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Arartekoaren 2019R-298-19 Ebazpena, 2019ko urriaren 3koa. Horren bitartez, 
ebazpenak arrazoitu ditzala gomendatzen zaio Arabako Abokatuen Elkargoari.

Aurrekariak

1. 2019ko otsailaren 15ean, Gasteizko herritar batek jo zuen erakunde 
honengana. Horren aurretik, interesdunak kexa bat aurkeztua zuen, Arabako 
Abokatuen Elkargoan, genero-indarkeriako auzi baten harira 2018ko 
maiatzean eta ekainean ofizioz esleitu zioten abokatuaren aurka —
profesionalen elkargo horretako kidea zen—. Arabako Abokatuen Elkargoan 
jarritako kexaren bidez, herritar horrek beste abokatu bat esleitzeko eskatu 
zuen, aurrekoak praktika txarra egin omen zuelako. Zehazki, profesionalen 
elkargo horren batzordeak 2018ko irailaren 20an eman zion erantzunagatik 
kexatu zen interesduna Arartekoan, bere ustez, ez zirelako bere alegazioak 
behar bezala aztertu eta kontuan hartu.

2. Arartekoak 2019ko apirilaren 23an Arabako Abokatuen Elkargoko dekanoari 
bidalitako gutunean adierazi zen ez zela Arartekoaren eginkizuna abokatu 
horren jokaera baloratzea, baina bai, ordea, elkargoak salaketa izapidetzeko 
eta haren ebazpena arrazoitzeko orduan izandako jokabidea. Hortaz, 
lankidetza eskatu genion, kontu horren harira ordura arten egindako 
jarduketa guztien kopiak helarazteko.

3. 2019ko uztailaren 29an, jarduketa guztien kopiak jaso genituen erakunde 
honetan, profesionalen elkargo horretako ofiziozko txandako batzordearen 
eskutik. Agiri horiei erreparatuta, ikus daiteke salatutako abokatuari eskatu 
zitzaiola kexagileak azaldutako egitateen inguruko bere bertsioa eman 
zezala. Hark bere iritzia eman zuen. Nolanahi ere, egiazta daiteke Arabako 
Abokatuen Elkargoko gobernu-batzordearen 2018ko irailaren 20ko 
ebazpenean ez zela kexa artxibatzeko erabakia arrazoitu. Ebazpenaren 
arabera, “la Junta ha adoptado el acuerdo de archivar la queja al estimar 
que la actuación del letrado ha sido adecuada a sus intereses y ajustada a 
derecho”, baina ez da erabaki horren oinarrian dagoen beste argudiorik, 
arrazoirik edo txostenik aipatu. 
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Gogoetak

1. Ez da erakunde honen eskumena elkarte izaerako entitate diren elkargo 
profesionalen ebazpenak honen arabera baloratzea: elkartekideen praxi 
profesionala beren kode deontologikoarekin bat etorriz zehaztea. Dena den, 
legelariak esleitzen dizkien funtzio publikoak egikaritzen dituztela-eta herri-
administraziotzat jotzen direnez, elkargo profesionalek arduraz jokatu behar 
dute horri buruz jasotzen dituzten salaketen aurrean; gainera, beharrezkoa da 
estatutuetan xede horretarako ezarritako mekanismoek atzerapenik gabe 
funtzionatzea, eta azkenean hartutako erabakiak berariaz eta behar bezala 
arrazoituz erantzutea salaketak mahai gainean jarritako gai guztiei. Hortaz, 
baloratu behar dugu elkargoak arduraz jokatu ote due n, a urk eztutako 
kex aren arabera, laguntza juridikoko zerbitzuaren kalitatea zaintzeko 
orduan. Beharrezkoa da estatutuetan xede horretarako ezarritako 
mekanismoek atzerapenik gabe funtzionatzea, eta, horien bitartez, behar 
bezala erantzutea salaketak mahai gainean jarritako gai guztiei, ez bakarrik 
araudi deontologikoa betetzen dela bermatzeko, baizik eta ziurtatzeko 
salaketa jaso duen profes ion ala k eskubidea duela behar bezala jardun 
zuela defendatzeko.

2. Esan dugunez, zuzenbide publikoko korporazioak dira profesionalen 
elkargoak, berezko nortasun juridikoa eta beren xede publiko zein pribatuak 
betetzeko gaitasun osoa dutenak; hortaz, izaera mistoa dute. Finean, 
oinarri pribatua duten elkarteak dira, aldi berean legeak esleitzen dizkien 
edo eskuordetzen zaizkien egiteko publikoak betetzen dituztenak. 
39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearenak, bere aplikazio-eremuan barne hartzen ditu, hauxe 
xedatzen baitu 2.4. artikuluan: “beren araudi espezifikoari jarraituko diote 
legez esleitu zaizkien edo administrazio publikoren batek delegatu dizkien 
eginkizun publikoak betetzean, eta, modu osagarrian, lege honi.” 

3. 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearenak, ez du biltzen arrazoitzea zeri esan behar zaion 
adierazten duen definiziorik. Aitzitik, lege horren 35. artikuluak, 
«arrazoitzea» izenburupean, betekizun hori zer kasutan bete behar den 
ezartzen du, eta zehazten du zer administrazio-egintza arrazoitu behar 
diren. Hizpide dugun kontuari aplika dakioke hori.
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35. artikulua. Arrazoitzea. 
1. Arrazoitu egin behar dira, egitateak eta zuzenbideko oinarriak labur 
adieraziz: 
a) Eskubide subjektiboak edo interes legitimoak murrizten dituzten egintzak. 
b) Administrazio-xedapen edo -egintzak ofizioz berrikusteko prozedurak, 
administrazio-errekurtsoak eta arbitraje-prozedurak ebazten dituztenak eta 
onartzen ez direla deklaratzen dutenak. 
c) Lehenagoko jarduketetan erabilitako irizpidearekin edo organo aholku-
emaileek emandako irizpenarekin bat ez datozen egintzat
d) Egintzak eteteko erabakiak, eten izanaren arrazoia edozein dela ere, eta 
lege honen 56. artikuluan jasotako behin-behineko neurriak hartzekoak. 
e) Presako izapidetzea aplikatzeko, epeak luzatzeko eta jarduketa osagarriak 
egiteko erabakiak. 
f) Interesdunek proposatutako frogak baztertzen dituzten egintzak. 
g) Gerora sortutako arrazoiengatik jarraitzea materialki ezinezkoa delako 
prozedura amaitzea erabakitzen duten egintzak, eta ofizioz hasitako 
prozeduretan Administrazioak atzera egiten duela erabakitzen dutenak. 
h) Zehapen-prozeduretako ebazpen-proposamenak, eta zehapen-prozedurak 
edo ondare-erantzukizuneko prozedurak ebazten dituzten egintzak. 
i) Ahal diskrezionalak baliatuz emandako egintzak, eta lege- edo 
erregelamendu-xedapen espresuren baten ondorioz hala behar dutena 

Hori guztia dela eta, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak —erakunde hau sortu eta 
arautzekoak— 11.b) artikuluan agindutakoarekin bat etorriz, honako gomendio hau 
egiten zaio Arabako Abokatuen Elkargoari:

GOMENDIOA

Arabako Abokatuen Elkargoren gobernu-batzordearen ebazpenak arrazoitu ditzala, 
elkargo horren kideen aurkako kexa-prozedurei amaiera ematen badiete, eta, oro 
har, profesionalen elkargoak izapidetutako prozeduretan herritarren eskubideen 
bidezko egikaritzari eragiten badiete, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearen Legearen (39/2015, urriaren 1ekoa) 35. artikuluan 
ezarritakoari jarraituz, indarrean dagoen legeriarekin bat. 35. artikuluak dioen 
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bezala, horretarako, gutxienez, egitateak eta zuzenbideko oinarriak labur adierazi 
behar dira. Hizpide dugun kasuan, hori ez da inondik inora ere kontuan hartu.

Gainera, Arartekoaren ustez, ebazpenak arrazoitzeko, hartutako erabakia zergatik 
hartu den justifikatzen duten arrazoiak adierazi behar dira, arrazoiak emanez. 
Hortaz, berebiziko garrantzia du arrazoitzeak, ebazpenean arrazoiketarik ez 
agertzeak herritarraren defentsa mugatuko bailuke, administrazio-bidean nahiz auzi-
bidean, pertsona horrek ez lukeelako kontrako argudiorik izango errekurtsoa 
jartzeko orduan, edo, horren ondoren, edozein prozedura judizial hasteko.
 
 




