen bidez jakinarazten da herri administrazioek ondare erantzukizunaren arloan 
jarraitu beharreko prozeduretako Araudiaren 6. artikuluan ezartzen dela prozedurak interesdunek 
hasten dituztenean, zehazki adierazi behar dutela ondare erantzukizunaren ebaluazio ekonomikoa 
zein den, eta erreklamatzaileak erabili nahi dituen baliabideak zeintzuk diren argitu behar duela. 
Kasu honetan, interesdunak ez du bi elementuetatik bat bera ere ekarri. Horrela, lehenik eta 
behin, interesdunetako batek ez du zehaztu zein kopuru dagokion objektu bakoitzari, 
Administrazioak horren bidez interesdunak jasandako lesio bakoitzaren gaineko balio 
bakoiztuaren gainean adierazpena egiteko. Bestetik, interesdunek ez dute zehaztu zeintzuk 
izango diren erabiliko dituzten frogabideak. 

 Hori dela eta, uste dut interesdunek ez dituztela akats horiek ongitu emandako epearen 
barruan. Ondorioz, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen 30/92 Legearen 71. artikulua 4/99 Legearen aldarazpenaren ondotik  aplikatu 
beharko litzateke. Horren arabera, ebazpen bidez interesdunek eskaeran atzera egiten dutela 
ulertuko da, eskaerek ez badituzte betekizunak betetzen eta akatsak ongitzeko emandako epean 
adierazitakoa zuzendu ez bada. 
 
 Ebazpen hori, 30/92 Legearen 42.1 artikuluko 2. paragrafoaren arabera, gertatutako 
ingurumariak adieraztea izango da, betiere, jazotako egitateak eta aplika daitezkeen arauak 
zehaztuta. 
 
 Adierazitakoagatik hurrengo ebazpen proposamena egiten da: 
 
 “-----------k eta ------------ jaunak beren izenean 2006ko martxoaren 15eko idazki 
bidez hasitako ondare erantzukizuneko prozedura ikusi da. 
 
 GERTAERA: --------------- interesdunei hamar eguneko epean erreklamazioaren 
elementu batzuk ongitu zitzatela eskatuko zitzaiela adierazten zuen ebazpena egin zen (zehazki 
erreklamatutako kopurua banakatzea eta alegatutako kausaltasun erlazioa frogatzeko 
proposamena egitea); 
 

GERTAERA: eskaera maiatzaren 12an eta ekainaren 9an egin zen hurrenez 
hurren, emandako epearen barruan ongitzerik egin izan gabe. 
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6.1.1.- ERREKLAMAZIOA ONESTEKO EREDUA 
 
 
Bilbon, 2006ko apirilaren 28an. 
 
 I R A andrearen ondare erantzukizuneko erreklamazioan, interesdunari idazkian 
sumatutako akats batzuk ongitu zitzala eskatu zitzaion. 

Alegatutako kausaltasun erlazioaren froga proposamena. 
Lesioa jazo zen unea. 

2006ko martxoaren 24ko idazki bat jaso da; horren bidez, interesdunak erreklamazioan 
sumatutako akatsak ongitu nahi ditu hurrengo moduan:

Kausaltasun erlazioaren frogapenari dagokionez, pertsona batzuk, soroslea eta 
atezaina adierazi ditu haiei dei egiteko. Horrekin batera, haiei galdetu beharreko 
galdera zerrenda aurkeztu du. 
 
Lesioa 2005eko azaroaren 26ko 12:30ak eta 12:45ak artean gertatu zela adierazi du. 
 
 Kasuari dagokion espedientea eta adierazitako idazkia ikusita, hurrengo Ebazpen 
proposamena egiten da: 
 
 “2006ko martxoaren 24an -----------------n jasotako I R A andrearen idazkia ikusita, 
Erakundearen lehendakariak hurrengoa erabaki du: 
 
1.- Interesdunaren erreklamazioa ongitutzat jotzea, eta, ondorioz, espedientea izapidetzea 
agintzea hurrengo atalei jarraiki. 
 
2.- Proposatutako frogabideak onartzea eta, ondorioz, aipatutako langileen (soroslea eta 
atezaina) txostena eskatzea eta proposatutako pertsonen lekukotza froga hartzea. Gainera, 
interesdunari dei egingo zaio instruktoreak haren aitorpena har dezan, proposatutako lekukoen 
aitorpena jasotzeko egintza burutu baino lehen. 
3.- Proposatu ez diren eta ebazpen hau baino lehen proposatu ahal izan diren frogabideak ez 
onartzea”. 
 
 Edonola ere, ----------------k egokien irizten duena ebatziko du. 
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6.1.     TXOSTEN EREDUAK 
 

6.1.1.-  ERREKLAMAZIOA ONESTEKO EREDUA 
 
6.1.2.- ERREKLAMAZIOA GAITZESTEKO EREDUA 
 
6.1.3-  INTERESDUNAK, ESKATZEN DUENEAN ATZERA  
  EGIN DUELA JOTZEKO 
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6. ONGITZEA 
 
Erreklamazioa ongitzeko emandako epearen barruan, interesdunak faltan sumatutako 
dokumentuak aurkeztu beharko ditu.  
 
 

Interesdunak akatsa epe barruan ongitzen badu, erreklamazioa izapidetzea onartu behar 
da.  

 
Onarpen ebazpena prestatzeko, komenigarria da txostenaren barruan hurrengo edukia 
jasotzea: 
 

Antzeman ziren akatsak eta nola ongitu diren. 
Frogen onarpenaren gaineko adierazpena egin. 30/92 Legearen 80.3 artikulua 
kontuan izan behar da; horren arabera: “Prozeduraren instrukzio-egileak bakar-
bakarrik bota ditzake atzera interesdunek proposatutako frogak, argi eta garbi 
desegokiak edo alferrekoak badira, eta, beti ere, arrazoitutako ebazpen bidez. 
Interesdunari helarazi beharreko jakinarazpena, hurrengo aldeak adieraziz: 

 
Nor den prozeduraren instruktorea, 
Isiltasun negatiboagatik eskaera gaitzetsitzat hartuko den data, 
Aitorpena egin dezan eman zaion data, horrelakorik dagoen kasuan. 

 
Interesdunaren aitorpenari dagokion atalean (7.2.3 c), jakinarazpen honen eredua sartu da. 

 
 

Interesdunak ez badu akatsa epearen barruan ongitzen, interesdunak atzera egin duela 
ulertuko da eta hori ebazpena proposatuko duen txosten bidez egingo da. 

 
30/92 Legearen 42.2 artikuluak dio: “gertatutako ingurumariak adieraztea, horixe 
izango da ebazpena, betiere, jazotako egitateak eta aplika daitezkeen arauak 
zehaztuta”. Hori dela eta, interesdunaren kasuan antzemandako gabeziak islatu 
behar dira ebazpenean, horietatik zeintzuk ez diren ongitu adieraziz. 
Ebazpenak edota interesdunari helarazitako jakinarazpenak horren aurka jar 
daitezkeen errekurtsoak zehaztu beharko ditu. Hobe da errekurtsoen gaineko 
aipamena ebazpenean etortzea, edukian egotean ez zaizkigulako ahaztuko jakinarazi 
beharreko horiek. 
Espedientea artxibatu egingo da. 
Ez ongitzeak ez du ekintzaren preskripzioa eteten, baina ez du haren iraungitzea 
eragiten. Ondorioz, interesdunak ekintza egikaritu ahal izango du berriro, betiere, 
ezarritako epea igaro ez bada. 

 
 

Jarraian, erreklamazioak onetsi edo gaitzesteko txosten ereduak berridatziko dira. 
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“----------n 2006ko irailaren 14an jasotako -----------n erreklamazioa ikusita eta Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 
Legearen 70 eta 71. artikuluetan eta Herri administrazioek ondare erantzukizunaren arloan 
jarraitu beharreko prozeduretarako Araudia onartzen duen 429/1993 Errege Dekretuaren 6. 
artikuluan xedatutakoari jarraiki, interesdunari honakoa zehatz dezala eskatzen diot hamar 
eguneko epean: 

 
 
. 

• Kausaltasun erlazioa eta alegatutako lesioak frogatzeko proposamena (frogatu beharrekoa 
honakoa litzateke: 2006ko irailaren 1ean 20 euro eta ibilgailuko giltza-txartela  ------- 
matrikulako Renault Laguna gris iluna  lapurtu zizkiotela). Lekukotza froga proposatzen 
bada, interesdunari jakinarazi behar zaio idatziz aurkeztu beharko duela prozeduraren 
izapidetzean lekukoari egitea nahi duen galdera zerrenda. Proposatzen diren 
lekukoak Erakundeari lotuta badaude bertako langile izateagatik edo Zerbitzu enpresa 
batekoak izateagatik, froga haiek eginiko txostenek eratuko dute. 

 
 
 Gainera, erreklamazio hau izapidetzea onartu aurretik proposa daitezkeen frogabideak ez 
dira onartuko. 
 
 Ohartarazi nahi da identifikazioa egin ezean, eskatutakoa 
bertan behera uzten dela ulertuko dugula". 
 
 
 Edonola ere, ----------------k egokien eta bidezkoen irizten duena ebatziko du. 
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11 EREDUA

 Bilbon, 2006ko urriaren 17an.
 
 
 2006ko irailaren 14an, ----------en idazki bat jaso da ----------------go Erregistroan, 
ondare erantzukizuneko prozedura bat hasiz bere izenean. 
 
 1.- Balizko kausaltasun erlazioa. 
 

-------------go kiroldegiko instalazioetan indarrez lapurreta egin diotela adierazi du, beraz, 
gastuak ordain diezazkiotela eskatu du. Udaltzaingoan jarritako salaketaren kopia erantsi du; 
bertan jakinarazi du 2006ko irailaren 1eko 14:50etan -------go Kiroldegira joan zela igerilekura 
sartzeko asmoz. Behin han zegoela, arropaz aldatu eta kendutakoak gorde egin zituen, beste 
jabetza batzuekin batera, armairuetako batean. Armairuan txanpona sartu behar da, erabiltzaileak 
giltza eraman ahal dezan. Erantsi du egun bereko 15:45etan, igerilekuan egonda, kiroldegiko 
jagoleak dei egin ziola eta jakinarazi, antza, bi pertsonak bere armairuan lapurreta egin zutela. ---
---------- berehala joan zen bere gauzak gorde zituen armairura eta ikusi, indarrez irekita zegoela, 
hain zuzen ere sarrailako krisketa tolestuz, objektu irmo batekin ziurrenik. 
 
 2.- Lesioak. 
 
 Erreklamazio orriarekin batera erantsitako salaketaren kopian adierazi da bere gauzak 
zenbatu zituela, eta 20 euroko billetea eta ibilgailuko giltza ------- matrikulako Renault Laguna 
gris iluna  falta zituela egiaztatu. 
 
 3.- Kalte-ordainaren ebaluazio ekonomikoa edo hura baloratu ahal izateko modulua. 
 

20 euroko billetea eta, giltzarentzat, 603,15 euroko fakturaren kopia erantsi du. Guztira, 
beraz, 623,15 euro. 
 
 4.- Lesioa jazo zen unea. 
 
 Salaketaren kopiak dio gertatutakoaz 2006ko irailaren 1eko 15:45etan jabetu zela. 
 
 5.- Alegazioak, dokumentuak eta informazioak. 
 

Lehen aipatutako dokumentuen kopiak erantsi ditu, hain zuzen ere, udaltzaingoan 
jarritako salaketarena eta giltzaren fakturarena. 

 
 6.- Froga proposamena. 
 

Ez da frogatik proposatu gertaerak edota alegatutako lesioak egiaztatzeko. 
 

 
 7.- Ordezkapena eta helbidea jakinarazpenak jasotzeko. 
 
 Erreklamazioa bere izenean aurkeztu du. 

 
--------- 100, 3.C. 

 
 Adierazitakoagatik hurrengo Ebazpen Proposamena egingo da: 
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• Kalte-ordainaren ebaluazio ekonomikoa edo hura baloratu ahal izateko modulua. 
 

 
 Gainera, erreklamazio hau izapidetzea onartu aurretik proposa daitezkeen frogabideak ez 
dira onartuko. 
 
 Ohartarazi nahi da identifikazioa egin ezean, eskatutakoa bertan behera uzten dela 
ulertuko dugula". 
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10 EREDUA 

2006ko otsailaren 20an, ----------en idazki bat jaso da ----------------go Erregistroan, 
ondare erantzukizuneko prozedura bat hasiz bere izenean. 
 
 1.- Balizko kausaltasun erlazioa. 
 

Otsailaren 4an, larunbata, -----------go kiroldegiko eskalada-murruan zegoela adierazi 
du, eskalada ikastaro bat egiten. Antza, erorikoa izan zuen eta, ondorioz, lentilla bat lurrera erori 
zen, bertan ikastaroa egiten zebiltzanek zapalduz. 
 
 2.- Lesioak. 
 
 Lentilla apurtu bat. 
 
 3.- Kalte-ordainaren ebaluazio ekonomikoa edo hura baloratu ahal izateko modulua. 
 
 Ez du zehaztu. 
 
 4.- Lesioa jazo zen unea. 
 
 2006ko otsailaren 4a. Une hori gehiago zehazten ez bada ere, ez dut garrantzitsutzat 
jotzen instalazioen erreserben kasuan bezalako zehaztapen handiagoa eskatzea. 
 
 5.- Alegazioak, dokumentuak eta informazioak. 
 

Ez du alegazio edo dokumentu gehiago aurkeztu. 
 

 6.- Froga proposamena. 
 

Ez da frogarik proposatzen gertaerak egiaztatzeko. 
 
 7.- Ordezkapena eta helbidea jakinarazpenak jasotzeko. 
 
 Erreklamazioa bere izenean aurkeztu du. 

 
Helbidea honakoa izango da: -----------. 

 
 Adierazitakoagatik hurrengo Ebazpen Proposamena egingo da: 
 

“----------n 2006ko otsailaren 20an jasotako ---- jaunaren erreklamazioa ikusita eta 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 
Legearen 70 eta 71. artikuluetan eta Herri administrazioek ondare erantzukizunaren arloan 
jarraitu beharreko prozeduretarako Araudia onartzen duen 429/1993 Errege Dekretuaren 6. 
artikuluan xedatutakoari jarraiki, interesdunari honakoa zehatz dezala eskatzen diot hamar 
eguneko epean: 

 
• Alegatutako kausaltasun erlazioaren froga proposamena (Honakoa frogatu beharko litzateke: 

otsailaren 4an, larunbata, -----------go kiroldegiko eskalada-murruan zegoela, eskalada 
ikastaro bat egiten. Antza, erorikoa izan zuela eta, ondorioz, lentilla bat lurrera erori zitzaiola, 
bertan ikastaroa egiten zebiltzanek zapalduz). Lekukotza froga proposatzen bada, idatziz 
aurkeztu beharko da prozeduraren izapidetzean lekukoari egitea nahi duen 
galdera zerrenda. Proposatzen diren lekukoak Erakundeari lotuta badaude bertako langile 
izateagatik edo Zerbitzu enpresa batekoak izateagatik, froga haiek eginiko txostenek eratuko 
dute. 
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• Alegatutako kausaltasun erlazioaren froga proposamena (frogatu beharrekoa honakoa 
litzateke: lesioak joan den 2004ko otsailaren 3an gertatu zirela, --------- Udal Igerilekura 
sartzeko atearen beheko aldearen egoera kaskarra zelako). Lekukotza froga proposatzen 
bada, lekuko gisa proposatutako pertsonak identifikatu eta aurkitzeko behar diren datuak 
erantsi beharko direla jakinarazten zaio, idatziz proposatuz prozeduraren izapidetzean hari 
egitea nahi duen galdera zerrenda. Proposatzen diren lekukoak Erakundeari lotuta badaude 
bertako langile izateagatik edo Zerbitzu enpresa batekoak izateagatik, froga haiek eginiko 
txostenek eratuko dute. 

 
• Kasu horietan zuzenbidean balio duen eta sinesgarritasunez jasota utziko duen edozein bidez 

baliatuz ziurtatu beharko da ordezkaritza edo, bestela, interesduna bera bertaratu eta 
ordezkaria zein den esanez. 

 
• Zuzenbidean onartzen den edozein bide erabilita, guraso-ahala eta, ondorioz, ----------en 

ordezkaria -------- jauna dela ziurtatzea. 
 
 Gainera, erreklamazio hau izapidetzea onartu aurretik proposa daitezkeen frogabideak ez 
dira onartuko. 
 
 Ohartarazi nahi da identifikazioa egin ezean, eskatutakoa bertan behera uzten dela 
ulertuko dugula". 
 
 Edonola ere, ----------------k egokien eta bidezkoen irizten duena ebatziko du. 
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9 EREDUA

2004ko irailean ------- S.L.-ren idazki bat iritsi zen erakunde honetara, --------- izeneko 
adingabeko baten istripua deskribatuz. Hark erantsi du adingabekoaren aitak (---------- jauna) 
alabak jasandako lesioengatiko erreklamazioa bulego haren eskuetan utzi duela. 
 
 1.- Balizko kausaltasun erlazioa. 
 

Lesioak joan den 2004ko otsailaren 3an gertatu zirela adierazi du, --------- Udal 
Igerilekura sartzeko atearen beheko aldearen egoera kaskarraren ondorioz. 
 
 2.- Lesioak. 
 
 Ate horrekin kolpea izatean, adingabekoak 9 egun behar izan omen zituen osatzeko eta 
ondorio moduan kalte estetikoa izan zuen. 
 
 3.- Kalte-ordainaren ebaluazio ekonomikoa edo hura baloratu ahal izateko modulua. 
 
 Ez da adierazi ez kalte-ordainaren ebaluazio ekonomikorik, ez hura baloratu ahal izateko 
modulurik. 
 
 4.- Lesioa jazo zen unea. 
 
 2004ko otsailaren 3a. Ez da ordurik zehazten, baina espedientean soroslearen 
laguntzaren txostena erantsi da eta bertan laguntza 18:45etan eman zela adierazi zen. 
 
 5.- Alegazioak, dokumentuak eta informazioak. 
 

Ez du informazio gehiago erantsi. 
 

 6.- Froga proposamena. 
 

Ez da frogarik proposatzen gertaerak egiaztatzeko. 
 
 7.- Ordezkapena eta helbidea jakinarazpenak jasotzeko. 
 
 Gutuna ------------k sinatu du, hasiera batean -------- jaunaren ordezkapena edota --------
ren izenean jarduteko --------- jaunaren guraso-ahala adierazi gabe. 

 
Helbidea honakoa da: ------------- 27, 1.a 21. bulegoa. 
 

 Adierazitakoagatik hurrengo Ebazpen Proposamena egingo da: 
“2004ko irailean --------------n jasotako -----------ren idazkia aztertuta, eta Herri 

Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 
Legearen 70 eta 71. artikuluetan eta Herri administrazioek ondare erantzukizunaren arloan 
jarraitu beharreko prozeduretarako Araudia onartzen duen 429/1993 Errege Dekretuaren 6. 
artikuluan xedatutakoari jarraiki, interesdunari hurrengo informazioa aurkezteko eskatzen diot 
hamar eguneko epean: 

 
• Eskuratu nahi den kalte-ordainaren ebaluazio ekonomikoaren zehaztapena, hori argitzen 

duten kontzeptuak bezalaxe. Bestela, kalte-ordainaren kontzeptuak nahiz ebaluazioa 
zehazteko modulua adierazi beharko da. 
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 Adierazitakoagatik hurrengo Ebazpen Proposamena egingo da: 
 
 
2001eko abuztuaren 27an --------------n jasotako -----------ren idazkia aztertuta, eta Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 
Legearen 70 eta 71. artikuluetan eta Herri administrazioek ondare erantzukizunaren arloan 
jarraitu beharreko prozeduretarako Araudia onartzen duen 429/1993 Errege Dekretuaren 6. 
artikuluan xedatutakoari jarraiki, interesdunari hurrengo informazioa aurkezteko eskatzen diot 
hamar eguneko epean: 
 
 
Guraso-ahalaren ziurtagiria eta, ondorioz, ------------- de ---------- adingabekoaren ordezkaria 
dela ziurtatzen duena. Horretarako, famili liburua erakutsi beharko da edota beste edozein bide 
erabili. 
 
 
 2.- Alegatutako kausaltasun erlazioa egiaztatzeko proposatutako lekukotza frogari 
dagokionez (------go kiroldegiko igerilekuko txirristatik jaistean izandako lesioa), datu zehatzak 
eman beharko dira lekuko moduan proposatutako pertsonak topatzeko. Horrekin batera, 
prozedura izapidetzerakoan haiei egin nahi zaizkien galderak zerrendatu beharko dira. 
Proposatzen diren lekukoak Erakundeari lotuta badaude bertako langile izateagatik edo Zerbitzu 
enpresa batekoak izateagatik, froga haiek eginiko txostenek eratuko dute. 

 
Lekukotza froga proposatzen bada, lekuko gisa proposatutako pertsonak identifikatu eta 

aurkitzeko behar diren datuak erantsi beharko direla jakinarazten zaio, idatziz proposatuz 
prozeduraren izapidetzean hari egitea nahi duen galdera zerrenda. Proposatzen diren lekukoak 
Erakundeari lotuta badaude bertako langile izateagatik edo Zerbitzu enpresa batekoak izateagatik, 
froga haiek eginiko txostenek eratuko dute. 
 
 Gainera, erreklamazio hau izapidetzea onartu aurretik proposa daitezkeen frogabideak ez 
dira onartuko. 
 
 
 3.- Kalte-ordainaren ebaluazio ekonomikoa edo hura baloratu ahal izateko modulua. 
 
 
 Ohartarazi nahi da identifikazioa egin ezean, eskatutakoa bertan behera uzten dela 
ulertuko dugula". 
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8 EREDUA 

2001eko abuztuaren 27an, ----------ren eta ---------ren idazki bat jaso zen ---------------
-----go Erregistroan, beren seme den -------------ren izenean ondare erantzukizuneko 
prozedurari hasiera emanez.
 
 
 1.- Balizko kausaltasun erlazioa. 
 
 
 Adierazi dute uztailaren 5ean, ----- beste hiru lagunekin joan zela ------go kiroldegiko 
igerilekura, eta han igerilekuaren ondoan instalatutako txirrista erabiltzen hasi zirela. Behin baino 
gehiagotan jaitsi ziren bertatik, modu egokian, eta segurtasuna gutxitzeko jarduera arriskutsurik 
egin gabe. Horrela, txirristaren goialdean zegoenak itxaron egiten zuen jaisten ari zena uretan 
sartu arte, atzetik bera jaurtitzeko. Jarraitu dute adieraziz jaitsiera pare bat egin eta gero -------- 
bizkarra txirristaren kontra zuela jaitsi zela eta, txirristatik atera eta uretan sartu aurretiko unean, 
krakada sumatu zuela lepoan. Uretan sartu eta handik irteten saiatu zen baina, krakadaren 
ondotik, gorputza mugitu ezinik geratu zitzaiola ikusi zuen, hondoratzen hasiz bere kabuz 
uretatik irten ezinik. 
 
 
 2.- Lesioak. 
 
 Adierazi dute -----------ri muineko lesio osoa diagnostikatu diotela, gerora behin betiko 
ondorioak egonkortu eta zehaztearen kaltetan izan gabe. 
 
 
 3.- Kalte-ordainaren ebaluazio ekonomikoa edo hura baloratu ahal izateko modulua. 
 
 
 Ez dute ebaluazio ekonomikorik egin, eragindako kalte fisikoen eta eragozpenen 
zenbateko ekonomikoa ondorioak egonkortzean ezarriko dela adieraziz. 
 
 
 4.- Lesioa jazo zen unea. 
 
 2001eko uztailaren 5a. Ez du adierazten istripua zein ordutan jazo zen, baina Erakundean 
dauden txostenetatik ulertzen da 16:50ak aldera izan zela. 
 
 5.- Alegazioak, dokumentuak eta informazioak. 
 
 Idazkian adierazi dituenak. 
 
 6.- Froga proposamena. 
 
Osakidetzaren txostena erantsi dute eta, gainera, -------- de Angeli lekukotza hartzea proposatu 
dute, semearekin zeuden adingabekoei (------) eta igerilekuko sorosleari bezalaxe. --------k 
ikerketa egitea nahi dute istripuaren arrazoiak ezagutzeko eta osasun txostena egin dadila 
adierazitako lesioak balora daitezen. Proposatutako lekuko horien helbideak ez dituzte adierazi, 
eta ez dute egiteko galderarik proposatu. Erantsi dute, halaber, proposamen hori espedientea 
izapidetzerakoan beste froga batzuk proposatzearen kaltetan izan gabe egin dutela. 
 
 7.- Ordezkapena eta helbidea jakinarazpenak jasotzeko. 
 
 Erreklamazioa ------- de --------- semearen izenean aurkeztu dute. 
 
Helbidea honakoa da: --------- --zk., (   ), Bilbo. 



 46

 Hori dela eta, hurrengo Ebazpena egitea proposatzen da: 
 
 
 ----n 1999ko irailaren 20an jasotako ---- jaunaren erreklamazioa ikusita eta Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 
Legearen 70 eta 71. artikuluetan eta Herri administrazioek ondare erantzukizunaren arloan 
jarraitu beharreko prozeduretarako Araudia onartzen duen 429/1993 Errege Dekretuaren 6. 
artikuluan xedatutakoari jarraiki, interesdunari honakoa zehatz dezala eskatzen diot hamar 
eguneko epean: 
 
 1.- Lesioa benetan jazo zen unea. 
 
 2.- Idazkian adierazitako gertakarietarako froga proposamena, erreklamatzaileak erabili 
nahi dituen baliabideak zehaztuz. Interesdunari jakinarazi beharko zaio lekukotza froga 
proposatzen duen kasuan lekuko moduan proposatutako pertsonak identifikatu eta aurkitzeko 
behar diren datu zehatzak adierazi beharko dituela, proposatutako lekukoei egitea nahi duen 
galderekin eratutako zerrendarekin batera. Eskaera hori Judiziamendu Zibilari buruzko Legearen 
638 artikuluaren itzalpean egiten da, frogabidea onartzea eskatzen duen idazkiarekin batera 
lekukoei egin beharreko galderak biltzen dituen galdeketa aurkeztea agintzen baitu. Proposatzen 
diren lekukoak Erakundeari lotuta badaude bertako langile izateagatik edo Zerbitzu enpresa 
batekoak izateagatik, froga haiek eginiko txostenek eratuko dute. 
 
 
 Ohartarazi nahi da identifikazioa egin ezean, eskatutakoa bertan behera uzten dela 
ulertuko dugula". 
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7 EREDUA
 
 1999ko irailaren 20an, --------- jaunak erreklamazio idazkia aurkeztu du. 
 
 Idazki horretan, ------- jaunak dio 1999ko otsailaren 18an kirol istripua izan zuela --------
-go kiroldegiko frontoi batean, bertako ur putzu bat zapaltzean. Frontoia ez zegoen jendearentzat 
itxia. 
 
 Erantsi du eskuineko belaunean zaintiratua izan zuela eta bajan egon zela 1999ko 
maiatzaren 25era arte. Egun hartan alta hartu zuen. 
 
 
 Amaitu du esanez, istripu horren ondotik ezin izan dituela taxilari lanak egin. Ondorioz, 
15.600 pezetako kopurua eskatzen du bajako egun bakoitzeko. 
 
 
 Idazkia ikusita eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen 30/92 Legean (32., 70. eta 71. artikuluak) eta Herri administrazioek 
ondare erantzukizunaren arloan jarraitu beharreko prozeduretarako Araudia onartzen duen 
429/1993 Errege Dekretuan (6. artikulua) adierazitakoari jarraiki, uste dut aipatutako idazkiak 
hurrengo betekizunak biltzen dituela izapidetzea onar dadin: 
 
 
1 Eragindako lesioak Belauneko zaintiratua 

Baja otsailaren 18tik maiatzaren 25era (97 egun) 
2 Balizko erlazioa lesioen eta 

Zerbitzuaren funtzionamenduaren 
artean 

Frontoian zeguen ur putzua, frontoia jendearentzat 
itxia egon gabe. 

3 Ebaluazio ekonomikoa 15.600 x 97 = 1.513.200 
4 Alegazioak, dokumentuak egokitzat 

jotako txostenak 
Erreklamazioarekin batera aurkeztutakoak 

 
 
 Aitzitik, hurrengo betekizunak falta zaizkio: 
 
 1.- Lesioa benetan jazo zen unea. 
 
 2.- Idazkian adierazitako gertakarietarako froga proposamena, erreklamatzaileak erabili 
nahi dituen baliabideak zehaztuz. Interesdunari jakinarazi beharko zaio lekukotza froga 
proposatzen duen kasuan lekuko moduan proposatutako pertsonak identifikatu eta aurkitzeko 
behar diren datu zehatzak adierazi beharko dituela, proposatutako lekukoei egitea nahi duen 
galderekin eratutako zerrendarekin batera. Eskaera hori Judiziamendu Zibilari buruzko Legearen 
638 artikuluaren itzalpean egiten da, frogabidea onartzea eskatzen duen idazkiarekin batera 
lekukoei egin beharreko galderak biltzen dituen galdeketa aurkeztea agintzen baitu. Proposatzen 
diren lekukoak Erakundeari lotuta badaude bertako langile izateagatik edo Zerbitzu enpresa 
batekoak izateagatik, froga haiek eginiko txostenek eratuko dute. 
 
 Adierazitakoagatik eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen 30/92 Legearen 70 eta 71. artikuluekin bat etorriz, egoki irizten da 
interesdunari inguruabar hori argi dezala eskatzea hamar eguneko epean. Hari jakinarazi beharko 
zaio eskatutakoa hamar eguneko epe horretan bete ezean, eskaera bertan behera uzten duela 
ulertuko dela eta eskaera artxibatu egingo dugula aparteko izapiderik egin gabe. 
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artikuluan xedatutakoari jarraiki, interesdunari hurrengo informazioa aurkezteko eskatzen diot 
hamar eguneko epean: 
 
 
 
• Kalte-ordainaren ebaluazio ekonomikoa, erreklamatzen den kopuru zehatza eta kontzeptuak 

zehaztuz edo, zehaztapena egitea ezinezkoa bada lesioak oraindik ez direlako egonkortu, 
kopuruak zehazteko modulua jartzea, erreklamatu nahi diren kontzeptuen arabera. 

 
• Alegatutako kausaltasun erlazioa argitzeko froga proposamena (frogatu beharrekoa honakoa 

litzateke: 2002ko abenduaren 14an, larunbata, 17:30ak aldera, -----------go kiroldegiko 
frontoi estalian frontenisean ari eta pilota itzultzera joanda, estropezu egin zuela, eremua 
mugatzen duen txapa batekin hain zuzen, 50 zentimetroko tartean altxatuta egoteagatik). 

 
Lekukotza froga proposatzen bada, lekuko gisa proposatutako pertsonak identifikatu eta 

aurkitzeko behar diren datuak erantsi beharko direla jakinarazten zaio, idatziz proposatuz 
prozeduraren izapidetzean hari egitea nahi duen galdera zerrenda. Proposatzen diren lekukoak 
Erakundeari lotuta badaude bertako langile izateagatik edo Zerbitzu enpresa batekoak izateagatik, 
froga haiek eginiko txostenek eratuko dute. 
 
 Gainera, erreklamazio hau izapidetzea onartu aurretik proposa daitezkeen frogabideak ez 
dira onartuko. 
 
 Ohartarazi nahi da identifikazioa egin ezean, eskatutakoa bertan behera uzten dela 
ulertuko dugula". 
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6 EREDUA 

 2002ko abenduaren 19an, ----------ren idazki bat jaso zen --------------------n, bere 
izenean ondare erantzukizuneko prozedurari hasiera emanez.
 
 
 1.- Balizko kausaltasun erlazioa. 
 
2002ko abenduaren 14an, larunbata, 17:30ak aldera, -----------go kiroldegiko frontoi estalian 
frontenisean ari eta pilota itzultzera joanda, estropezu egin zuela jakinarazi du, eremua mugatzen 
duen txapa batekin hain zuzen, 50 zentimetroko tartean altxatuta egoteagatik. 
 
 
 2.- Lesioak. 
 
 Erorikoaren ondorioz erantsi du , traumatismoa izan zuen denbora tarte laburrez 
eskuineko eskuan eta izotza lortzera joan zen hantura ekiditen saiatzeko. -------k atenditu zuen. 
Ondoren, zuzenean deitu zuen mantentze lanen zerbitzura, haiek konponketa egin zezaten, eta 
gaztigua egin zuen horretarako. Hantura aurrera zihoanez, --------ra jo behar izan zuen bere 
kabuz. Han igeltsuzko hezur-bermea jarri zioten eskua immobilizatzeko. Horrek lanean baja 
hartzea esan nahi izan zuen, horrek dakarren nahasmenduarekin eta kalte fisikoa alde batera 
utzita. 
 
 
 3.- Kalte-ordainaren ebaluazio ekonomikoa edo hura baloratu ahal izateko modulua. 
 
 Ez du ez kopururik, ez kontzepturik zehazten. 
 
 4.- Lesioa jazo zen unea. 
 
 2002ko abenduaren 14a, 17:30etan. 
 
 5.- Alegazioak, dokumentuak eta informazioak. 
 
Erreklamazio idazkiarekin batera aurkeztutakoak. 
 
 6.- Froga proposamena. 
 
 Kiroldegian txostena egin zela adierazi du. Ez du frogarik proposatzen alegatutako 
kausaltasun erlazioaren inguruan. 
 7.- Ordezkapena eta helbidea jakinarazpenak jasotzeko. 
 
 Erreklamazioa bere izenean aurkeztu du. 
 
Helbidea honakoa da: ------------. 
 
 Adierazitakoagatik hurrengo Ebazpen Proposamena egingo da: 
 
2002ko abenduaren 19an B--------------n jasotako ----------- jaunaren idazkia aztertuta, eta Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 
Legearen 70 eta 71. artikuluetan eta Herri administrazioek ondare erantzukizunaren arloan 
jarraitu beharreko prozeduretarako Araudia onartzen duen 429/1993 Errege Dekretuaren 6. 
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4 Ebaluazio ekonomikoa 2.265.207 pezeta. Bertan, ezintasun aldia eta lesioak 
osatzen igarotakoa ebaluatzen dira, gastu mediko, 
eragozpen, kalte moral eta oraindik dituen 
ondorioekin batera. 

5 Alegazioak, dokumentuak egokitzat 
jotako txostenak 

Erreklamazioarekin batera aurkeztutakoak 

6 Froga proposamena Idazkiarekin aurkeztutako dokumentu bidezkoa eta 
------ jaunaren lekukotza.  

 
 
 Edonola ere, uste dut betekizun horiek ez direla behar adina zehaztu erreklamazioa 
onartu ahal izateko: 
 
 1.- Lehenik eta behin, ebaluazio ekonomikoa. Hori oroharreko zenbateko batekin egiten 
da kontzeptu ezberdinen gainean, baina horietako bakoitzarentzat kopurua zehaztu beharko da 
edo, gutxienez, horiek baloratzeko modulua adierazi. 
 
 2.- Bestalde, erantsitako dokumentuak kopiak dira, horietako asko irakurtezinak, beraz, 
originalak aurkeztu beharko dira egiaztatzeko. 
 

3.- Gainera, erreklamatzaileak lekukotza moduan proposatutako froga egongo litzateke. 
Proposamenarekin batera, adierazitako lekukoari egin nahi zaizkion galderen zerrenda egin 
behar da. Eskaera hori Judiziamendu Zibilari buruzko Legearen 638 artikuluaren itzalpean egiten 
da, frogabidea onartzea eskatzen duen idazkiarekin batera lekukoei egin beharreko galderak 
biltzen dituen galdeketa aurkeztea agintzen baitu. 
 
 Adierazitakoagatik eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen 30/92 Legearen 70 eta 71. artikuluekin bat etorriz, egoki irizten da 
interesdunari inguruabar hori argi dezala eskatzea hamar eguneko epean. Hari jakinarazi beharko 
zaio eskatutakoa hamar eguneko epe horretan bete ezean, eskaera bertan behera uzten duela 
ulertuko dela eta eskaera artxibatu egingo dugula aparteko izapiderik egin gabe. 
 
 Hori dela eta, hurrengo Ebazpena egitea proposatzen da: 
 
 ---- jaunaren 2000ko apirilaren 3ko erreklamazioa ikusita eta Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legearen 70 eta 71. 
artikuluetan eta Herri administrazioek ondare erantzukizunaren arloan jarraitu beharreko 
prozeduretarako Araudia onartzen duen 429/1993 Errege Dekretuaren 6. artikuluan 
xedatutakoari jarraiki, interesdunari honakoa zehatz dezala eskatzen diot hamar eguneko epean: 
 
 1.- Ondare erantzukizuna eskatzeko adierazitako kontzeptu bakoitzari dagokion 
ebaluazio ekonomikoa zehaztea, zehaztu gabeko edo moduluen arabera bakoitzari dagokiona 
sailkatu gabeko oroharreko zenbatekoa duen ebaluazio ekonomikoa izapidetzea onartzeko 
aukerarik izan gabe. 
 
 2.- Erreklamazioarekin aurkeztutako dokumentu originalak aurkeztea, horiek 
egiaztatzeko eta behar bezala irakurtzeko. 
 

3.- ------ lekukoari egitea nahi duen galdera zerrenda. Eskaera hori Judiziamendu Zibilari 
buruzko Legearen 638 artikuluaren itzalpean egiten da, frogabidea onartzea eskatzen duen idazkiarekin 
batera lekukoei egin beharreko galderak biltzen dituen galdeketa aurkeztea agintzen baitu. 

 
Ohartarazi nahi da identifikazioa egin ezean, eskatutakoa bertan behera uzten dela 

ulertuko dugula". 
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5 EREDUA

2000ko apirilaren 3an, ---- jaunak erreklamazio idazki bat aurkeztu du. Hori 
zuzentzeko, interesdunak M----- andrea izendatu du.  
 
 Adierazitako idazkian, ------ jaunak dio 1999ko urtarrilaren 28an, 11:00ak aldera, 
zorua egoera txarrean egoteagatik eta jolastokiko ur eta hezetasunarengatik, irrist egin zuela 
aurrez aurre joaz frontoi horretako alde bateko sare metalikoaren oinarria, ondorenean 
lurrera eroriz. 
 
 Adierazi du jolastokia bustita zegoela ur iragazketen ondotik eta, horren eta estaldura 
baldintza eskasetan egotearen ondorioz, ----- jaunaren erorikoa etorri zela, jolastokiko uretan 
eta hezetasunetan irrist egitean. . 
 
 Erorikoaren ondorioz, lesioa izan zuela adierazi du eta hematoma subungeala eta 
zonalde jakineko mina diagnostikatu zizkioten, eskuineko oineko lehenengo hatzeko falange 
distalaren apurketarekin batera (ez mugitzeko sendabidea jarri zitzaion hasieran eta ondoren 
sendagaiak, traumatologia kontrolak, mugikortasuna eta errehabilitazioa agindu zitzaizkion). 
 
 Ondoren dio 1999ko martxoaren 8an ---------------go kiroldegian jokalari baten 
pilotakada jaso zuela eskuineko hankako berna-hezurraren eremuaren barrualdean. 
 
 2000ko martxoaren 14an alta eman ziotela esanez jarraitu du, hurrengo ondorioak izanez: 
 
 Eskuineko oineko lehenengo hatzaren flexio-luzatze mugimendu mugatuak. 
 Eskuineko oineko lehenengo hatzaren apurketa eta min kronikoa. 
 Ezintasun funtzionala, oinez ibiltzeko nahiz neurriz gain ibiltzeko, kirola egiteko, 
makurtzeko eta eskailerak jaisteko zailtasunak. 
 
 Kaltearen arrazoitzat urtarrilaren 28ko gertaera hartu behar dela esanez eta ondare 
erantzukizunaren ebaluazio ekonomikoaren eskaera eginez amaitu du. Kopurua 2.265.207 
pezetakoa da eta bertan ezintasuneko aldia eta lesioak osatzen igarotakoa sartzen dira, 
sendagileen gastuekin, eragozpenekin, kalte moralekin eta oraindik jasan behar dituen 
ondorioekin batera. 
 
 Idazkiarekin batera hainbat dokumentu erantsi ditu froga moduan proposatuz, eta 
hitzez hitz eskatu du: “ofizialki eman dakiola institutu horri honen berri, ----------ko Udal 
Institutuan salaketa, erreklamazio eta erantzukizun zibileko errekurtsoen espediente osatuak 
egiteko ardura duenak dokumentuak prozedura honetan sar ditzan”. 
 
 Gainera, -----------ren lekukotza proposatzen du froga moduan. 
 
 Idazkia ikusita eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen 30/92 Legean (32., 70. eta 71. artikuluak) eta Herri administrazioek 
ondare erantzukizunaren arloan jarraitu beharreko prozeduretarako Araudia onartzen duen 
429/1993 Errege Dekretuan (6. artikulua) adierazitakoari jarraiki, uste dut aipatutako 
idazkiak hurrengo betekizunak biltzen dituela izapidetzea onar dadin: 
 
 
1 Lesioa jazo zen unea 1999ko urtarrilaren 28an, 11:00etan. 
2 Eragindako lesioak Hematoma subungeala eta zonalde zehatzeko mina, 

eskuineko oineko lehenengo behatzeko falange 
distalaren apurketarekin batera. 

3 Balizko erlazioa lesioen eta 
Zerbitzuaren funtzionamenduaren 
artean 

Zoruaren baldintza txarrek eta jolastokian zegoen 
urak eta hezetasunek irristada eragin zuten, frontoi 
hartako alde bateko sare metalikoaren oinarriaren 
kontra aurrez aurre joaz. 
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“2000ko urriaren 17an jasotako ---- jaunaren idazkia ikusita eta Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legearen 70 eta 71. artikuluetan eta 
Herri administrazioek ondare erantzukizunaren arloan jarraitu beharreko prozeduretarako 
Araudia onartzen duen 429/1993 Errege Dekretuaren 6. artikuluan xedatutakoari jarraiki, 
interesdunari hurrengo aldeak zehaztea eskatzen diot hamar eguneko epean: 
 
 Froga proposamena, erreklamatzaileak alegatutako gertaeraren balizko kausaltasun 
erlazioa egiaztatzeko. Erlazio hori izango litzateke ------ Udal Kiroldegian frontenisean beste 
hiru pertsonarekin aritzean 1. frontoian, irrist egin eta lurrera erori zela, zorua bustita egoteagatik 
euriak eragindako ituxur baten erruz. Horrela, erreklamatzaileak erabili nahi dituen baliabideak 
zehaztu beharko dira. Lekukotza froga proposatzen bada, lekuko gisa proposatutako pertsonak 
identifikatu eta aurkitzeko behar diren datuak zehatzak erantsi beharko direla jakinaraziko zaio, 
proposatutako lekukoei egitea nahi duen galdera zerrendarekin batera. Eskaera hori 
Judiziamendu Zibilari buruzko Legearen 638 artikuluaren itzalpean egiten da, frogabidea 
onartzea eskatzen duen idazkiarekin batera lekukoei egin beharreko galderak biltzen dituen 
galdeketa aurkeztea agintzen baitu. Proposatzen diren lekukoak Erakundeari lotuta badaude 
bertako langile izateagatik edo Zerbitzu enpresa batekoak izateagatik, froga haiek eginiko 
txostenek eratuko dute. 
 
 
 Ohartarazi nahi da identifikazioa egin ezean, eskatutakoa bertan behera uzten dela 
ulertuko dugula". 
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4 EREDUA 
  
 Bilbon, 2000ko azaroaren 29an. 
 
 
 2000ko urriaren 17an, ----- jaunaren idazkia jaso da -----go Erregistroan, ondare 
erantzukizuneko prozedurari hasiera emanez. 
 
 1.- Balizko kausaltasun erlazioa. 
 
 Jakinarazi du 2000ko otsailaren 23an, beste hiru pertsonarekin batera frontenisean 
zebilela ------ Udal Kiroldegiko 1. frontoian. Han irrist egin zuen eta lurrera erori, zorua bustita 
zegoelako euriaren ondoriozko ituxurragatik. Erantsi du istripua izan arte ez zela ohartu 
frontoiko zorua bustita zegoenik, ez baitzegoen, antza, inolako seinalerik zorua ituxurragatik 
bustita zegoela ohartaraziz. 
 
 2.- Lesioak. 
 
 Jakinarazi du istripuaren ondorioz ezgaituta egon dela ------- moduan egin ohi duen 
lanerako, eta ez duela ospitalean denborarik egin behar izan istripua jazo zen otsailaren 23tik 
2000ko abuztuaren 11ra bitarte. Egun horretan alta eman zioten, nahiz eta egun oraindik min 
arina duen eskumuturrarekin zenbait mugimendu egitean. Laburbilduz, ospitalean egon behar 
izan gabe baina ohiko okupaziorako ezgaitua 170 igaro dituela adierazi du. 
 
 3.- Ebaluazio ekonomikoa. 
 
 Ezgaituta igarotako ehun eta hirurogeita hamar egunengatik 6688 pezetako kopurua 
eskatzen du eguneko, hau da 1.136.000 pezeta guztira, gei % 17a jasandako eragozpen 
ekonomikoen zuzenketa faktore moduan. Kopurua diru-sarrerak kontuan izanda kalkulatu da. 
Ondorioz, erreklamazioaren zenbateko osoa 1.330.254 pezetakoa da. 
 
 4.- Lesioa jazo zen unea. 
 
 Ez du unea zehazten, baina ----n dagoen dokumentazioan interesdunaren kexa bat jaso 
zen eta hark, kasu hartan, lesioa 17.30etan gertatu zela adierazi zuen. 
 
 5.- Alegazioak, dokumentuak eta informazioak. 
 
 Zuzenbideko oinarri batzuk azpimarratu ditu horretarako. 
 
 6.- Froga proposamena, erreklamatzaileak erabili nahi dituen baliabideak zehaztuz. 
 
 Xede honetarako, dokumentu eta argazki batzuk erantsi ditu. Aitzitik, uste dut 
alegatutako balizko kausaltasun erlazioa egiaztatzeko frogabiderik ez dela proposatu. Erlazio 
hori izango litzateke ------ Udal Kiroldegian frontenisean beste hiru pertsonarekin aritzean 1. 
frontoian, irrist egin eta lurrera erori zela, zorua bustita egoteagatik euriak eragindako ituxur 
baten erruz. 
 
 7.- Ordezkapena eta helbidea jakinarazpenak jasotzeko. 
 
 Interesdunak bere buruaren izenean dihardu eta jakinarazpenak jasotzeko helbide 
moduan ---------------- abokatuaren lanbide bulegoa adierazi du. 
  
Adierazitakoagatik hurrengo ebazpen proposamena egin da: 
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buruzko Legearen 638 artikuluaren itzalpean egiten da, frogabidea onartzea eskatzen duen 
idazkiarekin batera lekukoei egin beharreko galderak biltzen dituen galdeketa aurkeztea agintzen 
baitu. 
 
 
 Ohartarazi nahi da adierazitakoa egin ezean, eskaera bertan behera uzten dela ulertuko 
dugula, erreklamazioa artxibatuz aparteko izapiderik gabe. 
 
 Edonola ere, ----------------k bidezkoen eta egokien irizten duena ebatziko du. 
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3 EREDUA

 1999ko maiatzaren 20an, ----------------- andrearen idazki bat sartu da ------------go 
Erregistroan, ondare erantzukizuneko erreklamazio moduan. 
 
 ------ andreak adierazi du 1998ko maiatzaren 18an istripua izan zuela -------go Udal 
Kiroldegiko igerileku estalian, Ospitaleko larrialdi zerbitzuak ia itotze moduan diagnostikatutako 
gertaera jasan ondoren. Interesduna hara eraman zuten kiroldegiko bertako bizkortze zerbitzutik. 
Antza, uretan zegoela, hotz sentsazioa eta ahultasun orokorra sentitu zituen eta ondoren konortea 
galdu zuen. ------ jaunak, bainularia, atera zuen handik, igerilekuko salbamendu zerbitzuak ez 
zuelako ezer egin. Ezinezkoa da ur azpian konorterik gabe egindako denbora zehaztea. 
 
 Istripu hark ospitaleko baja eragin dio 98/05/18tik 98/05/28ra eta egun baja medikoko 
egoeran dago, --------- Ospitaleko kardiologia zerbitzuak miaketa ezberdinak egin zain. 
Interesdunak erantsi du istripua gertatu zen unean 61 urte zituela eta ordura arte ez zuela 
gaixotasun edo baja inguruabarrik edo sintomarik izan bihotzeko arazoen ondotik. 
 
 Arrazoi ezberdinak eman ditu eta adierazitakoa frogatzeko bide ezberdinak proposatu. 
 
 
 Ebazpena edo kalte-ordainerako akordioa egiteko eskatuz amaitu du. Horrela, 2.000.000 
pezetako kopuruarekin indemnizatzeko eskubidea onar diezaiotela eskatu du, bajarengatik eta 
bere osasun fisikoari eragindako ondorio iraunkorrengatik. 
 
 Hori dela eta, 429/93 Errege Dekretuaren 6. artikuluak eta harekin bat datozenek 
erreklamazioa onartzeko ezarritako betekizunen barruan, uste dut interesdunak hurrengo 
inguruabarrak zehaztea falta dela: 
 
 
 Froga proposamena: erreklamatzaileak kaltea eragin duten inguruabarrak eta balizko 
kausaltasun erlazioa egiaztatzeko erabili nahi dituen baliabideen barruan, proposatutako 
lekukoari egin nahi zaizkion galderak zerrendatzea falta da. Eskaera hori Judiziamendu Zibilari 
buruzko Legearen 638 artikuluaren itzalean egiten da, frogabidea onartzea eskatzen duen 
idazkiarekin batera lekukoei egin beharreko galderak biltzen dituen galdeketa aurkeztea agintzen 
baitu. 
 
 Adierazitakoagatik eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen 30/92 Legearen 70 eta 71. artikuluekin bat etorriz, egoki irizten da 
interesdunari inguruabar hori argi dezala eskatzea hamar eguneko epean. Hari jakinarazi beharko 
zaio eskatutakoa hamar eguneko epean bete ezean, eskaera bertan behera uzten duela ulertuko 
dela eta eskaera artxibatu egingo dela aparteko izapiderik egin gabe. 
 
  
 Hori dela eta, hurrengo Ebazpena egitea proposatzen da: 
 
 
 “---- andrearen 1999ko maiatzaren 18ko erreklamazioa ikusita, ---- Erakundean 
1999ko maiatzaren 20an sartutakoa, eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legearen 70 eta 71. artikuluetan eta Herri 
administrazioek ondare erantzukizunaren arloan jarraitu beharreko prozeduretarako Araudia 
onartzen duen 429/1993 Errege Dekretuaren 6. artikuluan xedatutakoari jarraiki, interesdunari 
honakoa zehatz dezala eskatzen diot hamar eguneko epean: 
 
 
 Froga proposamena: erreklamatzaileak kaltea eragin duten inguruabarrak eta balizko 
kausaltasun erlazioa egiaztatzeko erabili nahi dituen baliabideen barruan, proposatutako 
lekukoari egin nahi zaizkion galderak zerrendatzea falta da. Eskaera hori Judiziamendu Zibilari 
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2 EREDUA  

 Txostena 
 
 1998ko ekainaren 5eko idazki bidez, ------- jaunak erreklamazioa aurkeztu du 1996ko 
maiatzaren 26an jazotako gertaerarengatik. Antza, 11:30etan 1310 armairuan bere familiaren 
arropak eta beste hainbat gauza biltzen zituen kirol poltsa sartu zuen; ondoren, egun bereko 
12:30ak aldera, armairura joan zen bere gauzak jasotzera eta sarraila apurtuta zegoela ikusi zuen; 
barrutik jarraian banan-banan aipatzen dituen jabetza batzuk lapurtu zizkiotela dio. 
 
 Erantsi du adierazitako gertaerak bere garaian salatu zituela, ---- zk.-ko Aurretiazko 
Eginbideak izapidetzea ekarriz ----go Instrukzioko 5. Epaitegiaren aurrean bururatuak. 
Adierazitako jarduerak artxibatu egin ziren egilea ezezaguna izateagatik eta artxibatze hori 
1997ko ekainaren 5ean jakinarazi omen zitzaion alde honi. 
 
 Institutua lapurtutako objektuak utzi ziren instalazioen titularra den heinean, alde horrek 
uste du ebatsitako objektuen lapurreta axolagabekeria eta arreta faltaren ondorio izan zela kirol 
instalazioetako langileen aldetik, eta horrek erakundea erreklamatzen diren kalte ondorioen 
erantzule bihurtzen duela. 
 
 Hori dela eta, 429/93 Errege Dekretuaren 6. artikuluak eta harekin bat datozenek 
erreklamazioa onartzeko ezarritako betekizunen barruan, interesdunak hurrengo inguruabarrak 
zehaztea falta da: 
 
 Ondare erantzukizunaren ebaluazio ekonomikoa 
 
 Froga proposamena, erreklamatzaileak adierazitako gertaera jazotzeko izandako 
inguruabarrak eta balizko kausaltasun erlazioa egiaztatzeko erabili nahi dituen baliabideak 
zehaztuz. Interesdunari ohartarazi beharko zaio lekukotza froga proposatzen duen kasuan, 
lekuko moduan proposatutako pertsonak identifikatu eta aurkitzeko behar diren datu zehatzak 
adierazi beharko dituela, proposatutako lekukoei egitea nahi duen galderekin eratutako 
zerrendarekin batera. 
 
 Adierazitakoagatik eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen 30/92 Legearen 70 eta 71. artikuluekin bat etorriz, egoki irizten da 
interesdunari inguruabar hori argi dezala eskatzea hamar eguneko epean. Hari jakinarazi beharko 
zaio eskatutakoa hamar eguneko epean bete ezean, eskaera bertan behera uzten duela ulertuko 
dela eta eskaera artxibatu egingo dela aparteko izapiderik egin gabe. 
 
 Hori dela eta, hurrengo Ebazpena egitea proposatzen da: 
 
 “---- jaunaren 1998ko ekainaren 5eko erreklamazioa ikusita eta Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 Legearen 70 eta 71. 
artikuluetan eta Herri administrazioek ondare erantzukizunaren arloan jarraitu beharreko 
prozeduretarako Araudia onartzen duen 429/1993 Errege Dekretuaren 6. artikuluan 
xedatutakoari jarraiki, interesdunari honakoa zehatz dezala eskatzen diot hamar eguneko epean: 
 
 Ondare erantzukizunaren ebaluazio ekonomikoa 
 
 Froga proposamena, adierazitako gertaera jazotzeko izandako inguruabarrak eta balizko 
kausaltasun erlazioa egiaztatzeko erabili nahi diren baliabideak zehaztuz. Lekukotza froga 
proposatzen bada, lekuko gisa proposatutako pertsonak identifikatu eta aurkitzeko behar diren 
datuak erantsi beharko direla jakinaraziko zaio, proposatutako lekukoei egitea nahi duen galdera 
zerrendarekin batera. 
 
 Ohartarazi nahi da adierazitakoa egin ezean, eskaera bertan behera uzten dela ulertuko 
dugula, erreklamazioa artxibatuz aparteko izapiderik gabe. 
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Helbidea Bilbon kokatzen da (48004), ------------------- kaleko 1.ean, 2. esk. 
 
 Adierazitakoagatik hurrengo Ebazpen Proposamena egingo da: 
 
2001eko azaroaren 20an ---------------n jasotako A G V jaunak aurkeztutako idazkia aztertuta, 
eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/92 
Legearen 70 eta 71. artikuluetan eta Herri administrazioek ondare erantzukizunaren arloan 
jarraitu beharreko prozeduretarako Araudia onartzen duen 429/1993 Errege Dekretuaren 6. 
artikuluan xedatutakoari jarraiki, interesdunari hurrengo informazioa aurkezteko eskatzen diot 
hamar eguneko epean: 
 
1.- Alegatutako kausaltasun erlazioaren froga proposamena (frogatu beharrekoa honakoa 
litzateke: 2001eko apirilaren 20an, arratsaldeko 20:55etan, hiru lagunekin palan jolasten zebilela 
----------------------go Kiroldegiko frontoietan, eta oina harrapatu zuela frontoia mugatzen duen 
sare metalikoaren irregularitate batean. Horren ondotik, eskuineko txorkatila puskatu zuen). 
 
  
 
Lekukotza froga proposatzen bada, lekuko gisa proposatutako pertsonak identifikatu eta 
aurkitzeko behar diren datuak erantsi beharko direla jakinarazten zaio, idatziz proposatuz 
prozeduraren izapidetzean egitea nahi duen galdera zerrenda. Proposatzen diren lekukoak 
Erakundeari lotuta badaude bertako langile izateagatik edo Zerbitzu enpresa batekoak izateagatik, 
froga haiek eginiko txostenek eratuko dute. 
 
 Gainera, erreklamazio hau izapidetzea onartu aurretik proposa daitezkeen frogabideak ez 
dira onartuko. 
 
2.- Istripua jazo zen frontoia identifikatzea. 
 
 
 Ohartarazi nahi da identifikazioa egin ezean, eskatutakoa bertan behera uzten dela 
ulertuko dugula". 
 
 
 Edonola ere, ----------------k egokien eta bidezkoen irizten duena ebatziko du. 
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1 EREDUA 
 
 (Alkateari, zinegotzi ordezkariari, erakundearen lehendakariari, Zuzendariari...) txostena 
 
 
 Bilbon, 2001eko azaroaren 20an. 
 
 
 2001eko azaroaren 20an, A G V-ren idazki bat jaso zen erakundearen Erregistroan, 
bere izenean ondare erantzukizuneko prozedurari hasiera emanez.
 
 1.- Balizko kausaltasun erlazioa. 
 
2001eko apirilaren 20an, arratsaldeko 20:55etan, hiru lagunekin palan jolasten zebilela -----------
-----------go Kiroldegiko frontoietan (ez da adierazten zein frontoitan zehazki), oina harrapatu 
zuen frontoia mugatzen duen sare metalikoaren irregularitate batean. Horren ondotik, eskuineko 
txorkatila puskatu zuen. 
 
Istripua sarea tentsio-baldintza egokietan ez egoteagatik gertatu zela erantsi du, eta sumatutako 
zimur eta kiribilek hark jasandakoa bezalako istripuak eragin ditzaketela azpimarratu. 
 
Ez da adierazi zein frontoitan gertatu den istripua. 
 
 2.- Lesioak. 
 
 Hausturaren ondorioz, 01/04/20tik 01/10/11ra bajan egon dela adierazi du eta ondorio 
moduan mugikortasunaren galera, mina eta hantura geratu zaizkiola. 
 
 3.- Kalte-ordainaren ebaluazio ekonomikoa edo hura baloratu ahal izateko modulua. 
 
 174 baja egun * 6956 pzta/eguneko = 1.210.344 pezeta 
Ondorioak (51 urte) 8 puntu * 98.517 = 788.136 pzta 
 Kalte ekonomikoen zuzenketarako faktorearekin, % 10eko hazkundea. 
 
 Guztira, 2.198.328 pezeta (13.212,22 euro). 
 
 4.- Lesioa jazo zen unea. 
 
 2001eko apirilaren 20a, 20:55etan. 
 
 5.- Alegazioak, dokumentuak eta informazioak. 
 
 Idazkian adierazi dituenak. 
 
 6.- Froga proposamena. 
 
Dokumentu batzuk erantsi ditu baina ez du frogarik proposatzen alegatutako kausaltasun 
erlazioa egiaztatzeko. 
 
 7.- Ordezkapena eta helbidea jakinarazpenak jasotzeko. 
 
 Erreklamazioa bere izenean aurkeztu du. 
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  5.5.- INTERESDUNAREN ERREKLAMAZIOA JASO ONDORENGO 
 PROZEDURAREN TXOSTEN EREDUAK 
 (11 EREDU).  
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5.4. JARDUTEKO MODUA ERREKLAMAZIO BAT JASOTZERAKOAN 
 
Ondare erantzukizuneko erreklamazio bat jasotzen denean, aztertu egingo da eta ondoren txosten 
bat gertutuko, interesdunak zehaztu behar dituen elementu ezberdinak bilduz. 
 
Horietako bakoitzaren ondotik erreklamazioaren baitan adierazten dena azpimarratu behar da, 
antzeman diren akatsekin batera. 
 
Jarraian, ebazpen proposamen bat gertutuko da hurrengoak bilduz: 
 

Erreklamazioa izapidetzea onartzea, betekizun guztiak betetzen baditu. 
 

Antzemandako akatsak 10 eguneko epean ongitzea eskatzea. Jakinarazi beharko da akatsak 
ongitu ezean, eskaera bertan behera uzten dela ulertuko dela. Agindei hori interesdunari 
ebazpenaren berri emanez egingo da. 

 
Erreklamazioa izapidetzea onartuko bada betekizun guztiak betetzeagatik, ebazpena egin beharko 
da eta prozedura ebazteko eskumena duen pertsona bakarreko organoaren sinadura izan (edo, 
bestela, hark eskumen hori eman dionarena). Uste dut beharrezkoa dela ebazpena 
Administrazioa tartean sartzeko eskumena duen pertsonak egitea, administratuak 
Administrazioaren betebeharra sortzeko burututako ekintza egokia dela onartzen duen jarduera 
delako. Are gehiago esanda, Araudiaren 6. artikuluko 2. atalak zehazki dio erreklamazioa 
onartzen bada, ahala duen norbaiten onarpena adostu behar dela. Ez litzateke zuzena izango 
funtzionario bat edota erakundearen zerbitzura lanean ari den beste edonor izatea erreklamazioa 
izapidetzea egokia dela erabakitzen duena. 
 
Beste kasuan, alegia, elementuren bat falta den kasuan, ez dirudi oztoporik dagoenik 
instruktoreak berak (erreklamazioa izapidetzeko arduradunak, hain zuzen) antzemandako 
akatsak ongitzea eskatzeko, ekimen propioz. 
 
Jarraian, erreklamazio kasu ezberdinetan gertututako txostenen kasu ezberdinak sartuko dira. 
Horietan erreklamazioaren izapidetzea onartzeko beharrezkoak diren elementuak ezberdintzen 
dira. 
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interesdunari eskatuko zaio forma, metodoa edo modulua zehazteko, erantzukizuna zehazteko 
aukera dagoen bezain laster hura ekonomikoki ebaluatzeko modua argituz. 
 
Azkenik, mota ezberdinetako lesioak eragiten direnean, ez da egokia ebaluazio bateratua egitea. 
Interesdunak kalte bakoitzari dagokion zenbatekoa zehaztu beharko du. Horrela, 
Administrazioak alegatutako lesio zehatz bakoitzaren ebaluazioaren gainean ebatziko du. 
Interesdunak kopuru bakarra eskatuko balu kalte ezberdinen araberako banakatzea egin gabe, 
erreklamazioa ongitzea eskatu beharko litzaioke. 
 
 
Lesioa benetan jazo zen unea 
 
Betekizun horren izenean eta kasuan kasuko inguruabarren arabera, eska daiteke interesdunak 
istripua jazo zen unea zehaztea, ordubeteko gehieneko segmentuaren barruan. 
 
Horren arrazoia kiroldegi zerbitzuaren berezitasunean dago. Lehenik eta behin, kiroldegietarako 
sarrerak erregistraturik geratzen dira informatika baliabideen bidez. Horrela, lesioa jasan zuen 
unetzat adierazitakoan interesduna eta hark lekukotza emateko adierazitako kideak benetan kirol 
instalazioetan zeuden edo ez ziurtatu ahal izango da. Halaber, eta are garrantzitsuagoa, ordu 
horretan kirol praktika garatu zen instalazioaren erreserba eginda zuten edo ez ziurtatuko da, 
azken batean kasuan kasuko kirol instalazioa erabiltzeko baimenerako behar adina titulu zuen 
edo ez ikusiko da. Azkenik, ituxurrak zeudela adierazten den kasuetan, ziurta daiteke 
interesdunari kaltea eragin zitzaion unean euria egin zuen edo ez, horretarako eguraldi 
zerbitzuaren txostenak aztertuz. 
 
Kasu horietan, eta justifika daitezkeen beste batzuetan, interesdunak une hori zehaztu ez badu 
bere erreklamazioan, akatsa ongitzea eskatu beharko litzaioke. 
 
 
Erreklamatzaileak erabili nahi dituen froga eta baliabideak 
 

Araudiaren 6. artikulutik uler daiteke interesdunak zehaztu egin behar duela 
erreklamazioan zein baliabide erabiliko dituen oinarritzat hartutako gertakariak ziurtatzeko. 
Horrela, jarraian erantsiko diren txosten ezberdinetan, froga da ongitzea gehien behar izaten 
duen elementuetako bat. 

 
 

Froga prozeduraren antolamenduaren barruan sartzen denez eta garrantzia hartzen 
duenez, hobe da atal honetan aztertzea. 
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erraza izan daiteke, hari kontsumo prezioen indizearen hazkuntzaren ondotiko eguneraketa 
erantsiz. 
 Aitzitik, garrantzitsua da ere erosketa unea kontuan izatea. Amortizagarriak diren 
elementuak badira, kasuan kasuko amortizazioa murriztu beharko litzateke, sozietateen gaineko 
zergaren araudian aurrez ikusitako taulak aplikatuz. Gauza suntsikorrak balira, beheranzko 
balorazioa eman beharko litzaieke eta, urtebete igarota, hondar moduan baloratu. 
 
Aurrekoaren kaltetan izan gabe, balorazioak hartuko duen unea lesioa egiten denarena izango da, 
baina gerta liteke objektua zaharkiturik geratu izana (ez denbora igarotzeagatik edo 
erabileragatik, baizik eta teknikoki zahartzeagatik) eta erosketa balioak garrantzia handiagoa 
izatea.  
 
 Irabazi lortugabearen kasua. Lortzeari utzi zaiola ziurtatu behar da, ez dira hipotesi soilak 
izan behar. Adibide moduan, titulartasun publikoko kirol eremuan eta estali gabe zegoen 
kutxetagatik izandako erorikoari emaniko epaia aipa daiteke. Extremadurako JAGak, 2003-VI-
27ko Epaian, kontuan izan zuen kaltetutako pertsonak “...arkitektoen lanbide jarduera liberala 
garatzen duela, eta haren ordainak ez direla ez finkoak, ezta aldizkakoak ere, eta ez dago beste 
urte batzuetan lortutako mozkinen gaineko froga adierazkorrik ere. Datu zehatz eta 
egiazkoetan oinarrituz, eta ez hipotetikoetan, jurisprudentziak eskatzen du errekurtsogileak 
enkarguak jasotzen jarraitu izanaren kontrafroga benetan izatea. Aitzitik, ez da ezezkorik 
sumatu. Jurisprudentziak exijitzen duen irabazi lortugabearen frogarik ez dago eta, kritika 
sanoa eginda, balio gutxi izango lukete enpresa pribatuen alegazioek, arkitekto elkargoak 
horien berri ez duenean mota horretako enkargu edo lanak hain araututa egonda ere. 
 
Jurisprudentziaren doktrinak dio Administrazioaren ondare erantzukizunak eragindako 
eragozpen guztiak konpontzea eskatzen duela, kalterik gabe erabat geratzea xedetzat izanez, 
kaltearen administrazio jarduerak kaltetutako ondare osotasuna lehengoratuz. 
 
 Administrazioa zehatzen duen epaia egiten bada, kalte konponketak erreklamazioa egin 
zen unetik hasita eratorritako interesen ordainketa ere egitea eskatzen du, diruaren interes legala 
gehi bi puntuko tasan. Interes legalaren tasa urte bakoitzaren amaiera aldera onartzen da, 
Estatuko Aurrekontu Orokorren Legean. 
 
Interesen gaineko aipamena bereziki zentzuduna da prozedura judizialean. Administrazio 
ebazpena oneslea bada (neurri batean edo erabat) eta Legeak harentzako ezarritako sei hilabeteko 
epean egindakoa bada, ezin da emandako kopuruarengatiko interesak ordaintzea eskatu, 
Administrazioak behar bezala jardun duelako. Noski, neurri batean oneslea den administrazio 
ebazpen baten ondotik kalte-ordainaren zenbatekoa hazten duen beste epai bat badator, egokia 
litzateke interesak eskatzea kopuru altuago horren gainean. 
 
Ebaluazio ekonomikoa (posible bada) 
 
Komenigarria da azpimarratzea 6. artikuluak ebaluazio ekonomikoa zehaztea eskatzen duela, 
hori posible den kasuan. Oraindik kalteen helmena ez ezagutzearen ondorioz, gerta liteke une 
horretan kalte-ordainaren zenbatekoa zein izango den zehaztea posible ez izatea. Adibide 
ohikoena baja ekarri duten kalte pertsonalak eragin direla dioen erreklamazioarena izango da, 
baja oraindik amaitu ez bada eta gera daitezkeen ondorioak oraindik ezezagunak badira. Aitzitik, 
horrek ez du esan nahi interesdunak ez duenik ebaluazio ekonomikoa zehaztu behar, balorazioa 
jaso dezaketen gainerako kalteengatik. 
 
Gainera, erreklamazioaren xedea Administrazioaren aldetik betebehar aitorpena lortzea denez, 
kontzeptuagatik beragatik betebehar horrek gutxienez zehatz daitekeen objektu bat izan beharko 
du. Hori dela eta, kasu horietan kalte-ordaina zehazteko modulu, parametro edo beste 
inguruabarrik sartzen ez bada, gomendagarria da betekizun hori ongitzea exijitzea. Horrela, 
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Egia da ez dela beren beregi aurrez ikusi taula horiek aplikatzea ondare erantzukizuneko 
kasuetan, alor hori ez delako sartzen zerrendetarako aurrez ikusitako izatezko kasuan. Aitzitik, 
ezerk ez du galarazten baremo horiek pertsonei eragindako kalteak ez diren beste kasu batzuetan 
erabiltzea. Izan ere, ez dirudi zentzuzkoa denik kalte-ordain ezberdina ematea kalte emaitza 
berdina izatean, trafiko istripu baten ondotik edo squash jolastoki batean izandakoaren ondorioz 
adibidez. Hala eta guztiz ere, epaiak agertzen dira zenbaitetan taula horien orientabide izaera 
dutela, eta ez izaera loteslea, azpimarratuz. 
 
 2007rako, baremoa hurrengoak onartzen du: 2007ko urtarrilaren 7ko EBAZPENA, 
Aseguruen eta Pentsio Fondoen Zuzendaritza Orokorrarena, 2007an heriotzagatik, lesio 
iraunkorrengatik eta aldi-bateko ezintasunagatik aplikatu beharreko kalte-ordainen 
zenbatekoak iragartzen dituena eta zirkulazio istripuetan pertsonei eragindako kalte eta 
eragozpenak baloratzeko sistema ezartzen duena. Ebazpena Estatuko Aldizkari Ofizialean 
argitaratu zen, 2007ko otsailaren 13an. 
 
 Baja egunengatiko kalte-ordainerako, taulek kalte-ordain ezberdina ezarri zuten 
ospitalean egin beharreko baja egunetarako eta ospitaletik kanpoko baja egunetarako. 
Ondorenean, ospitaletik kanpo egindako egunetan, egun eragozleak eta ez eragozleak 
ezberdindu zituen. Bajako egun eragozletzat biktima bere okupazioa edo ohiko jarduna 
garatzeko ezindurik dagoen hori hartu zen. 
 
 
Horrela, lanerako aldi-bateko ezintasuna dakarten baja egunak eragozletzat hartzen dira eta 
lesioek jarraitzen duten gainerako egunak egun ez eragozleentzako jarritako kalte-ordainaren 
xede izango dira, interesdunari bere lana egitea galarazten ez badio ere. 
 
Horrela, bajaren ondotik eta ondorioak behin betiko egonkortzen direla sumatu aurretik, ohikoa 
da errehabilitazio prozedura egitea, adibidez une jakin batera arte mugitu gabe edo atrofiatuta 
egon diren muskuluek indarra berreskuratzeko helburuarekin, eta abar. 
 
Aitzitik, esan daiteke nolabaiteko subjektibotasuna dagoela egun ez eragozletzat hartzen denaren 
gainean. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 2006ko abenduaren 19ko epaiak 
arazo hori aztertzen du eta, nire ustez modu paregabean, honakoa argitzen: “...errehabilitazio 
saio zehatzak egiteak ez du esan nahi, nahi eta nahi ez, ez lesioa sendatu ez denik, ezta haren 
benetako helmena ezagutzen ez denik ere. Alderantziz, errehabilitazioa lesio bat sendatzeko 
osabidearen ondotik egin ohi da eta xedetzat osabidearen ondotik eta ondar moduan 
geratutako ondorioak arintzea izan dezake bakarrik. Zalantza horiek auzi jartzaileak berak 
argitu beharrekoak ziren perituaren kasuan kasuko frogaren bitartez edo, gutxienez, 
espedientean dagoen dokumentazio medikoaren berrespenaren bidez...”. 
 
Errehabilitazio egun batzuk bajako egun ez eragozletzat hartzeak ez du garrantzia kalte-
ordainaren zenbatekoaren eraginetarako bakarrik, ekintzaren preskripzio unea kontuan izateko 
ere baduelako eraginik. 
 
 Kalte materialetarako 
 
 Kalte materialak merkatuan nagusi den balioari eta zerga araudiari helduko die nahi eta 
nahi ez. Interesdunak balio nagusi horiek egiaztatu beharko ditu. Sozietateen gaineko zergaren 
arautegian bertan merkatu balioaren kontzeptua existitzen bada ere, merkatu balio hori 
zehazteko irizpide batzuekin batera, uste dut horren konplexutasunak gainditu egiten duela izaera 
honetako administrazio prozedura bat. Merkatuko balio nagusia egiaztatzeko bideak kaltetutako 
ondasunaren edota antzeko ezaugarriak dituen beste baten erosketa faktura aurkeztea bezain 
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izana eratxekitzen da, hain zuzen ere ez labaintzeko lurzoruan estaldurak jartzearena. Aitzitik, 
salaketa idazkian kausazko lotura lesioaren eta igerilekuko saretoaren baldintza eskasen 
artean eratu zen, ez labaintzeko funtzioa ia baliogabeturik omen zegoen eta. Gauzak horrela, 
errekurtsoa gaitzestea erabaki da, erreklamatzailearen ardurapekoa delako gertaerak nola 
jazotzen diren ziurtatzea eta horiek ez dira hemen egiaztatu, eskainitako bertsioak oso 
ezberdinak direlako. 
 
Azkenik, komenigarria da azpimarratzea 1999ko erreforman beste puntu bat erantsi zitzaiola 30/92 
Legearen 141. artikuluari:   “...Kaltea dakarren gertakari edo gorabehera bada, eta, nahiz une 
horretako zientziak zein teknikak eskainitako bide guztiak erabili, ezin izan bada aurretiaz ikusi edo 
saihestu, orduan, herri-administrazioek ez dute kalterik zertan ordaindu. Besterik izango da, herri-
administrazioek horrelako egoeretan legez ematen dituzten laguntzak edo dirua”. 
 
Ñabardura hori odol transfusioei buruzko erreklamazioak geldiarazteko xedez sartu zen, 
birusaren existentzia eta harekin kutsatzeko moduak ezagutu aurretik. 
 
Eragindako lesioak 
 
30/92 Legearen 139. artikuluak klausula orokorra ezartzen du adieraztean herritarrek Herri 
Administrazioen ordaina jasotzeko eskubidea dutela “beren ondasun eta eskubideetan 
eragindako kalteengatik”. Horrek esan nahi du mota guztietako kalteak ordainduko direla, kalte 
morala barne. 
 
Adierazitako kalteak hurrengo oharrak bildu behar ditu: 
 
• Egiazkoa izan behar da, hau da, benetakoa, jada eragindakoa. Kaltea irabazi lortugabea edo 

sortutako kaltea izan daiteke, baina ez litekeena edo etorkizunekoa.  
• Ebaluatzeko modukoa izan behar du kalteak, ondarean urraduna jaso izanda. 
• Pertsona edo pertsona multzo batean bakoiztua. Hau da, kolektibitatearen gainean 

zenbaitetan jar daitezkeen kargak eta deserosotasunak ez dira indemnizagarriak izango.  
 
 
Ondare erantzukizunaren ebaluazio ekonomikoa, posible den kasuan 
 
 
 30/92 Legearen 141.2 artikuluak honakoa dio: “Kalte-ordainaren zenbatekoa 
kalkulatzeko kontuan izango da zein balioespen-irizpide ezartzen diren jabetza nahitaez 
kentzeari buruzko legedian, zergei buruzkoan, eta aplikagarri diren gainerako arauetan; hala 
ere, behar izanez gero, merkatuan nagusi diren balioespenak ere aztertuko dira”. Horrela, 
bada, beste arautegi batzuei heltzen dien manua da eta merkatuko balioak kontuan izatea 
eskatzen du. 
 
 Bi kalte mota ezberdinduko ditugu garrantzitsuen moduan: 
 
• Pertsonalak. 
• Materialak. 
 
 Kalte pertsonaletarako (fisikoak edo psikikoak) 
 
 Praktika ohikoena Erantzukizun Zibilari Eta Motordun Ibilgailuen Zirkulazio-aseguruari 
buruzko Legean aurrez ikusitako sistema aplikatzearena da. Bertan, hainbat lesio ondorio 
zerrendatzen da eta horiei kalte-ordain kopuru zehatza eratxekitzen zaie. Zenbateko horiek urtetik 
urtera eguneratzen doaz. 
 
Erabilgarria eta segurtasun juridiko oso handikoa da taula horiek erabiltzea, bereziki kalte 
moralak indemnizatzea denean xedea, balorazioa erantsita datorrelako. Tauletan jada alegatutako 
kalte moralak gainditzen dituzten horiek interesdunak zehaztu, baloratu eta ziurtatu beharko ditu. 
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 Ebazpen ezberdina eratorri zen Andaluziako Justizia Auzitegi Nagusiaren 2003-XI-27ko 
epaitik, udal igerileku publikoan jazotako istripuagatik: “...Enrique jauna, 16 urte, uretan 
murgilduta zegoen uztailaren 27an eta azaleratzen hasi zen, beste gazte bat uretara bota zenean 
Enrique bertan zela ikusi izan gabe. Ondorioz, lepoaren zonaldean jo zuen eta bat-batean 
paralizatuta geratu. Beste erabiltzaile batzuk eta baita sorosleak berak ere uretatik atera behar izan 
zuten, OLT baten laguntza jasoz. Soroslea erabiltzaileetako batek abisatu behar izan zuen.
Ondare erantzukizunaren izaera objektiboa denez, garrantzitsuena zerbitzuaren titulartasuna 
udalarena izatea eta zerbitzu hori erabiltzean jasandako kaltea dira, eta kausazko lotura dago 
zerbitzuaren emakidaren eta jasandako kaltearen artean halabeharrezko arrazoirik sumatu 
gabe. Izan ere, bi bainularien arteko talka zorizkoa izan bazen ere, talde batek erabiltzen duen 
igerilekuaren toki eta eremuari datxekion arriskuetako bat da. Ondorioz, esan daiteke 
administrazio jardueraren funtzionamendua normala izanda ere, horrek ez duela esan nahi 
Udala eragindako kaltea indemnizatzetik salbuetsita geratuko litzatekeenik. 

Horrez gain, ordea, funtzionamendua ez normaltzat, okertzat, irregulartzat edo axolagabetzat 
jotzen da. Instalazioetan sorosle bakarra zegoen, edukiera ikusita eta indarrean eta 
aplikatzeko moduan zegoen 1960ko igerilekuen Araudiaren 22. artikulua aztertuta beharrezko 
kopurua beste bat bazen ere. Garrantzia duena, ordea, kausazko lotura izatea da zerbitzuaren 
funtzionamenduarekin eta hori ez da sorosle kopuruaren hain menpekoa, sorosleak behar 
bezala eta arduraz egiten dituen ikuskapen eta prebentzio funtzioen menpekoa baizik. Ohikoa 
zen erabiltzaileak “bonba” moduan jaurtitzea igerilekura, sorosleak inolako ohartarazpenik 
egin gabe. Horrek nabarmenki areagotzen zuen gorputza uretan sartzearen indarkeria, 
kontrolik eza eta intentsitatea. Eta, gutxienez, ikuskapen berezia eta etengabeko presentzia eska 
zitekeen. Soroslea, ordea, ez zegoen bainuen zonaldean edota igerilekuaren ertzean, bigarren 
gaztea uretara botatzen zen unea sumatu ahal izateko. 
 
Ebazpen horiek ondorio ezberdinetara iristen dira hasiera batean antzeko kasuak direnetan. 
Argibidea, agian, justizia materialaren errekurtsoaren erabileran egongo litzateke Auzitegiaren 
aldetik. Erantzukizun objektiboaren irizpidea hartzen da edota erruaren printzipioaren zabalketari 
heltzen, lesio handia jasan duen interesduna malder ez uzte aldera. Hirugarren kasuan, lesioek 
lesio handiak eragin zizkioten interesdunari, gorputzean paralisia eraginez. Aurreko bi kasuetan, 
aldiz, ondorioak ez ziren hain larriak izan. 
 
Kaltearen irizpide horretan sakonduz, 2001eko maiatzaren 28ko epai bat aipatu ohi dut. Horren 
bidez 3 urte eskas zituen haur baten kasua ebatzi zen, harmaila batetik hiru metro baino 
gehiagoko goibeherara zegoen frontoiko lurzorura erortzearen ondotik. Euskal Autonomia 
Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren epaiak honakoa azpimarratu zuen: “haurra harmailatik 
frontoira erortzea eragin zuen gertaera A. beste haur batzuekin jolasean aritzea izan zen. 
Jostailuzko kotxea hartzera joan zenean, estropezu egin zuen eta biribilka erori zen harmailan 
behera. Haurren jardunak ez du inolako zerikusirik zeuden tokiarekin, harmailen xedea 
frontoian burutzen ari zen pilota jokoa ikustea zelako eta ez haurrak jolasean aritzea. 
Horretarako, badira bereziki jarritako tokiak; beraz, nekez eskatu ahal zaio Administrazioari 
erantzukizunik... istripua eragin zuen gertaera haurraren gurasoek baimendutako arrisku 
ekintza izan zen, hain zuzen ere behar ez den tokian jolasean aritzea”. Noski, kasu honetan 
haurrak hortzak bakarrik apurtu zituen. Agian erorikoak ondorio latzak izan balitu, haurra hilez, 
ez zatekeen hain arraroa izango Auzitegiak gertakaria berdina izanda  epai zehatzailea ematea. 
 
Kausaltasun erlazioa zehazterakoan, interesdunak doitasunez jardun behar du. Horrela, 
erreklamazioa ongitzea eskatuko zaio toki zehatzak aipatzen ez direnean. Ez da erreklamazioa 
onartu behar istripua kiroldegian edo frontoian izan duela adierazten bada, eta kiroldegian 
frontoi bat baino gehiago badago. 
 
Halaber, koherentzia eskatzen zaio. Horixe antzeman daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko 
Auzitegi Nagusiaren 2006ko uztailaren 7ko epaian. Bertan, interesdunak gertatutakoaren 
bertsioa aldatzen duen kasua aztertzen da:  “... “... administrazio bidean jarritako 
erreklamazioan, udaleko kirol instalazioetan oinarrizko segurtasun neurriak alde batera utzi 
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Gertatzen den kasu kopurua oso handia da, beraz, zaila da kontzeptu teorikoa ezartzea portaera 
honen edo haren gainean. Beharrezkoa da kasuz kasuko azterketa egitea eta jurisprudentzia 
lagungarria suerta dakiguke lan horretan. 
 
 Joaquín Messegue Yebrak, Gaztela eta Leongo AE-ko Administrazioko abokatuak 
honakoa zehazten du “La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Publicas. El nexo 
causal” (Herri Administrazioen ondare erantzukizuna. Kausazko lotura) lanean: Froga 
garrantzitsua da ordaintzeko betebeharra arrazoituko duen kausazko loturari behar adina 
sendotasun emate aldera. Lekukotzek, txosten tekniko eta perituenek, dokumentu bidezko frogek 
edota eguraldi parteek garrantzia berezia hartzen dute egoera horretan. Datu horiekin batera, 
argazkiak, planoak, laginak eta erakundeko langileek egin ditzaketen ziurtapenak jar daitezke. 
 
Bi dira izan beharreko administrazio jardunaren elementuak, Administrazioaren erantzukizuna 
onartzeko: zuzenbidearen aurkakotasuna eta ez-zilegitasuna. Horrela, 30/92 Legearen 141.1 
artikuluak honakoa ezartzen du: Herritarrei kalteak ordainduko zaizkie, bakar-bakarrik, legez 
kalte horiek jasan beharrik ez badute. 
 
Administrazioari kaltea egozteko titulua 
 
Egozpenerako titulu nagusia kaltea administrazio erakundearen barruan jazotzea da. Bertan, 
Administrazioko agenteek beren funtzioak betetzerakoan eragindako kalte guztiak sartzen dira, 
bai zuzenean eragindakoak, bai alderauzketa bidezkoak. 
 
Zenbait eremutan Administrazioari egotz dakizkio haren menpeko ez diren pertsona edo 
agenteek eragindako kalteak, haren nagusitasunaren pean daudenak badira (ikasleak ikastetxean, 
presoak espetxean, gaixoak ospitalean). Horrek zalantza eragin dezake instalazioaren 
erabiltzaileak egoera antzekoan dauden edo ez aztertzean. Horrela balitz, haietan eragindako 
kalteak kirol instalazioaren titular den Administrazioari egoz dakizkio. 
 
Nik uste dut arau orokorra ezezkoa izan behar dela. Kaltea eragitean erabiltzaileak duen 
jokabideak, kasu zehatzetan izan ezik, herri zerbitzuarekiko kausazko lotura apurtzen du. 
Jarraian ikus daiteke nola, antzeko kasuetan, Jurisprudentziak emaitza ezberdina eskaintzen 
digun. Kasua igerilekura bota eta jada uretan zegoen beste baten gainean erortzen den 
pertsonarena da. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren administrazioarekiko auzietarako salak 
erreklamazio bat gaitzetsi zuen 1998ko apirilaren 8an, oinarritzat honakoa hartuz: Kaltearen 
arrazoi-ondorio lotura zuzena hirugarren baten jardunarekin lotu behar da, herri 
zerbitzuaren funtzionamendua nolakoa zen alde batera utzita. Izan ere, uretan murgiltzen da 
finko dagoen podium batetik salto eginez eta gertu igerian zebilen adingabekoaren presentzia 
sumatu izan gabe, bigarren horren gainean eroriz eta lesioak eraginez ondorioz. 
 
Bizkaiko Probintzia Auzitegiak, 2000ko maiatzaren 5eko epaian, Bilboko I M D absolbitu zuen, 
kopuru garrantzitsura zehatzen zuen Instantziako epaia ezeztatuz. Epai horretan, egun oraindik 
kasazio zain, honakoa adierazi zen: “...G.-k, abisatu ondoren, uretara salto egin zuen oso 
garaiera eskasetik, nahiz eta zoriak edota bere axolagabekeriak (eztabaidatu behar ez den 
gertaera) lagunaren gainera erortzea ekarri zuen. Jarduera hori ohikoa da edozein 
igerilekutan eta ez da bereziki arriskutsua izaten. Gainera, ez du zerbitzuen Araudia urratzen 
eta, ondorioz, ez du segurtasun neurri berezirik hartu behar izatea eskatzen, zonaldea 
mugatzea kasu. Horrela, Araudia urratu ez izanak (hemen epaiak esan nahi du Araudiak 
adierazten duela ez dela gainerakoak oztopatuko dituen jokorik baimenduko) ez zuen ikuskapen 
esku-hartze berezirik eskatzen sorosleen aldetik arriskua ekidite aldera. Kontuan izan lesioa 
eragin dion inguruabarraren erantzukizuna ez zaiola, inolaz ere, biktimari egozten lagunaren 
saltoa ikusi ez izanagatik. Aitzitik, erantzukizuna ezin zaio egotzi, ezta ere, erakunde publikoari 
hirugarren batek egindakoagatik, aurrez ezin zitekeelako ikusi eta ezin kontrola zitekeelako”. 
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 Horrela, beharrezkoa da egiaztagiria izatea beste pertsona batzuen izenean eskaerak 
egiteko, errekurtsoak aurkezteko, akzioetan atzera egiteko eta eskubideei uko egiteko. Kasu 
horietan zuzenbidean balio duen eta sinesgarritasunez jasota utziko duen edozein bidez 
baliatuz ordezkaritza ziurtatu beharko da edo, bestela, interesduna bera bertaratu eta 
ordezkaria zein den esanez. Ez dira baliozkotzat hartuko bikote batek edota abokatuak 
sinatutako erreklamazio idazkiak ordezkaritza egiaztagiririk ez badago. 
 
 Izapide hutseko egintza eta kudeaketetarako bai onartzen dela ordezkaritza. Ohikoa da 
interesduna entzuna izateko izapidean, interesdunak eskatutako pertsonaren bat espedientean 
agertzea. 
 
 Egiaztagiri falta ongitu egin beharko da 10 eguneko epean. 
 
 Ordezkapeneko kasu bereziak: 
 
• Guraso ahala duten gurasoak emantzipatu gabeko adingabeko seme-alaben ordezkari legalak 

izango dira, Kode Zibilaren 162. artikulua dela bide. Kasu horietan, erreklamatzailea 
adingabekoaren aita edo ama dela frogatzen duen famili liburua erakustea eskatuko da 
gutxienez, eta espedientean kasuan kasuko orrialdeen kopiak erantsiko dira. 

 
• Bilboko Udaleko nire kide den Amaia Gonzálezi jarraiki, Aseguru Kontratuen Legearen 43. 

artikuluaren arabera, behin kalte-ordaina ordainduta, aseguratzaileak ezbeharraren 
ondotik egoki dakizkion eskubideak eta ekintzak erabili ahalko ditu ezbeharraren 
arduradunen aurrean, kalte-ordainaren mugara iristeraino. 

 
Har dezagun arrisku orotako asegurua duen ibilgailuaren jabeak bere aseguruari eskatzen 

diola ibilgailuari eragindako kaltea konpon diezaiola. Aseguru-etxeak kaltearen jatorria ikertuko 
du eta, Administrazioaren jardunaren ondoriozkoa dela ulertzen badu, modu berean errepikatuko 
du kaltea haren aurka. 

 
Hemen, erreklamazioa aurkezten duen konpainiak eragindako kaltearen estaldura ziurtatu 

beharko du batetik, kasuan kasuko poliza erakutsiz; bestetik, kalteak jaso omen dituen 
ibilgailuaren titularrari kalte-ordaina eman izana ziurtatu beharko du, dagokion kitoa aurkeztuz. 
Horrela, Aseguru Kontratuaren Legearen 43. artikuluan jasotako subrogazio aurreikuspena 
aplikatzeko modukoa izango da. 
 
 
5.3. GERTAERAK, ARRAZOIAK ETA ESKAERA 
 
GERTAEREN atalean, araudiak elementu zehatzak adieraztea eskatzen du, hain zuzen ere: 
eragindako lesioak, haien eta herri zerbitzuaren funtzionamenduaren arteko kausaltasun 
erlazioa, ondare erantzukizunaren ebaluazio ekonomikoa posible balitz, eta lesioa gertatu zen 
unea. 
 
Lesioen eta herri zerbitzuaren funtzionamenduaren arteko balizko kausaltasun 
erlazioa. 
 
Kausaltasun erlazioa Administrazioari kaltea egozten dion titulua da, interesdunak duen arrazoia 
Administrazioak eragindako kaltearengatik erantzun behar duela uste izateko. Erreklamazioan, 
interesdunak lesioak eragin dizkioten gertaerak azpimarratu beharko ditu eta gertaera horiek bat 
etorri beharko dira herri zerbitzuen funtzionamenduarekin. 
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5.1. ERREKLAMAZIOAREN BETEKIZUNAK 
 
 

Kalteengatik kalte-ordaina erreklamatzen duten eskaerek derrigorrez bete beharko dituzte 
ezaugarri batzuk, izapidetuak izan daitezen. Betekizun horiek 30/92 Legearen 70. artikuluan eta 
harekin batera administrazio prozeduren eduki orokorrak adierazten dituzten artikuluetan 
zehazten dira, Araudiko 6. artikuluan bezala. 
 
 30/92 Legearen 70. artikulua: 
 
Prozedura hasteko eskaerak. 

1. Eskabideetan honako hauek adierazi behar dira: 

A) Interesdunaren izen-abizenak eta, ordezkaria badu, bere ordezkariarenak, 
baita jakinarazpenak jasotzeko aukeratutako bidea eta lekua ere. 
B) Egitateak, arrazoiak eta eskaria, argi eta garbi adierazia. 
C) Lekua eta eguna. 
D) Eskabide-egilearen izenpea edo benetan bere borondatea dela erakusteko 
edozein eratako egiaztapena. 
E) Administrazioko zein organo, erakunde edo unitateri bidaltzen zaion 
eskabidea. 

 
Araudiaren 6.1 artikulua: 

 
Interesdunaren erreklamazioaren ondotiko hasiera. 

Prozedura interesdunaren erreklamazioaren ondotik hasten denean, erreklamazioa organo 
eskudunari zuzenduko zaio eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 70. artikuluari egokitu beharko zaio. 
Erreklamazioan eragindako lesioak, haien eta herri zerbitzuaren funtzionamenduaren arteko 
kausaltasun erlazioa, ondare erantzukizunaren ebaluazio ekonomikoa �posible balitz�, eta 
lesioa gertatu zen unea zehaztu beharko dira. Horrekin batera, egokitzat jotzen diren 
alegazioak, dokumentuak eta informazioak, eta froga proposamenak aurkeztuko dira, 
erreklamatzaileak erabili nahi dituen bideak zehaztuz. 
 
Jarraian, elementu hauek garatuko dira: 
 
5.2. INTERESDUNA ETA HAREN ORDEZKARI IZAN DAITEZKEENAK 
IDENTIFIKATZEA; 

Interesdunaren izen-abizenak eta, ordezkaria badu, bere ordezkariarenak, baita 
jakinarazpenak jasotzeko aukeratutako bidea eta lekua ere. 

 
30/92 Legearen berrikuntza, Tomás Cobok adierazten duen moduan, interesdunak 
jakinarazpenak jasotzeko bidea aukeratu ahal izatean dago. Aukeratutako bideak aukera eman 
behar du jaso izana, data, nortasuna eta jakinarazitako egintzaren edukia ziurtatzeko, bai 
pertsonalki, bai ordezkariaren bidez jasotakoa denean. Kasu honetan ez da ondare 
erantzukizuneko espezialitaterik, gainerako administrazio prozeduren aldean. 
 
 
Ordezkapena 
 
 Interesdunak ordezkatzeko arau orokorra 30/92 Legearen 32. artikuluak ezarritakoa da. 
 



 23

 
 5. PERTSONA INTERESDUNAREN ESKAERAREN ONDOTIKO HASIERA 
 
 
30/92 Legearen 142. artikuluak dio ondare erantzukizuneko prozedurak hasteko beste modu bat 
“interesdunen erreklamazioaren ondotik” izatea dela. 
 
Prozeduraren oinarrizko elementu desberdintzailea kopurua eskatzea da. Argi ikusi behar da 
kalte-ordaina eskuratzeko, hau da ERREKLAMATZEKO, borondatea idatziz adierazitakoa 
dela.  
 
Araudiaren 4. eta 6. artikuluetan errepikatzen den erreklamazio hitzaren erabilerak baieztatzen 
du eskaera idazkian interesdunak erreklamatzeko borondatea adierazi behar duela. Horrek esan 
nahi du, Hizkuntzaren Akademiak onartutako esanahien arabera, interesdunak eskubidez edo 
eskakizun bidez eskatu beharko duela zer edo zer. Eta diru kopurua eskatu behar da 
erantzukizuna ekarri duen gertaeraren ondoriozko  kalte-ordain moduan. 
 
Herri zerbitzu baten ondotik istripua egon dela adierazten edo horretaz kexu den erabiltzailearen 
idazkia ez da erreklamazio bat. Ondorioz, interesdunari dagokio gertaera horren ondotik kalte-
ordaina eskatzeko borondate adierazpena egitea. 
 
Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren administrazioarekiko auzietarako salaren 2006ko 
abenduaren 2ko epai berria aipa daiteke. 
 
“...martxoaren 26ko 429/1993 Errege Dekretuaren 5. eta 6. artikuluek derrigorrezkotzat 
jotzen dute administrazioari jakinarazitako berrietan eragindako kaltearen konponketa 
moduren bat eta Administrazioaren balizko erantzukizunaren adierazleren bat izatea... eta 
eskakizun hori ez da betetzen lurzorua bustita eta irristakorra dagoela adieraziz. Izan ere, 
hori arrazoi ezberdinengatik jazo zitekeen eta ez, nahi eta nahi ez, zerbitzuaren 
funtzionamenduarengatik...”. 
 
Ez dira erreklamazio, beraz, besterik gabe kaltearen berri ematen duten idazkiak. Horrek ez du 
esan nahi hasierako idazkiak izapidetzea posible izateko beharrezko betekizun guztiak jaso behar 
ez dituenik. Horrela, erreklamatzeko borondatea ulertarazten duen adierazpen bat topatzen 
badugu, espedientea hasiko dugu eta interesdunari erreklamazioa ongitzeko eskatuko. 
 
Noski, erreklamatzeko borondaterik ez duten idazkiek ez dute preskripzioa eteten eta ez dute 
Administrazioa behartzen ondare erantzukizuneko prozedurarik ofizioz hastera. 
 
Hona hemen interesdunak erreklamatzeko borondaterik ez duela agerian uzten duen idazki baten 
testua hitzez hitz: 
 
Joan den 2007ko urtarrilaren 18an, ....................-go kiroldegiko igerilekuko aldageletan 
aldatzen ari nintzela, armairuko atea irekitzera joan nintzen eta oinaren gainean erori 
zitzaidan, behatzetako bat puskatuz eta hainbat kolpe izanez. Ospitalean atenditu behar izan 
ninduten eta, ondoren, baita anbulatorioan ere. Gaur arte ez zait oraindik mina joan eta 
behatz batean gertatutakoaren arrastoak ditut oraindik. Horren berri eman nahi dizut, izan 
ditzakeen ondoreetarako”. 
 

 
Idazki honetan ez da “kalte-ordaina erreklamatzen dut”, “kalteak ordaintzea eskatzen 
dizuet”... bezalako adierazpenik agertzen interesdunak ondare erantzukizuneko prozedura 
hasteko interes argia duela ulertzeko, eta ez du kalte-ordain moduan diru kopururik eskatzen. 
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OFIZIOZKO PROZEDUREN HASIERA ADOSTEKO EREDUA 
 
 ---------- zerbitzuak jakinarazi nahi du ---------- neskak istripua izan duela --------------- 
kiroldegian, haur igerilekuan zegoela ------------ egunean eta ------------- orduan. Istripua oinean 
ebakia izan da, igerilekuaren hondoko gres baldonsinetako bat askatuta zegoelako. Ondorioz 
ebaki sakona egin du oinazpian. Gertaera horiek frogaturik geratzen dira neskari lagundu zion 
sorosleak egindako txostenean. Hark ziurtatu du akats hori egun hartan zegoela eta neska ikusi 
zuela beragana oinazpia odoletan zuela abiatzen. Bai neskak, bai hari lagundu zioten lagun 
batzuk deskribatutako gertakariak adierazi zizkioten. Sorospen txostenean, halaber, neskaren 
datu pertsonalak jaso ziren eta neskaren senideena bezalaxe, abonatu familiarraren kide 
izateagatik. Hori dela eta, gurasoen izen-abizenak eta helbidea ezagunak dira: ........................... 
jn. eta .................................. and., ........................................ -n helbideratuta. 
 
 Adierazitakoarekin bat etorriz, hurrengo ebazpen proposamena egiten da: 
 
 “Aurreko txostena eta erantsitako aurrekariak kontuan izan dira. 
 
 GERTAERA: --------- instalazioko langileak eginiko txostenean jaso da neskak 
--------- egunean istripua izan zuela kiroldegian, haur igerilekuan ------------ orduetan 
zegoela. Istripua oinean ebakia izan da, igerilekuaren hondoko gres baldonsinetako bat askatuta 
zegoelako. Ondorioz ebaki sakona egin du oinazpian. Gertaera horiek frogaturik daude neskari 
lagundu zion sorosleak egindako txostenean. Hark ziurtatu du akats hori egun hartan zegoela eta 
neska ikusi zuela harengana oinazpia odoletan zuela abiatzen. Bai neskak, bai hari lagundu 
zioten lagun batzuk deskribatutako gertakariak adierazi zizkioten. 
 
 OINARRIA: eragindako kalteak benetakoa izan da eta ekonomikoki eta 
bakoizturik ebalua daiteke pertsona horren kasurako. 
 
 Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
30/92 Legearen 142.1 artikulua kontuan izanda eta hura Herri Administrazioek ondare 
erantzukizunaren arloan jarraitu beharreko prozeduretako Araudiaren 5. artikuluarekin uztartuz, 
honako AKORDIOA emango dut: 
 
 Lehenengoa.- Ondare erantzukizuneko administrazio espedientea ofizioz hastea, ebazpen 
honen gorputzean adierazitako gertaeren ondotik jasandako kalteengatik. Arrazoia erakunde 
honen eskumeneko herri zerbitzuen funtzionamendu ez normalaren ondoriozko kaltea izan 
daitekeela da. 
 
 Bigarrena.- Erabaki honen berri ------------------ jaun eta andreari ematea, 
adingabekoaren guraso, prozeduran parte hartzeko aukera izan dezaten eta jakinarazpena 
jasotzen duten unetik 10 eguneko epean egokitzat jotako dokumentu eta alegazio guztiak aurkez 
ditzaten. Horien bidez jasandako behin betiko lesioak zehaztuko lirateke, kalte-ordainaren 
zenbatekoa bezalaxe. Kalte-ordaina jasotzeko eskubidea onartzeko, froga egokiak aurkeztu 
beharko dira. Horrekin batera ohartarazi nahi da prozeduran parte hartu ezean, izapideek jarraitu 
egingo dutela ofizioz entzuna izateko izapidea amaitu arte. Une horretan jarduerak artxibatu 
egingo dira beren beregiko ebazpenik egin gabe, prozeduran agertu gabe jarraitzen den kasuan. 
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4. OFIZIOZKO HASIERA 
 
 Prozedurak ofizioz has daitezke; hau da, ebazteko eskudun den organoaren akordio 
bidez. Hark ulertuko du gertaera zehatzen bat dagoela eta hura Administrazioak administrazio 
egintzaren bidez bere borondatea agertzeko arrazoi izan daitekeela.  
 
Ondare erantzukizunaren kasuan, organo eskudunak ulertu behar du lesioak eragin izan 
daitezkeela partikularren ondasun eta eskubideetan, Administrazioaren jardunaren ondorioz. 
 
Prozedurak hurrengo moduen bidez gauza daitezke: 
 

• Ekimen propioz. 
• Goiko agindu bidez. 
• Beste organo batzuek horrela eskatuta, eta arrazoituta egonda. Kasu honetan 

Administrazioaren hierarkia eskalan azpiko organoak izango lirateke eskatzaileak. 
Arrazoitutako eskaera horrek eragindako lesioa bakoiztu beharko du pertsona batengan 
edo pertsona multzo batengan, funtzionamenduarekin duen kausaltasun erlazioa zehaztu, 
ebaluazio ekonomikoa egin eta lesioa jazo zen unea adierazi. 

• Salaketa bidez. 
 
Izapideak: 
 
• Prozedura ebazteko eskumena duen organoak ofizioz hastearen erabakia hartzea. 
• Erabaki hori lesionaturik egon daitezkeen partikularrei jakinaraztea. Jakinarazpena jaso izana 

ziurtatuko duen bideren batetik egin behar da (posta zerbitzuaren ziurtagiriaren bidez adibidez, 
jaso izanaren agiriarekin; interesdunaren etxebizitzara agente bat bertaratuz, edo hari 
erakundearen bulegora joanaraziz. Azken bi kasuetan kopia bikoitza sinatzea eskatuko zaio). 

• Zazpi eguneko epean alegazioak, dokumentuak, eta abar aurkeztu ahal izango dituzte. 
Bertaratzen ez badira ere, prozeduraren izapideekin jarraituko da. 

• Entzuna izateko epea. Interesduna ordura arte bertaratu ez bada, orain egin beharko du. 
Bertaratzen ez bada, jarduerak artxibatu egingo dira behin-behineko eta erreklamatzeko 
gertaera preskribatu arte. 

 
Ondare erantzukizuneko prozedura ezingo da ofizioz hasi erreklamazio eskubidea preskribaturik 
badago. Horixe ezartzen du Araudiaren 4. artikuluko azken paragrafoak. Hori horrela izanda ere 
prozedura izapidetuko balitz eta gertaera jazo zenetik urtebete igarota indemnizatzeko 
betebeharra onartuko balitz, Tomás Cobok “el procedimiento para la exigencia de 
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública” (Herri Administrazioaren ondare 
erantzukizuna eskatzeko prozedura) lanean ofiziozko berrazterketaren bideari heltzen dio,
aldeko egintza baliogabetuz 30/92 Legearen 103. artikuluan eta adierazitako jarduerarako 
aurrez ikusitako ofiziozko berrazterketa prozedura bidez. Horrela, kaltegarritasuna adieraziko 
litzateke eta administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioaren aurrean aurkaratu. 
 
Ez da oso ohikoa izaten Administrazioak ofizioz hastea ondare erantzukizuneko prozedura bat. 
Garrantzi handiko kasuetan jazo ohi da, pertsona kaltetu ugari egotean eta hedabideetan entzute 
handia duten kasuak izanda. 
 
Jarraian, ondare erantzukizuneko prozedura ofizioz hasteko eredua erantsiko da. Mota horretako 
ereduak erabiltzea eta kasuan kasuko espedientea izapidetzea gomendatzen dut, zuzenean kalte-
ordaina onartu ordez. 
 
Administrazioaren borondatea eratzeak izapide horien bidez egin beharra eskatzen du. Hala eta 
guztiz ere, gerta daiteke, gainera, interesduna ados ez egotea gertaerekin edo kalte-ordainaren 
kopuruarekin, eskastzat jotzeagatik. Bestetik, administrazio erabakiaren heltze prozesua jazo 
liteke hasitako espedientea ikusita, eta, ondorioz, beste erabaki bat hartzea aukeratzea. 
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3. ONDARE ERANTZUKIZUNEKO PROZEDURAK 
 
 
 Herri Administrazioaren ondare erantzukizuna administrazio prozedura bidez gauzatzen 
da. Prozedura hori Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 30/92 Legearen 139. 
artikuluan eta hurrengoetan eta Herri Administrazioen ondare erantzukizunaren arloan jarraitu 
beharreko prozeduretako Araudian zehaztutakoa da. 
 

Doktrinari dagokionez, administrazio prozedurak, beren araupeketak gorabehera, 
hurrengo moduan sailkatzen dira: arauzko prozedura edo arauzkoa ez den prozedura. Arauzkoak 
dira 30/92 Legean ezarritakoaren gainetik prozedurarako arautegi zehatza dutenak (zergaren 
alorrekoak, zehatzekoak, nahitaezko desjabetzetakoak). 

 
Ondare erantzukizuneko prozeduren kasuan, ia ez dago espezialitaterik. Agian 

garrantzitsuenak interesdunaren aldetik diru kopuru bat eskatzeko (erreklamatzeko) borondate 
adierazpena egon beharrari eta froga izateari buruzkoak dira. Lehenengoak, ordea, eskaerari 
berari heltzen dio eta bigarrena, berriz, Legearen testuan bertan oinarri daiteke. Izan ere, 80.2 
artikuluan dio frogaldia irekitzea erabakiko dela prozeduraren izaerak horixe eskatzean. Hori 
dela eta, arauzkoa ez den prozeduraren aurrean gaudela esan dezakegu. 

 
 Halaber, prozedura laburtuaren aukera dago, baina horrek izapideak eta epeak laburtu 

besterik ez du egiten. 
 
 Administrazio prozedura guztiak bezala, honakoa ere ofizioz edo aldeetako batek horrela 
eskatuta has daiteke eta horixe zehazten du 30/92 Legearen 142. artikuluak: 
 
 “Administrazioaren kabuz edo interesdunen erreklamazioz has daitezke herri-
administrazioen ondare erantzukizuneko prozedurak”. 
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Kirol instalazioaren akats baten ondotik jasandako kalteak 
 
 Kasu honetan, biktimak bereganatutako arriskua “garrantzirik gabekoa da 
erabat”. Kirolariak berak ekintza zabarra egiten duen kasua alde batera uzten da, 
horietan erantzukizuna agertzen diren erruen teknika propioarekin arindu beharrekoa 
da. 
 
 María Medinak jasotzen dituen epaietatik, hurrengoa azpimarra daiteke. Bertan agertzen 
den kasua, zoritxarrez, beste hainbat tokitan ikusi ahal izan dena da: 
 
 Uharte Arakilgo Udala: adingabeko batek euskal pilota eskolak hartzen zituen 
adierazitako udaleko frontoian. Gurasoak haren bila joatea itxaroten ari zela, zoko batean 
baztertuta zegoen areto-futboleko ateko goiko langetatik zintzilikatu zen eta gorputza igo, gerria 
goiko langetaraino eramanez. Atea erori, eta haurra hil egin zen. 
 
 Auzitegi Gorenak adierazi zuen zabarkeria udal erakundearen pasibotasun 
nabarmenaren ondorio izan zela; eta hori frogatzeko emandako arrazoia da gertaera 
larriaren ondotik Udalak ateen modeloa aldatu zuela eta lurrean finkatuta utzi zituela tokiz 
aldatzean. Aitzitik, kalte-ordainaren gaiari ere heldu zion eta gutxitzearen iritzi egokia 
adierazi, areto-futboleko ate bat ez delako elementu egokia gimnasia jarduerak praktikatzeko. 
 
 Hemendik gomendatzen dut kirol instalazioen zerbitzua arautzen duen ordenantzan 
erabiltzaileei erabiliko duten instalazioaren egokitasuna ziurtatzeko betebeharra jartzea, eta 
ordaindutakoa itzultzea eskatzeko edo jolastokia aldatzeko aukera izatea zuzena ez bada. Ez 
litzateke, inolaz ere, erantzukizunetik erabat askatuko instalazio akastunaren jabetza duena, baina 
gutxienez erabiltzaile horri arduraz jarduteko eskakizuna luzatuko litzaioke. 
 
 
Kirol eskolak jasotzean jasandako kalteak 
 
Kirol instalazioak antolatu edo ustiatzen dituztenek bezalaxe, María Medinaren ustez behar den 
ardura kirola irakasteaz arduratzen diren begirale edo arduradunei ere zabaldu behar zaie. 
Kirol irakaskuntzaren zerbitzua ematearen ezaugarria begiraleari arreta maila altuagoa eska 
dakiokeela da, erru txikienarengatik ere erantzunez kirolaren profesionala izateagatik. Erlazio 
bertikala jazotzen da, begiralearen kokapen altuagoak zehaztua ikaslearenaren gainetik. 
Begiralea bere lanpostuaren betebehar zehatzetara atxikita dago. 
 
Aitzitik, doktrina hau ez da onartu inolako baldintzarik jarri gabe. Tenis irakasle batek orain dela 
gutxi berak emandako eskola batean gertatutako istripu baten berri eman zidan. Hark, nahigabe, 
erraketarekin jo zuen ikasle bat. Argi dago kaltea jasan zuen ikasleak ez zuela arriskua 
bereganatu, irakaslea irakasten ari zitzaiola erraketarekin ez jotzeko behar bezain trebea izango 
zela uste izan zuelako. Aitzitik, ikaskuntzaren eremu horretan izanda ere, aztertzekoa litzateke 
noraino den begiralea lesioaren eragile kaltea kirol ikastaro batean jazotzeagatik. Horrela, lesioa 
ikaslearen aldetik gaizki kalkulatutako esfortzuaren ondotik izandako zaintiratu edo 
uzkurduraren ondoriozkoa bada, gertaera kirolari datxezkion arriskuen onarpenaren arau 
orokorrean sartuko litzateke. 
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Nire ustez, gainera, erantzukizun hori salbutzen duten kasuen barruan baloi, pilota 
edo beste tresnaren baten kalteak jasotzen dituen ikuslearen kasua sartu beharko litzateke, 
kaltea behar adina arretatsu ez egoteagatik sortutakoa denean. Horrela, futbol zelaitik gertu 
kokatutako harmailen kasua izango genuke, sen onak baloia urruntzerakoan iristeko 
arriskua dagoela dioenean. Kasu horretan, adierazitako zonaldean kokatzen den ikusleak 
arreta izan beharko du. Uneren batean galduta egon daitekeela onar daiteke, jokatzen ari 
den tokia ez den beste batera arretatsu begiratuz. Gauzak horrela, baloikada batek 
betaurrekoak apurtzen badizkio, erantzukizuna sortuko da. Aitzitik, hura etengabe 
atzerantz begira eta beste pertsona batekin hitz egiten eta arretarik jarri gabe badabil, 
erantzukizunetik askatuko da jaurtitzailea. 
 
 Erantzukizuna egokitzerakoan, adierazitako egileak honakoa proposatzen du: 
Jokalariak arriskua nahi eta nahi ez sortzen duenez eta haren funtzioa ahalik eta indar 
handienarekin pilota jaurtitzea edo lehiakideak baino azkarrago korritzea izan 
daitekeenez, ANTOLATZAILEARI egotziko zaio erantzukizuna, eta ez jokalariari. Eta, 
jokalarien jarduna ez bada antolaketa jakin baten baitan sartzen, arriskuaren sorrera 
jokalari multzoari zabalduko zaio. 
 
 Antolatzaile nor den gogar daiteke: horrela, squash partidu baten ikuslearen kasua 
aipatzen du. Hark lesioak izan zituen begi batean, pilota batek jo egin zuelako harmailetan 
eserita egon eta jokalarietako batek egindako jaurtiketa okerraren desbiderapenaren 
ondorioak jasatean. Epaimahaiak (Milanen) kirol kluba erantzulea zela adierazi zuen. 
Izan ere, alorreko xedapen arautzaileak bete bazituen ere, ikusleentzat gainean jarritako 
tribuna babesik gabe eta trabarik gabe egoteak ikusleak pilota baten jaurtiketa zuzenaren 
kolpeak ekar zezakeen arriskura jartzea esan nahi zuen. Horrek esan nahi zuen klubak ez 
zituela arduraren eginbehar orokorrak eska zitzakeen neurri guztiak hartu. 
 
 Badirudi kasu honetan erantzukizuna instalazioa kudeatzen duenerantz aldatzen 
dela eta ez antolatzailerantz. Aitzitik, kontuan izan behar da Auzitegiak, erantzukizuna 
kudeatzaileari egozteko, jolastokiak ez duen elementu bat bilatzen duela, hau da, 
Auzitegiaren ustez diseinu akats bat dena, eta ez kirol jarduera bera.  
 
 Beste egoera batzuk, adibidez arbitroek, baloiak biltzen dituztenek, argazkilariek, 
kazetariek, ordenaren agenteek lanean aritzean, arriskuak hartuko dituzte. Erantzun 
xehatua behar arren, arriskuaren errugabetasunaren sorreraren eta hura zehazki 
bereganatzearen ondotik sortzen dela adierazten du, eta erantzukizun salbuespena egon 
behar dela ondorioztatu. 
 
 Adierazitako egileak ez dio esplizituki heltzen kaltea burututako jarduerarekin 
zerikusirik ez duten pertsonei eragitearen kasuari. “Parte-hartze faltaren kasuak” deitzen 
ditu eta horientzako erabateko kalte-ordaina eskatzen du. Hemen adierazitako kalteak 
kirol praktikarako jarritako tokiaren mugak gainditzen dituzten kasu horiek sar daitezke. 
Adibide moduan kirolari batek jaurtitako baloiarena aipa daiteke, futbol zelaiko langa 
gainditzean eta oinezko bat jotzen duenean betaurrekoak hari puskatuz edota ibilgailuaren 
atzerako ispilua puskatuz. Oinezkoak eta ibilgailuaren jabeak arriskua bereganatu ez ezik, 
asmorik ere ez dute eta ezezaguna eta guzti izan dakieke. Kasu horretan, ez antolatzailea, 
ez kirolaria, ez badira jolastokiaren jabe edota ustiatzaile, ezin dituzte bertako elementuak 
aldarazi eta ezin dira kaltearen eragiletzat hartu. Kirol barrunbearen titularra edo, bestela, 
kanporako mugak aldarazi edo hobetzeko aukera duen kudeatzailea direla ondorioztatu 
behar da arrisku horren sortzaile. Izan ere, jokaldi hori gerta zitekeela ez dute behar bezala 
aurrez ikusi. Adierazitako egileak dioen moduan, kirol jardueren antolatzaileek edo 
jarduera horiek garatzeko erabiltzen diren instalazioen ustiatzaileek eragindako
arriskuen sorrera jazotzen denean, zabarkeriaren ZABALKETA gertatzen da, eska 
daitekeen arduraren eskakizuna muturrera eramanez. Horrela, erantzukizuna dakarren 
zabarkeria dagoela ikusten da, errua oso arina izanda ere. Hori dela eta, familiako aita 
oso on baten arretarekin jardutea eskatzen da (ezohiko arreta). 
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 Eskia praktikatzearen ondotik emandako epaiak ugariak dira, eta egilearentzako 
erantzun zuzena izango litzateke beste eskiatzaile bati kaltea eragiten dion eskiatzailea 
dela kalte horren erantzule. Eransten du estazioa ustiatzen duen enpresak ez duela zertan 
erantzule izan. Izan ere, talka arriskuak hasiera batean sortzen baditu ere, eskiatzailea 
da hori jasateko arriskua bereganatzen duena. 
 
 Patinajearen kasuan, izotz gaineko patinajea kirol arriskutsua dela alegatzen da, 
eta horren praktikak berekin daraman arriskua bereganatzea eskatzen duela, ez, ordea, 
beste patinatzaile baten jardunari datxekiona. Beste patinatzaile batek gehiegizko 
abiadura badarama, hari edo haren gurasoei, adingabekoa bada, egotzi beharko zaie 
erantzukizuna. 
 

Kasu horretan, aipatutako egileak ondorioztatu du kirolariak ez duela arriskua 
bereganatzen eta erantzukizuna arrisku ez normala eragiten duen kirolariari egotzi 
behar zaiola. Edonola ere, jardueraren antolatzaileari edo instalazioaren kudeatzaileari 
ere egotz dakiola onartzen du. 

 
Hala eta guztiz ere, nik uste dut erantzukizuna azken batean instalazioaren 

kudeatzaileari egozteko (gure kasuan instalazioaren jabe den udal erakundeari), aurreko 
bien errua baztertu beharko litzatekeela (kaltea eragiten duen erabiltzailea eta jardueraren 
antolatzailea) eta, noski, biktimarena berarena ere bai. Rokodromoan eskalatzailea bere 
kidearen gainera erortzen bada ondo tinkaturik ez zuelako, nekez onartuko da 
erakundearen erantzukizuna eskatzea. 

 
Gainera, edozein modutara ere, jarduera horrengatik kudeatzaileak jaso ahal izan 

duen onura gogartu behar da. Egia da zerbitzua erabiltzaileei zuzenean ematean ekitaldi bat 
antolatzeko instalazioak lagatzean, instalazioaren kudeatzaileak mozkinen bat lor 
dezakeela. Mozkin hori azken batean arriskua ekarriko duen kirol praktika ahalbidetuz 
eskuratzen du. Udal erakundeak eskuratzen duen onura zein den galdetzea posible 
litzateke. Ziurrenik, ikuspegi ekonomikotik galerak izango ditu, administratuak 
ordaindutako prezio edo tarifa ez delako zerbitzuaren kostua estaltzera iristen. Hori dela 
eta, ez dirudi logikoa denik kudeatzailea izatea kasu horretan erantzukizuna bereganatzen 
duena. 

 

 
Ikusleak arriskua bereganatzea 
 
 Kirolariaren erantzukizunaren salbuespena biktimak jokoan parte hartzeko 
emandako baimenean oinarritzen da, horrek kirolari datxezkion arriskuak onartzea esan 
nahi duelako. 
 
 Gakoa da ikustea ea lesioa jasotzen duen ikusleak kirol jardunari datxezkion 
arriskuak bereganatzen dituen edo ez. 
 
 María Medina Alcozek ematen duen erantzuna da ikusleak ez duela lesioa 
jasotzeko arrisku zehatza bereganatzen, harmailan ongi kokatuta egonda, futbol jokalari 
bat jokaldi bateko berotasunean bultzada fisikoak menperatzeko gai ez bada eta haren 
gainean indarrez erortzen bada. Halaber, ez du arriskurik bereganatzen beste ikusle 
batek normalean identifikatu gabe geratu ohi da futbol partidu batean botatako petardoak 
edo suziriak beste bat harrapatzen duenean lesioa eraginez. 
 
 Aitzitik, ikuslea toki desegokian, arriskutsuan, jartzen bada antolatzaileek beren 
beregi egindako prebentzioaren aurka, orduan kalte eragilea aska dezakeen inguruabar 
baten aurrean egongo ginateke. Biktimaren aldetiko errua izango genuke, eta horrek 
kaltea eragin duen agentea erantzukizunetik askatuko luke edota erantzukizun hori 
arinduko. 
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Erregela nagusia: kirolariak arriskua bereganatzea 
 
Kirolariaren erantzukizunaren salbuespena biktimak jokoan parte hartzeko emandako 
baimenean oinarritzen da, horrek kirolari datxezkion arriskuak onartzea esan nahi duelako. 
Jokoaren edo lehiaketaren arrisku normalak (ohikoak) bereganatzen ditu; ez, ordea, normalak 
ez direnak (ezohikoak edo kualifikatuak). Normaletatik kanpo geratuko lirateke mina eragiten 
dutenak, basatiak direnak eta lehiaketaren eskakizunekin zerikusirik ez duten jarduerak. 
Adibidez, lehiakide baten aldetik jaso daitekeen kiroletik kanpoko erasoa. Jokalari baten aldetiko 
jardun irregularreko kasu horietan, arauditik kanpo jardun duen jokalariari berari egotzi behar 
zaio erantzukizuna. 
 
 
Aldebiko arrisku kasuetan kirolariek jasandako kalteak 
 
 Aldebiko arriskuko kiroletan borroka edo erronkakoak dira nagusi, eta haien ezaugarri 
nagusia parte-hartzaileen norgehiagoka fisikoa litzateke. Aldebiko arriskuko kirol esaten zaie 
lehiakideen artean gatazka dutenei, bai zuzenean (boxeoa...), bai tresna espezializatu bidez 
(baloiak, pilotak, palak, diskoak, sableak...), edota kirol jardunak gatazka hori eskatzen 
(futbola, eskubaloia, saskibaloia) edo eragiten dutenei (txirrindularitza, motor lasterketa...). 
 
• Futbol partidu batean ostikoa jasotzeagatiko lesioa. 
• Frontoiko pilota batek begian jotzea. 
• Lehiakide batek beste erraketarekin jotzea tenisean. 
• Karate giltza baten ondotik lesioa izatea. 
• Baloiaren kolpea jasotzea saskibaloi partidu batean. 
• Txirrindu lasterketa bateko esprintean erorikoa izatea. 
• Diskoa jotzerakoan, hockeyko stickarekin emandako kolpea. 
 

Biktimak arriskua bereganatzeak esan nahi du beste batek sortutako arrisku jarduera 
baten aurrean dagoela. Jarduera arriskutsu bat garatzearen ondotik sortutako kalteen 
aurrean gaude eta, horregatik, arriskuaren eta arriskua bereganatzearen printzipiora 
makurturik geratzen da. Kasu horretan, lesioa jaso duen jokalariak kaltea bereganatzeak kalte 
hori eragiten duenaren askaketa ekartzen du. Kalteak lesioa jaso duenaren kalterako zorizko 
kasu baten ondoriozkoak dira, erabilitako gauza arriskutsuaren erabilerak ekarritako arriskua 
gain hartu izanagatik. 

 
 
Aldebakarreko arrisku kasuetan kirolariek jasandako kalteak 
 
 Aldebakarreko arriskuko kirolak dira kontatu fisikoa izatea ezinezkoa duten eta kontaktu 
fisiko hori ez normaltzat hartuko luketen horiek (eskia, igeriketa, patinajea edo golfa), eta, beraz, 
baimendutako arriskuaren ohikotasun sozialarekin bat ez datozenak. 
 
Aldebakarreko arriskuko kategoria honetan hurrengo kasuak sartuko lirateke: 
 
• Beste norbaitekin talka egiten duen eskiatzailea. 
• Pilotakada jasotzen duen golf jokalaria. 
• Beste norbaiten gainera etortzen den patinatzailea. 
• Beste zaldiren batekin trabatzen den zaldizko edo amazona. 
• Rokodromoan kidearen gainean erortzen dena. 
 
• Uretan beste pertsona baten kolpea jasotzen duen igerilaria (kasu honetan ez dago hain argi 

jendez betetako igerileku batean igerilaria igeri egiten ari diren beste pertsona batzuekin 
kontaktua izan dezakeela onartzen ari ez ote den neurri batean. Igerilarien ikusgaitasuna urria 
da eta talka horiek kirol praktikaren eremua partekatzean sor daitezke). 
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2.2. KIROL ARRISKUAK BEREGANATZEA 

 
 Kirol instalazioetan modu berezia dago administratuei kaltea eragiteko, eta haiek kirol 
jarduera batean parte hartzearen ondotikoa da. 
 
 Hurrengo taulan Bilbon, mota horretako istripuen ondorioz, egin diren erreklamazioen 
portzentajea ikus daiteke. 
 
 
 

                 
 
 
 
 

Kirol praktika normalaren ondorioz eragindako kalteak herri zerbitzuaren 
funtzionamenduaren ondorio zuzena ez direla har dezakegu. Kirol praktika jarduera arriskutsua 
da funtsean (neurri handiago edo txikiagoan) pertsonen osotasun fisikorako. 

 
Adibide moduan frontoi batean ospatzen den partidua aipa daiteke. Bertan, etengabekoak 

dira abiadak, erritmo aldaketak, pilota begiratzea non zapaltzen den ikustea baino... Partidu 
horietan etengabekoak dira ere istripuak. Gauza bera ikus daiteke ere areto-futboleko partidu 
batean, ostikoak jasotzean, baloia zapaltzean edo eroriko txarrak izatean. Edo gimnasia ariketa 
batean behar baino esfortzu handiagoa egitean. Kasu horietan parte hartu duen bakarra kirola 
egiten dabilenaren jarduna edo haren kideena da, baina, edonola ere, kaltea eragin da herri 
zerbitzua ematen ari zenean. 

 
Kirola istripuak eta kalte fisikoak sor ditzakeen jarduera da, eta, Zuzenbide Zibileko 

irakasle den María Medina Alcozek kirol arriskuak bereganatzearen gainean egindako 
doktrinatik abiatuz, hainbat kasu ezberdin ditzakegu. 
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erortzea esan nahi du, kaltea hura eragin duen subjektuaren ezaugarri zehatzen arabera 
aztertzeko beharrik izan gabe. 
 
 Administrazioa erruan erori dela edo modu ez normalean jardun duela esatea errealitatea 
sinplifikatzen duen FIKZIO ERABILGARRIA da:administrazioko agente zehatz bat erruan 
erori dela edo modu ez normalean jardun duela. Gerta liteke agentea ez identifikatzea edo 
erakundean integratutako pertsonen ekintzen eta alderauzketen emaitza konplexuaren ondorio 
izatea. Kaltea Administraziotik eratorritakoa dela argi egonda, froga arazoak sinplifikatu 
egiten dira Administrazioaren errua edo jardun ez normala egon dela baieztatuz. 
 
 Azkenik, Administrazioaren diligentziaren klausula orokorrarekin batera, 
Administrazioak bere jarduneko sektore bakoitzean izan behar duen portaera adierazten duten 
diligentzia arau zehatzak xehetasunez eta osotasunez jasotzen duen katalogoa jartzearen alde 
egiten du. Horretarako, jarduteko estandarrak edo ereduak zehazteko zerbitzu karten alde 
egiten du; asmo adierazpenak zerrendatzera mugatu ordez, horiek sortzen dituzten 
administrazioak berak lotuz jardunbide eredu zehatz eta jakinak errespetatzera; ondorio 
juridiko, zigor edo medeapen eskubideren bat ezarriz, karta horiek urratzeak kalteren bat 
sortzen duen kasurako. 
 
 Administrazio Zuzenbideko katedraduna den Fernando Pantaleónek ere gai horri  
heltzen dio. Hura, Gijonen egindako Erantzukizun Zibileko biltzar batean (2002ko ekainean), 
Administrazioari erantzukizuna legez kanpo jarduteagatik bakarrik eskatzearen aldeko agertu 
zen, edozein partikularri bezala, eta herri zerbitzuaren funtzionamendu normalaren erantzukizuna 
delakoa salbuespentzat utzita. 
 

Hemen gertatzen dena da herri zerbitzuaren funtzionamendu normalarengatiko 
erantzukizun kontzeptuak Administrazioak legalki bai baina ia desjabetzailetzat har daitekeen 
ahalen bat martxan jarrita egiten dituen ekintzei heldu behar diela nahi eta nahi ez. Ekintza 
horiek, beraz, gainerako gizartearen alde egiten dutenak dira, partikular batzuen eskubideen 
kaltetan. 

 
Ia desjabetzaileak diren ahal horien adibide bat gas hartunea jartzeko kale batean egiten 

diren lanak izango lirateke, bertan kokatzen diren denden kaltetan baita, bezeroak uxatzen 
dizkietelako. Administrazioaren jarduna legearen barruan kokatzen da eta gizarte osoarentzat 
onurak ekarriko ditu, baina pertsona zehatz batzuei kalte bakoiztua eragiten die eta ez dute zertan 
kaltea jasan. Hori dela eta, erantzukizun objektiboaren helburua ezin izan daiteke edozein 
partikularri establezimendu publiko batean edo kalean eragiten zaion lesio oro. 
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2.1. ONDARE ERANTZUKIZUNA, PROPOSAMEN BERRIAK 
 
 
 Egia da erantzukizun objektiboaren printzipioaren aplikazioa ez dela orokorra denik 
sumatzen, lehen aipatutako beste betekizunari heltzen dion jurisprudentziaren lanari esker. 
Aitzitik, irizpide hori mantentzeak etengabeko arriskua dakar eta epaileak, justizia materialeko 
irizpidea aplikatuz, erabiltzeko aukera du. Salatzaileak prozesu judizialean beti heltzen dion 
Damoklesen ezpata moduan agertzen da beti. 
 
 Horrela, egile batzuk Administrazio espainiarraren erantzukizunaren norainokoa 
mugatzea proposatu dute. Hemen Oriol Mir eta Fermando Pantaleónen proposamenak aipatu 
nahi ditut. 
 

Hamaika dira Oriol Mirrek “La responsabilidad patrimonial de la Administración. Hacia un 
nuevo sistema” (Administrazioaren ondare erantzukizuna. Sistema berrirantz) lanean 
eskainitakoak. Banan-banan aztertuta, ez dira adierazkorrak bere horretan. Egia da erantzukizun 
objektiboaren helburuari eratxekitako oztopoak ugariak direla eta, horiek guztiak batera aztertuz 
gero, nahiko sinesgarriak diruditela. Interesgarria da Administrazioaren erantzukizunaren 
sistema berriaren proposamena, eta jarraian laburtuko dut: 

 
Aipatutako egileak honakoa adierazten du: Egun indarrean dagoen sistema 

espainiarraren norainokoa mugatzeak eta izaera objektibo globalari amaiera jartzeak ez du 
esan nahi Administrazioaren erantzukizun objektiboa erauzten denik. Administrazioaren 
erantzukizun objektiboko kasu batzuk berean jarraitu beharko dute. Kontrakoak justifikaziorik 
gabeko pribilegio egoeran jarriko luke Administrazioa, eta Zuzenbide pribatuak partikularrak 
erantzukizun objektiboko gai zehatz batzuetan makurtzea gomendatzeko izandako arrazoiei 
kasurik ez egitea ekarriko luke. 

 
Mugatzea, eta asko mugatzea, defendatzen du: Administrazioaren erantzukizuna ez da 

beti objektiboa izan behar, salbuespeneko kasuetan bakarrik baizik, funtsean herri zerbitzuen 
funtzionamendu ez normalaren gainean mugituz. 

 
Adierazitako egilearentzat, arau orokorra FUNTZIONAMENDU EZ 

NORMALARENGATIKO ERANTZUKIZUNA izan behar da. Administrazioak ez du kalte-
ordainik eman beharko egoki jardun duenean, eta kolektibitateak harentzako ezarritako portaera 
eredua bete duenean; azken batean, ordenamenduak harengandik espero duen eta hari ezarritako 
jardunbidearen arabera jardun duenean. Azken batean, administrazioaren erantzukizuna portaerei 
lotu behar zaie, eta ez emaitzei. 

 
Sistema horrentzako konponbidea, lehenik eta behin, honakoa ezartzetik etorriko 

litzateke: Ondare erantzukizuneko sistema artikulatua, egungo gehiegizko berdintasunarekin 
amaitzeko eta administrazio jardunbidearen sektore ezberdinetako askok agertzen dituzten 
espezialitate handiei erantzun bakoiztua emanez. 
 
 Aitzitik, klausula orokor subsidiarioa beharrezkoa izango litzateke, ager daitezkeen eta 
legegileak ezar ditzakeen arau zehatzetan sartzen ez diren gainerako kasuak ebaztea posible 
izan dadin. Horrela, Administrazioaren erantzukizuna ezarri beharko litzateke herri 
zerbitzuen funtzionamendu ez normalaren ondotik, jardunbide desegokiagatik. 
 
 Horretarako, ez litzateke Konstituzioaren aldarazpena eskatu behar. Nahikoa litzateke 
30/92 Legearen erregimena aldatzearekin, 139,1 artikuluak funtzionamendu normalari eginiko 
aipamena kenduz eta “funtzionamendu ez normalaren” aipamena mantenduz. 
 
 Oriol Mirrek dio herri zerbitzuen funtzionamendu ez normala erruaren nozio objektiboa 
dela; hau da, ordenamenduak ezartzen digun arduraren arau objektiboa urratzeak erruan 
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2. ERANTZUKIZUNAREN ALDERDI ZEHATZAK UDALEKO KIROL 
INSTALAZIOEN ZERBITZUAN (Erantzukizun Objektiboa eta Arriskuak 
bereganatzea) 
 
 
 2.1. ADMINISTRAZIOAREN ONDARE ERANTZUKIZUNAREN IZAERA 
 
 Administrazioaren erantzukizuna Konstituzioaren 106.2 artikulutik eta 30/92 Legearen 
139. artikulutik objektibotasunez eta zuzenean eratorritako erantzukizunaren eredura jartzen da. 
Azken horrek honakoa dio hitzez hitz: 
 
 “Ezinbesteko kasuetan izan ezik, herri-administrazioek ordaindu egin behar dizkiete 
herritarrei beren ondasun eta eskubideetan eragindako kalteak, betiere, izandako kaltea 
zerbitzu publikoen jarduera on edo txarraren ondorioz sortu bada”.
 
Administrazioaren erantzukizunaren eragiletzat hartzeko jurisprudentziak eskatzen dituen 
betekizunak errepikakorrak dira, eta Administrazioaren jardun erruduna egiaztatzea beharrezkoa 
ez izatea aipatzen du. Eragindako kaltea herri zerbitzuen funtzionamenduaren ondotikoa 
izatea nahikotzat jotzen du, Administrazioaren erantzukizuna sorrarazteko. 
 
 Horrela, Epaitegien ustetan ondare erantzukizuna eraturik geratzen da hurrengo 
betekizunak egiaztatzearekin: 
 
• Ekonomikoki ebalua daitekeen kalte edo galera benetakoa izatea, pertsona edo pertsona 

multzo batean banakakotua; egiazkoa eta eraginkorra izan behar du, eta inoiz ez balizkoa 
bakarrik. 

 
• Kalte antijuridikoa; horrela, gizakiak lesioa bere gain hartzeko eginbehar juridikoa badu, 

kalte-ordaina emateko betebeharra ahuldu egiten da. 
 
• Jasandako kaltea herri zerbitzuen funtzionamendu normalaren edo ez normalaren ondotikoa 

izatea, arrazoi-ondorio erlazio zuzenarekin eta kausazko loturan eragin zezakeen esku-hartze 
bitxirik izan gabe. 

 
• Ezinbesteko arrazoi baten ondotik gertatutakoa ez izatea. 
 
 Edonola ere, egia da jurisprudentziak doktrina hori behin eta berriro errepikatu arren, 
zaila dela erantzukizun objektiboaren helburua zorrozki eta diskriminaziorik izan gabe aplikatzen 
duten epaiak ikustea. Administrazio Zuzenbideko José Antonio Moreno Molina eta José María 
Magán irakasleek beren “La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas” 
(Herri Administrazioen Ondare Erantzukizuna) lanean egoki adierazten duten moduan, ohikoa 
da epaiek hori ekiditea: Adibidez, erru irizpideak edo erantzukizunaren objektibotasuna 
mugatzen dutenak sartuz; froga beharra azpimarratuz Administrazioaren ondare 
erantzukizunaren ezaugarrien beste elementua salbatzeko, erantzukizun zuzena hain zuzen; 
hau da, kaltea herri zerbitzuen funtzionamenduaren ondorio zuzena izatea; edo, baita ere, 
erruan nolabaiteko moderazioa jarriz, zeharkako eta berehalako formak eta forma 
errepikagarriak agertzen dituzten kasuetan eta, baita funtzionamendu ez normalean oinarrituz, 
nahiz eta erantzukizunaren objektibotasuna onartu horrekin. 
 
 Horrela ez balitz, Administrazioa nolabaiteko aseguratzaile unibertsal bilakatuko 
litzateke, eta hori ez litzateke desiragarria izango.  
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 Gauza bera aplika dakieke, halaber, tokiko Enpresa Erakunde Publikoei (EEP). Izan ere, 
Estatuko Administrazio Orokorraren Antolaketa eta Jarduteko Moduari buruzko Legearen 53.2 
artikuluak Zuzenbide Pribatuaren bidez eraenduko direla ezarri arren, beren beregi onartzen ditu 
Administrazio Zuzenbidearen bidez eraentzeko kasu zehatz batzuk. Kasu horien artean 
hurrengoak egongo lirateke: organoen borondatea eratzea, eratxeki zaizkien administrazio ahalak 
egikaritzea eta Legeak, EEPen estatutuek eta aurrekontu legeriak zehazki arautzen dituzten 
aldeak. Egintza horietan, bidezkoak izango dira 30/92 Legean aurrez ikusitako administrazio 
errekurtsoak eta, ondorioz, baita ondare erantzukizuneko erregimena ere. 
 
 Zerbitzua zuzenean kudeatzen bada tokiko merkataritza sozietate baten bidez, 
Administrazioak Zuzenbide pribatu bidez eraentzen den erakundea sortu du, eta eremu horretan 
aterabidea eman beharko zaie erantzukizun prozedurei. Administrazio Zuzenbidean katedradun 
den Francisco Sosak La Gestión de los Servicios Públicos Locales (Tokiko Herri Zerbitzuen 
Kudeaketa) lanean adierazitakoari jarraiki, zenbait ezaugarri nabarmen ditzakegu zuzeneko 
gainerako kudeaketa moduen aurrean: 
 
• Aurrekontuen zurruntasunari salbuespena jartzen zaio, administrazio kontratazioaren eta 

langile aukeraketaren erregelei bezalaxe. 
• Erantzukizuna administrazio erantzukizunaren araupeketatik kanpo geratzen da. 
• Tarifek preskripzio zibilen edo merkataritzazkoen pean jarritako prezio edo sarien izaera 

izango dute. 
 
 
 Herri zerbitzuen kudeaketa modu ezberdinak grafikoki adieraz daitezke biribil zentrokide 
moduan. Horietan administrazio arauen aplikazioa murrizten doa, Administrazio izanda Toki 
Erakundea estaltzen duen imperium ahalmenaren beraren erauztea ekarriz. 
 
 

                         
 
 
 Administrazio erakunde baten kudeaketa moduaren abantailatzat har daiteke prozedura 
hau izatea. Administrazioak sei hilabete ditu zer gertatu den ikertzeko eta, gainera, ahal 
indartsuak ditu ikerketa hori errazteko, erreklamatzaileak oinarritzat hartutako gertaerak 
ezagutzeko, egiazkoak diren edo ez eta adierazitako eraginkortasuna duten edo ez arakatzeko, 
edota, alderantziz, horiek baliogabetu edo arintzeko beste gertakaririk dagoen edo beste 
interpretazio bat egin daitekeen ikusteko. 
 
 Aukeratutako kudeaketa modua merkataritzako sozietatearena bada, eragindako 
kalteengatiko erantzukizun zibila jurisdikzio zibilaren aurrean ebatziko litzateke, ikerketa hura 
egiteko behar adina denbora emango ez ligukeen erantzuteko epe oso laburra duen salaketaren 
bidez. Hori, ordea, ez du kontuan izan behar tokiko erakundeak kudeaketa modu zehatza 
aukeratzean, modu batek bestearen aldean duen abantaila sinplea besterik ez delako. 
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 1.2. Ondare erantzukizuneko prozedurak ebazteko eskumena 
 
30/92 Legearen 142. artikulua. 

 Ondare erantzukizuneko prozedurak ebatzi, dagokion ministroak, Ministro 
Kontseiluak lege batean hala zehazten bada edo autonomia-erkidegoetako edo tokiko 
administrazioko erakundeetako organoetarik dagokienek ebatziko dituzte. 
 
 Toki Administrazioaren kasuan, alkatea izango da prozedura horiek ebaztearen ardura 
izango duena. Izan ere, Toki Jaurbidearen Oinarriak Arautzen dituen Legearen 21. artikuluak 
organo horri eratxikitzen dizkio beste udal organo batzuei eratxikitzen ez dizkien eskumenak. 
Erakundean pertsona bakarrekoa den organo horri eskurantza eratxikitzeak ebazpena arintzen 
du. Halaber, nolabaiteko koherentzia ematen zaio, kasu bakoitza hain ezberdina izanda errazagoa 
izango delako erabakiaren ildo koherentea mantentzea. 
 
 Hala eta guztiz ere, gidalibururen batean ikusi ahal izan dut Osoko Bilkura ebazle 
izatearen planteamendua. Hori oinarritzeko, toki jaurbidearen alorreko indarreko xedapenen 
781/86 Legegintzazko Errege Dekretuaren 23.1.a) eta c) artikuluei heltzen zaie.  Artikulu horrek 
xedatzen du Osoko Bilkurari hurrengo eskurantzak egokituko zaizkiola: 
 
... a) Herri ondasunen eta eskubideen eskurapena eta euren tratuak; hori baldin eta legeak 
berariaz ez badio eskuduntza horiek beste organo batzuenak direla. 
.... 
    e) Kredituen judizioz kanpoko aintzatespena, baldin eta aurrekontuko zuzkidura, kreditu 
eragiketak edo kita eta itxaroteko emakidak ez badaude. 
 
 
1.3. Gaiak erakunde eta sozietateetan 
 
 142. artikulu horrek hurrengo moduan jarraitzen du: “Lege honen 2.2. artikuluan 
jasotako zuzenbide publikoko erakundeetako dagokien organoek ebatziko dute erreklamazioa, 
beren sortze-arauetan hala ezartzen bada". 
 
 Zuzenbide Publikoko erakunde horiek nork bere nortasun juridikoa duen eta herri 
administrazioei lotutako edo haien menpeko Zuzenbide publikoko erakundeak dira; horiek Herri 
Administraziotzat joko dira aldi berean. Administrazio ahalak egikaritzean 30/92 Legera atxikiko 
dute beren jarduna, gainerako jardunean beren sortze-arauek ezarritakoaren pean jarriz. 
 
 Badirudi Legeak lurraldeko erakundeetan zentralizatu nahi duela erantzukizun sistema, 
haiek izan daitezen sortze-erakundeei eratxikitzea egoki den ezartzen dutenak, Legeak beren 
buruak antolatzeko ematen dien ahalaren barruan. 
 
 Neurri horrek justifikazio finantzarioa izan dezake, izan ere Zuzenbide publikoko 
erakunde horien aurrekontuak toki erakunde osoaren bateratuan sartzen dira eta erakunde horien 
erantzukizuna onartzeak aurrekontuen betearazpenari eragiten dio. 
 
 Aitzitik, ez dirudi hori bat datorrenik erakundeen izaera autonomoarekin. Gomendagarria 
litzateke, sortze arauan aurrez ikusten ez bada, behinik behin prozedura izapidetu eta ebazpena 
proposatzeko arduradunak erakundeari lotutako pertsonak izatea. 
 
 Ondare erantzukizuneko sistemara moldatu behar duten erakundeak tokiko erakunde 
autonomiadunak dira. Lurraldeko toki erakundeek berek sortutako izaki horiek erakundearen 
geroz eta eskumen maila handiagoa (funtzionala) hartzen doaz deskonzentrazioaren ondorioz, 
administrazio ahalak hartuz.  
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1. PROZEDURAREN ARAUPEKETA OROKORRA  
 
 
 1.1. Arau orokorrak 
 
Beti kontuan izan behar ditugun arau orokorrak hurrengoak dira: 
 
Konstituzioaren 106.2 artikulua. 
 
Subjektu pribatuek, legeak finkatutako eran, eskubidea izango dute, beren ondasun eta 
eskubideetan izandako kalte guztien ordaina jasotzeko, ezinbesteko kasuetan izan ezik, baldin 
eta kalte horiek herri-zerbitzuen jardunbidearen ondorioz gertatu badira. 
 
Konstituzioaren 149.1.18 artikulua. 
 
Honako gai hauek estatuaren eskumen esklusiboak dira: (...) Herri-administrazio guztien 
erantzukizun sistema”. 
 
Toki Jaurbidearen Oinarriak Arautzen dituen Legearen 54. artikulua. 
 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 30/92 Legearen 139. artikulutik 146.era. 
 
Ondare erantzukizunaren alorrean herri administrazioen prozedurak araupetzen dituen Araudia, 
martxoaren 26ko 429/93 Errege Dekretu bidez onartua. 
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