
7.7. HIRUGARRENEI ERAGINDAKO KALTEENGATIKO
ADMINIS-TRAZIOKO EMAKIDADUN ETA KONTRATISTEN
ONDARE ERANTZUKIZUNA

A. SARRERA

Hiritarrek, eskubideak dituztenez, administrazioaren jardueraren aurrean
garantia batzuk ere badituzte. Garrantzitsuenak, hau da, legezkotasunak,
admi-nistrazioaren jarraibidea finkatzen du, legea eta zuzenbidea jarraituz.
Aldi be-rean, botere publikoek beren interesen aurka izan ditzaketen
jardueren aurrean hiritarrek duten garantia da ondare erantzukizuna.

Askotan administrazioak bere erantzukizun objektiboa aplikatzen ez
due-lako edo administrazioaren jardueraren emaitzagatik, administratua
babesik gabe geratzen dela nabaritu du kezkaz Arartekoak azken urteetan.
Administrazioaren erantzukizunak orokorrean aplikatzen diren edo ez
analizatzea ez da ordea gure helburua, administrazioaren jarduera zuzenean
exekutatu beharrean, emakida erregimenean nahiz kontratazio publiko bidez,
izaera publikoko zerbitzuak bere ordezko beste agente batzuen bitartez
ematen dituenean burutu beharreko jar-duera argitzea baizik. Enpresa pribatu
izanik ere, funtzionarien eskumen pu-blikoaren barnean egikaritzen den
jarduera garatzen dutenez, hirugarrenei era-gin diezazkieken kalteak,
administrazioarentzat deskribatutako ondare erantzuki-zunaren antzeko
erregimen baten arabera ordainduko dira. Era beran, zerbitzu publikoak
kudeatzen dituzten eskubide pribatuko sozietate publikoek erantzuki-zun
erregimen bera jarraituko dute, sozietate hauek kapital publikoarekin finan-
tzatzen direlako eta beren eskuduntzak egikaritzerakoan jarraitu behar duten
in-teres orokorragatik.

Hala ere, erakunde honek tramitaturiko espediente guztiak aztertu ondo-
ren, administrazioak zerbitzu publikoa enpresa pribatu baten bitartez ematen
dela jakinarazten duenean, ondare erantzukizunaren eskaera ezestea ohikoa
dela erreparatu da.

Ondorioz hiritarrak erreklamazioak administrazioaren aurrean nahiz
enpre-saren aurrean aurkeztera behartuta egoten dira, azken hauek gehienetan
proze-dura honen exigentzietatik ihes egiten saiatzen direlarik.

Horregatik, egoera hau konpontzera zuzendutako prozedura zuzena
anto-latzeko gomendio orokor hau egiten da:

B.  ZERBITZU PUBLIKOEN KUDEAKETARAKO KONTRATATUTAKO ENPRESEI
ESLEIGARRI ZAIZKIEN KALTEENGATIKO ONDARE ERANTZUKIZUNAREN
ESPARRU JURIDIKOAREN EBOLUZIOA

1. Administrazioaren ondare erantzukizuna, erantzukizun objektiboa.
Zerbitzu publikoen funtzionamenduan zehar eragindako kalteen

erantzuki-zunari dagokion araubidea, Konstituzioko 106.2 artikuluan jasota
dago egungo antolamendu juridikoan:
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«Pertsona partikularrek, legeak agintzen dituen baldintzetan, eskubide
izango dute beren edozein ondaretan edo eskubidetan egiten zaizkien kal-
teen ordaina jasotzeko, derrigorrezko kasuetan ez bada, kalte hori zerbitzu
publikoen funtzionamenduaren ondorioz gertatua baldin bada".

Konstituzioko agindu honek, hiritarrak administrazioaren jarduera
esparruan jasandako kalteengatik objektiboki ordaindua izateko duen
eskubideari erantzu-ten dio, obligazio hau konstituzio aurreko legedian ere
jasotzen zelarik.

1978ko Arau gorenaren aurretik, 1954ko Nahitaezko Desjabetzapenari
buruzko Legearen (LEF) IV. tituluari dagokionez, aldi baterako
okupazioagatiko eta beste kalte batzuengatiko indemnizazioa xedatzen duen
121. artikuluan eta ondorengoetan arautu zen, bertan aipamen hau egiten
zelarik «Partikular batek Lege honetan aipatzen diren ondasun eta
eskubideetan jasandako edozein   kalte, beti ere zerbitzu publikoen
funtzionamendu normalaren edo anorma- laren ondorio bada».

Era berean, Estatuko Administrazioaren Araubideari buruzko 1957ko
Le-gearen IV Tituluko lehengo kapituluan, eta zehazki bere 40. artikuluak
hau esa-ten zuen «partikularrek, Estatuak bere ondasun eta eskubideetan
eragindako edozein kalteren indemnizazioa jasotzeko eskubidea dute, kalteak
halabeha- rrak eragiten dituenean izan ezik eta zerbitzu publikoen
funtzionamendu normalak edo anormalak eraginak badira».

1978ko Konstituzioa indarrean sartu ondoren eta 106.2 artikuluko lege
erreserba betez, administrazioen ondare erantzukizuneko erregimena arautu
zen azaroaren 26ko Administrazio Publikoen Araubidearen eta Guztientzako
Admi-nistrazio Jardunbidearen 30/1992 Legearen bidez (LRJAP eta PAE) eta
hau garatzen zuen Ondare Erantzukizunari buruzko gaietan Administrazio
Publikoen Prozedura Erregelamendua onesten zuen martxoaren 26ko
429/1993 Errege Dekretuaren bidez (RRP).

Administrazio guztientzat amankomuna den erregimen honetan
ezaugarri hauek antzeman ditugu. Indemnizazio eskubidearen sorrera
kreditatu ahal izate-ko baldintzak, legearen ondorio dira baina baita Auzitegi
Gorenaren jurispruden-tzia ugariarenak ere (hauen artean aipatu beharrekoak
dira 1980ko otsailaren 2ko RA\743AG, 1984ko irailaren 25eko RA\221 eta
1995eko maiatzaren   25eko RA\4031 Auzitegi Gorenaren Epaiak). HaUetan
esaten den bezala ondo-rengoa egiaztatu behar da:

a) kaltea edo galera benetan eragin dela eta pertsona edo talde
bakoitzarent-
zat ekonomikoki balora daitekeela,

b) erreklamazioa jarri duenari bere ondarean eragin zaion kaltea edo galera
zerbitzu publikoen funtzionamendu normalak edo anormalak zuzenean,
berehala eta kausa-eragin erlazioaren ondorioz eragin direla eta
kausazko
lotura aldatuko duten elementu arrotzek parte hartu gabe izan dela,

c) halabeharrak zerikusirik izan ez duela, eta
d) erreklamazioa jarri duenak, norbere portaerak zentzuz eragindako

kalteak
jasateko betebehar juridikoa ez duela,
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e) era berean, gertaeren datan hasten den urtebeteko epea amaitu izanagatik
eskubidea iraunoita ez dagoela.

Azkenik, AGak esanda bezala, indemnizazioa jasotzeko eskubidea
xedatze-ko beharrezkoa da «jarduera administratiboa -egitezkoa edo ez-
egitezkoa-, emaitza kaltegarria nahiz bien arteko kausa-eraginezko
harremana gauzatu direla frogatzea, frogatze lana erreklamazioa aurkezten
duenari dagokiola- rik».

2. Indemnizazioa jasotzeko eskubidea, kalteak zerbitzu publikoen
kudeake-tarako kontrataturiko enpresak edo emakidadun enpresak eragin
dituenean.

Aurrez aipatutako baldintzak finkatu ondoren, kalteak zerbitzu
publikoen kudeaketarako kontrataturiko enpresek edo emakidadun enpresek
eragindakoak direnean, indemnizazioa jasotzeko eskubidearen araubidea
finkatu behar da au-rrez.

• Nahitaezko Desjabetzapenari buruzko Legeak (LEF) 121.2 artikuluan
xe-
datzen zuen planteaturiko lehenengo kasua, hau da, emakida administratiboena
izan zuen kontuan, bertan beren funtzio publikoak egikaritzerakoan enpresa
emakidadunek eragindako kalteen erantzukizun printzipioa jasoz. Printzipio
ho-
nen salbuespen bakarra, kaltea administrazioak emakidadunari ezarritako klau-
sula batek eragina zenean gertatzen zen, emakidaduna klausula betetzera
behar-
tuta baitzegoen.

Era berean kasu hauetarako prozedura jakin bat xedatzen du: pertsona
kal-tetuak, urtebete igaro baino lehen erreklamazio bat aurkeztu beharko du
emaki-da egin zuen administrazioaren aurrean. Honek bitarteko funtzioa
duenez, bi erabaki hauek hartu beharko ditu: bata, indemnizazioa bidezkoa
den ala ez eta, bestea, indemnizazioa nork ordaindu behar duen. Horrez gain,
administrazio organoaren erabakiak administrazioarekiko auzitarako bidea
zabalik utziko du.

• Bestalde, apirilaren 8ko 923/1965 Dekretu bidez onetsitako aurretiko
Estatuaren Kontratuei buruzko Legearen (LEE) 72.3 artikuluan xedatzen
zenaren arabera, hirugarrenei eragindako kalteen indemnizazioa ordaintzeko
obligazioa kontratistak zuen «zerbitzuaren garapenerako beharrezkoak ziren
eragiketen ondorioz», kalteak administrazioak emandako agindu batek
zuzenean eragindakoak zirenean izan ezik. Azaroaren 25eko 3.410/1975
Dekretuak onetsitako Estatuaren Kontratazio Erregelamendu Orokorrak ere
printzipio hau berresten zuelarik, horretarako prozedura arautzen zuen 134.
artikuluan xedatutakoaren bidez: «Kontratistak ordaindu beharko ditu obren
exekuziorako beharrezkoak diren eragiketen ondorioz hirugarrenei
eragindako kalteen indemnizazioa. Kalteak Administrazioak emandako
agindu baten ondorio zuzena badira, erantzukizuna Administrazioarena
izango da Estatuko Administrazioen Araubidearen Legeak finkatutako mugen
barnean. Proiektuaren bizioek eragindako kalteen erantzukizuna ere
Administrazioarena izango da. Hirugarrenek urtebeteko epea amaitu baino
lehen aurkeztu beharko dituzte erreklamazioak kontratazio organoaren
aurrean eta honek, kontratistari entzun  ondoren,  indemnizazioa  bidezkoa
den,  zenbatekoa  izango  den   eta
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erantzukizuna norena den erabakiko du. Bere erabakiaren aurka administra-
zioarekiko auzitarako errekurtsoa aurkeztu ahal izango da «.

Arau multzo honekin batera, toki administrazioaren esparruan, Udal
Kor-porazioen Antolakuntza, Jarduera eta Araubidearen Erregelamendua
(ROF) ones-ten duen azaroaren 28ko 2.568/1986 Errege Dekretuaren 223
artikuluan zer-bitzu publikoen funtzionamenduak edo bere agintarien,
funtzionarien edo agen-teen jarduerak eragindako kalteen eta galeren gaineko
erantzukizunak izaera objektiboa duela xedatzen da, arau orokor gisa.
Erregimen honetatik salbuetsita geratzen da (224.1. artikulua): “...toki
Erakundeak industria bat edo Enpresa  bat zuzenbide pribatuko pertsona
juridiko gisa ustiatzen duenean...”, eta kasu hauetan erruagatiko erantzukizun
zibilak eraenduko du. Toki administrazioek kontrataturiko zerbitzuen kasuan,
Udal Korporazioen Zerbitzuen Erregelamendua (RSEP) onesten duen
1955eko ekainaren 17ko Dekretuaren 128.1 artikuluan xedatutakoaren
arabera, emakidadunaren obligazio orokorren artean, udal zer-bitzuaren
funtzionamenduak hirugarrenei eragin diezazkieken kalteen indemni-zazioa
ordaintzea dago, Korporazioak enpresa emakidadunari ezarritako klausu-lak
betetzearekin zerikusia duten ekintzek eragindakoak direnean izan ezik.

• Administrazio Publikoen Araubidearen eta Guztientzako
Administrazio Jardunbidearen Legeak (LRJAP eta PAE) erantzukizun
administratiboaren erregimen objektiboa egiaztatzen du; baina ez du ezer
aipatzen gure xede den gaiaren araubideari buruz. Hala ere, honi buruzko
aipamen bat aurkitu dugu Ondare Erantzukizunari buruzko gaietan
Administrazio Publikoen Prozedura Erregelamenduan. Bere 1.3 artikuluan
aplikazio esparruari buruz ondorengoa esaten da:
«Erregelamendu honetako II eta III kapituluetan aurreikusitako prozedurak
jarraituko dira Administrazio publikoek kontratuak exekutatzerakoan
hirugarrenei eragindako kalteen erantzukizuna finkatzeko, Administrazioak
zuzenean emandako agindu baten ondorio badira edo, Administrazio
Publikoen Kontratuei buruzko Legeak (LEAP) xedatzen duena jarraituz,
berak landutako proiektuaren bizio baten ondorio badira, bidezkoa denean
legeak ezartzen dituen espezialitateen kalterik gabe. Edozein kasutan aurrez
kontratistari entzungo zaio eta prozeduran burutuko diren jarduera guztien
berri emango zaio, hauetara bertaratu ahal izan dadin, eskubidez dagozkion
azalpenak eman ahal izan ditzan eta beharrezkoak iruditzen zaizkion froga
guztiak proposatu ahal izan ditzan.

• Lege esparrua osatzen duen beste xedapen bat maiatzaren 18ko
indarreko Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko 13/1995 Legea da
(LEAP). Bere 98. artikuluaren arabera, hirugarrenei eragindako kalteen
erantzukizuna kontratistarena da orokorrean: «Kontratistaren obligazioa
izango da kontratua exekutatzeko beharrezkoak diren eragiketen ondorioz
hirugarrenei eragindako kalteak indemnizatzea». Printzipio honetatik
salbuetsita geratzen da kalteak administrazioaren agindu baten ondorio
zuzena direnean edo obra kontratuen edo fabrikazio horniduren kasuan,
administrazioak landutako proiektuaren bizioen ondorio direnean. Bi kasu
hauetan erantzukizun osoa kontratatu duen administrazioarena izango da.
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Honela, hirugarrenek erreklamazioa noren aurrean aurkeztu behar duten
eta zein prozedura jarraitu behar duten jakiteko aukerazko jarduera,
kontratazio organoaren aurrean gauzatu dezakete. Prozedura hau
Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Legearen (LEAP) 98.3.
artikuluan jasota dago; hirugarrenak aurkeztutako instantziarekin Hasten da,
ondoren kontratistari entzuten zaio eta erantzukizuna zein alderdiri dagokion
xedatzen duen erabakiarekin amaitzen da (98.3 art.). Hau erabakita
dagoenean, erreklamazioa egingo da kasu bakoitzean aplikagarria den
prozeduraren arabera (98.4 art). Honi dagokionez, erantzuki-zuna
kontratatzen duen organoarena bada, prozedura administratiboa jarraitu
beharko da. Baina erantzukizuna kontratatutako enpresarena bada, zabalik
gera-tuko den bidea Kode Zibileko 1.902. artikuluan eta ondorengoetan
jasotzen den kontratuz kanpoko erantzukizunei dagokiena da.

3. Jurisprudentziari dagozkion oharrak.

Administrazioaren erantzukizunean eragina duen alderdi honi buruz
azken urteetan Auzitegi Gorenak egin duen interpretazioa jaso behar dugu
laburki. Eten-gabeko jurisprudentzia errepikatuan bildu denaren arabera, ikus,
beste batzuen artean, 1985eko apirilaren 2ko (RA 2.855), 1987ko urriaren
20ko (RA 8.676), 1989ko maiatzaren 9ko (RA 4.487), eta bereziki, 1995ko
otsailaren 23ko (RA 1.280), 1995eko abenduaren 18ko (RA 9.408) eta
1996ko urriaren 25eko (RA 215) AGEak. Auzitegi hau, zerbitzu publikoen
funtzionamendu normalak edo anormalak eragindako kalteei aurre egiteko
administrazioaren obligazioan oina-rritzen da, zerbitzuen kudeaketa zuzena
edo zeharkakoa den kontuan izan gabe. Honela, administrazioak antolamendu
arrazoiengatik zeharkako kudeaketa auke-ratzen badu, erabaki honek ez du
inolaz Konstituzioak xedatzen duen indemniza-zioa jasotzeko eskubidean
aurkako eraginik izan behar. Horrela, Auzitegi Gore-nak dio
“Administrazioaren ondare erantzukizunaren izaera guztiz objekti- boak,
edozein erruduntasun ideiatik urrun, bere eskuduntzen barruan zerbi-    tzu
publiko bat emateko jarduten duen Administrazioari, erantzukizun hau
zerbitzua materialki exekutatzen duen kontratistari igarotzea galarazten dio,
Administrazioak bere aurka burutu ditzakeen errepikapen ekintzen kalterik
gabe”.

Modu deskriptiboagoan Kantabriako Administrazioarekiko Auzitarako
Auzitegi Goreriak 1995eko apirilaren 3an emandako eta 1996ko azaroaren
19ko epaiarekin (RA 1.655) eta Madrilgo Auzitegi Gorenaren 1996ko
maiatzaren  9ko epaiarekin (RA 644) errepikatutako epaian, adierazgarria
delako hemen azaltzen dugun hau jasotzen da: “Hiritar bati, abandonatutako
zakurrak jaso-tzeko zerbitzua, Administrazioaren aurreko ordainketa asmoa
artikulatu ahal izateko emakidan dagoela jakitera ezin zaio behartu eta,
zirkunstantzia hau kontuan izanik, emakidadun Udalari bide administratiboa
kontuan izateko      eta bidezko legeria aplikatzeko eskatu ahal izango zaio,
horrela egiten ez     bada  bere  portaeraren  ondorioak  jasango  dituelarik
eta  bidezkoa  iruditzen
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bazaio emakidadunaren aurka egikaritu daitezkeen ondorio ekintzen kalte-
rik gabe «.

C. ONDORIOAK

Orain arte aipatu diren xedapenetatik ondorio hauek ateratzen dira kasu
bakoitzean aplikatu behar den esparru juridikoari buruz:
  1 . Administrazioaren ondare erantzukizuna objektiboa da, hau da,
erantzukizun Akilianoa edo administrazioaren emaitzazkoa, erruduntasun
ideiatik guztiz kanpo. Horrela, administrazioaren eskuduntzako zerbitzuek
eragindako kalteen aurka hiritarrei bermatzen zaien ondare esparrua ez da
mugatuko, zerbitzuak
emateko aukeratzen den modua edozein izanik ere, hau da, burutzeko
erabiltzen den forma juridikoa edozein izanik, zerbitzu publikoak eragindako
kalteen ordainketan arrazoi honen ondoriozko edozein diskriminazio egiterik
egongo ez delarik.

Honela, partikularraren ikuspuntutik ez da diferentziarik egongo,
zerbitzu publikoaren kudeaketa edo obraren exekuzioa administrazio
organoek zuzenean nahiz kontratista edo emakidadun baten bidez egiten
dutenean.

2. Administrazioaren emakidadunen eta kontratisten ondare
erantzukizuna finkatzeko eskumena duen jurisdikzioa administrazioarekiko
auzitarakoa da, egintza administratiboaren bidez finkatzen baita
erantzukizunik ba ote dagoen ala ez eta nori dagokion (NDLaren 123 art. eta
EKEren 134.3 art).

Era berean, Administrazio Publikoen Araubidearen eta Guztientzako
Admi-nistrazio Jardunbidearen Legeak (LRJAP eta PAE), araubidearen
batasuna aitor-tzen du administrazioak zuzenbide pribatuko harremanean
jarduten duenerako. Indargabetu zen Administrazio Jardunbidearen Legeko
(LPA) 41. artikuluan xe-datutakoan ez bezala, 144. artikuluan ondorengoa
xedatzen da: «Administrazio Publikoek zuzenbide pribatuko harremanen
arabera jarduten dutenean, be-   ren zerbitzura dauden pertsonengan
eragindako kalte eta galera guztien eran-tzukizuna izango du eta bere
agindupean daudenen ekintzak Administrazio-arenak izango balira bezala
izango dira kontuan. Erantzukizuna 142 eta       143. artikuluetan
xedatutakoaren araberakoa izango da, kasu bakoitzean».

Printzipio hau bera errepikatzen da Ondare Erantzukizunari buruzko
gaie-tan Administrazio Publikoen Prozedura Erregelamenduaren (RRP) 2.1
artikulua-ren bukaeran: «Erregelamendu honetan aurreikusitako prozedurak
aplikatuko dira Administrazio publikoek Zuzenbide pribatuko harremanetan
jarduten dutenean eragiten dituzten ondare erantzukizunak zehazterakoan
ere». Ho-rregatik, ikusitako xedapenetan oinarrituz, Udal Korporazioen
Antolakuntza, Jarduera eta Araubidearen Erregelamenduko (ROF-RJEL)
224.1 artikulua, izae-ra pribatuko zerbitzuetarako esleitzen diren tokiko
enpresa publikoei dagokienez bakarrik aplikatu behar da. Desberdintasuna
enpresa publikoak burutzen duen zerbitzu motan datza, hau da, irispide
publikokoa bada 223. artikuluko erregi-men orokorra aplikatuko da eta
esparru pribatukoa bada Kode Zibilaren arauak jarraituko dira.
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3. Esparru juridikoaren barnean, funtsezkoena zerbitzu publikoen
kudeaketan eragindako kalteak sortu dituen subjektua finkatzea da: kontratua
egin duen organoa edo kontratua exekutatzen duen kontratista. Aurrez
azaldutako arauetatik ondorioztatzen den erregimena hau da:

• Arau orokorra Nahitaezko Desjabetzapenari buruzko Legearen (LEF)
121.2 artikulua eta LEAEren 98.1. artikulua): Emakidadunak eta
kontratistak, zerbitzu publikoaren edo kontratuaren exekuziorako
beharrezkoak diren eragiketen ondorioz hirugarrenei eragindako kalte
guztiak indemnizatu beharko ditu.

• Arau berezia: kalteak administrazioak zuzenean emandako agindu baten
ondorio badira edo, derrigorrez bete beharreko klausula bat betetzearen
ondorio badira, erantzukizuna administrazioarena izango da; gauza bera
gertatuko da, obra kontratuen edo fabrikazio horniduren kasuan,
administrazioak landutako proiektuaren bizioen ondorio direnean.

4. Hala ere, erantzukizun hau nahiko nabartua izan da Auzitegi
Gorenak emandako jurisprudentzia zabalarekin. Administrazioaren ondare
erantzukizunaren izaera guztiz objektibotik abiatuz eta, ondorioz,
erruduntasun ideiatik guztiz kanpo, bere eskumenen barnean zerbitzu publiko
bat emateko jarduten duen administrazioari, erantzukizuna kontratistari, hau
da, kontratua materialkiexekutatu besterik egiten ez duenari igarotzea
galarazten dio, administrazioak kontratistaren aurka burutu dezakeen
errepikapen ekintzaren kalterik gabe.

Beraz kontratatutako enpresak, administrazioak bere esku utzi dituen
zerbi-tzu publikoei dagokien jarduera burutzen duen ala ez erabaki behar da.
Era be-rean, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 85.
artikuluan «to-kiko zerbitzu publikoak Toki Erakundeen eskumeneko
helburuak lortzera zuzenduta daudenak dira» esaten da, zerbitzuak zuzenean
edo, aztertzen den kasuan bezala, emakida baten bitartez exekutatzen diren
kontuan izan gabe.

Aurrez esandakoaren ondorio juridikoek ere merezi dute gogoeta bat.
Kon-tratuaren edo emakidafen xede diren jarduerak, toki erakundeen
eskumenen barnean sartzen diren helburuak lortzera zuzendutako jarduerak
diren neurrian, jardueraren azken titularra administrazioa izango da eta honek
bere agintea egika-ritzeari eta bere exekuzioak hirugarrenei eragindako
kalteen erantzukizunak bere gain hartzeari ez dio inoiz utzi behar (hau
berretsi du Auzitegi Gorenak 1980ko maiatzaren 29an emandako epaian).
Hau dela-eta, Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Legearen (LEAP)
98. artikulua eta Nahitaezko Desjabetza-penari buruzko Legearen (LEF) 121
eta 123. artikuluak, Auzitegi Gorenak eman-dako interpretazio honen arabera
ulertu behar dira, administrazioa emakidadu-naren edo kontratistaren aurka
martxan jarri dezakeen atzera bide gisa. Honek, neurri handi batean, bi ondare
erantzukizun erregimen desberdin batera izango dituen  sistema  baten
sorrera  galarazteko beharrari erantzuten dio, hau da, alde
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batetik Espainiako Konstituzioaren (EE) 106. artikulua jarraituko duen erregi-
men objektibo bat eta, bestetik, zerbitzu publikoa kudeatzeko arduraduna
admi-nistrazioa edo administrazioan barne hartuta ez dauden erakunde
pribatuak iza-tearen arabera Kode Zibilak finkatzen duen erruduntasuaren
erregimena. Xeda-pen hauen jatorria eta arrazoia, administrazioak
erantzukizuna norena den finka-tzeko eta, bidezko bada, kontratatutako
enpresaren aurka errepikapen ekintza egikaritzeko duen ahalmena izango da.
6. Azkenik, kaltetua izan den hirugarrenari indemnizatzerakoan adminis-

trazioak duen erantzukizun maila finkatzea komeni da. Honi dagokionez,
auzi hau modu desberdinean ebazten duten bi joera desberdin daudela
ikusten da. Alde batetik, kontratistak eragindako kalteetan
administrazioak duen erantzuki-zuna administrazioa beraren eta enpresa
arduradunaren artean elkarbanatzen dela defendatzen du 1974ko
azaroaren 5eko epaiarekin ados dagoen gehien-goak. Zentzu honetan
Auzitegi Gorenak zenbait epai eman ditu (1995eko otsai-laren 23ko
Epaia, 1995eko abenduaren 18ko Epaia eta 1996ko urriaren 25eko
Epaia). Bestalde MUÑOZ MACHADO jaunak (La responsabilidad ciuil
concu-rrente de las Administraciones Públicas. Ed. Civitas. 1992, 130 or.
eta ondo-rengoak nahiz 180. or. eta ondorengoak) defendatzen duen joera
berri baten arabera, administrazioak erantzule zuzena baino gehiago,
kaltetuari ordainketa egingo zaiola ziurtatzeko azken garantia izan behar
du, administrazioari erantzu-kizunetik kanpo uztea zuzena ez dela uste
badu ere. Horretarako, zuzenbide frantsesa aipatuz, erantzule zuzena den
kontratistak ordaintzen ez duen kasueta-rako administrazio organoen
erantzukizun subsidiarioa finkatzen du.

***

Azaldutako arazoaren, bere legezko esparruaren eta joera
jurisprudentzial desberdinen aurrean, zera esango dugu amaitzeko:
ordainketen arduradun den erakundeak, administrazio publikoak zerbitzu
publikoak egikaritzeko kontratatu-tako enpresen jarduerak eragindako
kalteen kasuan, eta kontratua egin duen organoa denez, emakldadun enpresa
ere deitzera behartuko duen espedientea egin ondoren, bere aurrean aurkezten
diren ondare erantzukizun eskaerak ebaz-teko arduraduna administrazioa bera
izateko nahikoa mekanismoa badaude eta hauek ongi deskribatuta geratu
dira.

Izaera orokorrarekin, administrazioaren ebazpenak ondorengo
erabakiak barne hartu beharko ditu:

• Zerbitzu publiko baten funtzionamendu normal edo anormalaren
ondorio-
zko kalte bat benetan izan dela.

• Erantzukizun zuzena norena den, oinarri gisa aipatutako arauak hartuz.
• Ordainetan emango den indemnizazioaren zenbatekoa zein den.
• Organo publikoen erantzukizuna elkarbanatua edo subsidiarioa den, era

gindako kaltearen ordaina finkatzeko eta, bidezkoa bada, enpresaren aur
kako atzera ekintza finkatzeko.
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Amaitzeko, ordenamendu juridikoko xedapen desberdinak jarraituz,
zentzu honetan Auzitegi Gorenak egiten duen etengabeko jurisprudentziaz
gain, zerbit-zu publikoen funtzionamenduaren ondorioz jasandako
kalteengatik hirugarrenek duten indemnizazioak jasotzeko eskubideari
erantzuteko eta administrazioaren jarduera oker hauek betiko galarazteko
nahikoa baliabide badagoela esan behar da.

7.8. IKASLEEN ZIGOR ERREJIMENA

Arartekoaren aurrean zenbait kexa aurkeztu dituzte ikasle zigortu
batzuen gurasoek, zigor errejimenaren aplikazioan bermerik ez dagoela eta;
guraso ho-rien ustez ikastetxeak bidegabekeriaz jokatu du eta ez dio jarraitu
zigor errejime-nak agintzen duen bideari.

Arazo honetan zerikusia izan duten irakasleek, bestalde, zigor
espedienteen biderapenak kasu batzuetan beren eskumena mugatzen duela
diote; beren ustez berme sistema arautu bat egoteak zigor neurriaren
eraginkortasuna murrizten du askotan, izan ere, zigorra jartzen denetik
zigorra aplikatzen den arte -zigorra aplikatzekotan- denbora asko igarotzen
baita eta horrenbestez, zigorrak zentzua galtzen baitu behinola egindako
hutsegitearen erantzun gisa.

Irakasleen ustez, onartezina litzateke irakaskuntza alorreko eguneroko
ha-rreman behar lukeena epaiketa penalaren gisako egoera bihurtzea arau
gehiegi-tasunaren ondorioz eta ikasle-irakasle arteko harreman normalak
distortsiona-tzea, irakasleen autoritate printzipioa mugatzea eta gainerako
ikasleek eskolak normaltasunez jasotzeko duten eskubidea urratzea.

Eskolako harremanak egokiak izango badira, egia da ezinbestekoa
izango dela irakasleen eta ikasleen borondate ona, eta egia da, halaber,
ikasgelan sor-tzen diren istilu txiki gehienak esperientziak ematen dituen
irakaspenen bidez konpondu ahal izaten direla. Dena dela, gerta daiteke
eskolako harremanari era-so larriagoa egiten dioten ikasleen hutsegiteei
erantzuteko neurri bereziak hartu beharra ere.

Zigor horien aplikazioa bermatuko duen prozedura bat finkatzea ez da
ge-hiegikeria formalista hutsa, aitzitik, hezkuntza eskubidearen babesarekin
eta es-kubide hori bidegabeki urra ez dadin behar den bermearekin du lotura,
hartzen diren neurriak proportziozkoak eta bidezkoak direla ziurtatzeko bidea
da.

Hezkuntza eskubidearen alderdietako bat gurasoek beren seme-
alabentzat nahi duteri ikastetxea hautatzeko eskubidea da.

Hautatutako ikastetxean ikasi ahal izateko eskubideak hezkuntza
eskubi-dearekin lotura duten gainerako alderdi guztiak ere behar bezala bete
daitezen eskatzen elu, eta horrela, alderdi horietakoren bat ez betetzea, egoera
jakinetan, hezkuntza eskubidea baliatzeko eragozpena izan daiteke.

Hezkuntza eskubideak alderdi asko hartzen ditu bere baitan, eta alderdi
horiek zedarritu egin daitezke beste eskubide edo ondasun batzuen
mesedetan. Horrela gertatzen da, esaterako, ikasleen eskubideekin, izan ere
eskubide horiek arautzean  kontuan  hartzen  da  ikasteko duten oinarrizko
betebeharrek, eta oro-
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