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Arartekoaren ebazpena, 2012ko abuztuaren 7koa. Horren bidez, Gipuzkoako 

Abokatuen Elkargoari gomendatzen zaio abokatu baten aurrean eta arlo 

deontologikoan abian jartzen duen jarduera oro diziplina-prozeduran ezarritako 

gehienezko epean ebatz dezan. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Gipuzkoako herritar batek Ararteko erakundera jo zuen eta azaldu zuen, bost 

hilabete lehenago, erreklamazio bat aurkeztu zuela ofiziozko prozedura batean 

esleitu zioten abokatuaren kontra. Kexatu zen, Gipuzkoako Abokatuen 

Elkargoak esan ziolako bere salaketa abokatuari eta Deontologia Batzordeari 

jakinarazi ziela baina, ordutik, ez du horren inguruko beste berririk eduki. 

 

2. Elkargoari informazioa eskatu ostean, 2011ko ekainaren 1ean erantzuna jaso 

genuen. Bertan, azaltzen zen kontua Deontologia Batzordearen esku zegoela 

eta dagokion irizpena emateko zain daudela. Ondoren, irizpide hori batzarrean 

aurkeztuko da.  

 

3. 2012ko martxoaren 27an, batzarrean erabaki zen abokatuaren aurkako diziplina 

prozedura bat hastea ez zela bidezkoa. Horixe erabaki zuen ebazpenak 

jarduerak artxibatzeko agindua ere eman zuen. Aurrekariekin bat eginez, 

jarduerak honako hauek izan ziren: 

1. Kexa elkargoan aurkeztu zen 2010eko abenduaren 9an. Ondorioz, Aldez 

Aurretiko Informazio Espedientea ireki zen, 46/2010 ED erreferentziarekin 

erregistratu zena. 2011ko urtarrilaren 4an abokatuari jakinarazi zioten eta 

haren erantzuna elkargoan jaso zen 2011ko uztailaren 26an. 

2. Deontologia Batzordeak, 2011ko otsailaren 28an egindako bileran, (sic) 

salaketa artxibatzeko proposatu zuen txostena egin zuen.  

3. 2012ko martxoaren 26an Gobernu Batzarrak gauzatutako jarduerak 

berraztertu egin zituen. Egun bat geroago, ebazpena eman zuen lehen 

adierazitako terminoetan, abokatuak arau-hausteren bat burutu duela 

frogatzen duen zantzurik ez dagoela baieztatzeko arrazoiak aditzera eman 

ostean.   

  

4. Bi hilabete pasa eta gero, erakunde honi aipatutako ebazpenaren berri eman 

zioten. Prozeduraren inguruan bertan jasotako informazioa ikusita, gai horri 

dagokionez gauzatu dugun esku-hartzea amaitutzat jotzea erabaki dugu. 

Horretarako, gomendio bat barne hartzen duen honako ebazpen hau eman 

dugu, ondorengo gogoetetan oinarritzen dena. 
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Gogoetak 

 

1. Ararteko erakundeak dituen kontrol ahalmenek ez dituzte administrazio 

korporatiboek, arau deontologikoen argitan, elkargokideen jokabidea dela-eta 

burutzen dituzten balorazioak barne hartzen. Kideek emandako azalpenak 

sinesgarritzat jotzen badituzte, zentzuzkoa da euren jarduera zuzena izan dela 

ondorioztatzea. Gure esku-hartzearen helburua, gehienbat, salaketak modu 

arduratsuan ikertzen direla bermatzea da, bai eta erantzunak behar bezala 

oinarrituta egotea ere. Horren xedea korporazio profesionalek duten gizarte 

funtzioaren oinarrizko alderdia babestea da eta, hori bermatzeko, administrazio 

onaren printzipioekiko errespetua sustatzea.  

 

Ikuspuntu hori abiapuntutzat hartuta aipatutako jarduera berrikusten badugu, 

salaketa aurkeztu zenetik artxibatzeko agindu zuen ebazpena eman zen arte 

igarotako denboran kontzentratuko gara. Horren inguruan hobetzeko aukera 

posibleak zehazte aldera, diziplina-prozeduraren gehienezko iraupena arau bidez 

mugatzen dituzten epeak aplikagarriak diren aztertuko dugu. Izan ere, 

beharbada denborari lotutako muga hori ez da aplikatu behar jarduerak 

informazio eginbideak besterik ez direnean izan, kasu honetan gertatu den 

bezala. 

 

2. Azken urtetan zehar, erakunde honek ondorengo gaia jorratzeko aukera eduki du: 

diziplinaren arloan, administrazio korporatiboek abian jartzen dituzten jarduera 

guztietan aplikagarriak diren prozedurari lotutako bermeen kontua, Gipuzkoako 

Abokatuen Elkargoaren Diziplina Prozeduraren Araudiaren 8. artikuluak jasotzen 

duen Aldez Aurretiko Informazio Espedientea barne.  

 

Ararteko erakundeak zenbait gomendio egin ditu horren inguruan eta horiek 

guztiak onartuak izan dira, bai jaso dituzten elkargoen eskutik, bai Abokatuen 

EAEko Kontseiluaren eskutik. Hala nola, oro har, salaketa aurkezten duen 

pertsonak bere kexaren ondorioz burutu diren jarduerei lotutako 

dokumentazioaren berri edukitzeko eskubideari buruzkoak, salaketen 

artxibatzea arrazoitzeko betebeharrari buruzkoak edo kasu bakoitzari dagokion 

errekurtsoen araubidearen gaineko informazioa emateari buruzkoak.  

 

3. Arlo horretan, gure abiapuntua diziplina-prozeduretako alderdi jakin batzuek 

barne hartzen duten bermearen dimentsioa izan ohi da, bai salaketa aurkeztu 

duen pertsonari dagokionez, bai salatuari dagokionez. Salaketaren ondorioz 

abian jarritako jarduerak informazio eginbideak besterik ez badira ere, horrek ez 

dio garrantzirik kentzen bermearen dimentsioari, erakunde honek 2007ko 

abenduaren 11n Bizkaiko Abokatuen Elkargoari helarazi zion gomendioan azaldu 

zen moduan: 
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“2. Gure helburua pertsonen eskubideak ahalik eta gehien sustatzea denez, 

uste dugu arrazoitzea, ahalmena eta arbitrariotasuna bereizten dituen 

faktore izanik, administrazio on ororen elementu nagusia dela. 30/1992 

Legearen 3.5 artikuluan jasota dauden gardentasun eta partaidetza 

printzipioen funtsezko osagaia da eta horren eragin eremua lege horren 

beraren 3.2 artikuluak aipatzen duen biztanleen zerbitzura egotearen 

printzipioan oinarrituta aztertu behar da. Ikuspegi horretatik, ez dago inolako 

arrazoirik pentsatzeko, kexa bat artxibatu egin denean, kexagileak kexa 

artxibatzeko egon diren arrazoien berri izateko duen eskubidea indargabetu 

egiten dela Bazkunak diziplina espedienterik ez zabaltzea erabaki duelako. 

Administrazio bidean egintza behin betikoa den ala ez den eta horren aurka 

errekurtsorik jarri ote daitekeen jakinarazteari dagokionez, informazio hori ez 

ematea ere ezin justifika daiteke salaketak, diziplina-espedienteari hasiera 

eman ordez, informazio eginbideak eragin dituela esanda. Gorago aipatutako 

printzipioen argitan, ondorio hauetarako garrantzitsuena da jakinarazitako  

erabakiak Bazkuneko gobernu organoaren ebazpena ezagutarazten duela; 

horren bidez, elkargokide baten lanbide jarduerari buruzko arazoa ebazten da 

eta, hala, irregulartasunik egon ez dela erabakitzen da. 

Ildo horretatik, Diziplina Prozedurari buruzko Erregelamenduak informazio 

eginbideetatik haratago ez joateko aukera aipatzen duenean, premia nabari 

bati erantzuten dio; alegia, bereizi egin behar dira, batetik, eskubideak 

bermatzen dituen bideratze prozesu zehatza behar duten kexak eta, 

bestetik, zertxobait ikertuta, oinarririk ez dutela edo hutsegite arina izan dela 

agerian uzten duten kexak. Baina kasu batean edo bestean gauden 

erabakitzeko, datuak eta informazioak aztertu behar dira eta horiek, nolanahi 

ere, arrazoituta egon behar dute, hala izan ezean, ez bailegoke modurik 

erabakiak arbitrariotasunaren arrazoizkotasun eta interdikzio kanona 

errespetatzen ote duen jakiteko. Azken finean, honako ondorio zentzugabe 

hau atera ahal izango genuke: nahikoa izango litzatekeela espedienterik ez 

zabaltzea kexak ebazterakoan gardentasun printzipioa saihestu ahal izateko. 

Horrek aipatu erregelamenduko 7.4 artikuluko azken intzisoan egiten den 

aurreikuspena hutsalduko luke, nekez jar baitaiteke errekurtsorik arrazoitu ez 

den erabakiaren aurka.” 

 

Adierazi behar da arrazoitzearen arloan, bai eta errekurtsoak aurkezteari 

buruzko informazioaren arloan, Gipuzkoako Elkargoko Gobernu Batzarrak une 

oro esku artean dugun kasuari dagozkion irizpideak aplikatu dituela. Hala, 

jarduera horiek informazio eginbideak besterik izan ez badira ere, jardunak 

amaitzeko ebazpenak informazio nahikoa gaineratu du, erabakia eragin zuten 

arrazoien inguruan zein horren kontra aurkeztu ahal diren errekurtsoen 

inguruan. Beraz, hori kontuan hartuta, pentsatzen dugu epeei dagokienez 

egingo dugun gomendioa modu positiboan onartuko dutela.  
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4. Goian aipatutako arrazoi berdinak direla bide, erakunde honek uste du Diziplina 

Prozeduraren Araudian jasotako prozedurari lotutako gainontzeko baldintza 

guztiak, funtzio bermatzaile bera partekatzen duten heinean, aldez aurretiko 

informazioaren fasea gainditu gabe artxibatzen diren espedienteen kasuetan ere 

bete behar direla. Aipatutako araudiaren zioen azalpenean jaso den informazio 

eginbideen izaera bera da hori ulertarazi diguna:   

 

“Aldez aurreko jarduera edo izapide hauek burutzea komenigarria dela jotzen 

da emaitza positibo bikoitz bat erdiesteko: Alde batetik, legearen aurkako 

deontologia susmorik ikusten ez den salaketa edo erreklamazioetatik 

datozen diziplina-prozedurak behar ez denean abian jar daitezela eragozten 

da, salatutako Abokatuari diziplina-espediente baten xede izan behar larri 

horretatik igaro beharra eragotziz; eta beste alde batetik, herritar 

salatzailearen eskubidea betearazten da, berak salatutako gertaerei buruzko 

ikerketa bat egiten delako eta horren emaitza behar hainbat arrazoitutako 

ebazpen baten bidez jakinarazten zaiolako.” 

 

Ematen du argi dagoela ondorio positibo horiek bakarrik gertatuko direla aldez 

aurretiko jarduerak artxibatzeko edo, horien harira, diziplina-espediente bat 

abian jartzeko erabakia prozesua hasten denetik zentzuzkoa eta motza den epe 

batean hartzen bada. Gure ustez, epe horrek arauaren bidez esleitutako 

helburuak erreferentziatzat hartu behar ditu. Hori kontuan hartuta, izapidetzea 

iraungipen epetik harago luzatzeak ez dauka zentzurik; izan ere, araudiak berak 

epe hori ezarri du beste prozedura bat abian jartzeko beharra saihesteko. 

Diziplinari buruzko araudiaren 8.7. artikuluak, irizpide onarekin, arau-hauste 

posiblea preskribatzeko epearen etetea xedatu du, aldez aurretiko jarduera 

horiek iraun bitartean. Hori bai, irekiera horrekin lortu nahi den helburua, 

edonola ere, iraungipen data daukan espediente baten eragozpenak saihestea 

bada, ez dauka zentzurik informatzeko eginbide horiek epe zehaztugabean 

irautea.  

 

Gipuzkoako Abokatuen Elkargoaren Diziplina Araudiaren 21. artikuluak dio, arau 

beraren 12.3. artikuluari lotuta, espedientea, sei hilabeteko epean ebazpena 

jakinarazi ez bada, iraungiko dela, salatuari prozedura abian jartzeko erabakia 

jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Epe hori Espainiako 

Abokatuen Kontseilu Nagusiaren Diziplina Araudiaren 8.7. artikuluak, diziplina-

espedientea ebazteari dagokionez, ezarri duen gehienezko epearekin bat dator. 

Araudi hori 2009ko otsailaren 27ko bilkuran onartu zen eta indarrean dago, 

urte bereko ekainaren 1etik aurrera 1.2. artikuluak ematen dion izaera 

gehigarriarekin. 
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Horrekin guztiarekin, ondorioztatu behar dugu aipatutako gehienezko sei 

hilabeteko epea esku artean dugun kasuetan eta antzerakoetan aplikatu behar 

dela, araudi deontologikoa betetzen dela bermatzeko eta profesionalak bere 

jardueraren zuzentasuna beharrezkoak ez diren eragozpenak jasan gabe 

defendatzeko duen eskubidea ziurtatzeko.  

 

5. Ematen du aipatu dugun ebazpenaren aurrekarietan akats bat dagoela; izan ere, 

ageri da Deontologia Batzordeak 2011ko otsailean eman zuela artxibatzearen 

aldeko txostena. Ulertu behar dugu 2012ko otsailari buruz ari dela. Elkargoak 

2011ko ekainaren 1ean bidalitako jakinarazpenean aipatutako batzordea gaia 

oraindik ikertzen ari zela jakinarazi zigun-eta. Edonola ere eta ebazpena ikusita 

ondorioztatu ahal den bezala, elkargoak 15 hilabete baino gehiago behar izan 

zituen erabakia hartzeko, abokatuari jardueren hasieraren berri eman eta 

hurrengo egunetik zenbatzen hasita.  

 

Datu horren eta zentzuzkotzat jotzen dugun epearen (hau da, sei hilabete) 

arteko aldea begi bistakoa da. Alde horrek korporazio profesional baten 

jardueran hobetzeko aukera dagoela erakusten du, betiere, jardueren 

atzerapenak bere eginbide propioen menpe dagoen izapideren batean eragina 

duenean: izapideak egiteari dagokionez, ebazpenak emateari dagokionez edo 

haren elkargokideei informazio eskaerak ezarritako epean erantzun ditzaten 

eskatzeari dagokionez. Zentzu horretan, aintzat hartu behar dugu, 

estatutuetako mekanismoen funtzionamenduan atzerapenen ondoriozko 

eragozpenak saihesteko asmoz, diziplina prozedura arautzen duen araudiak 

izapideei zenbait epe esleitu dizkiela eta, goian aipatutako arrazoiekin bat 

eginez, informazio eginbideen kasuan ere aplikagarriak direla uste dugu. 

 

Kasu honen izapidetzeak iraun duen bitartean, hau da, 15 hilabetetan 

izapidetutako eginbideen artean Gipuzkoako Abokatuen Elkargoaren menpe ez 

zegoen bakarra salatutako profesionalaren alegazioak aurkeztea zen (hori 

egiteko ia zazpi hilabete behar izan zituen). Diziplina Prozeduraren Araudiaren 

8.3. artikuluak 10 eguneko epea ezarri du hori burutzeko. Hortaz, printzipioz 

elkargoarekin zerikusirik ez daukan kontu bat bada ere, orain arte jarraitutako 

arrazoiketarekin bat eginez, ulertu behar dugu korporazio profesional batek 

horren agerikoa den atzerapena saihestu beharko lukeela eta elkargokideei 

eskatu beharko liekeela adierazitako izapidea epe barruan burutu dezaten. 

Edonola ere eta aipatutako izapidea burutzeko erabilitako denbora alde batera 

utzita, eginbide horien iraupenak gehienezko epea (edo, lehen azaldutakoaren 

arabera, zentzuzkotzat jotzen dugun epea) gainditu du. Beraz, elkargoak arlo 

horretan bere jarduera orain arte azaldu ditugun irizpideei egokitu behar duela 

uste dugu.  
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Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

erakunde hau sortu eta arautzekoak  11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

76/2012 GOMENDIOA, abuztuaren 7koa, Gipuzkoako Abokatuen Elkargoari egina 

  

Aurrerantzean, deontologiaren arloan abian jartzen duen jarduera oro, abokatu 

baten aurkako diziplina espediente bat bada edo informazio eginbideak baldin 

badira ere, gehienez ere sei hilabeteko epean ebatz dezan, betiere, zigortzeko 

administrazio prozeduraren oinarrizko araudian eta Diziplina Prozeduraren 

Araudian ezarritako epea eteteko kasuen salbuespenarekin.  

 

Jarduera horien ondorioz elkargokideei egin behar dizkien informazio eskaerak 

araudien bidez ezarritako epeetan erantzun ditzaten bermatu dezala, ahal den 

neurrian, prozeduran atzerapenak saihesteko asmoz.  

 

 

 


