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EUSKO LEGEBILTZARRAREN
ERREGELAMENDUA

EUSKO LEGEBILTZARRAREN ERREGELAMENDUA1
I. TITULUA
EUSKO LEGEBILTZARRAREN ANTOLAKETA
1. artikulua
1. Autonomia Erkidegoko herritarren nahiaren ordezkaritza-organoa da
Eusko Legebiltzarra. Legegintza-ahala baliatzea, Aurrekontuak onestea eta Jaurlaritzaren ekintza bultzatu eta kontrolatzea dira Legebiltzarraren eginkizunak.
2. Interpretatzeko eta aplikatzeko orduan, aurretik aipatutako eginkizunak ondoen beteko dituen modura egokituko da Erregelamendua.
2. artikulua
1. Euskara eta gaztelania dira Eusko Legebiltzarreko hizkuntza ofizialak.
2. Eusko Legebiltzarrak bi hizkuntza ofizialen erabilera normalizatua bermatuko du.
3. Legebiltzarkideek, Eusko Legebiltzarreko langileek, eta oro har herritarrek
ere, bi hizkuntza ofizialak berdin-berdin erabiltzeko eskubidea dute, nola Eusko
Legebiltzarrarekiko beren harremanetan hala beren eginkizunak betetzean.
4. Eusko Legebiltzarreko argitalpen ofizialak elebidunak izango dira.
5. Eusko Legebiltzarrak beharrezko diren neurriak eta baliabideak jarri eta
arautuko ditu bi hizkuntzak jakitea eta erabiltzea bermatzeko.

I. KAPITULUA
Eratze-bilkura
3. artikulua
1. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak egin eta behin emaitzak alda1

Eusko Legebiltzarreko Aldizkari Ofiziala 121/2011.07.08.

17

EUSKO LEGEBILTZARRAREN ERREGELAMENDUA

rrikatu ondoren, legebiltzarkide hautetsiek beren izaera egiaztatuko dute, dagokion hauteskunde-batzordeak emandako agiria Legebiltzarreko Idazkaritza
Nagusian aurkeztuta.
2. Ekitaldi berean, beren ondasunen eta jardueren adierazpena aurkeztuko dute legebiltzarkideek, behar bezala beteta.
3. Legebiltzarkide-izaera egiaztatzen duen behin-behineko txartela emango du legelari nagusiak.
4. artikulua
1. Behin Legebiltzarra osatzen duten kideen heren batek legebiltzarkideizaera egiaztatu ondoren, eratze-bilkura egiteko deialdiaren erabakia emango
du Diputazio Iraunkorreko lehendakariak. Legebiltzarkideen herenaren egiaztatzea burutu eta hurrengo 15 egunen barruan egingo da eratze-bilkura.
2. Legebiltzarkideren batek Kongresuko diputatu akta eta euskal legebiltzarkide akta batera edukitzen baditu, ezin izango du inola ere parte hartu
eratze-bilkuran. Halakorik gertatzen bada, aipatu egoeran dagoen legebiltzarkideak bilkura egin aurretik egiaztatu beharko du diputatu-izaerari uko egin
diola.
3. Legebiltzarkideek bilkura egingo dute, Diputazio Iraunkorreko lehendakaria buru dela, deialdian zehaztutako egunean eta orduan.
4. Diputazio Iraunkorreko idazkarietako batek egiaztatze-hurrenkeraren
arabera dei egingo die legebiltzarkideei, eta zein bere eserlekuan jarriko da.
Ondoren, lehendakariak bilkurari hasiera eman zaiola adieraziko du.
5. Esandako «dei» hori egiten zaienean, bilkuran dauden legebiltzarkideek
bertan direla adieraziko dute, banan-banan adierazi ere, eta, lehendakariaren
eskariz, dagokien lekuan eseriko dira, Erregelamendu honetan agintzen denaren arabera eskatzen zaizkien egitekoak beteko dituztela baiestearen adierazgarri, bai eta Erregelamendu honetan aitortzen zaizkien eskubideen adierazgarri ere, 9. artikuluan ezartzen dena alde batera utzi gabe.
6. Gero, Diputazio Iraunkorreko idazkarietako batek honako hauek irakurriko ditu: Legebiltzarrari deialdia egiteko erabakia, aretoan dauden legebiltzarkideen zerrenda, egiaztatzea egindako legebiltzarkideen aurka errekurtsoa
18
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aurkeztu eta ebatzi gabe daudenak, eta Erregelamenduan ekitaldiari buruz diren artikuluak.
7. Diputazio Iraunkorreko lehendakariak dei egingo dio aretoan dauden
legebiltzarkideetatik zaharrenari, Adineko Mahaiaren buru izateko. Legebiltzarkide horrek dei egingo die, aretoan daudenetatik, bere ondoren zaharrenak diren bi legebiltzarkideei eta bi gazteenei, Adineko Mahaiko lehendakariordeak eta idazkariak izan daitezen. Adineko Mahaiak behin betiko Mahaia
hautatu arte jardungo du Legebiltzarreko Mahaiari dagozkion eginkizun eta
egiteko guztietan, luzamendurik onartzen ez duten gaiak sortzen direnean.
8. Adineko Mahaiko lehendakariak eten egingo du bilkura 15 minutuz,
legebiltzarkideek hautagaiak aurkez ditzaten Legebiltzarreko Mahaia osatzen
duten karguetarako.
9. Bilkurari berriro ekinda, hautagaien aldarrikapena egingo du Adineko
Mahaiko lehendakariak, zein legebiltzarkidek aurkeztu dituzten ere adieraziz.
10. Jarraian, Legebiltzarreko Mahaia hautatuko da, Erregelamendu honetan aurreikusitako prozedurari lotuz.
5. artikulua
1. Bozketak eginda, hautatutakoek beren tokiak hartuko dituzte. Legebiltzarra eratuta geratu dela aldarrikatuko du lehendakari hautetsiak, hurrengo
osoko bilkurarako deialdia jakinaraziko du eta bilkurari amaiera emango dio.
Legebiltzarraren eratzearen berri jarduneko lehendakariari emango dio
Legebiltzarreko lehendakariak.

II. KAPITULUA
Inbestidurako osoko bilkuraren aldez aurreko jardunak
6. artikulua
1. Eratze-bilkura eginda, hurrengo osoko bilkuraren gai-zerrendako puntu
bakarra Bateraezintasunen Behin Behineko Batzordeko kideak izendatzea
izango da.
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2. Bateraezintasunen Behin Behineko Batzordea osatzeko bina kide proposatuko dituzte legebil
tzar-taldeek. Proposamenak idatziz bidaliko zaizkio
Mahaiari osoko bilkura hasi baino lehen.
3. Bidalitako proposamenak irakurriko ditu lehendakariak eta Osoko Bilkurak, berriz, Bateraezintasunen Behin Behineko Batzordeko kideak izendatuko ditu.
7. artikulua
1. Lehendakaria, lehendakariordea eta idazkaria edukiko ditu Bateraezintasunen Behin Behineko Batzordeak. Kargu horiek, hurrenez hurren, legegintzaldiaren hasieran kide gehien dituzten hiru legebiltzar-taldeen ordezkariak
izango dira.
2. Bateraezintasunen Behin Behineko Batzordeak dagokion irizpena aurkeztuko dio Osoko Bilkurari, gehienez ere 20 eguneko epean, eta boto haztatuz hartuko ditu erabakiak.
8. artikulua
1. Lehendakariak osoko bilkurarako deia egingo du, irizpenari buruzko
eztabaida eta behin betiko ebazpena egiteko.
2. Bilkurari amaiera eman baino lehen, lehendakariak inbestidurako osoko bilkurarako eguna eta ordua jakinaraziko ditu.

III. KAPITULUA
Legebiltzarkidearen estatutua
1. Atala
Legebiltzarkide izatera iristea
9. artikulua
1. Hautetsia izan dela aldarrikatutako legebiltzarkideak beharkizun hauek
guztiak bete beharko ditu legebiltzarkide oso izateko:
a) Dagokion hauteskunde-batzordeak emandako hautetsi-agiria Eusko Legebiltzarreko Idazkaritza Nagusian aurkeztea.
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b) Jardueren eta ondasunen adierazpenak betetzea, Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeei buruzko Legean ezarritako moduan.
c) Legebiltzarra eratzeko osoko bilkurara joatea edo a) eta b) idatz-zatietan
adierazitako beharkizunak bete ondoren egingo den lehen osoko bilkurara.
2. Aurreko paragrafoan zehaztutakoa gorabehera, hautetsia izan dela aldarrikatu den unetik, legebiltzarkideak dagozkion diru kopuruak jasotzeko eskubidea izango du. Baldin eta hauteskundeekiko auzi-prozesuen ondorioz aldarrikatze-data hori lurralde historiko batetik bestera desberdina bada,
legebiltzarkideen eskubide ekonomikoak hauteskundeak egiten diren egunetik
hurbileneko datan sortuko dira.
3. Egun baliogabeak egoteagatik edota egutegiko arrazoiak direla medio,
Legebiltzarreko Erregistroan hautetsi-agiria aurkeztu eta hurrengo 15 egun
naturaletan osoko bilkurarik egitea aurreikusten ez bada, legebiltzarkide hautetsia Eusko Legebiltzarraren Mahaiaren aurrean iritsi ahal izango da legebiltzarkide oso izatera.
2. Atala
Legebiltzarkideen eskubideak eta abantailak
10. artikulua
1. Legebiltzarkideek eskubidea izango dute Legebiltzarraren osoko bilkuretara eta, kide izanik, batzordeen bilkuretara joateko. Kide ez izanik ere, joan
ahal izango dira batzorde iraunkorren bilkuretara, baina ezin izango dute botorik eman.
2. Legebiltzarkideek eskubidea izango dute gutxienez batzorde iraunkor
bateko kide izateko eta Erregelamendu honek ematen dizkien ahalmenak baliatzeko eta eginkizunak betetzeko.
11. artikulua
1. Legebiltzarkideek, beren eginkizunak modurik eraginkorrenean betetzeko, dituzten datuak, txostenak eta dokumentazioa eskatu ahal izango dizkiete Autonomia Erkidegoko administrazio publikoei, instituzioei, erakunde
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publikoei eta enpresa publikoei. Eskaera egitean, legebiltzarkidearen taldeak
eskaeraren berri baduela adieraziko da.
2. Eskaera, betiere, lehendakariaren bidez zuzenduko zaio dagokion administrazioari. Administrazioak 20 eguneko epea izango du, gehienez, eskaera betetzeko edo, bete ezin badu, epe berean, horretarako dituen arrazoiak
idazki batean azaltzeko.
3. Eskatutako dokumentazioaren izaeragatik edo indarrean dauden
arauengatik ezin baldin bada dokumentazioaren kopiarik bidali, Administrazioak, horren ordez, administrazio-egoitzetara sartzeko aukera eman ahal
izango dio legebil
tzarkideari. Halakoetan, legebiltzarkideak egoki iritzitako
oharrak hartu ahal izango ditu, eta orobat dokumentuen kopiak eskuratu ere.
Eskatzen diren dokumentuak teknikoki oso konplexuak direnean, aztergaian adituak diren laguntzaileak eraman ahal izango ditu legebiltzarkideak,
betiere Legebiltzarrean egiaztatuta badago legebiltzarkidearen legebiltzar-taldearen aholkulari direla.
4. Bigarren paragrafoan zehaztutako epea igarotakoan, Administrazioak,
berariaz adierazita edo adierazi gabe, ukatu egiten baldin badu eskatutako dokumentazioa edo informazioa, edo zati bat bakarrik edo mugatuta ematen
baldin badu, ekimena sinatu duen legebiltzarkideak Legebiltzarreko lehendakariarengana jo ahal izango du, Administrazioari artikulu honetan aurreikusitakoa betetzeko eska diezaion. Hori gertatuz gero, lehendakariak, Mahaiarekin ados jarrita eta eskaeraren aurrekariak aztertu ondoren, Jaurlaritzaren
erabakiarekin bat datorrela adieraziko dio legebiltzarkideari, horretarako dituen arrazoiak azalduz, edo Jaurlaritzak bidali gabe duen dokumentazioa bidaltzeko eskatuko dio Jaurlaritzari. Jaurlaritzak berriro ukatzen baldin badu, Legebiltzarrari kontu eman beharko dio hurrengo osoko bilkuran.
5. Era berean, Euskal Herriari era batera edo bestera eragiten diola uste
duten informazio oro eskatu ahal izango diete legebiltzarkideek Estatuko Administrazioari eta autonomia-erkidegoetako gobernu-organoei, bai eta Europar Batasuneko instituzioei ere. Eskaera Legebiltzarreko lehendakariaren bidez eta legeetan aurreikusitakoari jarraituz egingo da.
6. Legebiltzarkideek orobat, beren egitekoak bete ditzaten, beharrezko
informazio eta dokumentazioa jasotzeko eskubidea dute, zuzenean Legebiltza22
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rretik edo beren legebiltzar-taldearen bitartez. Eskatutakoa emateko betebeharra dute kasuan kasuko zerbitzuek.
12. artikulua2
1. Legebiltzarkideek diru kopuru bat jasoko dute, beren eginkizuna eraginkortasunez eta duintasunez bete ahal izateko.
2. Eskubidea izango dute orobat beren eginkizuna betetzeko ezinbestekoak diren laguntzak, frankiziak eta gastuen ordainak jasotzeko, bai eta legegintzaldiaren amaierakoak ere.
3. Halaber, kalte-ordain bat jasoko dute karguari uko egin eta hura uzteagatik, hileko ordainsari baten kopurukoa, behin bakarrik eta betiere karguan
gutxienez urtebetean aritu badira, salbu eta hilabete baino gutxiagoko epean
ordainsari publiko bat jasotzen hasten badira.
4. Legebiltzarkideek jasotzen dituzten ordainsari guztiak izaera orokorreko zerga-arauei lotuta egongo dira.
13. artikulua2
1. Legebiltzarkideek, legebiltzar-lanetan aritu ahal izateko, Gizarte Segurantzan kidetzeko edo mutualitate baten bazkide izateko zio zuten lana utzi
baldin badute, Legebiltzarraren aurrekontuaren gain ordainduko zaizkie kidetze- edo bazkide-sariak.
2. Legebiltzarrak hitzarmenak egin ahal izango ditu Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaileekin, aurreko paragrafoan zehaztutakoa betetzeko
2

 Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduaren erreformaren bidez (ELAO 162/2012.04.27),
3. paragrafo berria sortzen da Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduaren 12. artikuluan,
eta 4. paragrafoa, 13. artikuluan. Erreformak, halaber, bi xedapen iragankor ditu:
* Lehenengoa
* Gizarte Segurantzako legeria orokorrak legebiltzarkideen langabezia-prestazioa estaltzea
aurreikusten ez duen bitartean, karguari uko egiten diotenean edo agintaldia bukatzen zaienean aldi baterako prestazio ekonomiko bat jasoko dute legebiltzarkideek, beren oinarrizko
soldataren hileko ordainsari baten % 40ko kopurukoa.
* Bigarrena
* Prestazio hori hilero ordainduko da, eta hiru hilabeteko iraupena edukiko du agintaldi parlamentarioan aritutako urte bakoitzeko edo sei hilabete baino gehiagoko urte-zati bakoitzeko, eta gutxienez hiru hilabete eta gehienez hamabi hilabete ordainduko dira.
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eta lehenagotik Gizarte Segurantzan alta eman gabe dauden legebiltzarkideak,
hala nahi izanez gero, dagokion erregimenean kidetzeko.
3. Legebiltzar-lanetan aritu ahal izateko zerbitzu berezietan dauden funtzionario publikoen kasuan, klase pasiboen ordainkizunetara ere hedatuko da
1. paragrafoan ezarritakoa.
4. Legebiltzarkideen Gizarte Segurantzako kotizazioak Gizarte Segurantzaren arloko legeria orokorrari lotuta egongo dira, eta orobat Legebiltzarrak
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrarekin sinatutako hitzarmen bereziari. Babestuko diren kontingentziak arau horietan zehaztutakoak izango dira.
14. artikulua
Legebiltzarkideek, agintaldia bukatuta ere, bortxaezintasuna gozatuko
dute karguan aritzean azaldutako iritziak, izandako jokaerak eta emandako
botoak direla eta.
15. artikulua
Legebiltzarkide hautetsiek immunitatea gozatuko dute Euskal Herriko Autonomia Estatutuko 26. artikuluko 6. paragrafoko bigarren lerrokadan zehaztutako eran.
16. artikulua
Legebiltzarkide bat atxilotu egin dutela edo legebiltzar-lanetan aritzeko oztopo izan lezakeen bestelako epaile- edo gobernu-jarduketa bat izan dela jakindakoan, Legebiltzarraren eta legebiltzarkideen eskubideak eta abantailak
babesteko beharrezko iruditzen zaizkion neurri guztiak hartuko ditu Legebiltzarreko lehendakariak.
3. Atala
Legebiltzarkideen betebeharrak
17. artikulua
1. Legebiltzarkideek betebeharra izango dute Legebiltzarraren osoko bilkuretara eta, kide izanez gero, batzordeen bilkuretara joatea.
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2. Legebiltzarkide batek aurreko paragrafoan zehaztutako bilkuratze-betebeharra behin eta berriro eta arrazoirik gabe hausten baldin badu, lehendakariak, Mahaiarekin ados jarrita, Bozeramaileen Batzordearen iritzia ezagutu eta
interesatuari entzun ondoren, legebiltzarkidea ordainsaririk gabe uztea erabakiko du.
18. artikulua
Legebiltzarkideak derrigortuta daude beren portaeran Erregelamenduari
jarraitzera eta legebiltzar-ordena, -adeitasuna eta -diziplina errespetatzera, eta
orobat Erregelamenduak hala aginduta salbuespenez isilean gorde beharrekoak diren jarduketak ezagutzera ez ematera.
19. artikulua
Legebiltzarkideek ezin izango dute beren legebiltzarkide-izaera aipatu edo
baliarazi merkataritza- edo lanbide-jardueretan aritzeko, ezta beste batzuei halako jarduerak administrazio publikoen aurrean burutzen laguntzeko.
20. artikulua
1. Legebiltzarkideek, Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeei buruzko Legean adierazitako moduan, honako adierazpen hauek egin beharko dituzte:
a) Bateraezintasun-zio izan daitezkeen jardueren adierazpena, eta orobat,
bateragarriak izan arren, diru-sarrerak edo ondare-abantailak ematen dizkieten edo eman diezazkieten jardueren adierazpena ere.
b) Beren ondare-ondasunen adierazpena.
2. Adierazpen horiek hautetsi-agiria aurkeztu ondoren egin beharko dira.
Halaber, aurreko paragrafoko a) idatz-zatian aipatutako inguruabarretan aldaketaren bat gertatzen den bakoitzean egin beharko da jardueren adierazpena,
aldaketa gertatu eta hilabeteko epean. Ondasunen aldaketei dagozkien adierazpenak, berriz, gehienez ere urtebeteko epean egingo dira. Legebiltzarkide
izateari uztean ere egingo da ondasunen adierazpena.
3. Jardueren nahiz ondasunen adierazpenak Legebiltzarreko zerbitzuek
egindako eredu ofizialetan egin beharko dira, legelari nagusiaren aurrean gauzatuko dira eta hark, fede emateko, dagokion egiaztagiria egingo du. Intere25
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sen Erregistroa eratuko da Legebiltzarrean, lehendakariaren zuzeneko ardurapean, eta han jasoko dira adierazpenak. Erregistroko datuak publikoak izango
dira, ondare-ondasunen adierazpenei dagozkienak izan ezik. Erregistro horretan jasoko dira, orobat, Osoko Bilkurak bateraezintasunei buruz emandako
ebazpenak eta Bateraezintasunen Batzordeak igorri eta lehenagotik jaso gabe
dagoen datu oro.
21. artikulua
1. Legebiltzarkideek ordenamendu juridikoan bateraezintasunei buruz
ezarritako arauak bete beharko dituzte beti.
2. Bateraezintasunak aztertzeko, jardueren adierazpenen kopia eta horietan izaniko aldaketen kopia bidaliko dio Interesen Erregistroak Bateraezintasunen Batzordeari.
3. Bateraezintasunen Batzordeak legebiltzarkide bakoitzaren bateragarritasun- edo bateraezintasun-egoerari buruzko proposamenak aurkeztuko dizkio Osoko Bilkurari 20 eguneko epearen barruan, legebiltzarkide batek legebiltzarkide-izaera erabat eskuratzen duenetik edo, bateraezintasunak direla
eta, aurreko artikuluan aipatutako jardueretan izandako edozein aldaketa
nahitaez jakinarazten duenetik kontatzen hasita.
4. Bateraezintasuna erabaki eta jakinarazi ondoren, legebiltzarkideak zortzi egun naturaleko epea izango du eserlekua ala bateraezina den kargua aukeratzeko, eta epe horretan ezin izango du Legebiltzarreko lanetan eta bilkuretan parte hartu. Jarritako epean aukerarik egiten ez badu, eserlekuari uko
egiten diola adituko da.
4. Atala
Legebiltzarkide-izaera kentzea eta galtzea
22. artikulua
Zio hauek direla-eta kenduko zaizkio legebiltzarkideari legebiltzar-eskubideak eta -betebeharrak:
1) Erregelamendu honetan zehaztutako legebiltzar-diziplinako arauak
aplikatzea.
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2) Auzipetze-ebazpena irmoa delarik, Eusko Legebiltzarreko Osoko Bilkurak, gehiengo osoz, hala erabakitzea, egotzitako egintzen izaera aintzat hartuta.
3) Kondena-epai irmo batek halako izaera kentzea berekin ekartzea edo
kondena-epaia betetzeak legebiltzar-lanetan aritzea ezinezko bihurtzea.
23. artikulua
Zio hauek direla-eta galduko du legebiltzarkideak legebiltzarkide-izaera:
1) Epailearen erabaki irmo batek deuseztatzea legebiltzarkidearen hautaketa edo aldarrikapena.
2) Legebiltzarkidea hiltzea edo ezinduta geratzea; epailearen erabaki irmoz adierazi beharko da ezintasuna.
3) Agintaldia amaitzea, legegintzaldia bukatzearen edo Legebiltzarra desegitearen ondorioz. Diputazio Iraunkorreko kideek Legebiltzar berria eratu arte
jarraitu ahalko dute beren eginkizunak betetzen.
4) Legebiltzarkideak uko egitea. Ukoa berak egingo du Legebiltzarreko
Mahaiaren aurrean agertuta. Uko egitea idatziz onartzeko, argi eta garbi geratu beharko du idazkia ezin duela legebiltzarkideak berak aurkeztu eta modu
sinesgarrian frogatuko da egiazkoak direla idazkiaren data eta sinadura.
5) Kondena-epai irmo batek zigor modura ezartzea.
6) Euskal herritarraren izaera politikoa galtzea.

IV. KAPITULUA
Legebiltzar-taldeak
24. artikulua
1. Legebiltzarkideek legebiltzar-taldeak eratu ahal izango dituzte. Talde
bakoitzak gutxienez hiru kide izan beharko ditu.
2. Alderdi politiko, alderdi-federazio edo hautesle-talde beraren izenean,
hauteskundeetara aurkeztu diren legebiltzarkideek ezin izango dute talde bereizirik eratu ez eta taldeetan zatitu ere. Alderdi-koalizio batean aurkeztu diren
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EUSKO LEGEBILTZARRAREN ERREGELAMENDUA

legebiltzarkideek koalizioa osatzen duten alderdi beste legebiltzar-talde eratu
eta taldetan zatitu ahal izango dute, betiere aurreko paragrafoan ezarritako
baldintza betetzen bada.
3. Legebiltzarkide bakoitza ezin izango da legebil
tzar-talde bat baino
gehiagoko kide izan.
4. Legebiltzarra eratzeko bilkura egin eta hurrengo bost egunen barruan
eratu beharko dute legebiltzar-taldeek. Idazki bat aurkeztuko zaio Legebiltzarreko Mahaiari, taldeko kide izan nahi duten guztiek izenpetuta. Idazkian taldearen izena, taldeko kide guztien izenak, taldeko bozeramailearen eta haren
ordezko baten edo gehiagoren izenak jarriko dira, baita Legebiltzarkidearen
Estatutuaren Batzordeko kide izateko izendatutakoaren izena ere.
25. artikulua
1. Aurreko artikuluetan ezarritakoari jarraiki eta aipatu epeetan legebiltzar-talde batean sartu gabe geratzen diren legebiltzarkideak Talde Mistoan
sartuko dira.
Talde Mistoak gainerako taldeek bezalaxe hartuko du parte Legebiltzarreko jardunean.
2. Talde Mistoak kideen artean lortzen diren barne-akordioak izango ditu
jarraibide. Akordioak lortzea ezinezkoa denean edo lortutako akordioak hausten direnean, Talde Mistoak, kide batek eskatuz gero, antolatzeko eta jarduteko barne-erregelamendu bat prestatzeari ekingo dio, taldeko kideen gehiengo
osoak onetsi dezan.
Barne-erregelamenduak, eta halaber Talde Mistoko kideen kopurua eta
osaera aldatuz gero erregelamendu horretan egin beharko diren aldaketek
edo egokitzapenek ere, talde barruko aniztasuna adierazi ahal izatea bermatuko dute. Legebiltzarreko Mahaiak begirale-lana beteko du horretarako, ez beste ezertarako, eta erregelamendua eta aldatze-egokitzeak Eusko Legebiltzarreko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko aginduko du. Erregelamendua onartzeko
beharrezkoa den gehiengoa lortzen ez baldin bada, taldea eratu eta sei hilabeteko epean, Legebiltzarreko Mahaiak hartuko ditu taldearen jarduera-arauei
buruzko behin betiko erabakiak legegintzaldi osorako.
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3. Eztabaidetan esku hartzean, Talde Mistoko kideek, denen artean, legebiltzar-talde bati dagokion denbora bera izango dute, alde batera utzita esku-hartzeak txanda berean edo txanda desberdinetan egiten diren.
4. Osoko bilkuretan eta batzordeetan, Talde Mistoko kideen esku-hartze
denbora berdintasunez banatuko da esku-hartzea eskatu dutenen artean.
5. Ahal den neurrian, berdintasunezko irizpidea jarraituko da Talde Mistoaren batzordeetako eserlekuak banatzeko orduan. Horretarako, taldeak
proposamena aurkeztu ahal izango dio Mahaiari, kide bakoitzak eta guztiek
sinatuta, adostasun-adierazgarri. Proposamenik ez baldin badago, Legebiltzarreko Mahaiak erabakiko du banaketa, taldeko kideen iritzia entzun eta gero.
6. Betiere, Talde Mistoa osatzen duen indar politiko bakoitzak ziurtatua
izango du legegintzakoak ez diren lantaldeetan egoteko aukera.
7. Batzordeetako bilkuretan, ordezkatzeak egin ahal izango dituzte beren
artean Talde Mistoko legebiltzarkideek, batzordeko Mahaiari idazkia eginda,
titularrak eta ordezkoak sinatutako idazkia.
8. Talde Mistoko kideek zuzenketak, boto partikularrak, interpelazioak,
galderak, mozioak edo bestelako legebiltzar-ekimen oro aurkeztu ahal izango
dute beren sinadura hutsez eta beren izenean bakarrik. Horretarako, bozeramaile gaitutzat joko dira Talde Mistoko kide guztiak, nahiz eta titularra bat edo
beste izan kasu bakoitzean.
26. artikulua
1. Legebiltzarkide-izaera Legebiltzarraren eratze-bilkura egin eta gero lortzen duten legebiltzarkideek bost eguneko epea izango dute legebiltzar-talde
batean sartzeko, legebiltzar-izaera lortu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Legebiltzar-talde batean sartu ahal izateko, atxiki nahi duten legebiltzar-taldeko bozeramailearen onespena jaso beharko dute, Legebiltzarreko Mahaiari
bidalitako idatzi batean. Bestela Talde Mistoan geldituko dira.
2. Legebiltzarkide batek, dena delakoagatik, legebiltzar-talde jakin batekoa izateari uzten badio, zuzenean Talde Mistoan sartuta geratuko da legegintzaldiaren gainerako denboran. Legebiltzarkideak taldetik alde egiten badu,
legebiltzarkideak berak jakinaraziko dio Legebiltzarreko Mahaiari. Kidea legebiltzar-taldeak kentzen duenean taldetik, taldeko bozeramaileak jakinaraziko
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dio Legebiltzarreko Mahaiari idazki baten bidez. Idazkia bozeramaileak berak
eta taldeko kide gehienek sinatuta bidali beharko da.
3. Baldin eta, legebiltzarkide batek bere taldetik alde egiten duelako edo
legebiltzar-talde batek bere kide bat taldetik kentzen duelako, legebiltzar-talde
bateko kide kopurua hirutik behera jaisten bada, deseginda geratuko da besterik gabe talde hori eta bere kideak Talde Mistoan sartuko dira.
27. artikulua
1. Legebiltzar-taldeetako kideek, beren bozeramaileen oniritziarekin, taldeartekoak edo beste legebiltzarkide talde ez-ofizial batzuk eratu ahal izango
dituzte, gai zehatz batzuei buruz dituzten ikuspuntuak informalki trukatzeko
eta legebiltzarkideen eta gizartearen arteko harremana sustatzeko.
2. Talde horiek ezin izango dute egin Legebiltzarraren edo haren organoen jarduera ofizialekin nahasteko bidea eman dezakeen jarduerarik.
3. Talde horiek Eusko Legebiltzarreko Mahaiaren erabaki baten bidez
eratuko dira. Aldez aurretik idazki bat helaraziko zaio organo horri, eta hor
jaso behako dira taldea osatuko duten legebiltzarkideen izenak, taldearen helburuak eta lan-egitasmo orientagarri bat, bai eta beren legebiltzar-taldeetako
bozeramaileen sinadura ere.
4. Horrela eratutako taldeartekoei edo talde ez-ofizialei Eusko Legebiltzarrak laguntza logistikoa emango die haien jarduerak errazteko.
28. artikulua
1. Lokal eta baliabide material eta pertsonalak jarriko ditu Legebiltzarrak
legebiltzar-taldeen eskura, beren eginkizunetan jardun dezaten. Orobat, bi diru-laguntza izendatuko dizkie Legebiltzarreko aurrekontuaren kargura, bata
finkoa eta berdina talde bakoitzarentzat, eta bestea aldakorra, talde bakoitzak
duen kide kopuruaren araberakoa. Erregelamendu eta Gobernurako Batzordeak erabakiko ditu diru kopuruak.
Legebiltzarreko Mahaiari eskatu ahal izango diote legebiltzar-taldeek haien
eginkizunekin zerikusirik duten gaiei buruzko txosten juridikoak egin ditzatela
Legebiltzarreko zerbitzu juridikoek.
30

EUSKO LEGEBILTZARRAREN ERREGELAMENDUA

2. Talde Mistoari dagokion diru-laguntza finkoa legegintzaldi bakoitzaren
hasieran ezarriko du Mahaiak. Orobat, taldeko kide kopurua aldatzearen ondorioz beharrezko den guztietan egokituko du zenbatekoa. Mahaiak Talde
Mistoaren proposamenak ezagutu ondoren hartuko ditu erabaki horiek.
Legebiltzar-taldeetako teknikari-administrarien kopurua talde bakoitzak
Legebiltzarrean duen ordezkaritzaren araberakoa izango da. Mahaiak hartuko du gai horri buruzko erabakia, Bozeramaileen Batzordeak gaia adostu
ondoren.
3. Lehendakariak, Mahaiarekin ados jarrita eta Bozeramaileen Batzordearen iritzia entzunda, artikulu honetako 1. paragrafoan ezarritako diru-laguntzak etetea erabaki ahal izango du beren eginbeharrak behin eta berriro
betegabe uzten dituzten legebiltzar-taldeei, haien iritzia entzun eta gero.

V. KAPITULUA
Lehendakaria eta Mahaia
29. artikulua
1. Legebiltzarreko kide anitzeko organo artezkaria da Mahaia. Bere
lehendakariaren agintaritza eta zuzendaritzaren menpe jarduten du eta Legebiltzarraren ordezkaritza du, parte hartzen duen ekitaldietan.
2. Lehendakariak, bi lehendakariordek eta bi idazkarik osatuko dute
Mahaia, eta legelari nagusiak emango dizkio aholkuak.
3. Mahaian ordezkaririk ez duten taldeek Mahaiaren jardunaren berri
izango dute, horretarako ezartzen diren mekanismo eta prozeduren bitartez.
1. Atala
Mahaiko kideak hautatzea
30. artikulua
1. Osoko Bilkurak hautatuko ditu Mahaiko kideak Legebiltzarraren eratzebilkuran.
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2. Mahaiko kideak berriro hautatuko dira baldin eta hauteskundeekiko
auzi-errekurtsoetan emandako epaien ondorioz titular-aldaketak gertatzen badira eserlekuen ehuneko hamar baino gehiagotan eta hala egitea eskatzen
badu legebiltzar-talde batek.
3. Ezin izango dira hautagai izan Eusko Jaurlaritzako kide diren legebiltzarkideak.
31. artikulua
1. Lehendabizi, lehendakaria hautatuko da. Proposatutako hautagaien artetik, legebiltzarkide bakoitzak izen bakarra idatziko du txartelean, eta Legebiltzarreko kideen gehiengo osoa lortzen duena hautatuko da lehendakari.
2. Hautagai batek ere ez badu beharrezko gehiengoa lortzen, beste bozketa bat egingo da boto gehien lortu duten bi hautagaiekin.
Berdinketaren ondorioz hiru edo gehiago badira bi boto kopuru handienak lortu dituzten hautagaiak, horiek guztiak pasako dira bigarren bozketara,
salbu eta berariaz adierazten badute ez direla aurkeztuko. Boto gehien lortzen
duen hautagaia aukeratuko da lehendakari bigarren bozketan.
3. Bigarren bozketan berdinketa gertatzen bada, hirugarren bozketa egingo da berdinduta dauden hautagaien artean, eta boto gehien lortzen duena
aukeratuko da.
4. Hirugarren bozketan ere berdinketa gertatzen bada, hauteskundeetan
boto gehien lortu duen zerrendako hautagaiaren alde ebatziko da auzia.
32. artikulua
1. Lehendakaria aukeratu ondoren, batera aukeratuko dira bi lehendakariordeak.
2. Proposatutako hautagaien artetik, legebiltzarkide bakoitzak izen bakarra idatziko du txartel bakoitzean, eta boto gehien lortu duten biak aukeratuko
dira hurrenkera korrelatiboan.
3. Berdinketa gertatuz gero, bigarren bozketa egingo da hautagai berdinduen artean, eta boto gehien lortzen duena aukeratuko da. Berdinketa berriro
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gertatuz gero, hauteskundeetan boto gehien lortu duen zerrendako hautagaiaren alde ebatziko da auzia.
33. artikulua
1. Lehendakariordeak hautatu ondoren, batera aukeratuko dira bi idazkariak.
2. Idazkariak hautatzeko, aurreko artikuluan lehendakariordeak hautatzeko ezarritakoa jarraituko da.
34. artikulua
Mahaia hautatutakoan, Adineko Mahaiko lehendakariak aldarrikatuko ditu
kide guztiak eta nork bere eserlekua hartuko du.
35. artikulua
1. Zio hauek direla-eta galduko dituzte beren karguak Mahaiko kideek:
a) Legebiltzarkide-izaera galtzea.
b) Karguari berariaz uko egitea.
c) Beren legebiltzar-taldetik alde egitea.
d) Eusko Jaurlaritzako kide izendatuak izatea.
e) Legebiltzarreko Osoko Bilkurak kideen gehiengo osoaren erabakiz kargutik kentzea.
2. Aurreko paragrafoko e) idatz-zatian ezarritakoaren ondorioetarako,
ondoko prozedurari jarraituko zaio:
1) Gutxienez ere bi legebiltzar-taldek edo Legebiltzarra osatzen duten kideen bosten batek proposatu beharko dute kargu-uztea.
2) Proposamen hori aurkeztu eta zazpi eguneko epean, Legebiltzarreko
lehendakariak, Legebiltzarreko Mahaiarekin bat etorrita eta Bozeramaileen
Batzordeari entzun ondoren, kargu-uzteari buruz erabakitzeko osoko bilkurara
deituko du. Bilkura zazpi eguneko epean egin beharko da gehienez ere.
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3) Kargu-uzteko proposamena onesten ez bada, proposamena sinatu dutenek ezin izango dute beste bat aurkeztu bilkura-aldi berean.
4) Kargu-uzteko proposamena onesten bada, bete gabeko kargua edo
karguak hautatuko da edo dira bilkura berean, bete beharreko karguari dagozkion artikuluekin bat etorrita.
3. Legegintzaldian zehar Mahaian hutsik geratzen diren tokiak betetzeko,
lehen izendapenean bezalaxe jokatuko da.
2. Atala
Mahaiaren eta Mahaiko kideen eginkizunak
36. artikulua3
1. Hauek izango dira Mahaiaren eginkizunak:
1) Legebiltzar-lanak antolatzeko beharrezko diren erabakiak eta neurriak
hartzea.
2) Legebiltzarraren aurrekontu-proiektua prestatzea gero Erregelamendu
eta Gobernurako Batzordera bidaltzeko, aurrekontuaren exekuzioa zuzentzea
eta, ekitaldi bakoitzaren bukaeran, aurrekontua betetzeari buruzko txostena
aurkeztea.
3) Legebiltzarraren gastuak agintzea. Eskuordetzak egitea ere erabaki dezake alor honetan.
4) Trantsizio-ordainaren zenbatekoa zehaztea. Ordain hori Legebiltzarra
desegitean legebiltzarkide izateari uzten dioten legebiltzarkideek jasoko dute,
ordainketa bakarrean; Diputazio Iraunkorreko kideek, berriz, ez dute ordain
hori jasotzeko eskubiderik.
5) Erregelamenduari jarraituz, legebiltzar-idazkiak eta -dokumentuak kalifikatzea, bai eta testu horien onargarritasuna edo onartezintasuna erabakitzea ere.
3

 Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduaren erreformaren haritik, 1.4) paragrafoan, «igarotze-ordaina» esapidearen ordez «trantsizio-ordaina» jarri da.
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6) Legebiltzar-izaerako edo beste mota bateko idazki eta agiriak nola tramitatuko diren erabakitzea, Erregelamendu honetan zehaztutako arauen arabera.
7) Legebiltzarraren jardunaren ildo nagusiak programatzea, Osoko Bilkuraren eta batzordeen jarduera-egutegia zehaztea bilkura-aldi bakoitzerako eta
legebiltzar-organoen lanak koordinatzea, hori guztia Bozeramaileen Batzordearen iritzia entzun ondoren.
8) Bozeramaileen Batzordearekin adostuta, Legebiltzarreko batzordeak
osatuko dituzten kideen kopurua ezartzea.
9) Erabakiak hartzea edo Osoko Bilkurari proposatzea, Bozeramaileen
Batzordeak aho batez onartu ondoren, presazko arrazoiak edo eduki instituzionala dela-eta ohiko moduan tramitatzekoak ez diren idazkien gainean.
10) Erregelamendu honek ematen dion beste edozein eginkizun eta, era
berean, organo jakin bati esleituta ez daudenak.
2. Legebiltzarkideren bat edo legebiltzar-talde bat ados ez badago Mahaiak
aurreko paragrafoan adierazitako 5) eta 6) eginkizunetan diharduela hartutako
erabakiarekin, erabakia berraztertzeko eskatu ahal izango du erabakia jakinarazi eta bost eguneko epean. Mahaiak, Bozeramaileen Batzordeari entzun
ondoren, behin betiko erabakia hartuko du, ebazpen arrazoituaren bidez, 10
eguneko epearen barruan, aparteko inguruabarrik izan ezean.
37. artikulua
1. Legebiltzarraren ordezkari gorena da Legebiltzarreko lehendakaria.
Lanak bide onetik joatea bermatzea, eztabaidak zuzentzea, eztabaidetan ordena zaintzea eta ordainketak antolatzea dira lehendakariaren eginkizunak. Eskuordetzak egin ditzake bere egitekoetan.
2. Lehendakariari dagokio Erregelamendua betetzea eta betearaztea, zalantza-kasuetan interpretatzea eta hutsuneetan osatzea, Erregelamendu honetan ezarritako moduan.
Bilkuretan, sortutako arazoa garrantzi handikoa baldin bada, bilkura etetea erabaki ahal izango du Mahaiaren eta/edo Bozeramaileen Batzordearen
iritzia entzuteko.
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3. Erregelamendua interpretatzeko eta osatzeko eginkizunetan diharduela
ebazpen orokor bat emateko asmorik baldin badu, Mahaiak eta Bozeramaileen Batzordeak beren oniritzia azaldu beharko dute lehenago. Lehendakaritzaren ebazpenak Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitaratuko
dira, eta indarrean egongo dira harik eta beste ebazpen batzuen bidez indargabetu arte edo Erregelamenduaren erreformaren bidez hartan jaso arte.
4. Lehendakariak kalitateko botoa du Mahaiaren erabakietan sor daitezkeen berdinketak hausteko, hala badagokio, eta, orobat, Autonomia Estatutuak, legeek eta Erregelamendu honek ematen dizkioten bestelako eginkizun
guztiak beteko ditu.
38. artikulua
Lehendakariordeak, hurrenez hurren, lehendakariaren ordezkoak dira eta
lehendakaritza-lanetan arituko dira hura ez dagoenean edo ezinduta dagoenean. Lehendakariak edo Mahaiak haien esku uzten dituzten gainerako eginkizun guztiak beteko dituzte, orobat, lehendakariordeek.
39. artikulua
Hauek izango dira idazkarien eginkizunak:
1) Osoko bilkuretako, Mahaiko eta Bozeramaileen Batzordeko aktak baimentzea, lehendakariaren oniritziarekin.
2) Lehendakaritzaren erabakiak betetzea, legebiltzarkideei, batzordeei eta
Osoko Bilkurari, hurrenez hurren, dagozkien jakinarazpenak, espedienteak
eta gaiak helaraziz.
3) Egin beharreko ziurtagiriak egiteko baimena ematea. Egiteko hau legelari nagusiaren esku ere utz daiteke.
4) Osoko bilkuretan lehendakariari laguntza ematea, eztabaidak ordenan
eta bozketak zuzentasunez egiten direla ziurtatzeko.
5) Bozketen emaitzak zenbatzea.
6) Lehendakariaren aginduei jarraituz, legebiltzar-lanak behar bezala egin
daitezen laguntzea.
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7) Eta, gainera, lehendakariak edo Mahaiak haien esku uzten dituzten
bestelako egiteko guztiak betetzea.
40. artikulua
1. Mahaia biltzeko deia lehendakariak egingo du, bere kabuz edo gutxienez bi mahaikidek hala eskatuta. Azken kasuan, eskaria aurkeztu eta gehienez
ere bost eguneko epean egingo du lehendakariak bilkurarako deia.
2. Legelari nagusia edo ordezko legelaria izango da Mahaiaren aholkularia. Bilkura-aktak idatziko ditu eta, lehendakariaren zuzendaritzapean, erabakiak betetzen direla begiratuko du.

VI. KAPITULUA
Bozeramaileen Batzordea
41. artikulua
1. Bozeramaileen Batzordea osatuko dute legebiltzar-taldeetako bozeramaileek eta Legebiltzarreko lehendakaria buru dutela bilduko da. Bere kabuz
edo bi legebiltzar-taldek nahiz legebiltzarkideen bostenak eskatuta bilduko du
lehendakariak batzordea. Batzordea balio osoz bilduta egoteko, beharrezkoa
izango da taldeetako erdiak eta bat gehiago bilerara joatea eta talde horiek
legebiltzarkideen gehiengo osoa edukitzea.
2. Mahaiko kideak ere joan ahal izango dira batzordearen bilkuretara, eta
edozein kasutan Mahaiko idazkarietako bat, eta parte hartu ahal izango dute
eztabaidetan. Legelari nagusia edo ordezko legelaria ere joan ahal izango da
eta Erregelamendu honek Mahaiari dagokionez ematen dizkion funtzioak beteko ditu.
3. Bozeramaileen Batzordea biltzeko deia egiten denean, Jaurlaritzari jakinaraziko zaio, egoki baderitzo ordezkari bat bidal dezan bilkurara.
4. Talde Mistoaren bozeramailea taldeko kideek izendatuko dute. Askatasunez eta aho batez erabakiko dute hautatzeko modua eta agintaldiaren iraupena, eta idazki bidez jakinaraziko diote Legebiltzarreko Mahaiari. Proposa37
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mena berretsi edo aldatu egin beharko da taldeko legebiltzarkide kopurua
aldatzen den bakoitzean.
Aho batezko proposamenik ez badago, Talde Mistoko erregelamenduak
puntu horri buruz dioena aplikatuko da. Erregelamendurik ez badago, Mahaiak
emango ditu auzia konpontzeko behar diren arauak.
5. Legebiltzar-taldeei dagozkien eserlekuen eta lokalen banaketa proposatuko dio Bozeramaileen Batzordeak Legebiltzarreko Mahaiari. Proposamena Bozeramaileen Batzordeko kideen gehiengoak onartu beharko du.
6. Erregelamendu honek esleitzen dizkion eginkizunak gorabehera, Bozeramaileen Batzordeari entzun beharko zaio:
- Legebiltzarraren eztabaidak eta egitekoak antolatzen eta errazten lagunduko duten irizpideak ezartzeko;
- legebiltzar-ekimenak bideratu dituen batzorde eskuduna izendatzeko, legebiltzar-talderen bat Mahaiak hartutako erabakiarekin ados ez badago.
7. Adierazpen instituzionalak aho batez onetsi ahal izango ditu Bozeramaileen Batzordeak.
8. Boto haztatuaren arabera hartuko ditu Bozeramaileen Batzordeak bere
erabakiak.

VII. KAPITULUA
Legebiltzar-batzordeak
1. Atala
Arau orokorrak
42. artikulua
1. Besterik agintzen ez bada, legebiltzar-taldeek izendatzen dituzten kideek osatuko dituzte batzordeak, Bozeramaileen Batzordeak talde bakoitzari
buruz zehazten duen kopuruan; batzordeek proportzionalki islatuko dute Legebiltzarraren osaera.
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2. Legebiltzar-talde guztiek eskubidea izango dute batzorde bakoitzean
gutxienez ordezkari bat izateko.
3. Legebiltzar-taldeek batzorde bati atxikirik duten kide bat edo gehiago
ordezkatu ahal izango dute, aurretiaz Legebiltzarreko lehendakariari idatziz
jakinarazita. Ordezkatzeak iraunkorrak ez baldin badira, nahikoa izango da
eztabaida hasi baino lehen dagokion batzordeko lehendakariari idatziz jakinaraztea eta berdin onartuko dira batzordeko kide gisa hala titularrak nola ordezkoak.
4. Legebiltzarreko Mahaiko kideak ere atxiki ahal izango zaizkie batzordeei, haien legebiltzar-taldeek hala erabakiz gero. Legebiltzarreko lehendakaria, ordea, Erregelamendu honek hala ezartzen duen batzordeetako kide izango da bakarrik.
43. artikulua
1. Batzordeetara joan eta hitz egin ahal izango dute Jaurlaritzako kideek.
2. Batzordeko kide ez izan arren, batzordeetara joan eta hitz egin ahal
izango dute legebiltzarkideek, baina ez botorik eman, aurkeztu dituzten zuzenketei edo legebiltzar-ekimenei buruz. Gainerako kasuetan, joan ahal izango
dira, baina ezin izango dute hitz egin ezta botorik eman ere.
44. artikulua
1. Erregelamendu honetan aurreikusitako kasuetan izan ezik, batzordeek
beren kideen artetik mahai bat hautatuko dute, lehendakaria, lehendakariordea eta idazkaria izango dituena. Batzordearen eratze-bilkuran hautatuko da
Mahaia, Legebiltzarreko lehendakariaren zuzendaritzapean.
2. Hautaketa banako bozketaz egingo da: bat lehendakariarentzat, beste
bat lehendakariordearentzat eta beste bat idazkariarentzat. Bozketan, proposatutako hautagaien artetik izen bat idatziko du boto-txartelean legebiltzarkide
bakoitzak, eta emandako botoen gehiengoa lortzen dutenak hautatuko dira.
Berdinketa gertatuz gero, beste bozketa bat egingo da, baina boto kopuru bera
lortu duten hautagaien artean bakarrik. Berdinketak bere horretan irauten
badu, hauteskundeetan boto kopuru handiena lortu duen alderdiko edo hauteskunde-koalizio edo hautesle taldeko hautagaiaren alde erabakiko da auzia.
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3. Ezin izango dira hautagai izan Legebiltzarreko Mahaiko kide edo Eusko
Jaurlaritzako kide diren batzordekideak.
4. Galdu egingo da batzordeko mahaikide-izaera Legebiltzarreko Mahaiko kide izatera iritsiz gero, bai eta Erregelamendu honetako 35. artikuluko 1.
paragrafoan jasotako zioetako bat gertatuz gero.
45. artikulua
Erregelamendu honek Legebiltzarreko Mahaiari eta Mahaiko kideei izendatzen dizkien eginkizunak beteko ditu hala batzordeko Mahaiak nola mahaiko kide bakoitzak, batzorde bakoitzari dagokion esparruan.
46. artikulua
1. Batzordeko lehendakariak egingo du bilkuretarako deia. Bilkurako gaizerrenda lehendakariak ezarriko du, Mahaiaren iritzia entzun ondoren.
2. Lehendakariak nahitaez bildu beharko du batzordea bi legebiltzar-taldek edo batzordeko kideen bosten batek horrela eskatzen badute.
3. Aurreko paragrafoan aipatzen den eskaerarekin batera, bilkurako gaizerrenda aurkeztu beharko da beti. Erregelamendu honetan ezarritakoari jarraituz batzordean eztabaidatu eta bozkatu ahal izateko moduan dauden gaiak
baino ez dira sartuko gai-zerrendan.
4. Batzordeko Mahaiaren iritziz eskaerak aurreko paragrafoan zehaztutakoa betetzen baldin badu, batzordearen bilkura-deia egin beharko du batzordeko lehendakariak, proposatutako gai-zerrendarekin batera, eskaria egin eta
hurrengo zazpi egun naturalen barruan. Bilkura-deiei dagokienez, ez da ahaztu behar programazio-, antolaketa- eta koordinazio-ahalmenak dituela Legebiltzarreko Mahaiak.
5. Gai-zerrendan sartzeko moduko ekimenik egonez gero, Erregelamenduko baldintzak beteta, batzordeetako bilkura-deia hurrengo 15 egun baliodunen barruan egin beharko da. Bilkura-deia eta dagokion dokumentazioa bilkura-eguna baino 48 ordu lehenago banatu beharko da. Horrela egin ezean, ez
da bilkura egingo, non eta batzordeko lehendakariak, batzordeko Mahaiak
presakotzat joz gero, ez duen epe laburragoan bilkura-deia egiten.
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47. artikulua
1. Batzordea balio osoz bildutzat jotzeko beharrezkoa izango da kideen
gehiengoa egotea bilkuran.
2. Gehiengoz hartuko dituzte batzordeek erabakiak. Berdinketa gertatuz
gero, boto haztatua erabiliko da.
48. artikulua
Batzordeek ezingo dute bilkurarik egin osoko bilkura egiten den denbora
berean.
49. artikulua
1. Legebiltzarreko Mahaiak, zeini bere eskumenen arabera, esleitzen dizkien lege-proiektuak, lege-proposamenak edo gaiak aztertu eta erabakiko dituzte batzordeek. Errekurtsoa egin ahal izango da Mahaiaren erabaki horien
aurka eta Erregelamendu honetako 36.2 artikuluan ezarritakoari jarraituz ebatziko dira.
2. Gai, lege-proiektu edo lege-proposamen bat batzorde jakin baten eskumen berezi edo bakarrekoa ez denean edo ekimenaren berezitasunek hala
eskatzen dutenean, Legebiltzarreko Mahaiak, bere kabuz edo batzorde interesatu batek eskatuta, honako hau erabaki ahal izango du:
a) Baterako batzorde bat osatzea.
b) Dagokion gai-zatia aztertzeko eta erabakitzeko ardura ematea eskumena duten batzordeetako bakoitzari.
50. artikulua
Bi hilabeteko epea izango dute gehienez batzordeek gai ororen tramitazioa bukatzeko, salbu eta, kasu batzuetan izan daitezkeen inguruabar bereziak
kontuan izanik, Erregelamendu honek edo Mahaiak epea luzatzea edo laburtzea erabakitzen badu.
51. artikulua
1. Lantaldeak eratzea erabaki ahal izango dute batzordeek, txostena egin
dezaten aztertzen ari diren gaiari buruz.
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2. Legebiltzar-talde bakoitzak ordezkari bana izango du lantaldeetan, non
eta batzordeak ez duen besterik erabakitzen. Legegintza-prozeduraren kasuan, Talde Mistoko kide orok izango du, lantaldea eratzen bada, lantaldeko
partaide izateko eskubidea, baldin eta zuzenketarik aurkeztu badu.
3. Batzordeko lehendakariak lantaldearen lehen bilkurarako deia egingo
du. Lantaldea eratu ondoren, barne-funtzionamendurako arauak eta lan-egitasmoa finkatuko dituzte lantaldeko kideek. Hurrengo bilkurak lantaldeko kideen gehiengoak erabakitako egunetan izango dira.
4. Lantaldeak batzordeari aurkezten dion txostenean gehiengoaren proposamena jasoko da, bai eta legebiltzarkideek proposamen hori defendatzeko
mantendu nahi dituzten zuzenketak edo boto partikularrak ere.
5 Halaber, Legebiltzarraren Osoko Bilkurak lantaldeak eratzea erabaki
ahal izango du, txostenak lantzeko eta orobat intereseko gaien jarraipena egiteko. Lantalde hauek ere legebiltzar-taldeen ordezkari bana izango dute. Lantalde hauen lehen bilkurarako deia Legebiltzarreko lehendakariak egingo du
eta artikulu honetako 3. paragrafoan ezarritakoaren arabera jardungo dira.
Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkurari aurkeztuko zaio, eztabaidatzeko eta
bozkatzeko, lantalde hauen txostena.
52. artikulua
1. Behar duten informazio eta dokumentazio guztia eskatu ahal izango diete
batzordeek, Legebiltzarreko lehendakariaren bidez, Jaurlaritzari, foru-aldundiei
eta Euskal Herriko toki-erakundeei, bai eta Autonomia Erkidegoko agintari orori
ere, beren funtzioak ahalik ondoen bete ahal izateko. Informazioa eta dokumentazioa, orobat, Estatuko agintariei eskatu ahal izango diete, Autonomia Erkidegoari esleitu zaizkion baina zerbitzuak eskualdatu gabe dituzten eskumenei buruz.
Halaber, Autonomia Erkidegoaren eskumenen esparruan, Europar Batasuneko
instituzioei ere eskatu ahal izango diete informazioa eta dokumentazioa. Eskaerak egin zaizkien agintariek gehienez ere 20 eguneko epea izango dute eskatutako informazioa emateko edo, bestela, informazioa ematea eragozten dieten
arrazoiak Legebiltzarreko lehendakariari adierazteko. Bigarren kasuan, batzordeari jakinaraziko dizkio lehendakariak ezezkoaren arrazoiak.
2. Halaber, eta bide bera erabiliz, Jaurlaritzako kideak batzordearen aurrean azaltzea eskatu ahal izango dute batzordeek, bai eta eztabaidatzekoa
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den gaian eskumena duten agintariak eta funtzionario publikoak ere, galdetzen zaizkien alderdiei buruz informazioa eman dezaten.
Funtzionarioak edo agintariak ez badira batzordearen aurrean azaltzen eta
ez badute ez azaltzea justifikatzen batzordeak ezarritako epean eta moduan,
edo egindako informazio-eskaerari ez bazaio aurreko paragrafoan ezarritako
epean erantzuten, kasuan kasuko goragoko agintariari edo funtzionarioari jakinaraziko dio Legebiltzarreko lehendakariak, erantzukizunik eskatu behar ote
zaien azter dezan.
3. Eztabaidatzen ari den gaian interesa duten sektore eta talde sozialetako
ordezkariak edo gai horretan adituak diren pertsonak batzordeetara joatea
eskatu ahal izango da, informazioa eta aholkua eman dezaten.
4. Oro har, agerraldi-egileak fisikoki azaldu beharko du bilkuran. Hala
ere, kasuaren inguruabarrak ikusita komenigarritzat edo beharrezkotzat jotzen
bada, eta batzordeko Mahaiak hala erabakitzen badu, agerraldi birtualak egin
ahal izango dira, batzordekideen eta agerraldi-egilearen arteko komunikazioa
ikustez eta entzutez egitea ahalbidetzen duten bitarteko teknikoak erabilita.
5. Batzordeek beren mahaien esku utzi ahal izango dute aurreko paragrafoetan aipatutako informazio- edo agerraldi-eskaerei buruz erabakiak hartzea.
Mahaiak ez badu eskaera onartzen, batzordeari aurkeztuko zaio gaia, behin
betiko ebazpena har dezan.
53. artikulua
Lanak betetzeko beharrezkoa den aholkularitza teknikoa eta juridikoa eskainiko dute legelariek batzordeetan eta batzordeetako mahaiei eta lantaldeei
dagokienez, eta batzuen txostenak eta besteen irizpenak idatziko dituzte, hartutako erabakiak jasoz.
2. Atala
Batzorde iraunkorrak
54. artikulua
1. Erregelamendu honetan berariaz aurreikusitakoak eta Legebiltzarreko
Mahaiak, Bozeramaileen Batzordearekin bat, legegintzaldiaren hasieran izango dira batzorde iraunkorrak.
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2. Mahaiak, Bozeramaileen Batzordearekin bat etorrita, erabaki bat hartuko du legegintzaldiaren hasieran batzorde iraunkorren kopuruari, izenari eta
eskumen-esparruari buruz.
3. Mahaiaren erabakia izan eta hurrengo 10 egunen barruan eratuko dira
batzordeak.
4. Legegintzaldian zehar beste batzorde iraunkor batzuk eratzea edo legegintzaldiaren hasieran sortutakoak batuz edo banatuz aldatzea erabaki ahal
izango du Mahaiak, Bozeramaileen Batzordeak proposatuta. Batzorde berriaren eta ukituta gera daitezkeen batzordeen artean eskumenak banatzeko irizpidea jaso beharko du Bozeramaileen Batzordearen proposamenak.
5. Aurreko paragrafoan azaldutako prozedura berari lotuz, batzorde
iraunkorrak desegitea erabaki ahal izango da.
55. artikulua
1. Legebiltzar-talde bakoitzeko kide banak osatuko dute Legebiltzarkidearen Estatutuaren Batzordea. Lehendakaria, lehendakariordea eta idazkaria
edukiko ditu batzordeak, eta kargu horiek, hurrenez hurren, legegintzaldiaren
hasieran kide gehien dituzten hiru legebiltzar-taldeen ordezkariak izango dira.
2. Legebiltzarkidearen Estatutuaren Batzordeak legebiltzarkidearen estatutuari lotutako gai guztiak aztertu eta erabakiko ditu, Bateraezintasunen Batzordeari dagozkion gaiak izan ezik.
3. Osoko Bilkuraren erabakiak prestatzeko organo gisa jardungo du batzordeak, Osoko Bilkurak, Erregelamenduari jarraituz, legebiltzarkidearen estatutuari lotutako gaietan erabakiak hartu behar dituen kasuetan, salbu eta
proposamena egitea lehendakaritzari edo Legebiltzarreko Mahaiari dagokienean.
4. Osoko Bilkurari aurkeztuko dizkio batzordeak, behar bezala antolatuta
eta arrazoituta, bere barruan formalizatu diren proposamenak.
5. Atea itxita egingo dira Legebiltzarkidearen Estatutuaren Batzordearen
bilkurak eta haren eztabaidak isilpekoak izango dira.
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56. artikulua
1. Legebiltzarkideek aurkeztutako jardueren adierazpenak aztertuko ditu
Bateraezintasunen Batzordeak, jarduera horien bateragarritasuna edo bateraezintasuna aldarrikatzeko, eta Legebiltzarrak izendatu behar dituen hautagaiak egokiak diren ala ez erabakiko du.
2. Osoko Bilkuraren erabakiak prestatzeko organo gisa jardungo du batzordeak, Osoko Bilkurak, Erregelamenduari jarraituz, erabakiak hartu behar
dituen kasuetan, eta Osoko Bilkurari aurkeztuko dizkio, behar bezala antolatuta eta arrazoituta, bere barruan formalizatu diren proposamenak.
57. artikulua
1. Erregelamendu eta Gobernurako Batzordeko kideak honako hauek
izango dira: Legebiltzarreko lehendakaria, batzordeburu arituko dena, Mahaiko gainerako kideak eta legebiltzar-taldeek batzorde iraunkorretarako ezarritako kide kopurua osatu arte izendatuko dituzten legebiltzarkideak.
2. Legebiltzarraren gobernuari eta barne-araubideari dagozkien gai guztiak aztertu eta erabakiko ditu batzordeak. Alde horretatik, esku hartuko du
Legebiltzarreko Langileen Estatutua eta Legebiltzarreko Administrazioko
arauak onetsi, aldatu eta indargabetzeko, eta, eginkizun horretan, legegintzarako eskuordetza osoz jardun ahal izango du, hala erabakiz gero.
3. Batzorde honi dagokio Legebiltzarraren aurrekontu-proiektua aztertzea eta onestea ere, gero Osoko Bilkurari aurkezteko edo, legegintzarako
eskuordetza osoz ari bada, behin betiko onesteko. Orobat, eskumena du batzorde honek aurrekontuen exekuzioa kontrolatzeko eta ekitaldi bakoitzaren
bukaeran dagokion likidazioa Osoko Bilkurari aurkezteko.
4. Erregelamendu eta Gobernurako Batzordeak ordainsari finko eta aldizkakoen zenbatekoa finkatuko du urtero, bai eta legebiltzarkideen kalte-ordainak eta kalte-ordainen modalitateak ere, dagozkien aurrekontuko diru-izendapenen barnean.
5. Legebiltzarraren Erregelamendua aldatzeko proposamenak ere aztertu
eta erabakiko ditu batzorde honek.
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3. Atala
Batzorde bereziak
58. artikulua
1. Lan jakin bat, batzordea sortzeko erabakian zehaztutakoa, egiteko sortzen direnak dira batzorde bereziak. Agindutako lana bukatzean iraungitzen
dira eta, betiere, legegintzaldia amaitzean.
2. Batzorde bereziak dagokien sortze-erabakia hartu eta hurrengo 15
eguneko epearen barruan eratu beharko dira.
59. artikulua
1. Mahaiak, bi legebiltzar-taldek, legebiltzarkideen bosten batek edo Jaurlaritzak proposatuta, ikerketa bati ekitea erabaki ahal izango du Legebiltzarraren Osoko Bilkurak, interes publikoko edozein gairi buruz erantzukizun politikorik badagoen miatzeko.
2. Horretarako, proposamena egin duenak idatziz aurkeztu beharko dio
proposamena Mahaiari, ikerketaren xedea zehaztuz eta haren beharra justifikatuz. Erregelamendu honetako IV. tituluko II. kapituluan ezarritako prozedurari lotuz eztabaidatuko da ekimena.
3. Ikerketa egitea erabakitzen badu Legebiltzarrak, batzordea eratzeari
ekingo zaio.
60. artikulua
1. Ikerketa-batzordeek legebiltzar-taldeetako bina ordezkari izango dituzte
eta boto haztatuaz hartuko dituzte erabakiak.
2. Ikerketa-batzordeek lan-egitasmo bat egingo dute eta, Legebiltzarreko
lehendakariaren bidez, edozein partikular, agintari edo funtzionarioren agerraldia eskatu ahal izango dute, deklarazioa egin dezaten.
Batzordean agertzeko eskaria gutxienez zazpi egun natural lehenago egin
beharko da, salbu eta premia larriaren ondorioz denbora gutxiagoan egiten
bada; edonola ere, epe hori ez da inoiz hiru egunetik beherakoa izango. Eskaria modu sinesgarrian egindako zitazio baten bidez helaraziko da, eta honako
hauek zehaztuko dira:
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a) zein egunetan hartu den agerraldiari buruzko erabakia eta zein ikerketabatzordetan egitekoa den;
b) deitutako pertsonaren izen-abizenak;
c) agerraldiaren lekua, eguna eta ordua; era zehatzean ohartarazita geratuko da agertu ezean zeintzuk izan litezkeen erantzukizunak, indarrean dagoen legediaren arabera;
d) deitutako pertsonak zeri buruz eman behar dituen argibideak; deitutako
pertsonaren eskubideen aipamen zehatza; agerraldi-egilea, betiere, laguntza
emateko izendatu duen pertsonarekin azaldu ahal izango da.
3. Aurreko paragrafoan aipatutako agerraldiak irekiak izango dira. Hala
ere, ateak itxita egingo dira agerraldia egin behar duenak hala eskatzen badu.
4. Ikerketa-batzorde batek komenigarritzat jotzen badu bilkura Legebiltzarretik kanpo egitea edo batzordekide batzuk lanera Legebiltzarretik kanpora
bidaltzea, lehendakariari jakinaraziko dio.
5. Beren lanak egitean batzordeek delitu-aztarnarik sumatzen baldin badute, Fiskaltzari jakinaraziko diote.
61. artikulua
1. Ikerketa-batzordeek ez dute nahasiko beren lana auzitegien lanarekin,
iristen dituzten ondorioek ez dute lotura-indarrik izango auzitegientzat eta ez
diote eragingo epaitutako gauzaren balioari; batzordeek irizpen batean jaso
beharko dituzte beren ondorioak eta irizpen hori Legebiltzarreko osoko bilkuran eztabaidatuko da, berariaz irekitako epearen barruan legebiltzar-taldeek
aurkezten dituzten boto partikularrekin batera.
2. Legebiltzarreko lehendakariak, Bozeramaileen Batzordea entzun ondoren, eztabaidak antolatuko ditu eta esku-hartzeen denbora finkatuko.
3. Legebiltzarraren Osoko Bilkurak onetsitako ondorioak, bai eta onetsi
ez diren proposamenak ere, Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira.
4. Onetsitako ondorioak Eusko Jaurlaritzari jakinaraziko zaizkio.
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62. artikulua
1. Legebiltzarraren Osoko Bilkurak, Mahaiaren proposamenez edo bi legebiltzar-talderen nahiz legebiltzarkideen bostenaren ekimenez, azterketa-batzordeak sortzea erabaki ahal izango du, euskal gizarteari zuzenean eragiten
dion edozein gairi buruz.
2. Batzordea 60. artikuluko lehen paragrafoan xedatutakoari jarraiki eratuko da eta, hala erabakiz gero, azterkizun den gaiaren inguruko adituak hartu
ahal izango ditu aholkulari gisa. Adituen gehieneko kopurua ez da batzordekideen erdia baino gehiago izango.
3. Azterketa-batzordeek irizpen batean jaso beharko dituzte beren ondorioak eta irizpen hori batzordean edo Legebiltzarraren osoko bilkuran eztabaidatuko da, berariaz irekitako epearen barruan legebiltzar-taldeek aurkezten
dituzten boto partikularrekin batera.

VIII. KAPITULUA
Osoko Bilkura
63. artikulua
1. Lehendakariak osoko bilkurarako deia egin ahal izango du. Gai-zerrenda lehendakariak zehaztuko du Bozeramaileen Batzordearekin bat etorrita.
2. Bi legebiltzar-taldek edo legebiltzarkideen bosten batek eskatuta deitu
beharko du lehendakariak, nahitaez, osoko bilkurara.
3. Aurreko paragrafoan aipatzen den eskaerarekin batera, bilkuraren gaizerrenda aurkeztu beharko da beti. Erregelamendu honetan ezarritakoari jarraituz Legebiltzarreko osoko bilkuran eztabaidatu eta bozkatu ahal izateko
moduan dauden gaiak baino ez dira sartuko gai-zerrendan.
4. Mahaiaren iritziz eta Bozeramaileen Batzordea entzunda eskaerak aurreko paragrafoan zehaztutakoa betetzen baldin badu, bilkura-deia egingo du
lehendakariak, proposatutako gai-zerrenda aintzat hartuta, eskaera egin eta
hurrengo 15 egun naturalen barruan.
5. Osoko Bilkura balio osoz bildutzat jotzeko beharrezkoa izango da legebiltzarkideen erdiak gehi bat egotea bilkuran.
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64. artikulua
1. Legebiltzar-taldeetan bilduta eseriko dira legebiltzarkideak bilkura-aretoan eta eserleku bera izango dute beti. Bozeramaileen Batzordeak erabakiko
du legebiltzarkideen arteko eserleku-banaketa.
2. Eserleku bereziak egongo dira bilkura-aretoan Jaurlaritzako kideentzat,
Eusko Legebiltzarrak izendatutako senatarientzat eta, Erregelamendu honetako 150. artikuluan aurreikusitakoa gertatzen baldin bada, lurralde historikoetako instituzioetako ordezkarientzat.
3. Aipatutakoez gain, Legebiltzarreko langileak, beren eginkizunak betetzeko, eta lehendakariak berariaz baimendutakoak sartu ahal izango dira bilkura-aretoan.
65. artikulua
Osoko bilkurak bilkura bakartzat joko dira harik eta dagokien gai-zerrenda
amaitu arte, zerrendako gaiei buruzko erabakiak hartzeko behar den quorumaz 90. artikuluan agindutakoari kalte egin gabe.

IX. KAPITULUA
Diputazio Iraunkorra
66. artikulua
1. Erregelamendu eta Gobernurako Batzordeak osatuko du Diputazio
Iraunkorra.
2. Diputazio Iraunkorreko Mahaia Eusko Legebiltzarreko Mahaia izango da.
3. Lehendakariak egingo du Diputazio Iraunkorra biltzeko deia, artikulu
honetako ondorengo paragrafoetan ezarritakoari jarraiki, bere kabuz edo bi
legebiltzar-taldek edo Diputazioko kideen bosten batek eskatuta.
4. Aurreko paragrafoan aipatzen den bilkura-eskaerarekin batera, bilkurako gai-zerrenda aurkeztuko da beti, eta bakarrik osoko bilkurari dagozkion
eta luzamendurik onartzen ez duten gaiak sartuko dira gai-zerrendan.
5. Baldin eta, Legebiltzarraren Mahaiaren iritziz, eta bilkura-aldien arteko
garaian Bozeramaileen Batzordea entzunda, egindako eskaera aurreko para49
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grafoan ezarritakoari jarraitzen bazaio, lehendakariak bilkura-deia egingo du,
proposatutako gai-zerrenda aintzat hartuta, eskaera egiten denetik hurrengo
bost egunera bitartean.
6. Erregelamenduan osoko bilkuraz araututakoa erabiliko da Diputazio
Iraunkorraren bilkurak eta jarduna arautzeko ere.
67. artikulua
Diputazio Iraunkorrari dagokio Legebiltzarraren botereak zaintzea, haren
eginkizunak betetzea eta aurreko artikuluan aipatzen diren gaiak erabakitzea,
Legebiltzarra bilkura-aldien arteko garaia izateagatik bilduta ez dagoenean,
deseginda dagoenean edo bere agintaldia bukatuta dagoenean.
68. artikulua
Aztertutako gaien eta hartutako erabakien kontua emango du Diputazio
Iraunkorrak, Legebiltzarrak egiten duen hurrengo lehen osoko bilkuran. Hauteskundeak egin eta gero, Legebiltzarreko Mahaiari egingo dio kontu-ematea,
behin hautatutakoan, eta Mahaiak Osoko Bilkurari aurkeztuko dio eratze-bilkuraren ondoko lehen bilkuran.

X. KAPITULUA
Idazkaritza Nagusia
69. artikulua
1. Legebiltzar Administrazioa da Legebiltzarreko Idazkaritza Nagusia.
2. Legebiltzarreko organoei laguntzea eta aholkuak ematea da Idazkaritza
Nagusiaren eginkizuna.
3. Idazkaritza Nagusia, legelari nagusiaren buruzagitzapean, zuzendaritzetan antolatuko da, eta zuzendaritzok zerbitzu, atal eta unitateetan.
70. artikulua
1. Legelari nagusiak Idazkaritza Nagusiaren titulartasuna izango du,
Mahaiaren zuzendaritzapean, Legebiltzarreko langile eta zerbitzu guztien ar50
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duradun nagusia izango da eta laguntza eta aholkularitza emango die Legebiltzarreko organo artezkariei.
2. Mahaiak izendatuko du legelari nagusia Legelarien Kidegoa osatzen
dutenen artetik, lehendakariak proposatuta. Mahaiaren aurrean erantzungo
du bere egitekoez.
71. artikulua
1. Dagokien izendapenaren indarrez, Legebiltzarrarekin zerbitzu profesionalak emateko harreman-lotura duten eta ordainsariak Legebiltzarraren aurrekontuaren gain jasotzen dituzten langileek osatuko dute Legebiltzarraren
zerbitzuan dagoen langileria.
2. Inpartzialtasun- eta profesionaltasun-irizpideei jarraituz eta dagozkien
nagusi hierarkikoek emandako jarraibideei lotuz jokatuko dute, betiere, Legebiltzarreko langileek.
3. Konfiantzako langileak kontratatzea aurreikusi ahal izango da, Langileen Estatutuan ezarritakoari lotuta, Mahaiaren edo beste organo batzuen zerbitzuan jarduteko.
72. artikulua
Legebiltzarraren zerbitzuan dauden funtzionarioen eta gainerako langileen
eskubideak, betebeharrak, egoerak eta eginkizunak arautuko ditu Langileen
Estatutuak.

II. TITULUA
JARDUTEKO XEDAPEN OROKORRAK
I. KAPITULUA
Bilkurak
73. artikulua
1. Legebiltzarrak ohiko bi bilkura-aldi izango ditu urtero, irailetik abendura eta otsailetik ekainera.
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2. Ezohiko bilkura-aldi bat antolatzea edo ezohiko bilkurak egitea erabaki
ahal izango du Lehendakaritzak, Bozeramaileen Batzordearekin bat etorrita,
Jaurlaritzak, Diputazio Iraunkorrak edo legebiltzarkideen heren batek hala eskatuz gero. Eskaeran berariaz jaso beharko da eskatutako ezohiko bilkurarako
proposatzen den gai-zerrenda, eta gai-zerrenda agortutakoan amaiera emango zaio bilkurari.
3. Hala batzordeen nola Legebiltzar osoaren ezohiko bilkurei dagokienez,
Erregelamendu honek ohiko bilkuretarako aurreikusitakoari jarraituko zaio
deialdia egiterakoan eta behin betiko gai-zerrenda finkatzerakoan.
4. Mahaiak, 36. artikuluko 1.1) paragrafoan izendatutako ahalmena baliatuz, eta Bozeramaileen Batzordearekin bat etorrita, egutegi bat ezarri ahal izango du bilkura-aldi osorako edo zati baterako, legebiltzar-lana planifikatzeko.
74. artikulua
Aste bakoitzeko astelehenetik ostiralera, biak barne, egin ahal izango dira
bilkurak.
75. artikulua
1. Legebiltzarraren osoko bilkurak jendaurrekoak izango dira, salbu eta isilpekoak izatea erabakitzen denean, hurrengo artikuluan ezartzen denari lotuz.
2. Batzordeen bilkurak ateak itxita egingo dira. Hala ere, Jaurlaritzako
kideek ahalmena izango dute batzordeen bilkuretara joateko eta bilkuretan
hitz egiteko. Gizarte-hedabideetako ordezkariak ere egon ahal izango dira bilkuran, nortasuna behar bezala egiaztatuta.
3. Legebiltzar-bilkurak jarraitzea posible egiteko beharrezkoak diren neurri teknikoak hartu ahal izango ditu Legebiltzarreko Mahaiak, hurrengo artikuluaren aplikazioak ezartzen dituen mugekin.
76. artikulua
1. Legebiltzar osoaren eta batzordeen bilkurak isilpekoak izango dira:
1) Legebiltzarraren barne-gobernuko gaiak aztertzen direnean.
2) Legebiltzarraren edo legebiltzarkideen izen onari dagozkion gaiak aztertzen direnean eta, betiere, legebiltzarkideei legebiltzar-izaera aldi baterako
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edo behin betiko kentzeaz eztabaidatzen denean edo legebiltzar-diziplinari dagokion beste edozein gairi buruz eztabaidatzen denean.
3) Legebiltzarkidearen Estatutuaren Batzordea biltzen denean.
4) Ikerketa-batzordeen bileren eta eztabaiden kasuan, harik eta irizpena
Osoko Bilkurak onartu arte, salbu eta irizpenaren edukia isilpekoa izatea erabakitzen bada.
5) Osoko Bilkurak edo batzordeak, bere kideen gehiengo osoz, hala erabakitzen duenean, dagokion mahaiak, Jaurlaritzak, bi legebiltzar-taldek edo
osoko bilkurako edo batzordeko kideen bostenak eskatuta.
2. Bilkura isilpekoa izatea eskatuta, gaiari buruz eztabaidatzeari ekingo
zaio, eta besterik gabe isilpekoa izango da eztabaida hori. Eztabaida amaitutakoan, erabakia hartuko da eta erabaki den izaerarekin jarraituko da bilkura
egiten.
77. artikulua
1. Dagokion akta egingo da Legebiltzar osoaren eta batzordeen bilkuretan. Eztabaidatutako gaiak, hizlarien izenak, gertatutako gorabeherak eta, betiere, hartutako erabakiak jasoko dira, laburki, aktan.
2. Legelariek idatziko dituzte aktak eta idazkariak sinatuko ditu, lehendakariaren oniritziarekin. Osoko bilkuretakoak legebiltzar-taldeetako bozeramaileei banatuko zaizkie, eta batzordeetakoak batzordeko kideei.
3. Osoko bilkurako akta jakinarazi eta zazpi egunen buruan erreklamaziorik ez baldin badago, onetsitzat joko da. Bestelakoan, hurrengo osoko bilkuran aurkeztuko da erabakitzeko. Batzordeetako aktak batzordearen hurrengo
bilkuraren hasieran onetsiko dira.

II. KAPITULUA
Gai-zerrenda
78. artikulua
1. Legebiltzarreko lehendakariak jarriko du osoko bilkuretako gai-zerrenda, Bozeramaileen Batzordearekin bat etorrita.
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2. Batzorde bakoitzeko lehendakariak jarriko du batzordeko gai-zerrenda,
batzordeko Mahaiari entzunda eta, hala badagokio, Legebiltzarreko Mahaiak
onetsitako lan-egutegiaren arabera.
3. Osoko Bilkurak eta batzordeek erabaki ahal izango dute jarritako gaizerrenda aldatzea, beren lehendakariek, bi legebiltzar-taldek edo beren kideen
bostenak proposatuta. Taldeek beren jarrera azaltzeko txanda izango dute.
4. Hala osoko bilkuran nola batzordean beste gai bat sartu nahi denean,
beteta eduki beharko ditu gai horrek gai-zerrendan sartu ahal izateko Erregelamenduak ezarritako tramiteak. Dena dela, Erregelamenduarekiko baldintzak
bete gabe ere sartu ahal izango da gai berria gai-zerrendan, taldeetako bozeramaileek aho batez hala erabakiz gero.

III. KAPITULUA
Eztabaidak
79. artikulua
Aztertu beharreko gaiari buruzko txostena, irizpena edo dokumentazioa
gutxienez 48 ordu lehenago banatu ez baldin bada, ezin izango da aztertu gaia
batzordean edo osoko bilkuran, salbu eta aurreko artikuluan aurreikusitako
kasuetan.
80. artikulua
1. Osoko bilkuretan, Legebiltzarreko lehendakariak eztabaidak zuzentzen
eta antolatzen ditu. Batzordeetako bilkuretan, eginkizun berak izango dituzte
batzordeetako lehendakariek.
2. Erregelamendu honetan eztabaiden gainean ezartzen dena gorabehera, lehendakariak, Bozeramaileen Batzordearekin edo batzordeko bozeramaileekin bat etorrita, ahalmena izango du eztabaidak eta bozketak antolatzeko
eta, eztabaiden eta bozketen garrantzia baloraturik, esku-hartzeen kopurua
eta denbora gehitzeko edo gutxitzeko, bai eta, taldeen eta gaien inguruabarrak aztertu eta neurtu ondoren, gai jakin batean talde bakoitzari dagozkion
txandak batzeko ere.
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81. artikulua
1. Legebiltzarkide batek ere ezin izango du hitz egin hitza eskatu eta
lehendakariak eman gabe.
2. Lehendakariak legebiltzarkide bati esku hartzeko dei egin eta legebiltzarkidea aretoan ez baldin badago, hitz egiteari uko egin diola iritziko zaio.
Legebiltzarkide horrek berak edo bere taldeak aurkeztu baldin badu eztabaidagai den ekimena, bertan behera gelditutzat joko da. Hala ere, gai jakin batean
hitz egiteko den legebiltzarkidea taldeko beste edozein legebiltzarkidek ordezkatu ahal izango du, aurretik lehendakariari jakinarazita.
3. Txanda orokorretan, kide gutxien duen taldetik hasita esku hartuko
dute legebiltzar-taldeek, salbu eta Erregelamendu honek bestelako ordena erabakitzen duenean.
4. Txanda bera batera erabiliko dutela adierazten duten legebiltzarkideek
eta taldeek beren artean erabaki ahal izango dute esku-hartzearen hurrenkera,
aurretik lehendakariari jakinarazita.
5. Lehendakariak, lehendakariordeek edo idazkariek eztabaidetan parte
hartu nahi dutenean, utzi egingo dute Mahaiko beren eserlekua eta, gaiaren
eztabaida eta bozketa bukatutakoan, lehengo eserlekura itzuliko dira.
6. Eskatzen duten bakoitzean hitz egin ahal izango dute Jaurlaritzako kideek eztabaidagai den ekimenari buruz, betiere ahaztu gabe Legebiltzarreko
lehendakariari dagokiola eztabaida antolatzeko ahalmena.
82. artikulua
Oro har, hizlariari ezin izango zaio hitzaldia moztu. Lehendakariak moztuko dio bakarrik, denbora agortu zaiola ohartarazteko, gaiari lot dakiola edo
portaera alda dezala eskatzeko, hitza kentzeko edo Legebiltzarrari edo legebiltzarkideren bati edo publikoari portaera alda dezala eskatzeko.
83. artikulua
1. Lehendakariak betearazi egingo ditu izendatutako denborak.
2. Ezarritako denbora bukatutakoan, lehendakariak, hizlariari bere esku-hartzea amaitzeko bi aldiz eskatu ondoren, hitza kenduko dio, eta hizlariak
handik aurrera esaten duen ezer ez da jasoko ez aktan ez Bilkura Egunkarian.
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84. artikulua
1. Lehendakariaren iritziz, eztabaidan zehar aipamenen bat egiten baldin
bada legebiltzarkide batez edo legebiltzarkide baten jokabideaz edo legebiltzartalde baten izen onaz edo duintasunaz balio-iritziak edo zehazgabetasunak biltzen dituena, hitz egiteko aukera emango zaio aipatutako legebiltzarkideari
edo aipatutako taldearen ordezkariari, gehienez ere bost minutuz, eta eztabaidagaiaren muinean sartu gabe, egindako aipamenei ez besteri erantzuteko.
Legebiltzarkideak muga horiek gainditzen baditu, lehendakariak berehala kenduko dio hitza.
2. Bilkura berean erantzungo zaie bakarrik aipamenei. Aipatutakoa aretoan ez badago, taldeko beste legebiltzarkide batek esku hartu ahal izango du
haren izenean; bestelakoan, aretoan egon gabe aipatutakoak hurrengo bilkuran esku hartu ahal izango du.
85. artikulua
1. Eztabaida dagoenean dagoela, Erregelamendua betetzea eskatu ahal
izango dute legebiltzarkideek. Horretarako, aplikatzeko eskatzen duten artikulua edo artikuluak aipatu beharko dituzte. Ez da inolako eztabaidarik egiterik
izango, eta egindako alegazioa ikusirik lehendakariak hartzen duen erabakiari
men egingo zaio.
2. Aztertzen ari den gaia argitzeko egokitzat jotzen dituen arauak edo dokumentuak irakurtzeko eskatu ahal izango du legebiltzarkide orok eztabaidan
zehar edo botoa eman baino lehen. Lehendakariak ukatu ahal izango ditu
irakurketak, baldin eta eztabaida luzatzekoak, eztabaidagaitik nabarmenki aldenduak edo alferrikakoak direla uste badu.
86. artikulua
1. Erregelamenduan agindu berezirik ez baldin badago, eztabaida orotan
taldeek beren jarrera adierazteko txanda bat izango dutela ulertuko da, eta gai
ororen gaineko eztabaidan esku-hartzeak gehienez ere 10 minutukoak izango
direla. Erantzuteko txandak, berriz, gehienez bost minutukoak izango dira.
2. Osoko eztabaidetan, aldeko txanda eta aurkako txanda izango dira, 30
minutukoak. Erantzuteko txanda ere egon ahal izango da, 10 minutukoa.
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87. artikulua
Eztabaida orotan, hizlari baten argudioei beste hizlari batzuek kontra egiten badiote, erantzuteko txanda izango du hizlariak, gehienez ere bost minutukoa.
Proposamen baten aurkako txanda erabiltzeko eskubideak iraungo du
proposamena erretiratuta egon arren, baldin eta proposamenaren aldeko
txanda egin bada.
88. artikulua
Lehendakariak, Mahaiari entzunda, beti erabaki ahal izango du eztabaidari amaiera ematea gai bat behar adina eztabaidatuta dagoela uste badu. Legebiltzar-talde bateko bozeramaileak eskatuta ere erabaki ahal izango du. Eztabaida amaitzeko eskaera honi dagokionez, amaitzearen aldeko hizlari batek
eta kontrako beste batek hitz egin ahal izango dute, gehienez ere bost minutuz
bakoitzak.

IV. KAPITULUA
Bozketak
89. artikulua
1. Pertsonala eta beste inoren esku ezin utzizkoa da legebiltzarkideen botoa:
a) Emakume legebiltzarkideek amatasuna dela-eta sei asteko atsedenaldia
izango dute erditu ondoren. Aldi horretan bozeramailearen edo beste legebiltzarkide baten esku utzi ahal izango dute beren botoa.
b) Amatasun nahiz aitatasun arrazoiengatik osoko bilkuretako eztabaidetan eta bozketetan egoterik ez duten legebiltzarkideek bozeramailearen edo
beste legebiltzarkide baten esku utzi ahal izango dute beren botoa.
Boto-eskuordetza Legebiltzarreko Mahaiari zuzendutako idazkiaren bitartez egingo da. Idazkian, boto-eskuordetza egiten duenaren eta jasotzen duenaren izenak adieraziko dira, baita eskuordetza hori zein eztabaida eta bozketatan baliatzekoa den ere edo, hala badagokio, eskuordetzak zenbat iraungo
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duen. Mahaiak, eskaria tramitatzeko onartzearekin batera, eskuordetzako botoa erabiltzeko prozedura eta gehieneko denbora ezarriko ditu.
2. Legebiltzarkideek ezin izango dute boto-eskubidea baliatu beren estatutuari lotutako gaietan.
3. Behin bozketa hasitakoan, ezin izango da bozketa eten eta ezein legebiltzarkide ezin izango da bilkura-aretora sartu edo bilkura-aretotik irten, ezta
bozketa bukatu arte lehendakariak hitza eman ere.
90. artikulua
1. Erabakiak hartzeko, Legebiltzarreko organoek Erregelamenduari lotuz
eta beren kideen gehiengoa bilkura-aretoan dagoela bildu beharko dute.
2. Aurreko paragrafoan agindutakoa gorabehera, legebiltzarkideren batek quoruma egiaztatzeko eskatu eta paragrafo horretan adierazitakoa ez baldin badago, atzeratu egingo da bozketa, gehienez ere bi ordu. Denbora hori
igarota, balio osokoa izango da bozketa baldin eta aretoan dauden legebiltzarkideak organoa osatzen duten kideen herena baino gehiago badira.
3. Bozketa bakoitza hasi aurretik bakarrik eskatu ahal izango da quoruma
egiaztatzea. Behin bozketa hasitakoan, ezin izango da aurkatu erabakiaren
baliozkotasuna, boto-emaileen kopurua dena delakoa izan bada ere.
91. artikulua
1. Autonomia Estatutuak, legeek edo Erregelamendu honek gehiengo berezirik eskatzen ez badute, emandako botoen gehiengo soilez hartuko dira
erabakiak.
2. Abstentzioak, boto zuriak edo boto baliogabeak kontuan izan gabe,
aldeko botoak aurkakoak baino gehiago diren kasuan ulertuko da dagoela
gehiengo soila.
3. Legebiltzarreko organoko eskubidezko kideen erdiek baino gehiagok
boto bera ematen dutenean ulertuko da dagoela gehiengo osoa.
92. artikulua
1. Berdinketa gertatzen bada bozketaren batean, berriro egingo da. Orduan ere berdinketa gertatzen bada, hurrengo bilkuran botatuko da berriro,
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eta orduan ere berdinketa gertatzen bada, ezetsitzat joko da delako irizpen,
artikulu edo proposamena.
2. Aurreko arautik kanpo geratuko da batzordeko tramitea; 47. artikuluko 2. paragrafoan ezarritakoa aplikatuko da tramite horrelakoetan.
93. artikulua
Prozedura hauetako bati jarraituz hartuko ditu Legebiltzarrak bere erabakiak:
a) Lehendakariak egindako proposamenaren baiespena.
b) Ohiko bozketa.
c) Jendaurreko bozketa, izen-abizenez deituta.
d) Isilpeko bozketa.
e) Bola bidezko bozketa.
94. artikulua
Lehendakariak egiten dituen proposamenek, behin iragarri eta gero, eragozpenik edo kontrakorik eragiten ez badute, baiespenez onetsita daudela
ulertuko da.
95. artikulua
1. Ohiko bozketa, lehendakariak zer erabakitzen duen, modu hauetako
bat erabiliz egin ahal izango da, Mahaiarekin bat etorrita:
a) Zutik jarriko dira, lehenik, alde daudenak, gero aurka daudenak eta,
azkenik, abstenitzen direnak. Lehendakariak idazkariei aginduko die kontaketa egiteko, baldin eta emaitzaz zalantza badu edo, emaitza aldarrikatu eta gero
ere, talderen batek boto-kontaketa egitea eskatzen badu.
b) Prozedura elektronikoa erabiliko da, legebiltzarkide bakoitzak zer boto
eman duen eta azken emaitzak egiaztatzen dituena.
2. Boto elektronikoari dagokionez, legebiltzarkideak adierazitakoa bezalako botoa emateko ezintasunen bat bada, lehendakariak, bilkuran dagoen lege59
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biltzarkideak nahiz bere taldeko bozeramaileak eskatuta, beharrezko neurriak
hartuko ditu ezintasunak eragindako legebiltzarkidearen asmoa bozketaren
emaitzan ager dadin eta, beharrezkoa izanez gero, prozedura elektronikoz
egindako bozketa errepikatzea aginduko du.
96. artikulua
1. Bozketa jendaurrekoa izango da, legebiltzarkideei izen-abizenez deituta, edo isilpekoa izango da honako kasu hauetan:
a) Erregelamenduak hala agintzen duenean.
b) Bi legebiltzar-taldek eskatzen dutenean.
c) Legebiltzar-organoa osatzen duten kideen bostenak eskatzen duenean.
Eskaera desberdinak egiten baldin badira, isilpekoa izango da bozketa.
2. Dei bidezko jendaurreko bozketan, idazkarietako batek legebiltzarkideen izena esango du, eta «bai» edo «ez» erantzungo dute legebiltzarkideek,
edo abstenitu egingo direla adieraziko dute. Osoko bilkuran, alfabeto-ordenan
egingo da deia, zozketaz atera den abizena duen legebiltzarkidetik hasita. Azkenean botatuko dute Jaurlaritzako kide diren legebiltzarkideek eta Mahaiko
kideek. Batzordeetan, kideen alfabeto-ordenari jarraituko zaio.
3. Isilpeko bozketa modu hauek erabiliz egin ahal izango da:
a) Boto elektronikoaren bidez edo beste modu batez, hala eskatzen badute bi legebiltzar-taldek. Nork bere botoa inork ikusi gabe emango duela bermatuko da.
b) Txartelen bidez, lehendakariak hala erabakitzen duenean, pertsonak
hautatu behar direnean edo bi legebiltzar-taldek hala egiteko eskatzen dutenean. Izen-abizenez dei egingo zaie legebiltzarkideei, alfabeto-ordenan,
Mahaira hurbildu eta boto-ontzian sar dezaten txartela.
97. artikulua
Lehendakariaren inbestidurarako bozketak, zentsura-mozioari buruzko
bozketak eta konfiantza-arazoari buruzko bozketak beti izango dira jendaurrekoak eta legebiltzarkideei izen-abizenez deituta.
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98. artikulua
1. Bola bidezko boto-kontaketa norbaiten egintzak edo jokabidea kalifikatzeko egiten den bozketa orotan egin ahal izango da.
2. Bozketa mota hau egiteko, legebiltzarkide bakoitzak, Mahaira hurbiltzean, bola zuria eta bola beltza jasoko ditu lehendakariaren eskutik, eta jokabidea onesten badu bola zuria eta gaitzesten badu bola beltza sartuko du horretarako jarritako boto-ontzian. Beste boto-ontzi batean sartuko du gelditu
zaiona.
3. Berdinketa gertatuz gero, bola zuriek adierazitakoa garaituko da.
99. artikulua
1. Gai bati buruzko bozketa amaitutakoan eta boto-kontaketa egindakoan, emaitza jendaurrean jakinaraziko du lehendakariak, emandako botoak
eta izandako abstentzioa zehaztuta, eta proposamena onetsita edo ezetsita
geratu dela adieraziko du edo, hala badagokio, pertsona bat hautatu edo izendatu dela.
2. Eztabaidatzeko diren ekimenen puntu baten edo gehiagoren bozketa
bereiz egitea eskatu ahal izango du legebiltzar-talde batek.
Lehendakariak bozketa bereiz egitea onartuko du baldin eta proposamen-egileak onartzen badu.
3. Lege-proiektuetan eta lege-proposamenetan, osoko bozketaren ondoren edo azken bozketaren ondoren egin ahal izango da bakarrik boto-azalpena.
4. Ez da boto-azalpenik egiterik izango bozketa isilpekoa izan bada, edo
legebiltzar-talde guztiek aukera izan badute aurreko eztabaidan esku hartzeko.
Hala ere, azkeneko kasu horretan, legebiltzar-talde batek eztabaidan esku hartu eta eztabaidaren ondorioz aldatu egin badu bere botoa, eskubidea izango du
boto-aldaketa azaltzeko.
5. Ez da onartuko banakako boto-azalpenik egitea, salbu eta azalpentxanda eskatzen duenak bere taldeak emandakoaren kontrako botoa eman
badu isilpekoa ez den bozketan.
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V. KAPITULUA
Epeak zenbatzea eta dokumentuak aurkeztea
100. artikulua
1. Epeak, betiere, jakinarazpena edo argitalpena egin eta biharamunetik
hasiko dira zenbatzen eta, aurkako agindurik ezean, Erregelamendu honetan
egunka adierazten diren epeak egun baliodunetan zenbatuko dira, larunbatak,
igandeak eta jaiegun izendatutakoak kanpoan utzita.
Hilabeteka adierazten diren epeak, datatik datara zenbatuko dira. Epea
amaitzen den hilean ez badago epea zenbatzen hasi den egun berdina, epea
hilaren azken egunean amaitzen dela ulertuko da.
Erregelamendu honetako epeak zenbatzerakoan, abuztua hilabete baliogabea izango da.
2. Eten egingo da zenbaketa bilkura-aldi bat amaitzean, salbu eta gaia
ezohiko bilkura bateko gai-zerrendan sartuta badago. Kasu horretan, Legebiltzarreko Mahaiak ezarriko ditu baliodun bihurtu beharreko egunak, bilkura
berezia egin ahal izateko tramiteak bete daitezen bakarrik.
3. Aurreko paragrafoan ezarritakoa alde batera utzi gabe, bilkura-aldi baten amaieran ez dira etengo idatziz erantzuteko galderei eta dokumentazio-eskaerei erantzuteko epeak, Mahaiak tramitatzeko onartu baditu ekimen horiek.
101. artikulua
1. Erregelamendu honetan ezarritako epeak luzatu edo laburtu egitea erabaki ahal izango du Legebiltzarreko Mahaiak.
2. Epeak ez dira beste hainbeste baino gehiago luzatuko, ez eta erdia baino gehiago laburtuko, aparteko kasuetan izan ezik.
102. artikulua
1. Astelehenetik ostiralera aurkeztu ahal izango dira dokumentuak Legebiltzarreko Idazkaritza Nagusiko Erregistroan. Epe barruan aurkezten diren
dokumentuak onartuko dira, legebiltzar-talde batek eskatuta, baldin eta indarrean dauden arauetan horretarako ezarritako baldintzak betetzen badira.
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2. Aurreko erregistroan edo batzordeetako Mahaian aurkezten diren idazkiak zein ekimen mota diren identifikatzeko moduan aurkeztu beharko dira
eta erreferentziako izenburua eduki beharko dute goian.
3. Idazki bat epe jakin batean aurkeztu behar bada, epea amaitzen den
egunaren hurrengo egun balioduneko hamabiak arte aurkeztu ahal izango da,
Legebiltzarreko Idazkaritza Nagusiko Erregistroan. Aurrekoa ez da aplikatuko
Erregelamendu honetako 176 eta 182. artikuluetan ezarritako kasuetan.
4. Euskarri informatikoan ere aurkeztu ahal izango dira dokumentuak,
Legebiltzarreko Mahaiak jartzen dituen arauei lotuta.

VI. KAPITULUA
Presakotzat jotzea
103. artikulua
1. Gai bat presako prozedura erabilita tramitatzea erabaki ahal izango du
Legebiltzarreko Mahaiak, Jaurlaritzak edo ekimenaren egileak hala eskatuta,
baldin eta presa behar bezala arrazoitzen bada.
2. Aurreko erabakia hartzearekin batera, epe berriak ezarriko ditu
Mahaiak. Ohiko epeen erdia iraungo dute epe horiek, aparteko inguruabarrik
izan ezean.

VII. KAPITULUA
Legebiltzarreko lanak argitaratzea
104. artikulua
Hauek izango dira Legebiltzarraren argitalpen ofizialak:
1. Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofiziala.
2. Eusko Legebiltzarraren Bilkura Egunkaria.
105. artikulua
1. Honako hauek argitaratuko dira Eusko Legebil
tzarraren Aldizkari
Ofizialean: lege-proiektuak eta lege-proposamenak, boto partikularrak eta
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zuzenketak, lantaldeen txostenak, batzordeen irizpenak, Osoko Bilkuraren
erabakiak, legez besteko proposamenak, interpelazioak, mozioak, galderak
eta galderen erantzunak isilpean eduki beharrekoak ez direnean, Jaurlari
tzaren komunikazioak eta, Erregelamendu honetako xedapenen batek hala
ezarri eta Lehendakaritzak agintzen badu, beste edozein testu edo dokumentu.
2. Legebiltzarreko lehendakariak edo batzorde batekoak presa- edo
premia-arrazoiak direla medio agindu ahal izango du aurreko paragrafoan
aipatutako dokumentuen jakinarazpena bermatuko duen erreprodukzio telematiko edo mekanikoa egitea, eztabaidatu behar dituen organoko partaide diren legebiltzarkideei banatzeko. Hala ere, Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira gero testu horiek edo, aparteko kasuetan, aurkeztu izanaren berri
hutsa.
Argitaratu egingo dira isilpeko bilkuretan hartutako erabakiak, salbu eta
Mahaiak isilpeko izaera dutela erabakitzen badu.
106. artikulua
1. Bilkura-egunkarietan oso-osorik jasoko dira jendaurreko bilkuretan
izandako esku-hartze guztiak eta hartutako erabaki guztiak, bai eta izandako
gorabeheren berri eman ere, 115. artikuluko 2. paragrafoan ezarritakoari kalte egin gabe.
2. Lehendakaritzan gordeko dira Legebiltzar osoaren eta batzordeen isilpeko bilkuren irudizko, hotsezko edo idatzizko erregistroak.
107. artikulua
1. Beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu Legebiltzarreko Mahaiak hedabideei legebiltzar-organoen jardunari buruzko informazio egokia emateko.
2. Mahaiak berak arautuko du aurreko paragrafoan aipatutako hedabideetako profesionalei egiaztatze-agiriak ematea, eta araudi bat egingo du egokitu ahal zaizkien lokaletara sar daitezen eta joatea daukaten bilkuretara joan
daitezen. Legebiltzarreko Mahaiak baimendu beharko ditu, orobat, irudizko
edo hotsezko grabazioak, eta horretarako beharrezkoak iruditzen zaizkion
arauak emango ditu.
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108. artikulua
1. Eusko Legebiltzarrak bere jardunaren erabateko gardentasuna bermatuko du.
2. Herritar guztiek izango dute Legebiltzarreko dokumentuak ikusteko eskubidea. Horretarako, Legebiltzarrak legebiltzar-dokumentuen herritarrentzako erregistroa sortuko du. Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean eta Bilkuren Egunkarian argitaratutako dokumentuak, bai eta legebiltzar-agiri eta
-ekimenez osatutako datu-baseetan daudenak ere, zuzenean eskuratu ahal
izango dira komunikazio-sare informatiko edo elektronikoen bidez. Modu horietan ezin eskura daitezkeen gainerako legebiltzar-dokumentuak idatzizko eskaria egin ondoren emango dira.
109. artikulua
Legebiltzarreko Mahaiak beharrezko neurriak hartuko ditu herritarrak, bitarteko telematikoen bidez, Legebiltzarrean tramitatzen diren ekimenen agirietara irits daitezen eta ekimen horiek tramitatzeko prozesuaren jarraipena
egin dezaten. Era berean, herritarren eta legebiltzarkideen arteko harremanak
errazteko prozedurak ezarriko ditu. Gardentasun-prozesu horri bide emateko:
a) Agirietara iristeko moduari dagokionez, bermatu beharko da ekimenen
espedienteei gehitzen zaizkien dokumentu idatziak formalki tramitatzeko onartzen direnetik edo tramitazio-aldiren bat igarotzen dutenetik gehienez ere bi egunera egongo direla erabilgarri. Era berean, irudizko eta hotsezko erregistroak
gehienez ere hiru eguneko epean gehitu beharko zaizkie espediente digitalei.
b) Herritarrei informazioa bilatzen lagunduko dieten prozedurak izango
dira. Horretarako, espedienteak estatistikoki taldekatuko dira eta katalogatuko edukiaren edota motaren arabera. Era berean, Interneten agertuko dira
legebiltzar-jarduerei dagozkien datu-baseetako bilaketa-tresnak.
c) Mekanismo telematikoak ezarriko dira herritarrek interesatzen zaien
edozein ekimenen jarraipen zehatza egitea izan dezaten. Interesa duten herritarrek eskubidea izango dute hautatutako ekimen edo gaiaren inguruan sortzen diren berritasunei buruzko informazioa izateko, gutxienez astero.
d) Legebiltzarrean lan egiten duten legebiltzarkideen fitxa eguneratuak argitaratuko dira. Horien bitartez legebiltzarkideek aurkeztutako ekimenetara
nahiz egindako esku-hartzeetara iritsi ahal izango da.
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e) Osoko bilkurak Internet bidez emateko zuzeneko zerbitzu bat egongo
da. Audio-seinalea hizkuntza ofizialetan entzun ahal izango da.
f) Bide elektronikoen bitartez jakitun ipintzeko iragarki-sistema bat ezarriko da, ekimen zehatzetan interesa duten herritarrek ekimen horiek tramitatuko diren egunaz eta organoaz informazioa jaso dezaten. Iragarki horien bidez
dagokion ekimenaren espedientera iristeko aukera egongo da.
110. artikulua
Eusko Legebiltzarreko webgunea dagoen parte hartzeko gunea ere erabili
ahal izango du edozein herritarrek iradokizunak eta ekarpenak jendaurrean
egiteko eta horien emaitza jakiteko.

VIII. KAPITULUA
Legebiltzarreko diziplina
1. Atala
Legebiltzar-esparruko ordena
111. artikulua
Legebiltzarraren esparruan eta Legebiltzarreko toki guztietan ordena egon
dadin zainduko du lehendakariak. Horretarako, egokitzat jotzen dituen neurri
guztiak hartu ahal izango ditu, eta, hala badagokio, epaileen esku jarriko ditu
ordena hausten dutenak.
112. artikulua
Pertsona batek Legebiltzarraren barruan, bilkuran edo bilkuratik kanpo,
legebiltzarkide izan edo izan gabe, egitez edo hitzez istilu larria sortzen baldin
badu, kanporatua izango da berehala.
113. artikulua
1. Tribunetan ordena egon dadin zainduko du lehendakariak jendaurreko
bilkuretan.
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2. Tribuna horietan norbaitek ordena hausten badu edo behar bezalako
portaera ez badauka, Legebiltzarretik kanporatua izango da berehala lehendakariak aginduta. Horrez gainera, Legebiltzarreko segurtasun-zerbitzuek dagozkion diligentziak egiteko aginduko du, hala baderitzo, lehendakariak, gertatutakoak delitu edo hutsegite izango balira erabiltzeko.
2. Atala
Gaiari lotzeko eta ordena zaintzeko deia
114. artikulua
1. Gaiari lotzeko deia egingo zaie hizlariei aztertzen ari den gaitik kanpo
jarduten diren bakoitzean, gaiarekin loturarik ez duten zehaztasunetan sartuak
direlako, edo lehendik eztabaidatuta eta bozkatuta dagoenera itzuliak direlako.
2. Hizlari bati gaiari lotzeko deia hirugarren aldiz egin behar badio lehendakariak esku-hartze berean, kendu egingo dio hitza.
115. artikulua
1. Kasu hauetan egingo zaie ordenarako deia legebiltzarkideei eta hizlariei:
1) Legebiltzarraren, legebiltzarkideen, instituzioen edo beste edozein pertsona edo erakunderen izen onarentzat iraingarriak diren hitzak esaten, irudiak edo mezu grafikoak erakusten edo iritziak adierazten dituztenean.
2) Eztabaidak behar bezala joan daitezen ezarritakoa betetzen ez dutenean beren hitzaldietan.
3) Bilkuretako ordena hausten dutenean etenaldiekin edo beste edozein
modutara.
4) Hizlari bati hitza kendu eta gero ere hitz egiten jarraitu nahi duenean.
2. Aurreko paragrafoko 1) puntuan aurreikusitako kasua gertatzen denean, esandako irainak zuzentzeko eskatuko dio lehendakariak legebiltzarkideari edo hizlariari eta Bilkura Egunkarian ez jasotzeko aginduko du. Eskaera
horri uko egiten bazaio, ordenarako deiak egin ahal izango ditu lehendakariak
67

EUSKO LEGEBILTZARRAREN ERREGELAMENDUA

bata bestearen atzean, eta hurrengo artikuluan aurreikusitako ondorioak izango dira.
116. artikulua
1. Legebiltzarkide edo hizlari bati bilkura berean hiru aldiz egin baldin bazaio ordenarako deia, kendu egingo zaio, hala badagokio, hitza, eta bilkuraren
gainerakoan aretoan ez egoteko zehapena ezarri ahal izango dio lehendakariak eztabaidarik gabe.
2. Bilkura-aretotik irteteko eskatuta ukatu egiten bada zehatutako legebiltzarkidea, kanporaketa betetzeko beharrezkoak iruditzen zaizkion neurriak
hartuko ditu lehendakariak. Kasu horretan, gainera, Mahaiarekin bat etorrita,
hurrengo bilkurara joateko debekua ezarri ahal izango dio lehendakariak,
118. artikuluan ezarritakoa ahaztu gabe.
3. Atala
Legebiltzarkideen betebeharrak ez betetzeak dakartzan
arau-hauste eta zehapenak
117. artikulua
Diziplina-zehapena ekar dezaketen arau-hausteak honela sailkatzen dira:
oso larriak, larriak eta arinak.
118. artikulua
Arau-hauste oso larriak egin direla joko da honako hauek gertatzen direnean:
1) Zehapena ezarri eta bete ondoren, legebiltzarkideak bere jokabideari
eusten dionean.
2) Legebiltzarraren barruan armak eramaten dituenean legebiltzarkideak.
3) Bilkura-aretotik kanporatua izan ondoren, handik irten nahi ez duenean legebiltzarkideak.
4) Erregelamendu honetako 19. artikuluan ezarritakoa urratzen duenean
legebiltzarkideak.
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5) Jardueren eta ondasunen adierazpenetan garrantzi ekonomikoagatik
edo gizartean duten eraginagatik eman beharrekoak diren datuak faltsutu edo
ezkutatzen dituenean legebiltzarkideak.
119. artikulua
Arau-hauste larriak egin direla joko da honako hauek gertatzen direnean:
1) Nahita, behin eta berriro edo nabarmenki, osoko bilkuretara edo batzordeko bilkuretara joan gabe gelditzen denean legebiltzarkidea. Ez da
ahaztu behar, gainera, Erregelamendu honetako 17.2 eta 28.3 artikuluetan
ezarritakoa.
2) Erregelamendu honetako 18. artikuluan ezarritako sekretu-betebeharra hausten duenean legebiltzarkideak.
3) Adierazpena aurkezten ez duenean legebiltzarkideak, adierazpena egiteko eskatu eta gero.
4) Aurkeztutako adierazpenetan ageri diren okerrak edo hutsuneak zuzentzen ez dituenean legebiltzarkideak, okerrak edo hutsuneak konpontzeko
eskatu eta gero.
5) Adierazpenetan azaldu beharrekoak ziren datuak faltsutu edo ezkutatzen direnean.
6) Legebiltzarraren barruan, bilkuran edo bilkuratik kanpo, legebiltzarkide
batek egitez edo hitzez istilu larria sortzen duenean.
120. artikulua
Arau-hauste arinak egin direla joko da honako hauek gertatzen direnean:
1) Legebiltzarkideei bilkura berean ordenarako deia hiru aldiz egitea, bilkuretako ordena hausten dutenean etenaldiekin edo beste edozein modutara.
2) Ezarritako epeetan adierazpena aurkezten ez dutenean legebiltzarkideek.
3) Legebiltzarraren, legebiltzarkideen, instituzioen edo beste edozein pertsona edo erakunderen izen onarentzat iraingarriak diren hitzak esaten, irudiak edo mezu grafikoak erakusten edo iritziak adierazten dituztenean.
69

EUSKO LEGEBILTZARRAREN ERREGELAMENDUA

4) Aurreko artikuluan aipatutako egintzak burutu arren, larritzat jotzeko
adinako garrantzirik ez dutenean.
121. artikulua
1. Arau-hauste oso larriengatik ezar daitekeen zehapena Erregelamendu
honetako 10. artikulutik 13. artikulura zehaztutako legebiltzarkide-eskubideez
aldi baterako gabetzea izango da, hiru hilabetetik sei hilabetera gehienez ere.
118. artikuluko 5) paragrafoan zehaztutako arau-hausteek berekin dakarte
behar ez bezala jaso diren diru kopuruak itzultzea.
2. Arau-hauste larriengatik ezar daitekeen zehapena Erregelamendu honetako 10. artikulutik 13. artikulura zehaztutako legebiltzarkide-eskubideez
aldi baterako gabetzea izango da, hiru hilabete baino gehiago izango ez den
aldirako. 119. artikuluko 4) eta 5) paragrafoetan zehaztutako arau-hausteek
berekin dakarte behar ez bezala jasotako diru kopuruak itzultzea.
3. Arau-hauste arinengatik honako zehapen hauek ezarri ahalko dira:
a) Kargu-hartze pribatua edo idatzizko ohartarazpena, eginbeharra betetzea agintzen duena.
b) Kanporatzea, Lehendakaritzak bilkura berean hiru aldiz ordenarako
deia egin eta gero.
c) Erregelamendu honetako 10. artikulutik 13. artikulura zehaztutako legebiltzarkide-eskubideez aldi baterako gabetzea, hilabete baino gehiago izango ez den aldirako, Legebiltzarraren, legebiltzarkideen, instituzioen edo beste
edozein pertsona edo erakunderen izen onarentzat iraingarriak diren hitzak
esaten, irudiak edo mezu grafikoak erakusten edo iritziak adierazten dituztenean.
122. artikulua
1. Zehapena eragin duten gertaerak delitu izan daitezkeela uste baldin
badu Mahaiak, eskumena duen epaile-organoari jakinaraziko dio lehendakariak.
2. Betiere Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira ezarritako zehapenak.
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4. Atala
Zehapen-prozeduraren tramitazioa
123. artikulua
1. Zehapen-prozedura Erregelamendu honi egokituko zaio eta, Erregelamendu honek aurreikusten ez dituen kasuetan, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko
30/1992 Legeari edo hura ordezten edo aldatzen duten legeei. Lege horren
IX. tituluko irizpideak betiere betetzekoak izango dira.
2. Edozein legebiltzarkidek edo legebiltzar-taldek egindako salaketa-idazki
batekin hasiko dira zehapen-prozedurak, 116. artikuluan adierazitakoa izan
ezik, eta gutxieneko eduki hau izango du idazkiak:
a) ustez erantzukizuna duen legebiltzarkidearen identifikazioa;
b) prozedura irekitzeko arrazoi diren gertaeren azalpen laburra, gertaera
horiek eduki lezaketen kalifikazioa eta legozkiekeen zehapenak, instrukzioan
erabakitzen denari kalte egin gabe;
c) espedientean jasotakoa ebazteko eskumena duen organoa eta eskumen
hori ematen dion araua.
124. artikulua
1. Legebiltzarkidearen Estatutuaren Batzordeak izango du eskumena
arau-hauste larrien edo oso larrien kasuetan diziplina-espedienteak ebazteko.
2. Legebiltzarkidearen Estatutuaren Batzordeak bere kideen artetik espedientearen instrukzio-egilea izendatuko du. Instrukzio-egilea ez da inoiz ere
izango espedientea ireki zaion pertsonaren legebiltzar-talde berekoa.
3. Instrukzio-egileak gertaerak zehazteko eta egiaztatzeko behar beste
eginbide aginduko ditu, eta gertaerak argitzera eta zehatzeko modukoak diren
erantzukizunak zehaztera eraman dezaketen behar beste froga eskatuko ditu.
125. artikulua
1. Instrukzio-egileak dagokion kargu-agiria idatzi eta jakinaraziko du.
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2. Kargu-agiria modu argi eta zehatzean idatzi beharko da, egotzitako
gertaerak jasoko ditu eta ustez egindako arau-haustea eta ezarri daitezkeen
zehapenak adieraziko ditu, Erregelamendutik aplikatzekoak diren xedapenen
aipu zehatza egitearekin batera. Orobat adierazi beharko da nor den instrukzio-egilea eta zein den zehapena jartzeko eskumena duen organoa.
126. artikulua
1. Kargu-agiriak erruduntzat jotakoa nor den adieraziko du eta 10 eguneko epe luzaezina emango dio, egoki iritzitako alegazioekin erantzun dezan.
2. Erruduntzat jotakoak, kargu-agiriari egiten dion erantzunean, beharrezko iritzitako eta zuzenbidean onargarri den edozein frogabide egitea proposatu dezake, eta haren iritziz egoerarekin zerikusia duten dokumentuak ere
erants ditzake.
127. artikulua
1. Instrukzio-egileak gehienez ere 15 eguneko epea izango du bidezko
iritzitako frogak egiteko, froga horiek gertaerak eta erantzuleak zeintzuk diren
zehazteko egokiak direlakoan.
2. Froga-aldia amaitu ondoren, instrukzio-egileak ebazpen-proposamena
idatziko du, non honako hauek adieraziko dituen: gertaeren azalpen zehatza,
egin bide den arau-haustea zehaztearren egindako kalifikazio juridikoa eta
erruduntzat jotakoak izan litzakeen erantzukizunak, bai eta ezarri beharreko
zehapenaren proposamena ere.
128. artikulua
1. Espedientea amaitu ondoren, instrukzio-egileak Legebiltzarkidearen
Estatutuaren Batzordeari aurkeztuko dio ebazpen-proposamena, eta aipatu
batzordeak erabakia hartuko du gehiengo soilaz.
2. Diziplina-prozedurari amaiera emango dion ebazpenak zuzenbideko
arrazoiak adierazi beharko ditu, espedientean aipatutako gai guztiak ebatziko
ditu eta ezin izango ditu onartu kargu-agiriaren eta ebazpen-proposamenaren
oinarri izan ez diren gertaerak, horien balorazio desberdina gorabehera.
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3. Ezarri beharreko zehapena oso larria denean, Legebiltzarrak berretsi
beharko du, isilpeko bilkuran, espedientearen ebazpena, eta ez da ebazpen
horren aurkako errekurtsorik jarri ahal izango. Eztabaidan, legebiltzar-taldeek
bozeramaileen bitartez hitz egin ahal izango dute eta Legebiltzarrak bestelako
tramiterik gabe emango du ebazpena.
4. Mahaiak ezarritako zehapenen aurkako errekurtsoa Legebiltzarraren
Osoko Bilkuraren aurrean jarri ahal izango da, zehapena jakinarazi eta 15
eguneko epean. Osoko Bilkurak ebatziko du errekurtsoaren gainean, hura
aurkeztu eta hurrengo 15 egunen barruan.
129. artikulua
120. artikuluko 2) eta 3) paragrafoetan tipifikatutako arau-hausteak baldin
badira, Mahaiko lehendakariak prozedura sinplifikatua erabili ahal izango du;
horretarako, aurretik entzungo dio erruduntzat jotako legebiltzarkideari edo
haren deskargua jasoko eta, bukaeran, arrazoitutako ebazpena emango du.

IX. KAPITULUA
Legebiltzarreko tramitazioen iraungipena
130. artikulua
Eusko Legebiltzarra desegindakoan edo Legebiltzarraren agintaldia amaitutakoan, iraungi egingo dira tramitazioan dauden gai guztiak, salbu eta Diputazio Iraunkorrak aztertu eta erabaki beharrekoak edo legeak hala aginduta
atzeratu beharrekoak.
131. artikulua
Eusko Legebiltzarrak aurkeztutako lege-propo
samen baten tramitazioa
Gorte Nagusietan iraungitzen bada edo Eusko Legebiltzarraren legegintzaldia
lege-proposamena defenditu aurretik amaitzen bada, ekimena besterik gabe
berriro aurkeztea eta ekimenaren aldezpena egingo duten legebiltzarkideak
izendatzea edo berrestea erabaki ahal izango du Osoko Bilkurak gehiengo
soilez, bi legebiltzar-taldek edo legebiltzarkideen bostenak proposatuta.
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III. TITULUA
LEGEGINTZA PROZEDURA
I. KAPITULUA
Legegintza-ekimena
132. artikulua
Hauek izango dute legegintza-ekimena Eusko Legebiltzarraren aurrean:
a) Legebiltzarkideek eta legebiltzar-taldeek, Erregelamendu honetan aurreikusitakoari lotuta.
b) Eusko Jaurlaritzak.
c) Lurralde historikoetako ordezkaritza duten instituzioek.
d) Herritarrek, legegintzarako herri-ekimena bideratzeko arauetan aurreikusitakoari lotuta.

II. KAPITULUA
Ohiko legegintza-prozedura
1. Atala
Lege-proiektuak
133. artikulua
1. Zioen azalpena eta testu artikulatua izan beharko dute Jaurlaritzak bidalitako lege-proiektuek.
2. Era berean, gutxienez honako hauek erantsi beharko zaizkie legeproiektuei: memoria orokorra; kontrol ekonomikoari buruzko txostena, aurrekontuari karga dakarkioten proiektuetan; Aholku Batzorde Juridikoaren irizpena, eta legearen arabera nahitaezko diren txostenak.
134. artikulua
Legebiltzarreko Mahaiak, proiektua tramitatzeko onartuta, argitaratzea eta
dagokion batzordera bidaltzea aginduko du. Legebiltzar-talde batek eskatuta,
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eta argitaratu eta hurrengo zazpi egunetan, proiektua tramitatu behar duen
batzordeak Jaurlaritzako kideen agerraldiak egitea erabaki ahal izango du.
135. artikulua
1. Agerraldirik izan ezean, edo azken agerraldia bukatutakoan, 15 eguneko epea zabalduko da osoko zuzenketak edo artikuluen zuzenketak aurkezteko
Legebiltzarreko Mahaiari bidalitako idazkiaren bidez. Idazki horrek legebiltzarkidea kide den taldeko bozeramailearen sinadura izan beharko du, jakinaren
gainean dagoela agertzeko.
2. Osokoak edo artikuluei egindakoak izan daitezke zuzenketak, eta horiek aurkezteko arrazoiak azaldu beharko dira.
3. Lege-proiektua Jaurlaritzari itzultzeko eskatzen dutenak edo proiektuaren aurrean ordezko testu bat proposatzen dutenak izango dira osoko zuzenketak.
4. Artikuluei egindako zuzenketak kentzekoak, aldatzekoak edo gehitzekoak izan daitezke. Azken bi kasuetan, proposatzen den testua jaso beharko
du zuzenketak. Zuzengarriak izango dira, orobat, legearen izena, zioen azalpena, zati bakoitzaren izena eta zatien antolaketa sistematikoa, bai eta xedapen gehigarri, iragankor nahiz indargabetzaile bakoitza eta azken xedapenetako bakoitza ere.
136. artikulua
1. Lege-proiektuari egindako zuzenketak aurrekontu-kredituak gehitzea
edo aurrekontu-sarrerak gutxitzea planteatzen baldin badu, Jaurlaritzaren
adostasuna izan beharko du tramitatzeko. Ez zaio iritziko kreditu-gehitzerik
dakarrenik zuzenketak, baldin eta, behin betiko onetsia den kasuan, indarrean
jartzea etorkizuneko aurrekontu-ekitaldi baterako atzeratzen bada, edo baldin
eta, aurrekontu-kredituen guztizko zenbatekoa gainditzen duen kasuan, sortzen dituen gastuak indarreko zein aurrekontu-partidaren kontura ordaindu
beharko diren adierazten badu legebiltzarkide edo talde proposatzaileak zuzenketa aurkezterakoan.
2. Horretarako, Jaurlaritzari bidaliko dizkio Legebiltzarreko Mahaiak, Legebiltzarreko lehendakariaren bidez, bere ustez aurreko paragrafoan aurreikusitakoan sarturik egon daitezkeen zuzenketak.
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3. Erantzun arrazoitua eman beharko du Jaurlaritzak 15 eguneko epean.
Epe hori igarota, Jaurlaritzaren isiltasunak adostasuna adierazten duela iritziko zaio.
Jaurlaritzaren erantzuna jaso ondoren, Legebiltzarreko Mahaiak kalifikatu
egingo ditu zuzenketak eta tramitatzeko onartzen dituen ala ez erabakiko du.
2. Atala
Osoko zuzenketen eztabaidak
137. artikulua
1. Osoko bilkuran egingo da, 86.2 artikuluan aurreikusitako osoko eztabaidei loturik, osoko zuzenketa bakoitzaren eztabaida.
2. Eztabaidaren hasieran, Jaurlaritzako kide batek aurkeztuko du proiektua.
3. Eztabaida bukatuta, lehendakariak bozketara eramango du Jaurlaritzari
itzultzea ala ez proiektua, edo, hala badagokio, ordezko testua onartzea.
4. Eztabaidan parte hartu ez duten legebiltzar-taldeek botoa azaltzeko
txanda erabili ahal izango dute, bost minutuz, bozketa amaitu ondoren.
5. Osoko Bilkurak proiektua itzultzea erabakitzen badu, ezetsitzat joko da
proiektua, eta horren berri emango dio lehendakariak Jaurlaritzari.
6. Ordezko testua duen osoko zuzenketa batek aurrera egiten badu, Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitaratuko da ordezko testua, beste
epe bat zabalduko da artikuluen zuzenketak aurkezteko eta dagokion batzordeari bidaliko zaio testua.
3. Atala
Batzordeen eztabaida
138. artikulua
1. Zuzenketak aurkezteko epea eta, hala badagokio, osoko eztabaida
amaitu ondoren, aurkeztutako zatiko zuzenketak bidaliko dizkio Legebiltzarreko Mahaiak batzorde eskudunari. Batzordeak lantalde bat izendatuko du, legeproiektua eta aurkeztutako zatiko zuzenketak aztertzeko. Lantaldea, 50 eta
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51. artikuluetan ezarritakoa baztertu gabe, hurrengo paragrafoetan zehaztutakoari lotuz ariko da.
2. Legebiltzar-taldeetatik kide bana bilduta osatuko da lantaldea eta boto
haztatuz hartuko dira erabakiak.
3. Txosten arrazoitua aurkeztuko dio batzordeari lantaldeak, egindako zuzenketei dagokienez egokiak iruditu zaizkion proposamenak bilduta. Halaber,
aurka azaltzen ez baldin bada talderik, aldaketak iradoki ahal izango ditu zuzenketarik egin ez zaien artikuluei buruz ere, egoki iritziz gero.
139. artikulua
1. Lantaldearen txostena amaituta, batzordeko eztabaidari ekingo zaio.
Artikuluz artikulu egingo da eztabaida, eta artikuluaren zuzentzaileak eta batzordeko kideak mintzatu ahal izango dira artikulu bakoitzaren eztabaidan.
2. Batzordeak erabakitzen badu zioen azalpena legearen atariko gisa jasotzea, artikuluak bukatutakoan eztabaidatuko dira zioen azalpenari aurkeztutako zuzenketak.
3. Eztabaidaren antolaketa egin ahal izango du lehendakariak, batzordeko
Mahaiarekin ados jarrita. Horretarako, artikulu bakoitza eztabaidatzeko gehienezko denbora, hitz egiteko eskaera kopurua kontuan izanik esku-hartze bakoitzari dagokion denbora, eta irizpena bukatzeko guztira izango den denbora
jarriko du.
4. Artikulu bat eztabaidatzen ari dela batzordeko kide batek zuzenketa berririk idatziz aurkeztuz gero, tramitatzeko onartu ahal izango ditu batzordeak,
baldin eta lehenago aurkeztutako zuzenketen eta artikuluaren testuaren artean
adostasuna bilatzeko eginda badaude. Bakarrik hasierako zuzenketa erretiratzea dakarten erdibideko zuzenketak bozkatu ahal izango dira.
5. Tramitatzeko onartuko dira, orobat, huts eta akats teknikoak, terminologikoak edo gramatikalak konpontzeko egindako zuzenketak.
140. artikulua
1. Taldeek mantendu egin ahal izango dituzte beren zuzenketak, Osoko
Bilkuraren aurrean defenditzeko, baldin eta batzordearen irizpenean jaso gabe
geratu badira.
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2. Egoki deritzen boto partikularrak aurkeztu ahal izango dituzte batzordearen irizpenarekin ados ez dauden taldeek, Osoko Bilkuraren aurrean defenditzeko. Proiektuaren testuan zuzendua izan denari buruzkoak izan beharko dute botoek.
3. Osoko bilkuran eztabaidatzeko mantendutako zuzenketak eta batzordearen irizpenari planteatutako boto partikularrak batzordeko Mahaiari zuzendu beharko zaizkio, idatziz, eztabaidaren edozein unetan edo irizpena amaitu
eta hurrengo 48 orduen barruan.
4. Epe hori igarota, eta ahalik lasterren, Legebiltzarreko lehendakariari
bidaliko dio irizpena batzordeko Mahaiak, batzordeko lehendakariak eta idazkariak sinatuta, mantendutako zuzenketekin eta aurkeztutako boto partikularrekin batera, halakorik baldin badago.
4. Atala
Osoko bilkuraren eztabaida
141. artikulua
1. Batzordean proiektu baten irizpena eginda, osoko bilkuraren hasieran,
ekimenaren aurkezpena egin ahal izango du Jaurlaritzak, salbu eta osoko eztabaidan egin bada, eta irizpenaren aurkezpena egin ahal izango du batzordeko legebiltzarkide batek, batzordeak hala erabaki badu. Esku-hartze horiek
ezin izango dira 15 minutu baino gehiagokoak.
2. Boto partikularrik aurkeztu ez bazaio irizpenari eta zuzenketarik ere
mantendu ez bada, lehendakariak bozketara eramango du osorik irizpena.
142. artikulua
1. Mantendutako zuzenketarik eta aurkeztutako boto partikularrik izanez
gero, artikuluz artikulu eztabaidatuko dira.
2. Artikulu baten eztabaida bukatutakoan, bozketak egingo dira. Lehenengo, boto partikularrak eta zuzenketak bozkatuko dira, lehendakaritzaren
iritziz irizpenaren testutik urrutien dagoenetik hasi eta hurbilen dagoenera arteko ordenan. Azkenean, irizpenaren testua bozkatuko da. Zuzenean eta ez78
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tabaidarik gabe bozkatuko dira boto partikularrik edo zuzenketarik mantendu
ez zaien artikuluak.
143. artikulua
1. Osoko Bilkurak erdibideko zuzenketak onartu ahal izango ditu, lehendik aurkeztutako zuzenketen eta artikuluaren testuaren artekoak badira, baldin
eta hurbildu beharreko zuzenketak erretiratzea badakar horrek.
2. Tramitatzeko onartu ahal izango dira, orobat, huts eta akats teknikoak,
terminologikoak edo gramatikalak konpontzeko egindako zuzenketa teknikoak ere.
144. artikulua
142. artikuluan agindutakoa gorabehera, lehendakariak ahalmen hauek
edukiko ditu:
1. Aldez aurretik finkatu ahal izango du proiektu bat eztabaidatzeko gehienezko denbora, Mahaiarekin ados jarrita eta Bozeramaileen Batzordearen iritzia entzunda. Ondorioz, aurreikusitako esku-hartzeen artean banatuko du
denbora hori, eta, behin bukatutakoan, egiteko geratzen diren bozketak egingo dira.
2. Gaika, artikulu edo zuzenketa multzoka, edo artikulu-lerrokadaka antolatu ahal izango ditu eztabaida eta bozketak, hala egitea komeni baldin bada
testua konplexua delako, asmoetan eta zuzenketetan antzekotasunak edo loturak daudelako, edo legebiltzar-taldeen jarreren arteko borroka politikoa argiago geratuko delako.
145. artikulua
Lege bat onetsita 48 igaro baino lehen, eta boto partikular baten edo zuzenketa baten onespena dela-eta edo artikuluen botazioa dela-eta ateratako
testua egokitasunik gabea edo iluna bada punturen batean, batzordera bidali
ahal izango du berriro Mahaiak Osoko Bilkurak onetsitako testua, eta batzordeak 15 eguneko epea izango du Osoko Bilkurak hartutako erabakiak salbu
utziko dituen idazkera egokitua egiteko. Osoko Bilkurari aurkeztuko zaio zuzendutako testua azken erabakia hartzeko, eta osorik onetsi edo ezetsi behar79

EUSKO LEGEBILTZARRAREN ERREGELAMENDUA

ko du botazio bakarrean Osoko Bilkurak, salbu eta Bozeramaileen Batzordeak
bere egiten badu aho batez zuzenketa.
146. artikulua
Jaurlaritzak erretiratu egin ahal izango du tramitazioan den lege-proiektu
bat, baldin eta batzordeak dagokion irizpena osorik onetsi ez badu.
5. Atala
Lege-proposamenak
147. artikulua
Artikuluetan antolatuta aurkeztuko dira lege-proposamenak. Artikuluekin
batera, zioen azalpena eta egoki iritzitako aurrekariak jasoko dira.
148. artikulua
1. Hauek izango dute lege-proposamenak aurkezteko ahalmena:
a) Legebiltzar-talde batek.
b) Legebiltzarkide batek, Legebiltzarreko beste lau kideren sinadurarekin.
c) Lurralde historikoetako batzar nagusiek.
d) Hautesleek, Legegintzarako Herri Arioari buruzko Legean ezarritakoari jarraiki.
2. Ekimena aurkeztuta, lege-proposamena argitaratzeko aginduko du Legebiltzarreko Mahaiak, bai eta Jaurlaritzari igortzeko ere, Jaurlaritzak, idazki
arrazoituaren bidez, bere iritzia adieraz dezan proposamena aintzat hartzeari
buruz, eta, aurrekontu-kredituak gehitzea edo aurrekontu-sarrerak gutxitzea
dakarren kasuan, tramitatzearekiko adostasunari edo desadostasunari buruz,
136. artikuluan aurreikusitakoari loturik.
3. Hamabost egun igarota Jaurlaritzak ez badu idatziz aditzera eman aurkeztutako proposamenarekiko adostasunaz edo desadostasunaz duen iritzia,
osoko bilkurako gai-zerrendan sartzeko moduan izango da proposamena, aintzat hartu ala ez erabakitzeko.
80

EUSKO LEGEBILTZARRAREN ERREGELAMENDUA

149. artikulua
1. Proposamena aintzat hartzeari buruzko osoko bilkurako eztabaida hasi
aurretik, Jaurlaritzaren iritzia irakurriko da, halakorik badago. Osoko eztabaidetarako ezarritakoari jarraituta egingo da eztabaida, eta ekimenaren egile eta
proposatzaileak osoko bilkuran aurkeztu eta aldeztuko du.
2. Ondoren, aztergai den lege-proposamena aintzat hartzen duen ala ez
galdetuko dio lehendakariak Legebiltzarrari. Aintzat hartzen bada, batzorde
eskudunari bidaltzea erabakiko du Legebiltzarreko Mahaiak. Zuzenketak 15
eguneko epearen barruan aurkeztuko dira, eta ezin izango da inoiz osoko zuzenketarik aurkeztu. Epe hori amaitutakoan, lege-proiektuetarako ezarritako
tramitea segituko du proposamenak.
150. artikulua
1. Autonomia Estatutuaren 37. artikuluan aipatutako lurralde historikoetako instituzio ordezkariek aurkezten dituzten lege-proposamenak Mahaiak
aztertuko ditu, legez eta erregelamenduz ezarritako baldintzak betetzen dituzten ikusteko. Betetzen baldin badituzte, aurreko artikuluetan aurreikusitakoari
lotuko zaio lege-proposamenen tramitazioa, ondoko berezitasunak erantsita.
2. Gehienez hiru ordezkari izendatzeko eskatuko dio instituzio proposatzaileari Legebiltzarreko Lehendakaritzak, lege-proposamenaren aldezpena
egin dezaten osoko bilkuran.
3. Lurralde historikoen instituzioetako ordezkariek, Legebiltzarreko beren
jardunean, haiek aurkeztutako lege-proposamenari buruz hitz egiteko eskubidea izango dute, baina ez botoa ematekoa.
4. Aurkeztutako ekimenari dagokionez, Erregelamenduaren aginduz eskatu beharrekoak diren jarduketa eta dokumentu guztien berri emango zaio
instituzio proposatzaileari.
151. artikulua
1. Herritarren legegintza-ekimenez aurkezten diren lege-proposamenak
Legebiltzarreko Mahaiak aztertuko ditu, legeak ezarritako baldintzak betetzen
dituzten ala ez erabakitzeko. Beharrezkoak diren sinadurak bilduta badaude,
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149. artikuluan ezarritako prozedurari lotuz tramitatuko da herritarren legegintza-ekimena.
2. Eusko Legebiltzarreko Mahaiari dagokio herritarren legegintza-ekimenek eragindako gastuak ordaintzeko diru-laguntzaren gehieneko kopurua aldatzeko edo mantentzeko proposamena egitea. Mahaiak Legebiltzarraren
aurrekontuak prestatzeko lanek dirauten bitartean egingo du proposamena
eta Bozeramaileen Batzordeari igorriko zaio, aintzat hartu eta, hala badagokio, onets dezan.
3. Bozeramaileen Batzordearen erabakia Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitaratuko da eta Legebiltzarraren aurrekontuetan dagokion
kontu-sailean jasota geratuko da.
4. Bozeramaileen Batzordeak besterik erabakitzen ez badu, gastuak ordaintzeko gehieneko kopuruaren aldaketak Legebiltzarraren aurrekontuen indarraldi bera izango du.
152. artikulua
Proposatzaileak lege-proposamena erretiratzea erabakiz gero, indar osokoa izango da erretiratze-ekimena baldin eta aintzat hartzeari buruzko erabakia hartu baino lehen izan bada. Behin erabakia hartuta, beharrezkoa izango
da Legebiltzarreko Osoko Bilkurak, gutxienez bi legebiltzar-taldek eskatuta,
hala ebaztea, indarrekoa izateko.

III. KAPITULUA
Legegintza-prozedura bereziak
1. Atala
Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren lege proiektua
153. artikulua
Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak aztertzeko eta
onesteko tramitazioa lege-proiektuetarako aurreikusita dagoen ohiko legegintza-prozedurari jarraiki egingo da, atal honetan jasotako prozedura bereziak kenduta.
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154. artikulua
1. Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren lege-proiektuak lehentasuna izango du tramitazioan Legebiltzarraren gainerako lanen aldean, eta
horrek ez du berez ekarriko tramitatzen ari diren gaiak gelditzea. Horretarako,
Mahaiak, Bozeramaileen Batzordearen iritzia entzun ondoren, tramiteen egutegia zehaztuko du.
2. Artikuluen testuari buruz eta gastuak baimentzeko eta diru-sarrerak aurreikusteko egoera-orriei buruz izango da Aurrekontu Orokorren lege-proiektuaren eztabaida. Beste dokumentu ba
tzuk ere aztertu ahal izango dira,
proiektuarekin batera baldin badoaz.
Eztabaida honetan finantza-orekaren irizpidea zainduko da, Autonomia
Erkidegoko sektore publikoan dauden erakundeetako bakoitzari dagokionez,
diru-sarrera guztiek gastuen zenbatekoa estal dezaten.
3. Aurrekontuaren egiturari ondoen egokitzen zaizkion moduan antolatu
ahal izango dituzte eztabaidak eta bozketak batzordeko lehendakariak eta Legebiltzarrekoak.
4. Erakunde publikoen aurrekontuek legearen aginduz Legebiltzarrak
onetsiak izan behar dutenean, atal honetako xedapenak aplikatuko dira aurrekontu horiek Legebiltzarrean tramitatzeko eta onesteko.
155. artikulua
1. Lege-proiektua kalifikatu eta tramitatzeko onartu ondoren, legebiltzartaldeei bidaliko die Mahaiak, gehienez ere 10 eguneko epean azter dezaten.
2. Epe horretan bertan, agerraldia egingo dute Jaurlaritzaren egitura osatzen duten sailetako buruek Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Ogasun eta
Aurrekontu Batzordearen aurrean, zeinek beren arloetako eta ataletako aurrekontu orokorren aurkezpen ofiziala egin dezaten eta partiden izaerari eta diru
kopuruari buruz informazioa emateko eta zalantzak argitzeko egiten zaizkien
eskaera guztiei erantzun diezaieten.
3. Aurreko paragrafoetan aipatutako epea bukatu ondoren, argitaratu
egingo da proiektua eta 15 eguneko epea irekiko da legebiltzar-taldeek, egoki
baderitzote, osoko zuzenketak eta/edo zatiko zuzenketak aurkez ditzaten.
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4. Hauek izango dira osoko zuzenketak:
a) Lege-proiektuaren egokitasunari, printzipioei eta espirituari buruz aritu
eta proiektu osoa edo proiektuaren egitura osatzen duten aurrekontu-atal
osoak Jaurlaritzari itzultzea proposatzen dutenak.
b) Lege-proiektuaren funtsezko zatietan idazkera alternatiboa proposatzen dutenak, printzipioak eta oinarri garrantzitsuak aldatuz proiektuan.
c) Guztizko gastuaren edo sarreraren kopuruetan aldaketa positiboa edo
negatiboa proposatzen dutenak.
5. Artikulu honetako 4. paragrafoan sartutakoen artekoak izan gabe, artikuluen testuari eta gastuen edo sarreren baimen-egoeretako programa, kapitulu, kontzeptu edo partidei, testuarekin batera doazenei, egiten zaizkien
zuzenketak izango dira zatiko zuzenketak.
6. Arau hauek izan beharko dira kontuan zatiko zuzenketak kalifikatzeko
eta tramitatzeko onartzeko tramitean:
a) Aurkezteko arrazoia aurrekontu-partiden azalpenik eza duten zatiko zuzenketak ez dira tramitatzeko onartuko.
b) Kontzepturen baten kreditu-gehiketa dakarren zatiko zuzenketa tramitatzeko onartu ahal izateko, beharrezkoa izango da, zuzenketak baldintza orokorrak betetzeaz gain, beste aurrekontu-kontzeptu batzuetan kopuru bera gutxiketa egiteko proposatzea, zuzenketa berean.
7. Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren proiektuari egindako
zuzenketak diru-sarrerak gutxitzea baldin badakar, Jaurlaritzaren adostasuna
beharko du tramitatzeko. Legebiltzarreko Mahaiari jakinaraziko dio Jaurlaritzak bere iritzia Mahaiak halako zuzenketak igortzen dizkionetik kontatzen
hasi eta gehienez ere lau eguneko epean.
156. artikulua
Zuzenketak kalifikatu eta tramitatzeko onartu ondoren, Legebiltzarraren
Osoko Bilkurak osoko zuzenketak eztabaidatu eta horien gainean erabakiko
du. Bozketara eramango da Jaurlaritzari bidaltzea ala ez proiektua. Guztizko
sarreren eta gastuen behin betiko kopuruak finkatuta geldituko dira osoko bilkura honetan.
84

EUSKO LEGEBILTZARRAREN ERREGELAMENDUA

Ondoren, Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeak gainerako zuzenketak eztabaidatuko ditu eta bere irizpena Osoko Bilkurari aurkeztuko dio.
Osoko bilkurako behin betiko eztabaidan, taldeek hitz egiteko txanda orokorra izango dute batzordearen irizpenaz eta mantendutako zuzenketez edo
boto partikularrez beren jarrera finkatzeko.
157. artikulua
Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak onetsita gelditu ondoren, aurrekontu-ekitaldi berari dagozkion gastu publikoak gehitzea edo sarrerak
gutxitzea dakarten lege-proiektuak aurkeztu ahal izango ditu Jaurlaritzak.
Proiektu bati egindako zuzenketek eta lege-proposamenek gastua gehitzea edo sarrerak gutxitzea baldin badakarte, Erregelamendu honetako 136.
artikuluan aurreikusitakoari loturik tramitatuko dira.
2. Atala
Foru-aldundien ekarpenen lege-proiektua
158. artikulua
1. 27/1983 Legearen 29.1 artikuluko 1. lerrokadan aipatzen den legeproiektua, foru-aldundien ekarpenei buruzkoa, Herri Dirubideen Euskal Kontseiluaren txostenarekin batera, Jaurlaritzak Legebiltzarrari aurkeztu ondoren,
eta Legebiltzarreko Mahaiak proiektua eta txostena kalifikatu eta argitaratu
eta gero, edo, Erregelamenduaren 105.2 artikuluari loturik banatu ondoren,
10 egun balioduneko epea irekiko da, alegazio-idazkiak aurkez ditzaten taldeek Mahaiaren aurrean. Eztabaidatze- eta erabakitze-prozedura arau hauetara lotuko da:
a) Osoko bilkurarako deialdia Erregelamenduari lotuz eginda eta gai-zerrendan dagokion puntura iritsita, lege-proiektuaren aurkezpena egingo du
Jaurlaritzak. Ondoren, txanda bat irekiko zaie legebiltzar-taldeei, gehienez 30
minutukoa, beren jarrerak adieraz ditzaten. Ezin izango da inolako zuzenketarik tramitatu.
b) Eskatzen duen guztietan esku hartu ahal izango du Jaurlaritzak. Bananbanan erantzuten baldin badie, taldeek 10 minutuko tartea izango dute eran85
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tzun-eskubidea erabiltzeko. Jaurlaritzak orokorrean erantzuten baldin badie
taldeen ordezkariei, talde bakoitzak 10 minutuko tartea izango du erantzun-eskubidea erabiltzeko.
c) Eztabaida bukatuta, lege-proiektu osoaren bozketa egingo da.
2. Lege-proiektua Legebiltzarraren Osoko Bilkurak ezetsita geratzen baldin bada, Jaurlaritzari itzuliko dio Legebiltzarreko lehendakariak, gehienez ere
bost egun balioduneko epearen barruan, Mahaiari aurkeztutako alegazio-idazkietan jasotako desadostasun-arrazoiekin batera, bai eta eztabaiden hitzez hitzeko transkripzioarekin ere, azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 29.1 artikuluan zehaztutako ondorioak gerta daitezen.
159. artikulua
1. Azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 29.2 artikuluan aurreikusitakoa
gertatuz gero, eta urte bakoitzeko urriaren 23a baino lehen, Jaurlaritzak legeproiektu bat aurkeztuko dio Legebiltzarrari, bai eta Herri Dirubideen Euskal
Kontseiluaren dagokion txostena ere, kontseiluko kideen jarrera arrazoitua
jasoko duena. Proiektua eta txostena Legebiltzarreko Mahaiak kalifikatu ondoren, arau hauetara lotuko da prozedura:
a) Lege-proiektua eta txostena argitaratuta, edo Erregelamenduaren
105.2 artikuluari jarraituz banatuta, 10 egun balioduneko epea irekiko da legebiltzar-taldeek beren zuzenketak Erregelamenduari lotuta aurkez ditzaten.
Zuzenketak ezin izango dira osokoak izan eta Herri Dirubideen Euskal Kontseiluaren desadostasuna duten puntuei buruz izango dira bakarrik.
b) Zuzenketak ordenatuak izan ondoren, Legebiltzarreko lehendakariak,
lehenago Mahaiak hala erabakita, baterako batzordea eratuko du, Erakunde
eta Herrizaingoko eta Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontuetako batzorde iraunkorretako kide guztiek osatuta, eta irizpen bat egingo du baterako batzordeak
gehienez ere zazpi egun balioduneko epearen barruan. Ohiko legegintza-prozedura izango da batzordeko jardunbidea. Agerraldia egiteko aukera eman ahal
izango die Herri Dirubideen Euskal Kontseiluko kideei batzordeak Legebiltzarreko lehendakariaren bidez, Erregelamenduaren 52.2 artikuluari lotuta.
c) Kontseiluaren adostasuna izan duen txosten-zatiari dagokionez, aurreko artikuluko 1. paragrafoan aurreikusitakoa izango da aplikatzekoa. Txosten86
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zati hori Legebiltzarreko Osoko Bilkurak ezetsita gelditzen baldin bada, aipatutako artikuluko 2. paragrafoa izango da aplikatzekoa.
d) Ondoren, osoko bilkura berean, irizpena eta taldeek mantendutako zuzenketak eztabaidatuko dira, eta, horretarako, ohiko legegintza-prozedurako
arauei jarraituko zaie.
2. 27/1983 Legearen 29.1 artikuluko 3. lerrokadan jarritako epea bukatu ondoren, eta hurrengo bost egun baliodunetan Jaurlaritzak Legebiltzarri
behin betiko lege-proiektua aurkeztu eta gero, presako legegintza-prozedurako arauak aplikatuko dira, eta 1.b paragrafoan zehaztutakoa izango da batzorde eskuduna.
160. artikulua
Ekarpenak zehazteko metodologiaren lege-proiektua, 27/1983 Legearen
22. artikuluko 8. lerrokadak eta 29.4 artikuluak aipatzen dutena, aurkeztu
ondoren, 158. artikuluan ezarritakoari lotuta tramitatuko da.
3. Atala
Batzordeen legegintza-ahalmen osoa
161. artikulua
1. Garrantzi handiko gaiei buruz ez diren proiektu eta proposamenetan,
ekimenaren irizpena egitea izendatu zaion batzordeak bere lana legegintza-ahalmen osoz egin dezala erabaki ahal izango du Mahaiak, Bozeramaileen
Batzordearekin ados jarrita, eta ez da beharrezkoa izango ekimena Osoko
Bilkurak behin betiko onestea. Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitaratuko da eskuordetze-erabakia.
2. Hala ere, aipatutako erabakia argitaratu eta hiru eguneko epearen barruan bi legebiltzar-talde edo legebiltzarkideen bostena eskuordetzearen aurka
azaltzen baldin badira, Osoko Bilkurak erabakiko du gaia.
3. Ezin izango da eskuordetze orokorrik edo zehaztugaberik erabaki inoiz.
162. artikulua
1. Halako proiektu eta lege-proposamenak tramitatzeko, ohiko legegin87
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tza-prozedura erabiliko da, hurrengo paragrafoetan ezarritako berezitasunekin batera.
2. Proiektua edo lege-proposamena jaso ondoren, batzordeak lantalde bat
osatu ahal izango du, legebiltzar-taldeetako batzordekide banarekin osatua.
3. Lantaldearen txostenari Erregelamenduaren 138. artikuluan ezarritakoa aplikatuko zaio. Ondoren, osoko bilkuran eztabaidatzeko aurreikusitako
tramiteari jarraituko dio batzorde osoak.
4. Atala
Irakurraldi bakarreko prozedura
163. artikulua
1. Lege-proiektuaren izaerak komenigarri egiten badu edo proiektuaren
formulazioaren bakunak horretarako bide ematen badu, lege-proiektua osoko
bilkuran edo batzorde batean zuzenean irakurraldi bakarrez tramitatzea erabaki ahal izango du Legebiltzarraren Osoko Bilkurak, Mahaiak aho batez proposatuta eta Bozeramaileen Batzordearen iritzia entzun ondoren.
2. Erabakia hartutakoan, eztabaida egingo da osoko eztabaidetarako ezarritako arauei lotuta, eta ondoren bozketa bakarra izango da proiektu osorako.
3. Aparteko inguruabarrek eta premia larriak hala eskatzen dutenean, aurretiaz Legebiltzarrari baimena eskatu gabe erabili ahal izango du Jaurlaritzak
irakurraldi bakarreko prozedura, baldin eta Autonomia Erkidegoko instituzioen
antolamenduan, foru-instituzioen lege-arau
bidean, hauteskunde-araubidean
eta herritarren eskubide, betebehar edo askatasunetan eraginik ez duten legeproiektuak badira osoko bilkuran edo dagokion batzordean tramitatzekoak.
5. Atala
Autonomia Estatutuaren erreforma
164. artikulua
1. Ohiko legegintza-prozedurari jarraituko diote Autonomia Estatutua
erreformatzeko proiektuek eta proposamenek, hurrengo paragrafoetan ezartzen diren berezitasunekin batera.
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2. Legebiltzarreko kideen bostenak aurkeztu beharko ditu erreformatzeko
proposamenak.
3. Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 47.1 artikuluan aurreikusitakoa aplikatzekoa den erabakiko du Mahaiak, Bozeramaileen Batzordearekin
ados jarrita.
4. Osorik bozkatu beharko da proposamenaren behin betiko testua, eta
Autonomia Estatutuan bertan ezarritako gehiengoaren aldeko botoa beharko
da onetsia izan dadin.
5. Erreforma-proiektua onetsita gelditu ondoren, Gorte Nagusietara bidaliko du Legebiltzarreko lehendakariak, gero han tramita dadin.

IV. TITULUA
JAURLARITZA SUSTATZEA ETA KONTROLATZEA
I. KAPITULUA
Konfiantza ematea eta erretiratzea
1. Atala
Lehendakaria izendatzea
165. artikulua
1. Autonomia Estatutuaren 33.3 artikulua eta aplikatzekoak diren arauak
jarraituta, lehendakaria izendatzeko osoko bilkurarako deia egingo du Legebiltzarreko lehendakariak, Mahaiaren eta Bozeramaileen Batzordearen iritzia
entzunda.
2. Legebiltzarrean ordezkaritza duten talde politikoek, zeinek bere legebiltzar-taldearen bidez, hautagai-proposamenak aurkeztuko dituzte Legebiltzarreko Mahaiaren aurrean osoko bilkura hasi baino 72 ordu lehenago gutxienez.
3. Bilkuraren hasieran, proposatutako hautagaien izenak irakurriko ditu
idazkarietako batek. Ondoren, hautagaiek beren gobernu-programa azalduko
dute, sostenguen kopuruaren arabera txikienetik hasi eta handieneraino,
gehienez ere 90 minutuz. Hautagaien hitzaldien ondoren, lehendakariak bilkura etengo du, gehienez ere 24 orduz.
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4. Bilkurari berriro ekiten zaionean, legebiltzar-taldeen ordezkariek esku
hartuko dute, gehienez ere 30 minutuz. Gero, hautagai bakoitzak 30 minutuko txanda erabili ahal izango du, gehienez ere, taldeen ordezkariei erantzuteko, eta taldeen ordezkariek 10 minutuko txanda izango dute erantzuteko.
Jarraian eten egingo da bilkura, eta Mahaiak adieraziko du zein ordutan berrekingo zaion bilkurari, bozketa egiteko.
5. Legebiltzarkideen botoen gehiengo osoa lortzen duen hautagaia geldituko da lehendakari hautatuta.
6. Hautagai batek ere gehiengo osoa lortzen ez badu, beste bozketa bat
egingo da 24 orduko epean, eta hautagaien artetik boto gehien lortzen duena
geldituko da lehendakari hautatuta.
7. Boto gehien lortzen duten hautagaien artean berdinketa gertatzen
bada, 24 orduko epean ebatziko da beste bozketa batean. Berdindutako hautagai horien artean izango da bakarrik bozketa, eta boto gehien lortzen duena
geldituko da lehendakari hautatuta.
8. Berriro ere berdinketa gertatzen baldin bada, Legebiltzarrak hurrengo
bozketetarako izango duen egutegia jarriko du Legebiltzarreko lehendakariak,
Mahaiarekin eta Bozeramaileen Batzordearekin batera.
9. Lehendakaritarako hautagai bakarra dagoen kasuetan, lehenengo bozketan gehiengo osoa lortzen ez bada, beste bozketa bat egingo da 165.6 artikuluan xedatutakoari jarraituz, eta gehiengo soila beharko da hautagaia hautatua izan dadin.
10. Izenezkoak izango dira bozketak, aurretik legebiltzarkideei dei eginda.
11. Inbestidurarako dei bidezko jendaurreko bozketan, lehendakaritarako
hautagai bat baino gehiago baldin badago, legebiltzarkideei izen-abizenez deitzen zaienean jendaurrean bozkatzeko, hautagaietako baten izenarekin erantzungo dute, edo abstenitu egiten direla adieraziko dute.
166. artikulua
Legebiltzarrak lehendakaria izendatzen ez duen bitartean, ezin izango da
gai-zerrendan beste gairik sartu, salbu eta Mahaiak eta Bozeramaileen Batzordeak, aparteko arrazoiak edo premia larria ikusirik, hala egitea erabakitzen
dutenean.
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167. artikulua
1. Lehendakaria karguaz jabetzeko ekitaldia Gernikako Batzar Etxean
egingo da, Legebiltzarreko lehendakariak deitutako ezohiko bilkuran.
2. Lehendakaria hautatzen duen Legebiltzarraren erabakia eta izendapenerako errege-dekretua irakurriko ditu Mahaiko idazkarietako batek.
3. Lehendakariak, Eusko Legebiltzarreko Mahaia ondoan duela, zina edo
agintza egingo du Gernikako Arbolaren azpian.
4. Ondoren, lehen idazkariak Autonomia Estatutuko 24 eta 33. artikuluak irakurriko ditu.
5. Irakurketa egin eta gero, Legebiltzarreko lehendakariak amaiera emango dio ezohiko osoko bilkurari.
2. Atala
Jaurlaritzaren erantzukizun politikoa
168. artikulua
Gobernu Kontseiluan eztabaidatu ondoren, lehendakariak konfiantza-arazoa aurkez dezake Legebiltzarraren aurrean bere programari buruz edo politika orokorreko adierazpen bati buruz.
169. artikulua
1. Idazki arrazoituaren bidez, eta Gobernu Kontseiluaren ziurtagiriarekin
batera, aurkeztuko da konfiantza-arazoa Legebiltzarreko Mahaiaren aurrean.
Mahaiak idazkia tramitatzeko onartuta, lehendakariak idazkiaren berri
emango dio Bozeramaileen Batzordeari eta osoko bilkurarako deia egingo du,
gai-zerrendan gai bakar hori dela.
2. Arau hauei lotuta egingo da konfiantza-arazoaren eztabaida:
a) Osoko Bilkurari erabakitzeko aurkezten dion konfiantza-arazoaren azalpena egingo du, denbora-mugarik gabe, Jaurlaritzako lehendakariak.
b) Lehendakariaren hitzaldia bukatuta, bilkura gehienez ere 24 orduz etetea erabaki ahal izango du Legebiltzarreko lehendakariak. Ondoren, legebil91
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tzar-talde bakoitzeko ordezkari batek esku hartuko du, eta gehienez 30 minutu izango ditu bere hitzaldia egiteko.
c) Eskatzen duten guztietan esku hartu ahal izango dute Jaurlaritzako lehendakariak eta Jaurlaritzako kideek. Taldeen ordezkariei erantzuten baldin badiete, taldeek 10 minutuko tartea izango dute erantzun-eskubidea erabiltzeko.
3. Eztabaida amaituta, bozketa egingo da. Konfiantza emandakotzat joko
da Legebiltzarraren botoen gehiengo soila lortzen denean. Konfiantza ukatzen
bada, lehendakariak dimisioa emango du eta beste lehendakari bat izenda
tzeari ekingo zaio.
4. Konfiantza-arazoa tramitatzen den bitartean ezin izango da zentsuramoziorik planteatu.
170. artikulua
1. Legegintzaldi batean zehar, koalizio-gobernua izanik, aldaketarik baldin bada koalizioaren alderdi-osaeran, lehendakariak, konfiantza-arazorik
planteatzen ez baldin badu, agerraldia egingo du Legebiltzarraren aurrean,
aldaketaren arrazoiak azaltzeko eta gobernu-programaren aldezpena egiteko.
2. Arau hauei lotuta egingo da eztabaida:
a) Gobernu-aldaketaren arrazoien azalpena egingo du, denbora-mugarik
gabe, Jaurlaritzako lehendakariak Legebiltzarraren aurrean.
b) Lehendakariaren hitzaldia amaituta, legebiltzar-talde bakoitzeko ordezkari batek esku hartuko du, eta gehienez 30 minutu izango ditu bere hitzaldia
egiteko.
3. Bozketarik gabe bukatuko da eztabaida.
171. artikulua
1. Eusko Legebiltzarrak Jaurlaritzaren erantzukizuna eskatu ahal izango
du zentsura-mozio baten bitartez.
2. Gutxienez legebiltzarkideen seirenak proposatu beharko duen zentsuramozioak lehendakari izateko hautagai bat izan beharko du, bere gobernuprogramaren ildo nagusiak aurkeztuko dituena.
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3. Zentsura-mozioa tramitatzeko onartuta, Mahaiak berehala bidaliko die
lehendakariari eta legebiltzar-taldeen bozeramaileei.
4. Zentsura-mozioa aurkeztu eta hurrengo bi egunetan mozio alternatiboak aurkeztu ahal izango dira, 2. paragrafoan adierazitako baldintza berak
bete beharko dituztenak.
5. Eztabaida-bilkuran, hasteko, zentsura-mozioaren aldezpena egingo du
mozioa sinatu duten legebiltzarkideetako batek, eta gehienez 90 minutu izango
ditu bere hitzaldia egiteko. Ondoren, mozioan lehendakari izateko proposatutako hautagaiak esku hartuko du, osatzeko asmoa duen Gobernuaren programa politikoa azaltzeko, eta 90 minutu izango ditu gehienez horretarako.
Aurreko esku-hartzeak bukatu ondoren, bilkura hurrengo egunera arte
etetea erabaki ahal izango du Legebiltzarreko lehendakariak. Epe hori igarota,
berriro ekingo zaio eztabaida-bilkurari, eta, lehenengo, lehendakari gaitzetsiak
esku hartuko du, eta gehienez, 90 minutu izango ditu hitz egiteko. Ondoren,
eskatzen duen legebiltzar-talde bakoitzeko ordezkari batek esku hartuko du,
eta gehienez 30 minutuko tartea izango du bakoitzak. Hamar minutuko erantzun-txandarako eskubidea izango dute hizlari guztiek.
6. Zentsura-mozio bat baino gehiago aurkezten baldin bada, gai-zerrendan sartutako guztiak batera eztabaidatzea erabaki ahal izango du Legebiltzarreko lehendakariak, Mahaiaren eta Bozeramaileen Batzordearen iritzia entzunda. Hala ere, banan-banan bozkatuko dira, aurkeztean izandako ordenari
jarraituta.
7. Legebiltzarrak zentsura-mozioa onesten baldin badu, lehendakariak dimisioa aurkeztuko du eta mozioan zegoen hautagaia Legebiltzarrak izendatutzat joko da.
8. Zentsura-mozioa legebiltzarkideen gehiengo osoak onesten ez badu,
mozioaren sinatzaileek ezin izango dute beste moziorik aurkeztu hurrengo bi
bilkura-aldietan.
172. artikulua
Aurreko artikuluan zehaztutako prozedurari lotuta eztabaidatu eta erabakiko dira Eusko Jaurlaritzako lehendakariordeei edo sailburuei buruzko zentsuramozioak ere, aplikatzekoa den legedian aurreikusitako salbuespenekin.
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II. KAPITULUA
Legez besteko proposamenak
173. artikulua
Legez besteko proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte legebiltzar-taldeek, Legebiltzarrak eztabaida egin eta erabakia har dezan gai jakin bati buruz.
174. artikulua
1. Mahaiari idazkia eginez aurkeztu beharko dira legez besteko proposamenak. Argi azalduko dira idazkian gaia, arrazoiak eta Legebiltzarrak aztertzeko aurkezten den testua.
2. Kalifikatu eta tramitatzeko onartu ondoren, Mahaiak, legez besteko
proposamenaren gaiaren garrantzia eta proposatzaileak adierazitakoa kontuan izanik, Osoko Bilkuraren edo dagokion batzordearen aurrean tramitatzeko aginduko du.
3. Legebiltzar-taldeek osoko zuzenketak edo legez besteko proposamenaren paragrafoei buruzko zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte, legez besteko proposamena argitaratu eta hurrengo zazpi egunetan.
175. artikulua
1. Zuzenketak aurkezteko epea bukatu ondoren, osoko bilkurako edo batzordearen bilkurako gai-zerrendan sartu ahal izango da legez besteko proposamena.
2. Gai-zerrendan sartutako legez besteko proposamenak bere eztabaida
izango du. Lehenik, ekimenaren aurkezpena egingo du talde proposatzaileak,
eta 15 minutu izango ditu gehienez horretarako. Gero, zuzenketak aurkeztu
dituzten legebiltzar-taldeek esku hartuko dute, eta ondoren, zuzenketarik aurkeztu ez dutenek, eta 10 minutuko txandak izango dituzte. Azkenik, erantzuntxanda izango da, legebiltzar-taldeko bost minutukoa.
3. Esku-hartze guztiak bukatu ondoren, bozkatu egingo dira bai legez besteko proposamena proposatzaileak onetsi dituen zuzenketak jasota, bai onetsi
ez dituen zuzenketak ere. Era honetara egingo dira bozketak:
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a) Osoko zuzenketak: lehenengo, jatorrizko testua mantentzea bozkatuko
da. Mantentzen baldin bada, bertan behera geldituko dira osoko zuzenketa
guztiak eta zatiko zuzenketen bozketari ekingo zaio. Mantentzen ez baldin
bada, osoko zuzenketen bozketa egingo da. Osoko zuzenketa bat onetsita geratzen baldin bada, bertan behera geldituko dira gainerako zuzenketak.
b) Zatiko zuzenketak: lehenengo, proposamenaren paragrafo bakoitzari
dagozkion kentzeko zuzenketak bozkatuko dira. Onesten ez baldin badira eta
gehitzeko zuzenketarik baldin badago, gehitzeko zuzenketak bozkatuko dira
testu nagusiaren aurretik. Aldatzeko zuzenketarik baldin badago, testu nagusia
mantentzen den bozkatuko da lehenengo; mantentzen bada, bertan behera
geldituko dira zuzenketak, eta kentzen bada, bozkatu egingo dira zuzenketak.
176. artikulua
Mahaiak, talde proposatzaileak hala eskatuta, presako tramitaziokotzat
kalifikatzen dituen legez besteko proposamenak hurrengo osoko bilkurako
gai-zerrendan sartuko dira besterik gabe. Osoko bilkura hasi baino 24 ordu
lehenago amaituko da zuzenketak aurkezteko epea.
177. artikulua
1. Legez besteko proposamen bat tramitatzeko onartu ondoren, eta tramitean dagoen bitartean, ezin izango da gai berari buruzko beste legez besteko proposamenik tramitatu, salbu eta bi ekimenak pilatzea onartzen baldin
badu lehenengo testuaren proposatzaileak.
2. Mahaiak, Bozeramaileen Batzordearen iritzia entzunda, legez besteko
proposamen batek bilkura-aldi berean tramitatutako beste batek planteatutakoa planteatzen duela uste baldin badu, tramitatzeko ez onartzea erabaki ahal
izango du.
178. artikulua
Erregelamendu honetan ezarritako prozedurei jarraituz onetsita gelditzen
diren legez besteko proposamenek zenbakera korrelatiboa izango dute urtero,
eta Erregelamendu honetan aurreikusitakoari loturik egingo da legez besteko
proposamen horiek betetzearen kontrola.
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III. KAPITULUA
Interpelazioak eta galderak
1. Atala
Interpelazioak
179. artikulua
1. Legebiltzarkideek, zeinek bere taldearen bidez, interpelazioak egin ahal
izango dizkiete Jaurlaritzari eta Jaurlaritzako kide bakoitzari, politika orokorreko gaiei buruz edo gizartean oihartzun handia duten gaiei buruz Jaurlaritzak
edo Jaurlaritzaren sail batek duen jokabidearen arrazoiak edo helburuak ezagutzeko.
2. Interpelazioak Legebiltzarreko Mahaiari aurkeztuko zaizkio idatziz.
Osoko bilkura egin aurreko asteleheneko hamabiak arte izango da interpelazioak aurkezteko epea.
3. Mahaiak, galderen gaiak eta, halakorik dagoenean, galderen justifikazioa edo arrazoiak kontuan izanda, aurkeztutako idazkiak aurreko paragrafoetan aipatutako baldintza guztiak betetzen dituela egiaztatutako du. Betetzen ez
baldin baditu, ez onartzeko erabakiaren berri emango zaio ekimenaren egileari, aldaketak eginda aurkeztu nahi badu aurkezteko. Dena dela, bere oniritzia
emango dio Mahaiak forma-akats hutsak zuzentzeari.
4. Idazkiak interpelazio-kalifikazioa jaso ondoren, Jaurlaritzari eta legebiltzar-taldeei bidaliko zaie Legebiltzarreko lehendakariaren bitartez. Horrez gainera, hala badagokio, argitaratu egin daiteke.
180. artikulua
Irizpide hauek kontuan izanda sartuko dira interpelazioak osoko bilkurako
gai-zerrendan:
a) Osoko bilkura bakoitzean ezin izango dira legebiltzar-talde bakoitzeko
bi interpelazio baino gehiago eztabaidatu eta erabaki.
b) Eskuarki, aurkeztu diren ordenan tramitatuko dira interpelazioak. Hala
ere, egunerokotasun bereziko gertaerei edo gorabeherei buruzko interpela96
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zioak lehentasunez tramita daitezen proposatu ahal izango dute legebiltzar-taldeen bozeramaileek.
181. artikulua
Osoko Bilkuran eztabaidatu eta erabakiko dira interpelazioak. Lehenengo,
aurkezpen-txanda egingo du interpelaziogileak, gero Jaurlaritzaren erantzuna
izango da, eta azkenik erantzun-txanda bana edukiko dute biek. Lehen esku-hartzeak gehienez ere hamar minutukoak izango dira, eta erantzuteko esku-hartzeak gehienez ere bost minutukoak.
182. artikulua
1. Interpelaziogileak, bere taldearen bidez, edo taldeak berak, mozio bat
aurkeztu ahal izango du Legebiltzarra eztabaida egitera eta jarrera hartzera
bultzatzeko Jaurlaritzak emandako azalpenen eta interpelazioan planteatutako gaien inguruan.
2. Abiapuntu duen interpelazioa eztabaidatu eta erabaki zuen osoko bilkura amaitu eta hurrengo bi egunen barruan aurkeztuko da mozioa. Mozioaren
testua aipatutako interpelazioaren gaiarekin eta interpelazioaren tramitazioan
egindako adierazpenekin lotura logikorik duen aztertuko du Mahaiak. Loturarik baldin badu, hurrengo osoko bilkurako gai-zerrendan sartuko da mozioa,
eta zuzenketak aurkeztu ahal izango dira osoko bilkura hasi baino 24 ordu
lehenago arte.
3. Legez besteko proposamenen kasurako ezarritakoari lotuz egingo da
mozio hauen eztabaida, bozketa eta betekuntzaren kontrola.
2. Atala
Galderak
183. artikulua
1. Legebiltzarkideek galderak egin ahal izango dizkiete Jaurlaritzari eta
Jaurlaritzako kide guztiei.
2. Legebiltzarreko Mahaiari aurkeztu beharko zaizkio, idatziz, galderak.
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3. Ez dira onartuko galdegilearen beraren interes hutsagatik edo beste
edozein pertsona jakinaren interes hutsagatik egindako galderak.
4. Mahaiak idazkia kalifikatu eta, atal honetako baldintzak betetzen baditu,
tramitatzeko onartuko du galdera. Galdegileak ezer zehazten ez badu, idatziz
erantzutea eskatzen duela ulertuko da; eta organoa zehaztu gabe ahoz erantzutea eskatzen badu, kasuan kasuko batzordean izan beharko duela ulertuko da.
184. artikulua
1. Osoko bilkuran erantzutea nahi diren galderei dagokienez, galdegaia
jasotzen duen testua galdera labur eta soil bat izango da, gai jakin baten inguruan Jaurlaritzak duen balorazioa edo irizpidea jakiteko egindakoa.
2. Legebiltzar-talde bakoitzaren bozeramaileak Legebiltzarreko Mahaiari
adieraziko dio, osoko bilkura egitekoa den egunaren aurreko asteleheneko
hamabiak baino lehenago, zeintzuk diren osoko bilkura monografikoan erantzutea nahi dituen lau galderak, aurretik egindakoen edo une horretan aurkeztutakoen artetik.
Mahaiak berehala jakinaraziko dio Eusko Jaurlaritzari zeintzuk diren osoko
bilkuran eztabaidatzea nahi diren galderak.
3. Galdera bakoitzaren eztabaida egiteko gehienez ere zortzi minutu izango
dira. Esku hartzen duen bakoitzak lau minutu erabili ahal izango ditu eta askatasuna izango du denbora hori txanda hauetan banatzeko: galdetzeko eta erantzuteko lehenengo txandan eta galdetzeko eta erantzuteko bigarren txandan.
Ezarritako denborak zorrotz bete daitezen zainduko du lehendakariak, eta,
denbora bakoitza bukatutakoan, berehalaxe emango dio hitza hurrengo esku
hartu behar duenari, edo gai-zerrendako hurrengo puntura pasatuko da.
185. artikulua
1. Batzordean ahoz erantzutea nahi diren galderak idatziz egin beharko
dira, eta Jaurlaritzari bidali eta zazpi egun igaro ondoren sartuko dira batzordeko gai-zerrendan.
2. Galdetua izan den Jaurlaritzako kidea bere saileko goi-kargudunekin
batera azaldu ahal izango da batzordeko agerraldira.
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3. Mota honetako galderak 184.3 artikuluan ezarritako moduan tramitatuko dira.
4. Gai berari buruz galdera bat baino gehiago dagoenean, galderaren
gaian edo helburuan espezialitate bat baino gehiago dagoenean edo antzeko
inguruabarrak gertatzen direnean, prozeduraren egokipena egin ahal izango
du ba
tzordeko Mahaiak, aurreko artikuluko 3. paragrafoan aurreikusitako
txandak eta gutxieneko denborak gordeta betiere.
186. artikulua
1. Idatziz erantzutea nahi diren galderak Legebiltzarreko Mahaiari aurkeztuko zaizkio, eta honek tramitatzeko onartuko ditu baldin eta galderen edukiak
ez badakar 52. artikuluan aurreikusitako informazio- edo dokumentazio-eskea
egiteko prozedura erabiltzea.
2. Jaurlaritzari galdera bidali eta hurrengo 15 egunen barruan jaso beharko da erantzuna Erregistroan. Hala ere, aurretiaz ere Legebiltzarrean galdera
edo dokumentazio-eske bera egin bazaio, orduan eskainitako erantzunaren
erreferentzia edo identifikazioa soilik emanez erantzun ahal izango du.
3. Erregelamenduan erantzuteko jarritako epea beteta Jaurlaritzak erantzunik eman ez badu eta erantzuna atzeratzearen edo ezin emanaren jakinarazpenik ere aurkeztu ez badu, galdegileak eskatuta lehendakariak hurrengo
osoko bilkurako gai-zerrendan sartzea aginduko du, eta ahozko galderekin
jokatzen den bezala jokatuko da halako galderarekin ere. Erabaki horren berri
Jaurlaritzari emango zaio. Legebiltzarkideak Erregelamenduko 11.4 artikuluan ezarritakoa ere eskatu ahal izango dio Legebiltzarreko lehendakariari.
3. Atala
Arau komunak
187. artikulua
Gutxienez hamabostean behin osoko bilkura monografikoa egingo da kapitulu honetan agintzen denaren arabera gai-zerrendan sartzeko moduan dauden interpelazio eta galderak bideratzeko.
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188. artikulua
Bilkura-aldi bat bukatzen denean, tramitatu gabe dauden interpelazio eta
galderak idatziz erantzuteko galdera gisa tramitatuko dira bilkura-aldien arteko
denboran, baldin eta ekimen bakoitzaren sinatzaileak ekimenaren izaera berresten ez badu behintzat Mahaiari idazki bat bidaliz bilkura-aldia bukatu eta
ondorengo 10 egunen barruan.
189. artikulua
1. Legebiltzarreko Mahaiak ahalmena du gai-zerrendan sarturik dauden
gai berari buruzko interpelazio edo galderak, nahiz elkarri lotutako gaiei buruzkoak, pilatzeko, bai eta aldi berean eztabaida daitezela agintzeko ere.
2. Mahaiak, Bozeramaileen Batzordearen iritzia entzun ondoren, adierazi
ahal izango du ezin daitezkeela tramitatzeko onartu bilkura-aldi berean tramitatutako beste interpelazio edo galdera bat errepikatzea liratekeen interpelazio
edo galderak.
3. Baldin eta Legebiltzarreko Mahaiak egiaztatzen badu aurkeztu den
idazkia ez datorrela bat proposatzaileak aurrera atera nahi duen ekimen motarako Erregelamenduan ezartzen diren eskakizunekin, ofizioz agindu ahal
izango du ekimenaren benetako izaera aintzat hartuta tramitatua izan dadin,
izaera hori galdera, interpelazio edo informazio-eske bati badagokio.
190. artikulua
Jaurlaritzak behin bakarrik eskatu ahal izango du interpelazio edo galdera
baten erantzuna atzeratzeko, arrazoiak biltzen dituen idazkia Mahaiari dagokion epean bidalita. Dagokion organoak egingo duen hurrengo bilkurarako
utziko da ekimena, idatziz erantzun beharreko galderak izan ezik, horiei erantzuteko epea beste 10 egunez luzatuko baita.
191. artikulua
Interpelazio edo galdera sinatu duena falta bada, haren ordez legebiltzartalde bereko beste kide batek esku hartu ahal izango du osoko bilkuran edo
batzordean, aldez aurretik Lehendakaritzari jakinarazita.
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IV. KAPITULUA
Legegintza-eskuordetuaren kontrola
192. artikulua
Jaurlaritzak legegintza-eskuordetzaz egiten duen erabileraren legebiltzarkontrola Jaurlaritzaren Legean aurreikusitakoaren arabera egingo da, eta
163. artikuluan ezarritako irakurraldi bakarreko prozeduraren bitartez.

V. KAPITULUA
Jaurlaritzaren agerraldiak, komunikazioak,
txostenak eta planak
1. Atala
Politika orokorrari buruzko eztabaidak
193. artikulua
Iraileko bilkura-aldiaren hasieran Legebiltzarrak osoko bilkura bat egingo
du, eta gai-zerrendako puntu bakarra Eusko Jaurlaritzaren politika orokorraren norabidea eztabaidatzea izango da.
Legegintzaldiaren lehenengo bilkura-aldian ez da egingo aurreko lerrokadan agindutakoa.
194. artikulua
Eztabaida hasi baino 72 ordu lehenago, gutxienez, lehendakariak idazki
bat bidaliko dio Legebiltzarrari. Idazki horretan, Autonomia Erkidegoaren
egoerari buruz Jaurlaritzak duen jarreraren ildo nagusiak jasoko dira, bai eta
legebiltzar-urtean barna hartu nahi dituen neurriak eta aldi horretarako dauzkan legegintza-aurreikuspenak ere.
195 artikulua
1. Eztabaidaren hasieran lehendakariak esku hartuko du, gehienez ere bi
orduz. Ondoren, Legebiltzarreko lehendakariak, Bozeramaileen Batzordearen
iritzia entzun ondoren, bilkura etetea erabakiko du.
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2. Bilkurari berrekinda, legebiltzar-talde bakoitzaren ordezkari batek esku
hartuko du, gehienez ere 30 minutuz.
3. Jaurlaritzak aukera izango du legebiltzar-taldeen ordezkariei banan-banan edo batera erantzuteko, aurkeztu dituzten gaiei buruz. Legebiltzar-taldeek,
berriz, egoki deritzeten adierazpenak egin ahal izango dituzte gero, talde bakoitzak 10 minutuz.
4. Eztabaida bukatuta, eta bozketarik gabe, lehendakariak amaiera emango dio bilkurari.
2. Atala
Eztabaida monografikoak
196. artikulua
1. Jaurlaritzak, bi legebiltzar-taldek edo legebiltzarkideen bostenak eskatzen dutenean, politika- eta gobernu-jardunari buruzko eztabaida monografikoak egin ahal izango dira.
2. Jaurlaritzaren komunikazioak edo legebiltzar-ekimenak garbi adierazi
beharko du zein gai eta puntu proposatzen diren, eztabaida zeri buruzkoa
izango den zehazteko, bai eta eztabaida zein legebiltzar-organotan egitea proposatzen den ere.
3. Baldin eta Mahaiak, ekimenaren helburua kontuan izanik eta Bozeramaileen Batzordearen iritzia entzun ondoren, usteko balu eskaeran jarri den
legebiltzar-organoa baino egokiagoa dela beste bat ekimen hori tramitatzeko,
hala jakinaraziko dio eskatzaileari, zazpi eguneko epean bere iritzia eman dezan. Ados ez badago, eskatu bezala egingo da eztabaida.
4. Eskatzaileak, eztabaidari ekin aurretik, edozein unetan erretiratu ahal
izango du ekimena.
5. Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira eztabaidaren eskaera, aurkeztutako ebazpen-proposamenak eta onetsitakoak.
197. artikulua
1. Eztabaida Jaurlaritzak sorrarazia denean, Gobernuaren ordezkariak
esku hartuko du haren hasieran, gehienez ere ordubetez. Ondoren, Legebil102
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tzarreko edo batzordeko lehendakariak, bozeramaileen iritzia entzunda, denbora jakin batez bilkura etetea erabaki ahal izango du.
2. Bilkurari berrekinda, legebiltzar-talde bakoitzeko ordezkari batek esku
hartuko du, legebiltzarkide gutxien duen taldetik hasita, gehienez ere 30 minutuz.
3. Jaurlaritzak aukera izango du taldeei banan-banan edo batera erantzuteko, aurkeztu dituzten gaiei buruz. Taldeek, berriz, 10na minutuko erantzuntxanda izango dute gero.
4. Eztabaida bukatuta, legebiltzar-taldeek ebazpen-proposamenak aurkezteko epea irekiko da, gehienez ere bi ordukoa. Proposamen horietatik, eztabaidan aztertu diren gaiekin bat datozenak onartuko ditu dagokion mahaiak,
eta onartutakoak taldeei helaraziko dizkie.
5. Bilkurari jarraitzeko, ebazpen-proposamenak aurkeztu dituzten taldeek
esku hartuko dute lehenbizi, gehienez ere 20 minutuz, proposamen horiek
aldezteko. Ondoren, gainerako taldeek beren jarrera agertuko dute, aipatutako denbora horretan bertan. Erantzun-txanda ere egon daiteke, talde bakoitzarentzat bost minutukoa.
6. Ebazpen-proposamenen eztabaida eta bozketa aurkezpen-hurrenkeraren arabera egingo da. Erdibideko ebazpen-proposamenei dagokienez, azken
erretiratutako proposamenarena joko da haien aurkezpen-unetzat.
7. Ebazpen-proposamen bat bozkatu eta onetsita geratu bada, gainerakoak bozkatzeko beharrezkoa izango da horiek, Mahaiaren ustez, onetsi denarekin bateragarri izatea eta kontraesanean ez egotea.
8. Onetsitako ebazpen-proposamenak betetzeari dagokionez, Erregelamendu honetan aurreikusitakoari jarraituko zaio.
198. artikulua
1. Eztabaida Legebiltzarrak eskatuta egiten bada, eztabaida-bilkuran, hasteko, talde proposatzaileen ordezkariek esku hartuko dute, 30 minutuko txandan, eta ondoren, gainerako taldeenek hitz egingo dute, talde txikienetik handienera, beste horrenbeste denboraz.
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2. Ondoren, aurreko artikuluko 3. paragrafotik 7.era bitartean zehaztutakoaren arabera egingo da bilkura.
3. Atala
Planak eta txostenak
199. artikulua
Jaurlaritzak aurkeztuta Legebiltzarrak txosten, plan edo antzeko dokumentu bat jasotzen duenean, Mahaiak halakoaren testua edo, gutxienez, aurkezpenaren berri argitaratzeko aginduko du, eta, Bozeramaileen Batzordearekin ados jarrita, osoko bilkuran eta/edo dagokion batzordean tramitatzeko
prozedura onetsiko du, aurreko artikuluak aplikatuko direlarik beste zehaztasunik ez bada.
4. Atala
Jaurlaritzaren agerraldiak
200. artikulua
1. Jaurlaritzako kideek agerraldiak egingo dituzte osoko bilkuran, bai berek eskatuta eta baita ere, bi legebiltzar-talderen edo legebiltzarkideen bostenaren ekimenez eta Bozeramaileen Batzordearen iritzia entzun ondoren,
Mahaiak erabakita, beren eskumeneko gai jakin bati buruz informatzeko.
2. Agerraldiaren hasieran, agerraldi hori legebil
tzar-ekimenez sortu
bada, eskaera sinatu duten taldeen edo legebiltzarkideen ordezkariak edo
ordezkariek esku hartuko dute, gehienez ere 10 minutuz. Ondoren, bere
azalpena egingo du Jaurlaritzako kideak, eta, hark bukatu ondoren, legebiltzar-taldeen ordezkariek esku hartu ahal izango dute, gehienez ere 10 minutuz, talde txikienetik handienera, hala badagokio agerraldia eskatu duten
taldeetatik hasita, agerraldiaren gaiari buruzko zehaztapenak egiteko. Jaurlaritzako kideak banan-banan nahiz batera erantzun ahal izango die zehaztapen horiei. Bukaeran, erantzuteko azken txanda ere egon daiteke, legebiltzar-talde bakoitzarentzat bost minutukoa, lehen txandako esku-hartzeen
ordena berean.
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201. artikulua
1. Legebiltzar-batzordeek Jaurlaritzako kideen eta goi-karguen agerraldiak eskatu ahal izango dituzte beren eskumeneko gaiei buruz informa dezaten. Agerraldi horiek, bestalde, aipatu kide eta karguek berek ere eskatu ahal
izango dituzte. Lehenengo kasuan, talde baten eskariz hartuko da batzordearen edo bere Mahaiaren erabakia, eta eskariak Mahai horri idatziz egina
beharko du izan.
2. Agerraldia aurreko artikuluko 2. paragrafoan ezarritakoaren arabera
tramitatuko da.
202. artikulua
1. Legebiltzarreko Mahaiak, Bozeramaileen Batzordearen iritzia entzun
ondoren, edo batzordeko Mahaiak, aukera izango dute esku-hartze denborak
luzatzeko, agerraldiaren gaia zer-nolakoa den kontuan hartuta, baina betiere
errespetatu egin beharko dira legebiltzar-taldeen esku-hartzeentzat jarritako
gutxieneko denborak.
2. Agerraldiaren bukaeran ezin izango da inolako bozketarik proposatu.
Tramitazioan lehentasuna izango dute, egileek hala adieraziz gero, agerraldian erabilitako gaien gainean aurkeztutako legez besteko proposamenek eta
legebiltzar-kontrol eta -informaziorako ekimenek, beste agerraldi batzuk egiteko eskaerek izan ezik.

VI. KAPITULUA
Ondareari eta finantzei buruzko baimenak
eta informazioak
203. artikulua
1. Indarrean dagoen legediaren arabera, Legebiltzarrak ondarezkoak eta
legegintza-izaerarik ez duten ekintza batzuen baimenak eman behar izanez
gero, ondorengo prozeduraren arabera jokatuko da.
2. Baimenaren eskaera dagokion gobernu-organoak aurkeztu beharko du
Mahaiaren aurrean, baimenaren beharra eta egokitasuna justifikatzeko txos105
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ten batekin batera. Bertan jaso beharko dira baita ere proposatzen den operazioaren mugak eta bermeak, eta egintza bereizten duten inguruabarren eta
alderdien xehetasunak emango dira.
3. Behin eskaera kalifikatu eta tramitatzeko onartu ondoren, eskaeraren
aurkezpenaren berria emango da argitara eta legebiltzar-taldeei eta legebiltzarkideei banatuko zaizkie eskaera eta eskaerarekin batera doan dokumentazioa. Jasotako dokumentazioaren bolumenagatik edo ezaugarriengatik banaketa zaila bada, legebiltzarkideek Legebiltzarraren Idazkaritza Nagusian eskura
izango dute aipatu dokumentazioa.
4. Argitaratu eta hurrengo 15 eguneko epearen barruan, baldin eta talde
edo legebiltzarkideren batek ere ez badu proposamenik aurkeztu eskaeraren
baldintzak aldatzeko, orduan onartutzat joko da eta argitaratu egingo da, eta
dagokion ziurtagiria bidaliko zaio Jaurlaritzari.
5. Baldin eta aipatu epean aldaketarako proposamenak egingo balira,
Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordera bidaliko dira eskaerarekin batera, eta batzorde horrek erabakiko du bi hilabeteko epean. Batzordearen
erabakia argitaratu egingo da eta Jaurlaritzari bidaliko zaio.
6. Jarritako prozedura jarraitzen ez duten ondare- eta finantza-egintzak
baimenik gabekotzat joko dira, eta horien arabera emandako egintzek nahitaezko ondorio juridikoak izango dituzte.
204. artikulua
1. Euskal Herriko finantza-arautegiak agintzen badu Jaurlaritzak Legebiltzarrari aldian-aldian arlo horretan edo antzerakoan halako informazio batzuk
bidali behar dizkiola, Mahaiak Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari
bidaliko dio jasotako dokumentazioa, eta batzorde horren Mahaiak egiaztatuko du legez jarritako epeak bete ote diren.
2. Dokumentazio hori Kontuen Epaitegiari bidali ahal izango zaio azterketarako eta batzordeari aholkua eman diezaion, lege arautzaileak, Erregelamendu honek eta, hala badagokio, Erregelamendu hau garatzeko erabaki daitekeen arautegiak agintzen dutenaren arabera.
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V. TITULUA
LEGEBILTZARRAREN ETA BESTE ORGANO BATZUEN
ARTEKO HARREMANAK
I. KAPITULUA
Arartekoarekiko harremanak
205. artikulua
1. Legebiltzarreko organoen eta Arartekoaren arteko harremanak Legebiltzarreko lehendakariaren bitartez bideratuko dira.
2. Oro har, eta Legebiltzarraren Osoko Bilkuran edo batzorde berezi batean tramitatu beharreko gaiak izan ezik, Arartekoaren eta Legebiltzarraren
arteko harremanak Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordean
gauzatuko dira.
206. artikulua
Arartekoak urtearen lehen hiru hilabetearen barruan bere urteko txostena
aurkeztuko du. Behin kalifikatu eta tramitatzeko onartuta, Mahaiak erabakiko
du Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordeari bidaltzea, eta batzorde horretako lehendakariak gai hori Legebiltzarrean txostena sartu eta
betiere hurrengo hilabetearen barruan egingo den bilkuran sartuko du.
207. artikulua
Urteko txostenaren batzordeko tramitazioa honako hau izango da:
a) Arartekoaren adierazpen orokorra, 30 minutuan gehienera.
b) Legebiltzar-talde bakoitzarentzat 10 minutuko txanda, galderak egin
edo azalpenak eskatzeko.
c) Arartekoaren erantzuna.
Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordeko Mahaiak txanda
berri bati hasiera eman ahal izango dio legebiltzarkideek esku hartzeko, eta
arartekoak jarraian erantzuna emango die. Lehendakariak finkatuko ditu, hala
badagokio, esku-hartze guztien kopurua eta bakoitzaren gehieneko denbora.
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208. artikulua
Batzordeko tramitea bukatu eta hurrengo hilabetearen barruan, Legebiltzarreko lehendakariak osoko bilkurarako deialdia egingo du Arartekoaren
urteko txostenaren aurkezpena burutu dadin.
Prozedura honako hau izango da:
a) Arartekoaren azalpen orokorra, 40 minutuan gehienera; horren ondoren bilkuratik alde egingo du.
b) Legebiltzar-talde bakoitzarentzat 15 minutuko txanda, jarrerak finkatzeko; txostenaren aurkezpena dela-eta ez da ebazpen-proposamenik egiterik
izango, Erregelamenduko ohiko ekimenei kalte egin gabe.
209. artikulua
Arartekoak txosten berezi bat aurkezten duenean, jarraitu beharreko prozedura urteko txostenarentzat jarritakoa izango da, dagokion batzordean edo
osoko bilkuran tramitatzea salbu, Legebiltzarreko Mahaiari berari dagokion
erabakiaren arabera, eta Arartekoak horren tramitaziorako organo egokiena
zein den gomendatu ahal izango du.
Arartekoak berariaz adierazi beharko du bere idazkian txostena berezia
dela eta txosten hori egiteko zer arrazoi egon diren.
210. artikulua
Legebiltzarreko edozein batzorde edo legebiltzarkidek eskatu ahal izango
dio Arartekoari, arrazoiak biltzen dituen idazkiaren bidez, esku har dezala herritar bati edo herritarren talde bati eragiten dioten administrazio publikoetako
egintza, ebazpen eta jokabide zehatzak ikertzen eta argitzen.
Hori gertatuz gero, Arartekoa behartuta egongo da bere jardunean lortutako emaitzei buruz eskatzaileari informatzera.
211. artikulua
1. Arartekoak Legebiltzarrera bidali beharko du urte bakoitzeko urriko hilaren barruan instituzioko aurrekontuaren aurreproiektua; Erregelamendu eta
Gobernurako Batzordeari dagokio hura aztertzea eta onestea, ondoren Legebiltzarreko aurrekontuan sartzeko.
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2. Aipatu aurreproiektua, egiturari, partiden izenari eta gainerako ezaugarri orokorrei dagokienez, Legebiltzarreko aurrekontua egiteko indarrean
diren arauei atxiki beharko zaie.
212. artikulua
Arartekoak instituzioaren barne-erregelamen
duaren proiektuaren berri
emango du Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordearen aurrean,
proiektu hori onetsi edo aldatu aurretik.

II. KAPITULUA
Herri Kontuen Euskal Epaitegiarekiko harremanak
213. artikulua
Legebiltzarraren eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren arteko harremanak Legebiltzarreko lehendakariaren bitartez bideratuko dira, eta Ekonomia,
Ogasun eta Aurrekontu Batzordean garatuko dira, kapitulu honetan aurreikusitakoa ezartzeari begira osoko bilkuran tramitatu behar diren gaiak izan ezik.
214. artikulua
1. Legebiltzarraren Osoko Bilkurak Herri Kontuen Euskal Epaitegiko zazpi kideak hautatzeko prozedura Erregelamenduko 96.3.b artikuluan oro har
jarritakoa izango da, ondorengo berezitasunekin:
a) Legebiltzarkide bakoitzak, txartelaren bidez, zazpi hautagai gehienera
bozkatu ahal izango ditu legebiltzar-taldeek aurkeztu eta Mahaiak aldarrikatutakoen artean, behin hautagarri direla egiaztatu ondoren.
b) Otsailaren 5eko 1/1988 Legeak eskatutako gehiengo osoa lortzen duten zazpi hautagaiak izango dira hautatuak.
c) Baldin eta hautagai guztiak ez badira lehen bozketan hautatzen, gainerako hautagaien artean hautatzeko falta diren guztien tokiak bete arte errepikatuko da bozketa.
d) Boto gehien lortutako hautagaien arteko boto-berdinketa bozketa batean edo jarraian egindako bozketetan ebatziko da.
109

EUSKO LEGEBILTZARRAREN ERREGELAMENDUA

2. Aurreko paragrafoan aipatutako prozedura aplikagarria izango da
epaitegian sortutako hutsuneak hautatzeko kasuan, eta hautatu beharreko hutsuneen kopuruaren arabera osatuko dira hautagai-zerrendak.
3. Herri Kontuen Euskal Epaitegirako hautatutako kideren baten uko egitea Legebiltzarreko Mahaiari pertsonalki jakitera eman beharko zaio, eta salbuespen gisa idatziz egindakoa onartzeko argi eta garbi geratu beharko du
ezin duela legebiltzarkideak berak aurkeztu eta frogaturik geratu beharko du
idazkiaren data eta sinadura egiazkoak direla.
215. artikulua
1. Epaitegiak bere fiskalizazio-eginkizuna erabiliz egindako txostenak, bai
arruntak bai bereziak, baita euskal sektore publikoaren operazio guztien kontuei buruzko urteko txostena ere, Legebiltzarrari bidaliko zaizkio, egoki iritzitako proposamenekin batera.
2. Aipatu txostenak, fiskalizazioa egiteko eginkizunean aztergai badituzte
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren sektore publikoa,
bere sozietate eta fundazio publikoak, erakunde autonomoak eta partzuergoak, baita zuzenbide pribatuko erakunde publikoak ere, Mahaiak kalifikatu
eta argitaratu ondoren, Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordera bidaliko dira eztabaidatzeko.
3. Batzordeko eztabaidari ekingo zaio epaitegiko lehendakariak, edo
epaitegiaren osoko bilkurak eginkizun horietarako izendatutako epaitegikideak, txostena aurkeztuz.
Jarraian legebiltzar-taldeek esku hartzeko txanda irekiko da, 15 minutukoa gehienera, Legebiltzarrari bidalitako txostenaren inguruan sortu eta beharrezkotzat jotako informazioak eta azalpenak eskatu ahal izateko. Epaitegiaren ordezkariak erantzuna eman ondoren, azken txanda irekiko da, 10
minutukoa gehienera, jarrerak finkatzeko.
4. Taldeek eztabaidaren gai den txostenarekin bat datozen ebazpen-proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte, eta epaitegiari berari edo fiskalizazioaren gai diren organoetako edozeini zuzendu ahal izango zaizkio.
5. Ebazpen-proposamenen aurkezpena, eztabaida eta bozketarako prozedura Erregelamenduko 197. artikuluan jasotako eztabaida orokorren ondorengo ebazpen-proposamenentzat jarritakoaren araberakoa izango da.
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6. Batzordearen ebazpenak Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean
argitaratuko dira.
216. artikulua
1. Herri Kontuen Euskal Epaitegiak emango dizkio jakitera Legebiltzarrari, onetsi aurretik, urterako lanaren programa eta instituzioaren kontuak, Legebiltzarrak ager ditzan epaitegiak burutu behar duen fiskalizazio-eginkizuna
betetzean egon daitezkeen lehentasunak.
2. Batzordeko eztabaida Jaurlaritzaren agerraldiak egiteko 201. artikuluan ezarritako prozedurari egokituko zaio.
217. artikulua
1. Eusko Legebiltzarreko Osoko Bilkurari dagokio, Herri Kontuen Euskal
Epaitegiari berari ere dagokion bezala, fiskalizazio-eginkizunean ekimena izatea, bai eta ekonomia- eta finantza-gaietan aholkuak eskatzea ere.
2. Horretarako, legebiltzar-taldeek proposamenak aurkeztu ahal izango
dituzte Legebiltzarreko Mahaiaren aurrean, eta proposamen horiek Osoko
Bilkuraren aurrean tramitatuko dira Erregelamendu honetan legez besteko
proposamenetarako aurreikusitako prozedurari jarraituz.

III. KAPITULUA
Euskal Irrati-Telebista herri-erakundea kontrolatzea
218. artikulua
1. Euskal Irrati-Telebista herri-erakundeko sozietateen jarduna kontrolatzeko, legebiltzarkideek ahozko galderak egin ditzakete kontrolerako batzordearen aurrean, bai eta idatziz erantzuteko galderak ere.
2. Galderak herri-erakundeko zuzendari nagusiari zuzenduko zaizkio eta
Erregelamendu honetako IV. tituluko III. kapituluan aurreikusitako araubideari
lotuz tramitatuko dira.
3. Halaber, Jaurlaritzako kideei Euskal Irrati-Telebista herri-erakundeari
buruzko kontrol-ekimenak aurkeztu ahalko zaizkie.
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219. artikulua
1. Kontrolerako batzordeak Erregelamendu honetako 52. artikuluan agerraldi-eskeak egiteko aurreikusitako ekimena erabiltzeari kalte egin gabe, bai
Euskal Irrati Telebista herri-erakundeko zuzendari nagusiak, bai administraziokontseiluak ere eskatu ahal izango dute batzordearen aurrean agertzea, Legebiltzarrari erakundearekin zerikusia duten eta beren eskumenekoak diren arazoen berri emateko (kontseilua izanez gero, kontseiluko lehendakariak edo
horretarako izendatutako kideak).
2. Kontrolerako batzordeak herri-erakundeko beste kargu edo pertsona
batzuk agertzea ere eskatu ahal izango du, egingo zaizkien galderei erantzun
diezaieten.
3. Agerraldi guztiak Erregelamendu honetako 52. artikuluan aurreikusitako araubide orokorrari jarraituz egingo dira.

IV. KAPITULUA
Legebiltzarreko txostenak eta azterlanak tramitatzea
220. artikulua
1. Legebiltzar-batzordeek txostenak edo azterlanak egitea erabaki ahal
izango dute beren eskumeneko gaiei buruz.
2. Erabakia, behar bezala arrazoituta, Legebiltzarreko Mahaiari jakinaraziko zaio, aztergaia zer-nolakoa den ikusirik, batzordean ala Osoko Bilkuran
tramitatu erabaki dezan.
221. artikulua
Batzordeek txostenak edo azterlanak egiteko prozedura honako hau izango da:
a) Lantalde bat eratuko da eta txosten bat egingo du gaiari buruz.
b) Lantaldeak, Legebiltzarreko lehendakariaren bitartez, beren eskumenen kariaz egin dakizkiekeen galderei erantzun diezaieketen agintariak, funtzionarioak edo herritarrak agertzea eskatu ahal izango du.
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Era berean, Legebiltzarraren egoitzatik kanpo atera ahal izango da, bere
lanak hobeto garatzeko interesgarriak liratekeen arazoen berri izateko.
c) Txostenarekin bat ez datozen legebiltzar-taldeek batzordeko Mahaiari
helarazi ahal izango dizkiote idatziz beren desadostasunak, txostena egin eta
zazpi eguneko epearen barruan. Epe hori iraganda, batzordeko lehendakariak
bilkurarako deialdia egingo du, txostena aztertu eta onesteko.
d) Eztabaidan, 10 minutuz gehienez ere, zuzenketak egin dituzten taldeek
hitz egingo dute lehenik, eta zuzenketarik egin ez duten taldeek ondoren.
Lehendakariak bigarren txanda bana eman ahal izango die, hiru minutukoa,
zeinek bere jarrera finkatu dezan.
e) Eztabaida amaituta, bozkatu egingo dira txostena eta txostenari egindako zuzenketak eta proposamenak, halakorik badago. Onetsitakoak behin betiko testuan sartuko dira, eta desadostasunak txostenaren edo azterlanaren
eranskin gisa jasoko dira.
f) Batzordearen irizpena Legebiltzarreko Mahaiari jakinaraziko zaio, Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadin eta dagokienei helarazi
dakien.
222. artikulua
Txostenak edo azterlanak Legebiltzarreko Osoko Bilkuraren aurrean eztabaidatzeko, aurreko artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio. Legebiltzarreko
Mahaiak erabakiko ditu Osoko Bilkurak aztertzeko aurkeztutako dokumentuaren izaera eta ezaugarriak kontuan izanik jarraitu beharreko prozedurazko
berezitasunak.

V. KAPITULUA
Autonomia Estatutuko 22. artikuluan aurreikusitako
hitzarmenak eta akordioak
223. artikulua
1. Jaurlaritzak Nafarroako Foru Erkidegoarekin edo beste autonomia-erkidego batzuekin egiten dituen lankidetza-akordioak Eusko Legebiltzarrak berretsi beharko ditu.
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2. Lankidetza-akordioaren testua, akordioari buruz Gobernu Kontseiluan
hartutako erabakiarekin batera, Eusko Legebiltzarreko Mahaiari bidaliko zaio,
eta Mahaiak Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitaratzeko eta berehala legebiltzar-taldeei bidaltzeko aginduko du.
3. Legebiltzar-taldeek zazpi eguneko epea izango dute beren ustez lankidetza-akordioa ez berresteko dauden arrazoiak azaltzen dituzten idazkiak
Mahaiaren aurrean aurkezteko.
4. Behin Jaurlaritzako kide batek lankidetza-akordioa aurkeztu eta gero,
osoko bilkuran eztabaidatuko da. Lehenengo txandan, legebiltzar-taldeek beren jarrerak azalduko dituzte, eta bigarrenean, erantzun egingo dute.
5. Eztabaida amaituta, bozkatu egingo da lankidetza-akordioaren testua
Gobernu Kontseiluaren erabakiaren arabera berresten den ala ez.
6. Legebiltzarrak bozkatu eta gero lankidetza-akordioaren testuan aldaketak edo baldintzapenak ezarri nahi izanez gero, beste eztabaida bat eta beste
bozketa bat egin beharko dira Legebiltzarrean, akordioa indarrean jarri baino
lehen.
224. artikulua
1. Jaurlaritzak Eusko Legebiltzarrari baimena eskatuko dio Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Nafarroako Foru Erkidegoaren edo beste autonomia-erkidego batzuen artean lankidetza-hitzarmenak egiteko, adostu den hitzarmen-proiektuaren testua bidaliz.
2. Jaurlaritzak komunikazio bat bidaliko dio Legebiltzarrari lankidetza-hitzarmenaren proiektuarekin eta Legebiltzarrak iritzia emateko beharrezko diren
aurrekariekin. Komunikazioa tramitatzeko onartuko du Mahaiak, eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitaratzeko eta berehala legebiltzar-taldeei
bidaltzeko aginduko du.
3. Legebiltzar-taldeek, dokumentazioa jaso eta hurrengo zazpi egunetan,
aurkako proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte, horretarako dituzten
arrazoiak idazki batean labur azalduta.
4. Aurkako proposamenak aurkezteko epea halakorik aurkeztu gabe
amaitu bada, Legebiltzarrak lankidetza-hitzarmena egiteko baimena eman
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duela ulertuko da eta hala jakinaraziko dio Legebiltzarreko lehendakariak
Jaurlaritzari.
5. Aurkako proposamenik aurkezten bada, lehendakariak osoko bilkurarako deia egingo du, Legebiltzarrak, Jaurlaritzaren komunikazioa jaso eta 20
eguneko epearen barruan, ebatzia har dezan proposamenei buruz. Osoko
bilkura Erregelamendu honetan osoko eztabaidetarako ezarritakoari lotuta
egingo da.
225. artikulua
Jaurlaritzak Autonomia Erkidegoko lurralde historikoekin egin nahi dituen
lankidetza-hitzarmenen kasuan ere aurreko artikuluan ezarritako baimentzearaubideari lotuko zaio.

VI. KAPITULUA
Konstituzio Auzitegiaren aurreko prozedurak
226. artikulua
1. Euskadiko Autonomia Estatutuaren 28. artikuluko c) idatz-zatian aurreikusitakoaren arabera, Legebiltzarreko lehendakariak, aldez aurretik bi legebiltzar-taldek edo legebiltzarkideen bostenak proposamen arrazoitua eginik,
osoko bilkurarako deia egingo du, Konstituzioaren 161.1.a artikuluan aipatutako konstituziokontrakotasun-errekurtsoa jartzeko erabakia hartzeko gehiengo soilez.
2. Proposamenean argiro zehaztuko dira konstituziokontrakotasun edo
eskumen-gabezi akatsa duten xedapenaren atalak edo arau edo egintzaren
puntuak, bai eta akatsaren sorburu diren lege- edo konstituzio-xedapenak ere.
3. Errekurtso-proposamenaren tramitazioa legez besteko proposamenetarako aurreikusitakoaren arabera egingo da.
227. artikulua
1. Konstituziokontrakotasun-errekurtsoaren gaia Euskal Autonomia Erkidegoak emandako lege bat edo lege-indarreko xedapen bat baldin bada, pro115
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zeduran aurkezteko eta egin beharreko alegazioak egiteko erabakia, bai eta,
hala behar izanez gero, legelari-ordezkaritza izendatzeko erabakia ere, Legebiltzarreko Mahaiak hartuko du, Bozeramaileen Batzordearekin bat etorriz.
2. Aurkatuak Legebiltzarraren lege-indarrik gabeko erabakiak baldin badira, Mahaiak erabakiko du prozeduran aurkeztea, alegazioak egitea eta legelari-laguntza izendatzea.
228. artikulua
1. Legebiltzarreko Osoko Bilkurak, aldez aurretik deialdia eginda, Legebiltzarrak jarritako konstituziokontrakotasun-errekurtso batean atzera egiteko
erabakia hartu ahal izango du.
2. Atzera egiteko proposamena bi legebiltzar-taldek edo legebiltzarkideen
bostenak egin beharko du, Konstituzio Auzitegiak epaia emateko eguna
zehaztu baino lehen.
3. Eztabaida Erregelamendu honetako 226.3 artikuluan ezarritako prozedurari lotuta egingo da.

VII. KAPITULUA
Gorte Nagusien aurreko legegintza ekimena
229. artikulua
Euskadiko Autonomia Estatutuaren 28. artikuluko b) idatz-zatian aurreikusitakoaren arabera, Legebiltzarrak bi aukera ditu:
a) Estatuko Gobernuari gai jakin bati buruzko lege-proiektu bat bere egiteko eskatzea, ala
b) Diputatuen Kongresuko Mahaiari lege-proposamen bat bidaltzea.
230. artikulua
1. Legebiltzar-taldeei dagokie aurreko artikuluko a) idatz-zatian aipatutako ekimena bultzatzeko legez besteko proposamenak aurkeztea.
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Legez besteko proposamen horiek Erregelamenduaren IV. tituluko II. kapituluan aurreikusitako araubide orokorrari lotuz tramitatuko dira.
2. Aurkeztutako ekimenek proposamen artikulatua jasotzen baldin badute, Erregelamenduaren III. tituluko II. kapituluaren 2. atalean aurreikusitako
ohiko legegintza-prozedurari jarraituz tramitatuko dira.
231. artikulua
1. Legebiltzarrak onetsitako lege-proposamenak Diputatuen Kongresuaren aurrean defendituko dituzten legebiltzarkide ordezkariak izendatzeko, legebiltzarkide bakoitzak Osoko Bilkurak aldez aurretik zehaztutako izen kopurua –hiru gehienez– idatziko du.
Boto gehien lortutako legebiltzarkideak izango dira hautatuak.
Izendapena egiteko ebatzi beharrekoa den berdinketarik gertatuz gero,
boto kopuru berdina lortu dutenen artean hurrenez hurren bozketak eginez
ebatziko da. Berdinketak bere horretan irauten badu elkarren segidan egindako bi bozketaren ondoren, boto gehien lortu duen zerrendako hautagaiaren
alde ebatziko da auzia.
2. Legebiltzarrak Diputatuen Kongresuaren aurrean lege-proposamen
bat defenditzeko izendatu dituen legebiltzarkide ordezkariek beren gestioaren
berri eman beharko diote Legebiltzarrari. Horretarako, txosten bat aurkeztuko dute Mahaiaren aurrean, eta Mahaiak legebiltzar-taldeei bidaliko die, ezagut dezaten.

VIII. KAPITULUA
Senatariak eta beste batzuk izendatzea
I. Atala
Euskal Autonomia Erkidegoaren senatari ordezkariak izendatzea
232. artikulua
1. Legebiltzarreko Mahaia eratuta, Legebiltzarreko lehendakariak 20
egun naturaleko epea zabalduko du, legebiltzar-taldeek Euskadiren senatari
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ordezkari izateko hautagaiak proposa ditzaten. Hautagai-zerrendarekin batera
hautagai bakoitzaren curriculuma jarri beharko da, bai eta Bateraezintasunen
Batzordeak bere iritzia emateko beharrezkoa den dokumentazioa ere.
2. Aurkeztutako hautagai-zerrendak aztertu eta irizpen bat emango du
Bateraezintasunen Batzordeak. Ondoren, osoko bilkurarako deia egingo da
Bateraezintasunen Batzordearen irizpena eztabaidatzeko eta, hala badagokio,
onesteko eta, ondoren, proposatutako senatariak izendatzeko.
3. Osoko bilkuran, Legebiltzarreko lehendakariak txanda bat zabalduko
du legebiltzar-taldeek gehienez ere bost minutuz esku hartzeko.
4. Bozketa bakoitza egin aurretik, bere hautagaia izendatuko du legebiltzar-talde bakoitzak, proposatutako zerrenda Bateraezintasunen Batzordeak
aztertu ondoren onartutakoen artetik aukeratuta.
5. Boto gehien lortu duten hautagaiak izango dira hautatuak, betiere izendatuak, gutxienez, botoa emateko eskubidea duten legebiltzarkideen botoen
laurdena lortuz gero.
Euskadiko senatari ordezkari guztiak ezin izango dira legebiltzar-talde bakar batek proposatutakoetatik hautatuak izan.
6. Baldin eta lehen bozketa eginda ordezkari-posturen bat bete gabe gelditzen bada, bigarren bozketa egingo da, eta balio osoz emandako boto gehien
lortzen duten hautagaiak izango dira hautatuak.
Berdinketa gertatuz gero, Legebiltzarrean eserleku gehien duen taldeak
edo duten taldeek proposatutako hautagaia izango da hautatua, eta talde proposatzaileek eserleku kopuru bera izanez gero, Eusko Legebiltzarrerako azken
hauteskundeetan boto gehien lortu duen alderdi politikoak edo lortu duten
alderdi politikoek edo koalizioek proposatutako hautagaia izango da hautatua.
7. Osoko bilkura horretan, edo hurrengoan, izendatuak izan direla jakinaraziko zaie hautatuei eta Legebiltzarreko lehendakariak izendapena onar dezatela eskatuko die.
Behin baiezkoa emanda, Euskal Autonomia Erkidegoaren senatari ordezkari direla aldarrikatuko da.
8. Legegintzaldian zehar hutsik geratutako senatari-postuak artikulu honetan aurreikusitako prozedurari lotuta beteko dira, Eusko Legebiltzarraren
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Aldizkari Ofizialean gehienez ere 15 eguneko epean argitaratu eta gero posturen bat hutsik gelditu dela.
233. artikulua
1. Euskadiren senatari ordezkariei eserleku bana gordeko zaie Legebiltzarreko bilkura-aretoan, eta Senatuan dituzten zereginak hobeto betetzeko interesgarriak izan lekizkiekeen gaien berri emango zaie.
2. Legebiltzarreko Osoko Bilkurak txostenak eskatu ahal izango dizkie
senatariei, Legebiltzarreko lehendakariaren bitartez, Senatuan burutu dituzten
eta Euskal Autonomia Erkidegoarentzat interesgarriak izan daitezkeen jarduerei buruz. Txosten horiek Legebiltzarreko Mahaiari bidali beharko zaizkio,
gero legebiltzar-taldeei helarazteko.
2. Atala
Legebiltzarraren izendapenak
234. artikulua
1. Lege-agindu baten arabera Eusko Legebiltzarrak inor proposatu edo
hautatu behar izanez gero, legebiltzar-taldeek beren hautagai-zerrendak aurkeztu beharko dituzte, eta zerrenda osatzen dutenek kasu bakoitzean legeak
aurreikusitako baldintzak bete beharko dituzte.
2. Legebiltzar-taldeek Legebiltzarreko Erregistro Orokorrean aurkeztuko
dituzte hautagai-zerrendak, Mahaiak horretarako ezarritako epean.
Hautagai-zerrendekin batera, hautagai bakoitzaren curriculuma joango da,
bai eta Bateraezintasunen Batzordeak iritzia emateko beharrezko dokumentazioa ere.
3. Jasotako proposamenak eta erantsitako dokumentazioa Bateraezintasunen Batzordeari bidaliko dizkio Mahaiak, batzordeak azter ditzala hautagaiek legezko egokitasuna duten proposatutako karguetarako.
4. Batzordearen irizpena Osoko Bilkurari aurkeztuko zaio eztabaidatzeko
eta, hala badagokio, onesteko.
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5. Bateraezintasunen Batzordearen irizpena onetsi ondoren, proposatutako karguak hautatzeari ekingo dio Osoko Bilkurak, batzordeak onartutakoen artetik.
6. Osoko bilkuran egingo den eztabaidan, legebiltzar-talde bakoitzak bost
minutuz esku hartu ahal izango du gehienez.
7. Aplikatuko den hautatze-sistema kasu bakoitzean dagokion lege-aginduan ezarritakoa izango da. Arau berezirik ez dagoenean, Mahaiari dagokio,
Bozeramaileen Batzordearekin ados jarrita, hautatzeko formula erabakitzea,
eta formula horrek bete beharreko postuen errealitateari, Legebiltzarraren
osaerari eta gainerako lege-baldintzei edo Erregelamendu honen arabera aplikazio orokorrekoak diren baldintzei egokitua izan beharko du.

IX. KAPITULUA
Ebazpen Batzordearen aurreko prozedura
235. artikulua
Kapitulu honen helburua da:
a) Ebazpen Batzordearen aurrean foru-arauen proiektu eta proposamenen kontra eskumen-arazoa ipintzeko legebiltzar-prozedura arautzea.
b) Eusko Legebiltzarrean tramitazioan dagoen lege-proiektu edo proposamen baten kontra eskumen-arazoa ipini denean hartu beharreko neurriak
zehaztea.
236. artikulua
1. Foru-arauen proiektu eta proposamenen kontra eskumen-arazoa ipintzeko epea 20 egunekoa izango da, ekimena kasuan kasuko batzar nagusien
aldizkari ofizialean argitaratzen denetik kontatzen hasita, edo 15 egunekoa,
ekimenaren presako tramitazioa erabaki baldin bada. Eusko Legebiltzarreko
Idazkaritza Nagusiak legebiltzar-talde guztiei igorriko dizkie, kasuan kasuko
biltzar nagusietako aldizkari ofizialetan argitaratu eta biharamunean, foru-arau
proiektu eta proposamen guztiak.
2. Ekimena argitaratu beharrean kasuan kasuko batzar nagusiko kideei
jakinarazten zaienean, ekimena Eusko Legebiltzarrari jakinarazi eta biharamu120
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nean hasiko dira kontatzen aurreko paragrafoan zehaztutako 20 eta 15 eguneko epeak. Hori dela eta, aipatutako jakinarazpena Eusko Legebiltzarreko
Idazkaritza Nagusian sartzen den egun berean, legelari nagusiak, ofizioz, berehala helaraziko die ekimena legebiltzar-talde guztiei.
3. Ebazpen Batzordea Arautzen duen Legearen 40.1 artikuluan ezarritakoari lotuz, aurreko paragrafoetan aipatutako 20 eta 15 eguneko epeak egun
naturalez osatutzat hartu behar dira.
237. artikulua
1. Legebiltzar-taldeek idazkiak aurkeztu ahal izango dituzte Eusko Legebiltzarrak Ebazpen Batzordearen aurrean foru-arau proiektu edo proposamen
jakin baten kontra eskumen-arazoa ipin dezala proposatzeko.
2. Legebiltzar-taldeek beren idazkiak aurkezteko epea ekimena dagokion
lurralde historikoko batzar nagusien aldizkari ofizialean argitaratzen denetik
hasi, edo, bestela, ekimen hori jakinarazten zaienetik hasi, eta hurrengo 7
egun naturalen artekoa izango da. Foru-arau proiektua edo proposamena
presaz tramitatzea erabaki baldin bada, legebiltzar-taldeek idazkiak aurkezteko
epea bost egun naturalekoa izango da.
3. Ebazpen Batzordearen aurrean eskumen-arazoa ipintzeko proposamen-idazkian legebiltzar-taldeak argi eta garbi zehaztuko du zein den bere
ustez dena delako foru-arau proiektuak edo proposamenak egindako eskumen-haustea, eta labur azalduko du zertan oinarritzen duen bere jarrera, bere
ustez hautsi diren xedapenak ere aipatuz.
4. Artikulu honetako 2. paragrafoan aipatutako epeak amaitu eta hurrengo bi egunean, Eusko Legebiltzarreko Mahaiak bilera egingo du legebiltzar-taldeen idazkiak kalifikatzeko eta, hala badagokio, tramitatzeko onartzeko.
Mahaiak idazkiak ez onartzea erabaki ahal izango du, idazkiok argi eta garbi
eskumen-titulartasunari buruzko auzirik planteatzen ez dutenean.
238. artikulua
1. Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkurari dagokio Ebazpen Batzordearen aurrean eskumen-arazoak ipintzea erabakitzea, Legebiltzarreko Mahaiak,
legebiltzar-jardueren egutegia aintzat hartuta, eskumena Erakunde eta Herri121
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zaingoko Legebiltzar Batzordearen esku utzi badezake ere. Gai hauetaz eztabaidatzeko osoko bilkura, edo, hala badagokio, batzordeko bilkura, eskumen-arazoa Ebazpen Batzordearen aurrean aurkezteko epea amaitu baino
hiru egun lehenago egin beharko da gutxienez.
Bilkura-aldien arteko denboran, edo Legebiltzarra deseginda dagoenean,
gaia Diputazio Iraunkorraren aurrean tramitatuko da.
2. Legebiltzar-eztabaidako prozedura hauxe izango da:
a) Lehenik, eskumen-arazoa ipintzea bultzatzen duen legebiltzar-taldearen
ordezkariak hitz egingo du 10 minutuz. Eskumen-arazoaren bultzatzaileak legebiltzar-talde bat baino gehiago izanez gero, idazkiak Legebiltzarreko Erregistroan
aurkeztean izaniko hurrenkera kronologikoaren arabera esku hartuko dute.
b) Ondoren, gainerako legebiltzar-taldeek hitz egingo dute, bakoitzak 10
minutuz, beren jarrerak azaltzeko.
c) Lehen txanda amaituta, eta esku-hartzeen hurrenkera berean, bigarren
txanda bana, bost minutukoa, izango dute legebiltzar-taldeek erantzuteko. Horrenbestez, lehendakariak amaitutzat joko du eztabaida eta bozketei ekingo zaie.
3. Aurkeztean izaniko hurrenkeran bozkatuko dira eskumen-arazoa ipintzeko proposamen guztiak, salbu eta lehenago onetsitakoren batekin kontraesanean daudenean edo haietakoren batean jasota geratu direnean.
4. Eusko Legebiltzarra alderdi gisa aurkeztu ahal izango da Eusko Jaurlaritzak ipinitako eskumen-arazoei dagokien prozeduran, Ebazpen Batzordeak
horretarako emandako epean.
5. Eusko Legebiltzarrak eskumen-arazo bat ipintzea onetsi eta gero, Legebiltzarreko lehendakariak egun berean jakinaraziko dio dagokien batzar nagusietako Mahaiari, hark tramitazioa eteteko agindu dezan, salbu eta Ebazpen
Batzordea Arautzen duen 13/1994 Legearen 52. artikuluan aurreikusitako
kasuetan.
239. artikulua
1. Ebazpen Batzordeak Eusko Legebiltzarrak ipinitako eskumen-arazoa
ebatzi gabe duen bitartean, legebiltzar-taldeek aukera izango dute atzera egiteko proposamen-idazkiak aurkezteko.
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2. Atzera egiteko proposamen-idazkia Mahaiak kalifikatu eta tramitatzeko onartu ondoren, osoko bilkurako gai-zerrendan sartuko da, eta han eztabaidatuko, 238. artikuluko 2. paragrafoan aurreikusitako prozedurari lotuz.
Eztabaida amaituta, bozkatu egingo da ea Legebiltzarrak atzera egiten duen
ala ez bere garaian ipinitako eskumen-arazoaz.
3. Atzera egiteko proposamen-idazkia onartzen ez zaien legebiltzar-taldeek ezin izango dute aurkeztu gauza bera eskatzeko beste proposamen-idazkirik.
240. artikulua
1. Eusko Jaurlaritzak Legebiltzarrera bidalitako lege-proiektuei eta Osoko
Bilkurak aintzat hartutako lege-proposamenei eskumen-arazoa ipini ahal izango diete lurralde historikoetako batzar nagusiek, bai eta foru-aldundiek ere.
2. Ebazpen Batzordearen aurrean eskumen-arazoa ipintzeko epea dena
delako ekimena Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko
egunean hasi eta 20 egunekoa izango da. Mahaiak gaia presaz tramitatzea
erabakiz gero, 15 egunekoa izango da eskumen-arazoa ipintzeko epea.
241. artikulua
1. Eskumen-arazoaren bultzatzaileak, egun berean, arazoa ipintzea Eusko
Legebiltzarreko Mahaiari jakinarazi ondoren, legebiltzar-tramitazioa eteteko
aginduko du Mahaiak, salbu eta Ebazpen Batzordea Arautzen duen Legearen
52. artikuluan aurreikusitako kasuetan.
2. Eskumen-arazoa tramitatzeko onartu dela jakinarazi eta bost eguneko
epean, Eusko Legebil
tzarreko Mahaiak, bere kabuz edo Legebiltzarreko
gehiengoa osatzen duten legebiltzar-taldeek eskatuta, tramitazioaren etenaldia
amaitutzat jotzeko eskatu ahal izango dio Ebazpen Batzordeari.
3. Etetea erabaki zenean zegoen puntu berean ekingo zaio berriro prozedurari ondorengo kasuotan:
a) Ebazpen Batzordeak eskumen-arazoa onartezintzat jotzen duenean.
b) Ebazpen Batzordeak ekimenaren tramitazioaren etenaldia amaitutzat
jotzen duenean.
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c) Ekimena ordenamendu juridikoarekin bat datorrela adierazten denean.
d) Eskumen-arazoaren bultzatzaileak atzera egiten duenean.
4. Ebazpen Batzordeak, proiektuaren edo proposamenaren zati jakin batekikoan mantendu arren, etenaldia zati batean amaitzea erabakitzen baldin
badu hala jokatuta ekimenaren adiera-batasuna eta logika hausten ez delakoan, Eusko Legebiltzarreko Mahaiak, Bozeramaileen Batzordearen iritzia entzunda, egokien deritzon erabakia hartuko du.
242. artikulua
1. Ebazpen Batzordeak lege-proposamen bat Autonomia Estatutuaren
kontrakotzat jotzen duenean, Eusko Legebiltzarreko Mahaiak hurrengo osoko
bilkuran jakinaraziko dio erabakia Legebiltzarrari.
2. Erabakia Legebiltzarrari jakinarazi ondoren, ekimena bertan behera
gelditutzat joko da, salbu eta Osoko Bilkurak uste ez baldin badu posible eta
egoki dela aurrera jarraitzea, Ebazpen Batzordeak Estatutuaren kontrakotzat
jo ez dituen zatietara mugatuta. Hala izanez gero, Mahaiak lege-proposamen
galbahetua argitaratzeko aginduko du berriro eta artikuluei zuzenketak aurkezteko epea zabalduko da. Mahaiak ez du tramitatzeko onartuko Ebazpen Batzordeak Estatutuaren kontrakotzat jo dituen puntuak errepikatzen dituzten
edo jasotzen saiatzen diren zuzenketak.
243. artikulua
1. Ebazpen Batzordearen iritziz lege-proiektu batek Autonomia Estatutuaz besteko legeetan instituzio komunen eta foru-instituzioen artean ezarrita
dagoen eskumen-mugaketa aldatzea baldin badakar, Eusko Legebiltzarrak
etenda edukiko du tramitazioa harik eta Jaurlaritzak arazoari buruzko bere
erabakia jakinarazi arte.
2. Ebazpen Batzordearen iritziz lege-proposamen batek Autonomia Estatutuaz besteko legeetan instituzio komunen eta foru-instituzioen artean ezarrita dagoen eskumen-mugaketa aldatzea baldin badakar, Legebiltzarreko
Mahaiak Legebiltzarrari jakinaraziko dio erabakia, osoko bilkuran erabaki dezan ekimena mantendu ala ez.
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XEDAPEN GEHIGARRIAK
Lehenengoa
Erregelamendu honen erreforma lege-proposamenetarako ezarritako prozedurari jarraiki tramitatuko da, baina Jaurlaritzaren esku-hartzea izan gabe.
Erregelamendua gehiengo osoz onetsi beharko da azken bozketa osoko batean.
Bigarrena
1. Erregelamendu eta Gobernurako Batzordearen lantalde batek txosten
bat aurkeztuko dio urtero batzordeari Erregelamendu honen aplikazioari buruz, eta, hala badagokio, beharrezkotzat jotzen dituen aldaketak proposatuko
dizkio.
2. Zerbitzu juridikoek legebiltzar-aurrekarien fitxategi bat egingo dute eta
urtero eguneratuko dute.
Hirugarrena
1. Herritarren legegintza-ekimen batek eragindako gastuak ekitaldi bakoitzean zehaztuko den gehieneko kopururaino ordaintzeko, beharrezkoa izango da:
a) lege-proposamena Legebiltzarrak aintzat hartua izatea eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitaratuta egotea;
b) batzorde sustatzaileak gastuak behar bezala justifikatzea Eusko Legebiltzarreko Mahaiaren aurrean.
2. Eusko Legebiltzarrak herri-ekimeneko lege-proposamen bat aintzat
hartzea onesten duen eguna hartuko da kontuan kasu bakoitzari aplikatuko
zaion diru-laguntzen gehieneko kopurua zehazteko.
XEDAPEN IRAGANKORRAK
Lehenengoa
Erregelamendu hau indarrean sartzean abian diren gaiak Erregelamendu
honetan xedatutakoari egokituko zaizkio.
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Bigarrena
Erregelamendu hau indarrean sartu eta urtebetera ezarriko ditu Mahaiak
102.4 artikuluan aipatzen diren arauak. Arau horietan, Legebiltzarreko Administrazioak sinadura elektronikoa erabiltzeko nondik norakoak ezarriko dira,
legebiltzarkideei, administrazio publikoei eta herritarrei dagokienez.
XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Indargabetuta gelditzen da 1983ko otsailaren 11n onetsitako Eusko Legebiltzarraren Araudia, bai eta Lehendakaritzak araudi hori garatzeko emandako
ebazpenak ere.
AZKEN XEDAPENA
Erregelamendu hau Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.
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LEGEBILTZARBURUAREN EBAZPEN
OROKORRA LEHENDAKARIAREN
INBESTIDURAKO BOZKETARI BURUZ

2008ko abenduan onetsitako Erregelamenduko 164.9 artikuluak honako
hau dio lehendakariaren inbestidurako bozketei buruz: «Izenezkoak izango
dira bozketak, aurretik legebiltzarkideei dei eginda». Bestalde, Erregelamenduko 96. artikuluak honako hau xedatzen du: «Lehendakariaren inbestidurarako
bozketak, zentsura-mozioari buruzko bozketak eta konfiantza-arazoari buruzko bozketak beti izango dira jendaurrekoak eta legebiltzarkideei izen-abizenez
deituta». Bozketa-mota honetan, 95.2 artikuluaren arabera «idazkarietako batek legebiltzarkideen izena esango du, eta “bai” edo “ez” erantzungo dute legebiltzarkideek, edo abstenitu egingo direla adieraziko dute».
Era honetara, bada, sistema berri bat ezartzen da lehendakaria hautatzeko
orduan, alegia, bozketa dei bidez, jendaurrean eta ahots goran egitea, eta ez,
orain arte bezala, orri bidez. Erregulazio berri honen iturburua sistema jakin
batzuk dira, non, aplikatu beharreko erregulazioak hala ezarrita, hautagai bat
baino aurkeztu ezin baita gobernurako presidentetzarako. Euskal sistema autonomikoan, berriz, ordezkaritza parlamentarioa lortu duten talde politikoek
hautagaiak aurkeztu ditzakete beren talde parlamentarioen bidez, eta ondorioz, posible da hautagai bat baino gehiago aurkeztua izatea, aurrekariek erakusten duten bezala.
Lehendakaritarako hautagai bakarra aurkezten baldin bada, kasu horretan
dei bidezko jendaurreko bozketa-mota aplikatuko litzateke, Erregelamenduko
95.2 artikuluan aurreikusita dagoen bezalaxe. Agian inguruabar bakarra
zehaztu beharko litzateke, alegia, bigarren bozketa bat egin behar baldin bada
lehenengoan gehiengo osoa lortu ez delako, orduan nahiko izango litzatekeela gehiengo soila lortzea.
Lehendakaritarako hautagai bat baino gehiago aurkezten baldin bada, ordea, beharrezkoa da Erregelamenduan inbestidurarako ezarritako bozketamota inguruabar horretara egokitzea. Hartarako arrazoi logikoak daude,
hots, hautagaitzek lortzen dituzten babesak elkarren artean bozketa berean
zuzenean alderatzea, bai eta arrazoi juridikoak ere, hau da, bideragarri egitea
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bigarren bozketako kasuak (165.6 artikulua) eta berdinketak (165.7 artikulua).
Kasu horietan, beharrezkoa da ezartzea ezen, legebiltzarkideei bozketarako
deia egiten zaienean, proposatutako hautagaietako baten izenarekin erantzuteko edo abstenitu egiten direla adierazteko aukerak izango dituztela, 165.7
artikuluan hitzez hitz jasotako aukerak izan beharrean.
Horregatik guztiagatik, Erregelamenduko 36.3 artikuluan xedatutakoaz
baliatuz, eta Mahaiaren eta Bozeramaileen Batzordearen oniritzia daukadala,
honako ebazpen hau ematen dut:
EBAZPENA
1. artikulua. Lehendakaritarako hautagai bakarra dagoen kasuetan,
lehenengo bozketan gehiengo osoa lortzen ez baldin bada, beste bozketa bat
egingo da 165.6 artikuluan xedatutakoari jarraituz, eta gehiengo soila beharko da hautagaia lehendakari hautatua izan dadin.
2. artikulua. Inbestidurarako dei bidezko jendaurreko bozketan, lehendakaritarako hautagai bat baino gehiago baldin badago, legebiltzarkideei
izen-abizenez deitzen zaienean jendaurrean bozkatzeko, hautagaietako baten
izenarekin erantzungo dute, edo abstenitu egiten direla adieraziko dute.
(ELAO 6/2009.04.30)
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LEGEBILTZARREKO LEHENDAKARIAREN
EBAZPEN OROKORRA, TALDEARTEKOAK ETA
LEGEBILTZARKIDE TALDE EZ OFIZIALAK
ERATZEARI BURUZ

Legebiltzarreko lehendakariak, Mahaiaren eta Bozeramaileen Batzordearen oniritzia daukala, Legebiltzarraren Erregelamenduko 36.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, ebazpen orokor hau onetsi du:
1. Legebiltzar-taldeetako kideek, beren bozeramaileen oniritziarekin, taldeartekoak edo beste legebiltzarkide-talde ez-ofizial batzuk eratu ahal izango
dituzte, gai zehatz batzuei buruz dituzten ikuspuntuak informalki trukatzeko
eta legebiltzarkideen eta gizartearen arteko harremana sustatzeko.
2. Talde horiek ezin izango dute egin Legebiltzarraren edo haren organoen jarduera ofizialekin nahasteko bidea eman dezakeen jarduerarik.
3. Talde horiek Eusko Legebiltzarreko Mahaiaren erabaki baten bidez
eratuko dira. Aldez aurretik idazki bat helaraziko zaio organo horri, eta hor
jaso beharko dira taldea osatuko duten legebiltzarkideen izenak, taldearen helburuak eta lan-egitasmo orientagarri bat, bai eta legebiltzar-taldeetako bozeramaileen sinadura ere.
4. Horrela eratutako taldeartekoei edo talde ez-ofizialei Eusko Legebiltzarrak laguntza logistikoa emango die haien jarduerak errazteko.
(ELAO 22/2009.08.04)
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LEHENDAKARITZAREN EBAZPENA: EUROPAR
BATASUNAREN ARAUGINTZAZKO EKIMENAK
DIRELA-ETA SUBSIDIARIETATE PRINTZIPIOA
BETETZEN DELA EGIAZTATZEKO ALERTA
AZKARRAREN TRAMITAZIORAKO JARRAITU
BEHARREKO PROZEDURA

Lisboako Ituna indarrean sartzearekin, indarrean sartuko da, halaber, harekin batera doan «Subsidiarietate eta proportzionaltasun printzipioen aplikazioari buruzko protokoloa ere».
Aipaturiko protokoloaren 6. artikuluak ondokoa dio: «Nazio Parlamentu
orok edo Parlamentu horietako bateko ganbera orok, europar legegintzaegintzako proiektu bat helarazten denetik sei asteko epean, irizpen arrazoitu
bat bidali ahal izango die Europako Parlamentuko, Kontseiluko eta Batzordeko presidenteei, agertzera emango duena zergatik uste den proiektuak ez duela betetzen subsidiarietate printzipioa. Nazio Parlamentu bakoitzak edo Nazio
Parlamentu bateko ganbera bakoitzak kontsultatu egin beharko die legegintzazko eskumenak dituzten eskualdeetako parlamentuei, hala behar duenean.
Baldin eta europar legegintza-egintzako proiektua Estatu kideen talde batetik sortua bada, Kontseiluko presidenteak irizpena Estatu kide horietako Gobernuei helaraziko die.
Baldin eta europar legegintza-egintzako proiektua Justizia Auzitegitik, Europako Banku Zentraletik edo Inbertsioen Europako Bankutik sortua bada,
Kontseiluko presidenteak irizpena dagokion instituzio edo organoari helaraziko dio».
Gurean, Gorte Nagusiek hautatua dute betiere Autonomia Erkidegoetako
parlamentuei kontsultatzea Europako erakundeetatik irizpen bat emateko eskaera jasotzen den guztietan europar legegintza-egintzako proiektu baten inguruan.
Orain arte, Ituna oraindino indarrean sartu ez denez gero, zenbait entsegu
pilotu eraman dira aurrera. Entsegu horietan, behin Gorte Nagusiek Eusko
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Legebiltzarrari eskatuz gero bere irizpidea helaraz dezan subsidiarietate printzipioa betetzen ote den europar araugai batzuen inguruan, gure Ganberak
bere lana behar bezala egin du eta erantzuteko jarritako epearen barruan,
nahiz eta epe hori beti oso laburra izan, lau bat aste inguru, alegia.
Subsidiarietate printzipioa betetzen dela egiaztatzeko sistema horrek,
epeen laburtasunagatik «alerta azkarrekoa» deritzonak, prozesu bat finkatu
beharra dauka jasotzen doazen eskaerak bildu, sailkatu eta tramitatzeko, prozesu bat ahalik eta laburrena, irekiena eta eraginkorrena, nahiz eta guztiarekin
ere tasatuta eta beharrezko segurtasun juridikoaz hornituta egon behar duen.
Prozedura hori seinalatu, horixe egin nahi dugu EBAZPEN OROKOR honen
bidez, ondoko pausoekin:
1. Behin ekimena Ganberako Erregistro Orokorrean jasoz gero, ekimenari dagokion espedientea irekiko da eta dokumentazio guztia Lehendakaritzari eta Legebiltzarreko Mahaiari bidaliko zaie.
2. Ganberako Mahaiak, hurreneko bilkuran, ekimena sailkatu egingo du
eta Legebiltzarreko taldeei bidaltzea aginduko du. Era berean, epe bat irekiko
du legebiltzar-taldeek egin beharreko oharrak egin ditzaten. Halaber, dagokion arloaren batzordeari ere bidaliko dio, zeri buruzkoa den kontuan izanik.
Orobat, dokumentazioa Eusko Jaurlaritzari eta lurralde historikoetako batzar
eta biltzar nagusiei bidaltzea aginduko du, betiere ekimen konkretuak horien
eskumenei eragiten dienean.
3. Hala eta guztiz, Mahaiak egin beharreko hurreneko bilera dokumentazioa Erregistroan jaso eta ondorengo bi egun naturalez goitiko epean egitekoa
bada, aurreko puntuan azaldutako eginkizuna Ganberako lehendakariak egingo du; alabaina, Mahaiak, dagokion bilkuran, hartutako erabakiak berretsi
egin beharko ditu.
4. Dagokion arloaren batzordean, batzordeko lehendakariak organoa
ahalik eta lasterren bilaraziko du eta hasiera emango die batzordekideek egin
beharrekotzat jotzen dituzten agerraldiak egiteko tramiteei.
5. Behin batzordearen bilkura, agerraldiak eginda –agerraldirik balitz– bukatuz gero, eta ikusiaz legebiltzar-taldeek eta, kasua hori bada, Gobernuak
eta/edo lurralde historikoek egindako oharrak, batzordeak irizpen bat prestatuko du europar ekimenak subsidiarietate printzipioa betetzen duen edo ez
ebazteko, indarrean dauden europar itunek biltzen duen eran.
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6. Legebiltzarreko Mahaiak zaindu egingo du prozeduraren tramitazioa
behar bezala egin dadin eta irizpena ere horretarako jarritako epea bukatu
baino lehen eman dadin.
7. Irizpena, azkenik, Legebiltzarreko Mahaiari bidaliko zaio, eta Legebiltzarreko Mahaiak, aldiz, aginduko du irizpena Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitaratzea, bai eta Gorte Nagusiei bidaltzea ere Lehendakaritzaren bidez.
(ELAO 39/2009.12.14)
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LEGEBILTZARBURUAREN EBAZPEN
OROKORRA LEHENDAKARIA IZENDATZEKO
BOZKETAREN PROZEDURARI BURUZ

2008ko abenduan onetsitako Legebiltzarreko Erregelamenduaren erreformaren ondoren eta 2009ko apirilaren 30ean Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitaratutako Presidentziako ebazpen orokorraren ondoren,
lehendakaria izendatzeko bozketarako daukagun prozedura ez da behar bezain argia. Izan ere, Erregelamenduaren 165. artikuluko 11. apartatua erabat
argia da bozketa-sistemari buruz lehendakaritzarako hautagai bat baino gehiago dagoen kasuan, baina ez daukagu ziurtasun bera hautagaia bakarra den
kasuan, zeren artikulu horretako bertako 9. apartatua mugatzen da gogoratzera ezen baldin eta gehiengo absolutua lehen bozketan lortzen ez bada, bozketa errepikatu egin beharko dela 24 ordu pasa ondoren, orduan beharrezkoa
izango delarik gehiengo sinplea lortzea hautagaia aukeratua izan dadin.
Ondorioz, ezinbestekoa da, alde batetik, argitzea bozketako prozedura,
eta beste aldetatik, bateratzea prozedura hori, halatan non, hautagaia bakarra
den kasuetan edo bat baino gehiago den kasuetan, bat bera izan dadin bozketa-sistema.
Aurreko guztiagatik, Erregelamenduko 37.3 artikuluan xedatutakoaren
kariaz, Mahaiaren eta Bozeramaileen Batzordearen aldeko iritziarekin, ematen da honako:
EBAZPENA
Artikulu bakarra. «Lehendakaria izendatzeko bozketaren prozedura era
honetara gauzatuko da: Parlamentari bakoitzak, botazio publiko nominalerako deitua denean, hautagaietako baten izenarekin erantzungo du –edo hautagaiaren izenarekin, hautagai bakarra dagoen kasuan– edo abstenitu egiten
dela adieraziko du».
(ELAO 3/2012.11.30)
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A
Abantailak
Babesteko neurriak, 16
Abstentzioa
Dei bidezko jendaurreko bozketan, 96.2
Ohiko bozketan, 95.1
Adierazpen instituzionala, 41.7
Adineko Mahaia
Mahaiko kideak aldarrikatzea, 34
Mahairako hautagaiak aurkeztea, 4.8, 4.9
Osaera, 4.7
Adostasuna
Jaurlaritzaren erabakiarekin, 11.4
Jaurlaritzarena:
Aurrekontu-kredituak gehitzea edo diru-sarrerak gutxitzea dakarten zuzenketak, 136, 155.5
		 Lege-proposamenak tramitatzerakoan, 148
Agerraldiak
Euskal Irrati-Telebista herri-erakundeko goi-kargudunak, 219
Ikerketa-batzordeetan, 60.2, 60.3
Jaurlaritzako kideak batzordean:
		 Agerraldi birtualak, 52.4
		 Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordean, 155.2
		 Eskatzea, 52.2, 201
		 Lege-proiektu bati zuzenketak aurkezteko epea ireki baino lehen, 134
		 Lehentasunez tramitatzea, 202
Jaurlaritzako kideak osoko bilkuran, 200
Lantaldean, eskaera, 221.b)
Agintaldia
Legebiltzarkideen bortxaezintasuna, 14
Legebiltzarkide-izaera galtzea, 23.3)
Legebiltzarreko agintaldia bukatzea, 67, 130
Talde Mistoko bozeramailea, 41.4
Agintariak
Batzordeei informazioa ematea, 52.1
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Batzordeetan agerraldiak egitea, 52.2tik 52.4ra
Ikerketa-batzordeetan agerraldiak egitea, 60.2
Lantaldeetan agerraldiak egitea, 221.b)
Agiria
Hautetsi-izaera egiaztatzeko, aurkeztea, 3.1
Hedabideetako profesionalei egiaztatze-agiria ematea, 107.2
Legebiltzarkide oso izatera iristea, 9.1.a), 9.3
Aholku Batzorde Juridikoa
Irizpena, 133.2
Aholku ematea
Aholku Batzorde Juridikoa, 133.2
Batzordeei:
		 Adituek, 52.3, 62.2
		Legelariek, 53
Idazkaritza Nagusiaren eginkizunak, 69.2, 70.1
Herri Kontuen Euskal Epaitegia, 204.2, 217.1
Legebiltzarreko Mahaiari, 29.2, 40.2
Aintzat hartzea
Eztabaida, 149
Herritarren legegintza-ekimenak eragindako gastuak ordaintzea, hirugarren xedapen gehigarria
Jaurlaritzaren iritzia, 148.2, 148.3
Lege-proposamen bat erretiratzea, 152
Aipatzea
Legebiltzarkideak eta legebiltzar-taldeak, 84
Aktak
Agintaldiak batera izatea, 4.2
Baimentzea, 39.1)
Legebiltzar osoaren eta batzordeen bilkuretakoak, 77
Mahaiaren bilkuretakoak, 40.2
Amatasuna edo aitatasuna
Boto-eskuordetza, 89
Arartekoa
Aurrekontua, 211
Barne-erregelamendua, 212
Batzordeetan parte-hartzea, 210
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Legebiltzarreko organoekiko harremanak, 205
Txosten bereziak, 209
Urteko txostena:
		 Osoko bilkuran aurkeztea, 208
		 Tramitatzea, 206, 207
Argitaratzea
Argitalpen ofizialak:
		Elebitasuna, 2.4
		 Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofiziala eta Bilkura Egunkaria, 104
Argitaratu beharreko testu eta dokumentuak, 105.1
Batzordeek egindako txostenak edo azterlanak, 221.f)
Epeak zenbatzeko, 100.1
Erregelamendua indarrean sartzea, azken xedapena
Eskumen-arazoak ipintzeko, 236, 237.2, 240.2
Interpelazioak, 179.4
Jaurlaritzak aurkeztutako txostenak edo planak, 199
Lankidetza-hitzarmenak, 223.2, 224.2
Legegintzarako eskuordetze-erabakia, 161.2
Lege-proposamenak, 148.2
Lege-proposamenak, Ebazpen Batzordearen erabakiaren ondoren, 242.2
Legez besteko proposamenak, 174.3
Ondare-egintzak baimentzeko eskariak, 203.3
Talde Mistoaren barne-erregelamendua, 25.2
Tramitatzeko onartu diren lege-proiektuak, 134
Armak
Legebiltzarraren barruan, 118.2)
Atxilotzea
Legebiltzarkide bat, 16
Atzeratzea
Interpelazio eta galderen erantzuna, 186.3, 190
Aurkaratzea
Bozketak, 90.3
Legebiltzarraren lege-indarrik gabeko erabakiak, 227.1
Mahaiaren erabakiak, 49.1
Aurrekontuen lege-proiektua Ikusi ere Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu
Batzordea
Agerraldiak Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordean egitea, 155.2
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Aztertzea eta onestea, 1.1, 153
Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordearen irizpena, 156
Eztabaida, 154
Gastuak gehitzea edo sarrerak gutxitzea dakarten proiektuak aurkeztea, 157
Jaurlaritzaren adostasuna behar duten zuzenketak, 155.7
Legebiltzar-taldeei bidaltzea, 155.1
Osoko zuzenketak, 155.4
Zuzenketen eztabaida, 156
Zatiko zuzenketak, 155.5
Autonomia-erkidegoak
Lankidetza-hitzarmenak, 223, 224
Autonomia Estatutua
22. artikuluan aurreikusitako akordioak eta hitzarmenak, 223.etik 225.era
Ebazpen Batzordearen erabakiak, 242.1, 243
Erreforma, 164
Gehiengo berezien eskakizuna, 91.1
Gorte Nagusien aurreko legegintza-ekimena, 229
Konstituziokontrakotasun-errekurtsoa jartzea, 226.1
Legebiltzarkideen immunitatea, 15
Legebiltzarreko lehendakariari ematen dizkion eginkizunak, 37.4
Lehendakaria izendatzea, 165
Lurralde historikoen instituzioek aurkeztutako lege-proposamenak, 150.1
Auzipetzea
Legebiltzarkideei eskubideak eta betebeharrak kentzea, 22.2)

B
Baiespena
Erabakiak hartzeko prozedura, 93.a)
Legebiltzarkideei dei egitea, 4.5
Lehendakariaren proposamenak onestea, 94
Baimentzea
Irakurraldi bakarreko prozedura, 163.3
Lankidetzako akordio eta hitzarmenak, 224, 225
Ondare-egintzak, 203, 204
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Bateraezintasuna Ikusi ere Bateraezintasunen Batzordea
Bateraezintasunak aztertzea, 21
Eserlekua ala bateraezina den kargua aukeratzeko epea, 21.4
Jardueren adierazpena aurkeztea, 20.1.a)
Kongresuko diputatu akta eta euskal legebiltzarkide akta, 4.2
Osoko Bilkurak bateraezintasunei buruz emandako ebazpenak, 20.3
Bateraezintasunen Batzordea
Bateraezintasunen Behin Behineko Batzordea:
		Irizpena, 7
		Izendatzea, 6
Batzordeari dagozkion gaiak, 55.2
EAEren senatari ordezkariak izendatzean, 232
Epeak, 21
Legebiltzarkideen bateragarritasuna aldarrikatzea, 56.1
Legebiltzarraren izendapenetan, 234
Batzar nagusiak
Batzar nagusiek ipinitako eskumen-arazoa, 240.1
Foru-arau proiektu eta proposamenen kontra eskumen-arazoa ipintzea, 236
Gernikako Batzar Etxea, 167.1
Lege-proposamenak aurkeztea, 148.1.c), 150
Batzorde bereziak
Azterketa-batzordeak, 62
Ikerketa-batzordeak:
		 Agerraldi irekiak, 60.3
		Delitu-aztarnak, 60.5
		Eskaria, 60.2
		Irizpena, 61
		Lan-prozedura, 60
		 Legebiltzarretik kanpoko jarduera, 60.4
		Osaera, 60.1
		 Sortzea eta iraungitzea, 58
		 Sortzeko proposamena, 59
Batzordeak
Agerraldiak, 52
Baterako batzordeak, 49.2.a)
Batzorde iraunkorrak osatzea eta desegitea, 54
Batzordean ahoz erantzuteko galderak, 183.4, 185
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Batzordeen eztabaida:
		 Batzordeetan eztabaidatzeko prozedura, 139
		Lantaldeak, 138
		 Lantaldearen txostena, 138.3
		 Mantendutako zuzenketak eta boto partikularrak, 140
Batzordeetako Mahaia:
		Eginkizunak, 45
		Hautatzea, 44
Beren eskumeneko gaiak, 49
Bilkuretako akta, 77
Bilkuretara ez joateak dakarren arau-hauste larria, 119.1)
Bilkuretara joatea, 43, 75.2
Bozeramaileen Batzordearen eginkizunak, 41.6
Bozketan berdintzea, 47.2, 92.2
Dei bidezko jendaurreko bozketa, 96.2
Deialdia, 46, 48
Dokumentuak aurkeztea, 102.2
Erabakiak argitaratzea, 105
Erabakiak hartzea, 47.2
Euskal Irrati-Telebista herri-erakundea kontrolatzeko batzordea, 218, 219
Ezohiko bilkuretarako deia eta gai-zerrenda, 73.3
Eztabaidak antolatzea, 80
Foru-aldundien ekarpenen lege-proiektua aztertzeko baterako batzordea, 159.1.b)
Gai-zerrenda, 78
Isilpeko bilkurak, 76
Isilpeko bilkuren erregistroak, 106.2
Jaurlaritzaren agerraldiak, 201, 202
Lantaldeak eratzea, 51
Legebiltzarkideen eskubideak eta betebeharrak, 10.1, 17.1
Legebiltzarreko Mahaiaren eginkizunak, 36.1.7), 36.1.8), 39.2)
Legegintza-ahalmen osoa:
		Eskuordetze-erabakia, 161
		Prozedura, 162
Legelarien aholkularitza, 53
Lege-proiektuak bidaltzea, 134
Lege-proiektuak erretiratzea, 146
Lege-proposamenak bidaltzea, 149.2
Osaera, 42
Talde Mistoaren parte-hartzea batzordeetan, 25.4tik 25.7ra
Tramitatzeko epea, 50
Txostenak eta azterlanak egitea, 220, 221
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Batzordeetako bilkurak
Ateak itxita egitea, 75.2
Bilkuretako aktak, 77
Eratze-bilkura, 44.1
Isilpeko bilkurak, 76
Joateko eskubidea eta betebeharra, 10.1, 17.1
Talde Mistoak esku hartzeko denbora, 25.4
Talde Mistoko kideak ordezkatzea, 25.6
Txostenak edo azterlanak egiteko eta onesteko, 221.c)
Batzordeetako lehendakaria
Aktak sinatzea, 77.2
Batzordeak biltzeko deia, 46
Batzordeen bilkuretako gai-zerrenda jarri eta aldatzea, 78.2, 78.3
Dokumentuen erreprodukzio telematikoa agintzea, 105.2
Eztabaidak antolatzea, 139.3
Eztabaidak zuzendu eta antolatzea, 80, 154.3
Hautatzea, 44
Irizpena sinatzea, 140.4
Lantaldeen lehen bilkurarako deia, 51.3
Txostenak edo azterlanak onestea, 221.c), 221.d)
Batzordeetako Mahaia
Agintarien agerraldia, 52.4, 201.1
Batzordeak biltzeko deia, 46.4, 46.5
Batzordeetako eztabaidak antolatzea, 139.3
Batzordeko mahaikide-izaera galtzea, 44.4
Eginkizunak, 45
Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea, 204.1
Erdibideko zuzenketak tramitatzeko onartzea, 139.4
Esku hartzeko denbora luzatzea, 202.1
Gai berari buruzko galderak tramitatzea, 185.4
Gai-zerrenda finkatzea, 46.1, 78.2
Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea, 207
Hautaezintasuna, 44.3
Hautatzea, 44.1, 44.2
Isilpeko bilkura egiteko erabakia, 76.1.5)
Lehendakariari batzordearen irizpena bidaltzea, 140.4
Mantendutako zuzenketak jasotzea, 140.3
Txostenak edo azterlanak egiteko prozedura, 221.c)
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Berdinketa
Batzordeen bozketetan, 47.2
Batzordeetako Mahaia hautatzean, 44.2
Bola bidezko bozketetan, 98.3
Bozketak berriro egitea, 92
Diputatuen Kongresurako legebiltzarkide ordezkariak izendatzean, 231.1
EAEren senatari ordezkariak izendatzean, 232.6
Legebiltzarreko lehendakariaren kalitateko botoa, 37.4
Legebiltzarreko lehendakariordeak hautatzean, 32.3
Legebiltzarreko Mahaiko lehendakaria hautatzean, 31.2tik 31.4ra
Lehendakaria izendatzean, 165.7, 165.8
Berrestea
Diziplina-espediente baten ebazpena, 128.3
Ekimena mantentzea, Ebazpen Batzordearen erabakiaren ondoren, 243.2
Nafarroarekiko edo beste autonomia-erkidego batzuekiko lankidetza-akordioak, 223.1
Talde Mistoko bozeramailea hautatzeko proposamena, 41.4
Bilkura-aldia
Bilkura-aldien artean sortzen diren gaiak, 67
Epeen zenbaketa etetea, 100.2, 100.3
Ezohiko bilkurak edo ezohiko bilkura-aldiak, 73.2
Jarduera-egutegia zehaztea, 36.1.7)
Legebiltzarkide-izaera egiaztatzea baliodunak ez diren egunetan, 9.3
Mahaiko kideen kargu-uztea proposatzea, 35.2.3)
Politika orokorrari buruzko eztabaidak egitea, 193
Tramitazioan dauden galderak eta interpelazioak, 188
Bilkura-aretoa
Bilkura-aretotik irten nahi ez izatea, 118.3)
Bozketaren denboran sartzea edo irtetea, 89.3
Eserlekuak gordetzea, 64.2, 233.1
Eserlekuetan eseritzea, 64.1
Irteteko eskatzea, 116.2
Sartzea, 64.3
Bilkura Egunkaria
Esku-hartzeak jasotzea, 106.1
Hitza kendu ondoren esandakoa jaso gabe uztea, 83.2
Legebiltzarraren argitalpen ofizialak, 104.2
Legebiltzarraren edo legebiltzarkideen izen onarentzat iraingarriak diren hitzak jaso
gabe uztea, 115.2
Sare informatikoen bidez eskuratzea, 108.2
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Bilkurak Ikusi ere Bilkura Egunkaria, Bilkura-aretoa
Aktak, 77
Bilkura-aldi baten amaieran tramitazioan dauden interpelazioak eta galderak, 188
Bilkura-aldien arteko denbora, 67, 238.1
Bilkura-egunak, 74
Bilkurak jendaurrekoak edo isilpekoak izatea, 75, 76
Diputazio Iraunkorra, 66.4
Diziplina-espedienteen ebazpena, zehapen oso larriak dakartzatenean, 128.3
Ekimenak hurrengo bilkurarako uztea, 190
Epeen zenbaketa bilkura-aldi baten amaieran, 100.2, 100.3
Eratze-bilkura, 3.etik 5.era
Ezohiko bilkurak egitea edo ezohiko bilkura-aldiak antolatzea, 73.2
Ezohikoa, lehendakari-karguaz jabetzeko, 167.1
Hedabideak sartzea, 107.2
Isilpeko bilkuretako erabakiak argitaratzea, 105.3
Jendaurreko bilkuretako esku-hartzeak eta erabakiak jasotzea, 106
Kanporatzea, ordenarako deia hiru aldiz egin eta gero, 121.3.b)
Legebiltzarkidearen Estatutuaren Batzordea, 55.5
Mahaia, 40
Ohiko bilkura-aldiak, 73.1
Ordena egotea, 113
Ordena haustea, 115.1.3), 120.1)
Zehapena, bilkuran ez egoteko, 116
Bilkuretara joatea
Amatasun- edo aitatasun-arrazoiak, 89.1.b)
Arau-haustea, bilkuretara ez joateagatik, 119.1)
Batzordeetara, 43, 75.2
Bozeramaileen Batzordera, 41.2
Hedabideak bilkuretara, 107.2
Legebiltzarkideen eskubideak eta betebeharrak, 10, 17
Zehapena, bilkurara ez joateko, 116
Biltzeko deia
Batzordeak, 46
Bozeramaileen Batzordea, 41.1etik 41.3ra
Diputazio Iraunkorra, 66.3
Lantaldeak, 51.3
Mahaia, 40.1
Osoko bilkura:
		 Arartekoaren txostena aurkezteko, 208
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		 Bateraezintasunen Behin Behineko Batzordearen irizpena eztabaidatzeko, 8.1
		 EAEren senatari ordezkariak izendatzeko, 232.2
		 Ezohiko bilkurak, 73.3
		 Foru-aldundien ekarpenen lege-proiektuari buruz eztabaidatzeko, 158.1
		Inbestidurakoa, 8.2
		 Konfiantza-arazoaz eztabaidatzeko, 169.1
Konstituziokontrakotasun-errekurtsoak jartzeari buruz eztabaidatzeko, 226.1,
228.1
		 Lehendakaria izendatzeko, 165
		 Lehendakaria karguaz jabetzeko, 167
		 Mahaiko kide baten kargu-uzteari buruz eztabaidatzeko, 35.2.2)
		 Ohiko bilkurak, 63
Bortxaezintasuna
Legebiltzarkideek, 14
Boto haztatua
Bateraezintasunen Behin Behineko Batzordearen erabakiak, 7.2
Batzordeetan berdinketa gertatzen denean, 47.2
Bozeramaileen Batzordearen erabakiak, 41.7
Ikerketa-batzordeen erabakiak, 60.1
Lantaldeen erabakiak, 138.2
Boto partikularra
Argitaratzea, 105.1
Eztabaidatzea eta bozkatzea, 142
Lantaldearen txostenean mantentzea, 51.4
Osoko bilkuran defenditzea, 140
Talde Mistoko kideena, 25.7
Botoa Ikusi ere Bozkatzea
Arauak edo dokumentuak irakurtzeko eskaera, 85.2
Boto-azalpena, 99.3tik 99.5era, 137.4
Boto-eskuordetza, 89
Erabakiak hartzeko beharrezko gehiengoa, 91
Kalitatekoa, 37.4
Kidea ez izan arren, legebiltzarkideak batzordeetara joatea, 10.1, 43.2
Legebiltzarkideen bortxaezintasuna, 14
Bozeramailea Ikusi ere Bozeramaileen Batzordea
Amatasun nahiz aitatasunagatik botoa eskuordetzea, 89.1
Bozeramaile gaitutzat jotzea, Talde Mistoko kideak, 25.7
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Bozeramaileek aho batez erabakitzea zerrendan gai gehiago sartzea, 78.4
Bozeramaileen Batzordearen osaera, 41.1
Egitekoak diren galderak Mahaiari jakinaraztea, 184.2
Gaurkotasun bereziko gertaerei edo gorabeherei buruzko interpelazioak tramitatzea, 180.b)
Eztabaidari amaiera emateko eskaera, 88
Legebiltzarra eratzeko bilkura egin ondoren kideak legebiltzar-talde batean sartzea,
26.1
Legebiltzar-taldeak eratzea, 24.4
Legebiltzar-taldeak kide bat taldetik kenduko duela Mahaiari jakinaraztea, 26.2
Osoko bilkururetako aktak banatzea, 77.2
Prozedura elektronikoaren bidez botoa emateko ezintasuna, 95.2
Sinadura, osotasunari nahiz artikuluei zuzenketak aurkezteko, 135.1
Talde Mistoaren bozeramailea Bozeramaileen Batzordean, 41.4
Tramitatzeko onartuta dagoen zentsura-mozioa bidaltzea, 171.3
Bozeramaileen Batzordea
Adierazpen instituzionalak onestea, 41.7
Boto haztatua, 41.8
Eserlekuak banatzea, 41.5, 64.1
Herritarren legegintza-ekimeneko lege-proposamenek eragindako gastuak onestea,
151.2tik 151.4ra
Iritzia ematea:
		 Aurrekontu Orokorren lege-proiektua tramitatzeko egutegia, 154.1
		 Erregelamendua interpretatzeko, 37.2, 37.3
		 Eztabaida monografikoak, 196.3
		 Eztabaiden iraupena finkatzeko, 144.1
		 Gai berari buruzko ekimenak tramitatzeko, 177.2, 189.2
		 Irakurraldi bakarrez tramitatzea erabakitzeko, 163.1
		 Lehendakariaren izendapenerako, 165.1, 165.8
		 Legebiltzarraren jardunaren ildo nagusiak programatzeko, 36.1.7)
		 Legebiltzar-taldeentzako diru-laguntzak etetea, 28.3
		 Mahaiaren erabakiak berraztertzeko, 36.2
		 Mahaiko kideen kargu-uztea, 35.2.2)
		 Ordainsaririk gabe uzteko, 17.2
		 Politika orokorrari buruz eztabaidatzeko bilkura eteteko, 195.1
		 Zentsura-mozio bat baino gehiago batera eztabaidatzeko, 171.6
Jaurlaritzako ordezkariak Batzordean izatea, 41.3
Mahaiarekin bat etortzea:
		 Autonomia Estatutuaren erreforman, 164.3
		 Batzorde iraunkorrak ezartzeko, 54
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		 Batzordeetako kideen kopurua ezartzeko, 36.1.8), 42.1
		 Ezohiko bilkura-aldiak antolatzeko, 73.2, 73.4
		 Eztabaidak antolatzeko, 80.2
		 Jaurlaritzaren planak edo txostenak tramitatzeko, 199
		 Legebiltzar-taldeei teknikari kopuru bat ezartzeko, 28.2
		 Legegintza-ahalmen osoa, 161.1
		 Osoko bilkurako gai-zerrenda ezartzeko, 63.1, 78.1
		 Presako gaiak tramitatzeko, 36.1.9)
Osatzea eta biltzeko deia egitea, 41
Zuzendutako testuak onestea, 145
Bozkatzea Ikusi ere Berdinketa
Autonomia Estatutuaren erreformarako proiektu edo proposamenak, 164.4
Batzordean eztabaidatu eta bozkatzeko moduko gaiak, 46.3
Batzordearen irizpena, osoko bilkuran, 141.2
Batzordeen txostenak, 221.e)
Batzordeetako Mahaia hautatzea, 44.2
Berdinketak, 92
Boto-azalpena, 99.3tik 99.5era
Boto-eskuordetza, 89.1
Bozketa moduak:
		 Bola bidez, 98
		 Isilpekoa, 96.1, 96.3
		 Jendaurrean izen-abizenez deituta, 96.1, 96.2
		Ohikoa, 95
EAEren senatari ordezkariak hautatzea, 232.4tik 232.6ra
Ebazpen-proposamenak, eztabaida monografikoetan, 197.6, 197.7
Ebazpen-proposamenak, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren txostenei dagokienez,
215.4
Emaitzak aldarrikatzea, 99.1
Emaitzak zenbatzea, 39.5)
Erdibideko zuzenketak, 139.4
Erregelamenduaren erreforma, lehenengo xedapen gehigarria
Eskumen-arazoa ipintzeko proposamenak, 238.3
Eskumen-arazoan atzera egiteko proposamenak, 239.2
Etetea, 89.3
Eztabaidak eta bozketak antolatzea, 80.2
Foru-aldundien ekarpenen lege-proiektua, 158.1.c)
Gaika antolatzea, 144.2
Gorte Nagusietarako izendatutako legebiltzarkide ordezkariak hautatzea, 231.1
Hautagai bat baino gehiago aurkeztea, 1. ebazpena
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Herri Kontuen Euskal Epaitegiko kideak hautatzea, 214.1
Interpelazioaren ondoriozko mozioak, 182.3
Irakurraldi bakarreko prozedura, 163.2
Konfiantza-arazoa, 169.3
Lankidetza-akordioak, 223.5
Legebiltzarkidearen estatutuari lotutako gaiak, 89.2
Legebiltzarreko Mahaiko idazkariak hautatzea, 33
Legebiltzarreko Mahaiko lehendakaria hautatzea, 31
Legebiltzarreko Mahaiko lehendakariordeak hautatzea, 32
Legez besteko proposamenak, 175.3
Lehendakaria izendatzeko, 165.4tik 165.9ra, 4. ebazpena
Lehendakariaren inbestidurarako, 97
Mantendutako zuzenketak eta aurkeztutako boto partikularrak, 142.1
Onetsi ondoren, idazkerari dagokionez zuzenduak izan diren testuak, 145
Osoko bilkuran eztabaidatu eta bozkatzeko moduko gaiak, 63.3
Osoko zuzenketak, 137.1
Puntu baten edo gehiagoren bozketa bereiz egiteko eskatzea, 99.2
Quoruma egiaztatzeko etetea, 90
Zentsura-mozioa, 171.6

D
Dei egitea Ikusi ere Bozkatzea
Jendaurreko bozketa, izen-abizenez deituta, 93.c), 96, 97
Legebiltzarkideei:
		Eratze-bilkuran, 4.5
		 Lehendakaria izendatzeko bozketan, 165.9
Dekretua
Lehendakaria izendatzeko errege-dekretua, 167.2
Delitua
Aztarnak, 60.4
Tribunetan ordena haustea, 113.2
Zehapena eragin duten gertaerak, 122.1
Desegitea
Batzorde iraunkorrak, 54.5
Legebiltzarra:
		 Diputazio Iraunkorrean gaiak tramitatzea, 67, 130, 238.1
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		Igarotze-ordaina, 36.1.4)
		 Legebiltzarkide-izaera galtzea, 23.3)
Legebiltzar-taldeak, 26.3
Diputazio Iraunkorra
Aztertu eta erabaki beharreko gaiak, 130
Aztertutako gaiak eta kontu-ematea, 68
Biltzeko deia y erabili beharreko arauak, 66.3, 66.4, 66.5
Diputazioko kideek legebiltzarkide izaerari eustea, 23.3)
Ebazpen Batzordearen aurrean zenbait arazo ipintzea, 238.1
Eginkizunak, 67
Ezohiko bilkurak egiteko edo ezohiko bilkura-aldiak antolatzeko eskaerak, 73.2
Gai-zerrenda, 66.4
Igarotze-ordaina, 12.2, 36.1.4)
Legebiltzarraren eratze-bilkuran, 4
Osaera, 66.1, 66.2
Diru kopuruak izendatzea
Legebiltzarkide hautetsiei, 9.2
Legebiltzarkideei, 12
Legebiltzar-taldeei, 28, 41.5
Diru-laguntzak
Etetea, 28.3
Herritarren legegintza-ekimenek eragindako gastuak, 151.2, hirugarren xedapen
gehigarria
Legebiltzar-taldeentzat, 28.1
Talde Mistoarentzat, 28.2
Diru-sarrerak gutxitzea
Gastu publikoak gehitzea edo sarrerak gutxitzea dakarten lege-proiektuak, 157
Kredituak gehitzea edo sarrerak gutxitzea dakarten zuzenketak, 136.1, 155.5,
155.7
Lege-proposamenak aintzat hartzea, 148.2
Diziplina Ikusi ere Zehapen-prozedura
Diziplina-zehapena, 117
Isilpeko bilkuretan diziplina-gaiez eztabaidatzea, 76.1.2)
Legebiltzar-eskubideak eta -betebeharrak kentzea, 22.1)
Legebiltzarkideen betebeharrak, 18
Dokumentazioa
Argitaratzea, 105.1, 199
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Bateraezintasunen Batzordeari bidaltzea, 232.1, 234.2, 234.3
Batzordeen eskaerak, 52
Bilkura-aldi bat amaitzean erantzun gabe dauden dokumentazio-eskaerak, 100.3
Erreprodukzio telematiko edo mekanikoa, 105.2
Kalifikatzea eta tramitatzeko onartzea, 36.1.5) eta 6)
Kargu-agiriari egiten zaion erantzuna, 126.2
Herri Kontuen Euskal Epaitegiari bidaltzea, 204.2
Legebiltzarkideen eskaerak, 11
Legebiltzarreko dokumentuak eskuratzea, 108.2, 109
Legebiltzarreko Idazkaritza Nagusiko Erregistroan aurkeztea, 102
Lege-proposamenak proposatu dituzten instituzioei bidaltzea 150.4
Lehenago aurkeztu beharreko dokumentazioa, 46.5, 79
Ondare-egintzak, 203.3, 204.1

E
EAEren senatari ordezkariak
Bilkura-aretoan, 64.2, 233.1
Haien jarduerei buruzko txostenak eskatzea eta txosten horiek bidaltzea, 233.2
Izendatzea, 232
Legegintzaldian hutsik geratutako lekuak, 232.8
Ebazpen Batzordea
Ekimenak Autonomia Estatutuaren kontrakotzat jotzea, 242
Eskumen-arazoak ipintzea, 238, 240
Eskumen-arazoak ipintzeko epeak, 236
Eskumen-mugaketa aldatzea, 243
Legebiltzar-taldeen ekimena, 237, 239
Legebiltzar-tramitazioa etetea, 241
Egiaztatzea Ikusi Agiria
Egun baliodunak
Batzordeen bilkuretarako deia, 46.5
Epeak zenbatzea, 100.1
Egun naturalak
Batzordeen bilkuretarako deia, 46.4
EAEren senatari ordezkari izateko hautagaiak aurkezteko, 232.1
Eserlekua ala bateraezina den kargua aukeratzeko epea, 21.4
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Ikerketa-batzordeetan agerraldiak eskatzea, 60.2
Legebiltzarkide oso izatera iristeko, 9.3
Osoko bilkurarako deia, 63.4
EITB Ikusi Euskal Irrati-Telebista herri-erakundea
Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordea Ikusi ere Ondareari eta
finantzei buruzko informazioak
Aurrekontu Orokorren tramitazioa, 154, 155
Aurrekontuen eztabaida antolatzea, 155, 156
Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak, 153
Foru-aldundien ekarpenen lege-proiektuari egindako zuzenketen irizpena, 159.1.b)
Herri Kontuen Euskal Epaitegiarekiko harremanak, 213, 215
Irizpena egitea, 156
Jaurlaritzaren agerraldiak, 155
Osoko zuzenketak, 155.4
Zatiko zuzenketak, 155.5
Zuzenketak onartzea eta kalifikatzea, 155.6
Epaia
Konstituziokontrakotasun-errekurtso batean atzera egiteko proposamena, 228.2
Legebiltzarkideen eskubideak eta betebeharrak kentzea, 22.3)
Legebiltzarkide-izaera galtzea, 23.5)
Mahaiko kideak berriro hautatzea, 30.2
Epeak
Agerraldiak egitea erabakitzeko, 134
Aurrekontu Orokorren lege-proiektua:
		Aztertzeko, 155.1
		 Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordean agerraldiak egitea, 155.2
		 Jaurlaritzaren adostasuna behar duten zuzenketak, 155.7
		 Osoko zuzenketak aurkezteko, 155.3
		 Zatiko zuzenketak aurkezteko, 155.3
Bateraezintasunen Batzordearen proposamenetarako, 21.3
Bateraezintasunen Behin Behineko Batzordearen irizpenerako, 7.2
Batzordeak biltzeko deia egiteko, 46.4, 46.5
Batzordeek egindako txostenak edo azterlanak eztabaidatzeko, 221.1.c)
Batzordeek eskatutako informazioa emateko, 52.1
EAEren senatari ordezkari izateko aurkeztutako hautagaiak aurkezteko, 232
Ebazpen-proposamenak aurkezteko, eztabaida monografikoetan, 197.4
Egunka edo hilabeteka zenbatzea, 100.1
Erantzuna atzeratzeko eskatzeko, 190
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Eratze-bilkurarako deia egiteko, 4.1
Eserlekua ala bateraezina den kargua aukeratzeko, 21.4
Eskumen-arazoak Ebazpen Batzordearen aurrean:
		 Ipintzea, 236.1, 237.2
		 Tramitazioaren etenaldia amaitutzat jotzeko eskaera, 241.2
Etetea bilkura-aldi baten amaieran, 100.2
Foru-aldundien ekarpenen lege-proiektua:
		 Alegazioak aurkezteko, 158.1
		 Irizpena emateko, 159.1.b)
		 Jaurlaritzari itzultzeko, 158.2
		 Zuzenketak aurkezteko, 159.1.a)
Gaiak batzordean tramitatzeko, 50
Herritarrek dokumentazioa eskuratzeko, 109.a)
Idatzizko galderak erantzuteko, 186.2
Ikerketa-batzorde baten aurrean pertsona baten agerraldia eskatzeko, 60.2
Ikerketa-batzordeen eta azterketa-batzordeen ondorioen irizpenerako, 61.1, 62.3
Inbestidurako eztabaidaren bozketak errepikatzeko, 165.6, 165.7
Informazio-eskaerak betetzeko, 11.2
Konfiantza-eztabaidaren bilkura eteteko, 169.2.b)
Lankidetzako hitzarmen eta akordioak egiterakoan, 223.3, 224.4
Legebiltzarkidearen Estatutuaren Batzordearen espedientean:
		 Frogak egiteko, 127.1
		 Kargu-agiri bati erantzuteko, 126.1
Legebiltzarkide-eskubideez aldi baterako gabetzeko, 121
Legebiltzarreko Idazkaritza Nagusiko Erregistroan dokumentuak aurkezteko, 102
Legebiltzar-taldeetan sartzeko, 25.1
Legebitzarraren izendapenetan, 234.2
Lege-proiektuak:
Artikuluen zuzenketak aurkezteko, ordezko testua duen osoko zuzenketa bat
onetsi eta gero, 137.6
Jaurlaritzak erantzuteko, Jaurlaritzaren adostasuna behar duten zuzenketetan,
136.3
		 Mantendutako zuzenketak eta boto partikularrak aurkezteko, 140.3
		 Zuzenketak aurkezteko, 135.1
Lege-proposamenei zuzenketak aurkezteko, 149.2
Legez besteko proposamenei osoko zuzenketak aurkezteko, 174.3, 176
Luzatu edo laburtzea, 101
Mahaia biltzeko deia egiteko, 40.1
Mahaiak ezarritako zehapenen aurka errekurtsoa jartzeko, 128.4
Mahaiko kide baten kargu-uzteko proposamena dela-eta osoko bilkura egiteko,
35.2.2)
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Ondare-egintzak baimentzeko eskaeran, 203.4, 203.5, 204.1
Ondasunen eta jardueren adierazpenak aurkezteko, 20.2
Onetsitako testu desegoki eta ilunen idazkera egokitzeko, 145
Osoko bilkurako aktaren edukiaz erreklamazioak egiteko, 77.3
Presako prozedurari dagokion tramitazioan, 103.2
Sinadura elektronikoaren erabilera arautzeko, bigarren xedapen iragankorra
Zentsura-mozio alternatiboak aurkezteko, 171.4
Epeak zenbatzea
Bilkura-aldi bat amaitzean, 100.2, 100.3
Egunka edo hilabeteka, 100.1
Epeak luzatu edo laburtzea, 101
Erabakiak
Argitaratzea, 105.1
Batzordean agerraldia egitea, 200.1, 201.1
Batzordeetan legegintza-eskumen osoa eskuordetzea, 161
Bilkuretako aktetan jasotzea, 77.1
Eratze-bilkurarako deialdia egitea, 4.1
Hartzea:
		 Beharrezko gehiengoa, 90.1, 91.1
		Lantaldean, 138.2
		Prozedura, 93
		Quoruma, 90.3
Konstituziokontrakotasun-errekurtsoa jartzea, 226.etik 228.era
Prozedura presakotzat jotzea, 103
Erakunde eta Herrizaingo Batzordea
Ebazpen Batzordearen aurrean eskumen-arazoak ipintzea, 238
Foru-aldundien ekarpenen lege-proiektuari aurkeztutako zuzenketei buruzko irizpena, 159.1.b)
Erantzutea
Eskumen-arazoak ipintzeko eztabaidan, 238.2.c)
Eztabaida monografikoetan, 197.3, 197.5
Foru-aldundien ekarpenen lege-proiektuaren eztabaidan, 158.1.b)
Galderen eztabaidan, 184.3
Interpelazioen eztabaidan, 181
Konfiantza-arazoaren eztabaidan, 169.2.c)
Lankidetza-akordioen eztabaidan, 223.4
Legez besteko proposamenen eztabaidan 175.2
Lehendakaria izendatzeko osoko bilkuran, 165.4
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Politika orokorrari buruzko eztabaidetan, 195.3
Txanden iraupena, 86, 87
Zentsura-mozioaren eztabaidan, 171.5
Eratze-bilkura
Adineko Mahaia, 4.7tik 4.9ra
Dei egitea, 4.4tik 4.6ra
Deialdirako epea, egiaztatzea egin ondoren, 4.1
Diputatu izateari uko egitea, 4.2
Eratzearen berri jarduneko lehendakariari ematea, 5.2
Legebiltzarkide hautetsiek agiria aurkeztea, 3.1
Legebiltzarkide-izaera egiaztatzen duen behin-behineko txartela ematea, 3.3
Legebiltzarra eratuta geratu dela aldarrikatzea, 5.1
Legebiltzarreko Mahaia hautatzea, 4.10
Ondasunen eta jardueren adierazpena aurkeztea, 3.2
Eratzea
Baterako batzordeak, 159.1.b)
Batzorde bereziak, 58.2, 59.3
Batzorde iraunkorrak, 47.1, 54.3
Bozeramaileen Batzordea, 41.1
Diputazio Iraunkorra, 66.1
Legebiltzar-taldeak:
		Alderdi-koalizioa, 24.2
		 Eratzeko epea, 24.4
		 Gutxieneko legebiltzarkide kopurua, 24.1
		 Legebiltzarra eratzeko bilkura egin ondoren talde batean sartzea, 26.1
Osoko Bilkura, 63.5
Erreforma
Autonomia Estatutua, 164
Erregelamendua:
		 Erregelamendu eta Gobernurako Batzordea, 57.5
		 Lehendakaritzaren ebazpenak jasotzea, 37.3
		 Onestea, lehenengo xedapen gehigarria
Erregelamendu eta Gobernurako Batzordea
Arartekoaren aurrekontua onestea, 211.1
Diputazio Iraunkorra, 66.1
Erregelamenduaren aplikazioari buruzko urteko txostena, bigarren xedapen gehigarria
Legebiltzarraren aurrekontu-proiektua, 36.1.2)
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Legebiltzar-taldeei diru kopuruak izendatzea, 28.1
Osaera eta eginkizunak, 57
Erregelamendua Ikusi ere Eusko Legebiltzarraren Erregelamendua;
Erregelamendu eta Gobernurako Batzordea
Arartekoaren barne-erregelamenduaren proiektua, 212
Talde Mistoko barne-erregelamendua, 25.2, 41.4
Erregelamendua interpretatzea
Interpretatzea eta aplikatzea, 1.1
Lehendakariari dagokio, 37
Erregistroa
Espediente digitalei gehitzea, 109.a)
Herritarrek eskura ditzaketen legebiltzar-dokumentuak, 108.2
Interesen Erregistroa:
		 Bateraezintasunen Batzordeari kopia bidaltzea, 21.2
		 Ondasunen eta interesen adierazpenak jasotzea, 20.3
Legebiltzar osoaren eta batzordeen isilpeko bilkurak, 106.2
Legebiltzarreko erregistroa:
		 Eskumen-arazoak ipintzeko idazkiak, 238.2.a)
		 Hautagaiak aurkeztea, Legebiltzarraren izendapenetan, 234.2
		 Hautetsi-agiriak aurkeztea, 9.3
		 Jaurlaritzaren erantzunak jasotzea, 186.2
Legebiltzarreko Idazkaritza Nagusia, 102
Erretiratzea
Eztabaida monografikoak:
		Eztabaida-eskaera, 196.4
		 Erdibideko ebazpen-proposamenak, 197.6
Hitza, 116.1
Lege-proposamena, 152
Zuzenketak, erdibideko zuzenketak aurkeztu ondoren, 139.4, 143.1
Eskatzea
Agerraldiak:
		 EITBko kargudunak batzordean, 219.1
		 Jaurlaritzako kideak batzordean, 134, 201.1
		 Jaurlaritzako kideak osoko bilkuran, 200.1
Aholkuak ekonomia- eta finantza-gaietan, 217.1
Biltzeko deia:
		 Batzordeak, 46.2tik 46.4ra
		 Bozeramaileen Batzordea, 41.1
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		 Diputazio Iraunkorra, 66.3
		 Osoko Bilkura, 63.2
Ezohiko bilkurak edo ezohiko bilkura-aldiak antolatzea, 73.2
Eztabaidari amaiera ematea, 88
Informazioa eta agerraldiak, batzordeek, 52
Jarritako epean erantzunik izan ez duten galderak hurrengo osoko bilkurako gai-zerrendan sartzea, 186.3
Jendaurreko bozketa, izen-abizenez deituta, 96.1.b), 96.3.b)
Presako prozeduraz tramitatzea, 103.1
Prozedura elektronikoz egindako bozketa errepikatzea, 95.2
Esku hartzea
Arartekoari esku hartzeko eskatzea, 210
Bilkura Egunkarian jasotzea, 106.1
EAEren senatari ordezkariak izendatzean, 232.3
Esku hartzeko ordena, txanda bera batera erabiltzen dutenean, 81.4
Eskumen-arazoa ipintzeari buruz eztabaidatzeko, 238.2
Eztabaida monografikoetan, 197
Interpelazioen edo galderen sinatzaileak ordezkatzea, 191
Jaurlaritzako kideek osoko zuzenketen eztabaidan, 137.2
Jaurlaritzaren agerraldietan, 200.2, 202.1
Jaurlaritzaren alderdi-osaera aldatzen denean, 170.2
Legebiltzar-taldeek Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren txostenei buruzko eztabaidetan, 215.3
Lege-proiektuak osoko bilkuran aurkeztea, 141.1
Lehendakariak:
		 Konfiantza-arazoaren eztabaidan, 169.2
		 Politika orokorrari buruzko eztabaidetan, 195.1
		 Zentsura-mozioaren eztabaidan, 171.5
Lehendakarigaiek, 165.3
Talde Mistoko kideek eztabaidetan, 25.3
Txanden iraupena, 86
Eskumen-arazoa Ikusi ere Ebazpen Batzordea
Foru-arau proiektu edo proposamenen kontra:
		 Atzera egitea, 239
		Epeak, 236
		 Eskumen-arazoa ipintzeari buruzko eztabaida, 238
		 Legebiltzar-taldeen ekimena, 237
Tramitazioan dauden lege-proiektu edo -proposamenen kontra:
		 Ebazpen Batzordearen erabakiak, 242, 243
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Ekimena eta aurkezteko epea, 240
Etenaldia amaitutzat jotzeko eskaera, 241.2tik 241.4ra
Tramitazioa etetea, 241.1

Eskuordetza
Batzordeetako mahaiek izatea, batzordeen erabakiz, 52.5
Botoari dagokiona, 89.1
Legebiltzarkide ordezkariek izatea, Diputatuen Kongresuaren aurrean, 231
Etenaldia
Arau-hauste arina, bilkuran etenaldiak sortzeagatik, 120.1)
Bozketaren denboran sartzea edo irtetea, 89.3
Epeen zenbaketa etetea, 100.2, 100.3
Konfiantza-arazoaren eztabaida, 169.2
Konfiantza-eztabaidaren bilkura eteteko, 169.2.b)
Legebiltzarkideei ordenarako deia egitea, 115.1.3)
Lehendakariak moztea, 82
Zentsura-mozio baten eztabaidan, 171.5
Etetea
Bilkura:
		 Erregelamendua interpretatzeko, 37.2
Eztabaida monografikoetan, Jaurlaritzaren ordezkariak esku hartu ondoren,
197.1
Lehendakariak politika orokorrari buruzko eztabaidan esku hartu ondoren,
195.1
		 Lehendakariaren izendapenerako esku-hartzeak amaitzean, 165.4
		 Lehendakarigaiek beren hitzaldiak bukatu ondoren, 165.3
		 Mahaiko karguetarako hautagaiak aurkezteko, 4.8
Bozketa, quoruma egiaztatzeko, 90.2
Ebazpen Batzordearen aurrean errekurritutako ekimenen tramitazioa, 238.etik
243.era
Legebiltzar-eskubideak eta -betebeharrak kentzea, 22
Legebiltzar-izaera aldi baterako edo behin betiko kentzea, 76.1.2)
Legebiltzarkide-eskubideez aldi baterako gabetzea, 121
Legebiltzar-taldeentzako diru-laguntzak, 28.3
Ordainsariak, 17.2
Euskal Autonomia Erkidegoa
EAEren senatari ordezkariak, 232, 233
Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak, tramitazioa, 153.etik 157.era
Informazio-eskaera, 11.1, 52.1
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Irakurraldi bakarraren bidez tramita daitezkeen lege-proiektuak, 163.3
Konstituziokontrakotasun-errekurtsoa, 227
Lankidetza-akordioak:
		 Beste autonomia-erkidego batzuekin, 224
		 Lurralde historikoekin, 225
Politika orokorrari buruzko eztabaidak, 194
Euskal Irrati-Telebista herri-erakundea
Agerraldiak, 219
Jarduna kontrolatzea, 218
Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofiziala
Argitalpen ofizialak, 104
Argitaratu beharreko dokumentu eta testuak, 105
Argitaratzea:
		 Batzordeen irizpenak, 221.f)
		 Eztabaida monografikoen eskaera eta ebazpen-proposamenak, 196.5
		 Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren ebazpenak, 215.6
		 Hutsik geratutako senatari-karguak, 232.8
		 Ikerketa-batzordeen ondorioak, 61.3
		 Lankidetzako hitzarmen eta akordioak, 223.2, 224.2
		 Legebiltzarkideei ezarritako zehapenak, 122.2
		 Legegintza-ahalmena eskuordetzeko erabakiak, 161.1
Lehendakaritzaren ebazpenak Erregelamendua interpretatzeari dagokionez,
37.3
		 Ordezko testua duten osoko zuzenketak, 137.6
Erregelamendua indarrean sartzea, azken xedapena
Modu elektronikoan eskuratzea, 108.2
Eusko Legebiltzarraren Erregelamendua
1983ko otsailaren 11ko Araudia indargabetzea, xedapen indargabetzailea
Aldatzeko proposamenak, 57.5
Aplikazioari buruzko urteko txostena, bigarren xedapen gehigarria
Betetzea eta interpretatzea, 37.2
Betetzea, 85.1
Eratze-bilkurari buruzko artikuluak irakurtzea, 4.6
Erreforma, lehen xedapen gehigarria
Indarrean sartzea, azken xedapena
Indarrean sartzean abian diren gaiak, lehen xedapen iragankorra
Interpretazioa eta aplikazioa, 1.2
Legebiltzarkideei eskubideak eta betebeharrak kentzea, 22.1)
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Legebiltzarkideen betebeharrak, 18
Legebiltzarkideen eskubideak eta eginkizunak, 10.2
Lehendakaritzaren ebazpenak jasotzea, 37.3
Mahaiari agintzen dizkion eginkizunak, 36.1.5), 36.1.6), 36.1.10)
Europar Batasuna
Subsidiarietate-printzipioa, 3. ebazpena
Eztabaida Ikusi ere Eztabaidatzea
Aintzat hartzea, 149
Amatasun- nahiz aitatasun-arrazoiengatik bilkuretan ez egotea, 89.1.b)
Aurrekontu Orokorren lege-proiektua:
		 Eztabaidaren edukia, 154.2
		Zuzenketak, 156
Bateraezintasunen Behin Behineko Batzordearen irizpena, 8.1
Batzordean:
		 Eztabaidaren nondik norakoak, 139
		 Lantaldeak izendatzea, 138
		 Osoko bilkuran eztabaidatzeko mantendutako zuzenketak, 140
Diziplina-espedienteen ebazpena, ezarri beharreko zehapena oso larria denean,
128.3
Diziplina-gaiez eztabaidatzea, 76.1.2)
EAEren senatari ordezkari izateko hautagaiez eztabaidatzea, 232.2
Elkarri lotutako gaiei buruzko galdera edo interpelazioak, 189.1
Erantzuteko txanda, 87
Erregelamendua betetzea, 85.1
Esku hartzeko txandak, 81.3, 86
Eskumen-arazoak ipintzea, 238.2, 239
Eztabaida antolatzea, 37.1, 39.4), 80.1
Eztabaidari amaiera ematea, 88
Foru-aldundien ekarpenen lege-proiektua, 158, 159
Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren txostenak, 215, 216
Ikerketa-batzordeen irizpena, 61.1, 62.3
Ikertzeari ekiteko proposamenak, 59
Interpelazioaren ondoriozko mozioak, 182
Irakurraldi bakarreko prozeduran, 163.2
Jaurlaritzako kideen esku-hartzea, 81.6
Koalizio-gobernuaren osaera aldatzea, 170
Konfiantza-arazoa, 169.2
Konstituziokontrakotasun-errekurtso batean atzera egiteko proposamenak, 228.3
Legebiltzarraren izendapenez eztabaidatzea, 234.4, 234.6
Legez besteko proposamenak, 175
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Mahaiko kideen esku-hartzea, 81.4
Osoko bilkuran:
		 Erdibideko zuzenketak eta zuzenketa teknikoak, 143
		 Eztabaidak eta bozketak antolatzea, 144.2
		Eztabaidaren hasiera, 141
		 Lege-proiektu bat erretiratzea, 146
		 Mantendutako zuzenketak eta aurkeztutako boto partikularrak, 142
		 Proiektu bat eztabaidatzeko gehieneko denbora, 144.1
		 Zuzendutako testuak onestea, 145
Osoko zuzenketak, 137
Osoko eztabaidak, 86.2
Politika orokorra:
		Bilkurak egitea, 193
		 Eztabaidaren nondik norakoak, 195
		 Jaurlaritzaren jarrera, 194
Talde Mistoko kideen esku-hartzea, 25.3, 25.4
Txostenak eta ikerlanak batzordean, 221.d), e)
Txostenak eta ikerlanak osoko bilkuran, 222
Zentsura-mozioa, 171
Eztabaida monografikoak
Eskaera, 196
Eztabaida Jaurlaritzak sorrarazia denean, 197
Eztabaida Legebiltzarrak eskatzen duenean, 198
Eztabaidatzea Ikusi ere Eztabaida
Batzordean:
		 Eztabaidaren nondik norakoak, 139
		 Lantaldeak izendatzea, 138
		 Osoko bilkuran eztabaidatzeko mantendutako zuzenketak, 140
Bozeramaileen Batzordean, 41.2
Ikerketa-batzordeak, 61, 76.4)
Legebiltzarkidearen Estatutuaren Batzordea, 55.5
Legegintzarako eskuordetza osoz batzordean tramitatutako gaiak, 162.3
Osoko bilkuran:
		 Erdibideko zuzenketak eta zuzenketa teknikoak, 143
		 Eztabaidak eta bozketak antolatzea, 144.2
		 Eztabaidaren hasiera, 141
		 Lege-proiektu bat erretiratzea, 146
		 Mantendutako zuzenketak eta aurkeztutako boto partikularrak, 142
		 Proiektu bat eztabaidatzeko gehieneko denbora, 144.1
		 Zuzendutako testuak onestea, 145

163

AURKIBIDE ANALITIKOA

F
Foru-aldundiak
Eskumen-arazoak ipintzea, 240.1
Foru-aldundien ekarpenen lege-proiektuak, 158.etik 160.era
Legebiltzarrak informazioa eskatzea, 52.1
Funtzionarioak
Batzordeetan agerraldiak egitea, 52.2, 60.2
Lantaldean agerraldiak egitea, 221.b)
Legebiltzar-lanetan aritzea, 13.3
Legebiltzarreko Langileen Estatutua, 57.2, 71.3, 72

G
Gai-zerrenda
Aldatzea, 78.3
Amaitzea, 65
Eratze-bilkuraren ondorengo osoko bilkura, 6.1
Ezartzea:
		 Batzordeetan, 46.1, 78.2
		 Ezohiko bilkuretan, 73.3
		 Osoko bilkuran, 63.1, 78.1
Ezohiko bilkurak, 73.2, 100.2
Sartzea:
		 Arartekoaren urteko txostena, 206
		 Eskumen-arazo batean atzera egiteko proposamenak, 239.2
		 Gaiak, aparteko arrazoiak edo premia larria ikusita, 166
		 Galderak, 185.1, 186.3
		Interpelazioak, 180
		 Interpelazioaren ondoriozko mozioak, 182.2
		Konfiantza-arazoa, 169.1
		Lege-proposamenak, 148.3
		 Legez besteko proposamenak, 175, 176
		Zentsura-mozioa, 171.6
Gaiari lotzeko deia
Gaiari lotzeko deiaren arrazoiak, 114.1
Hitza kentzea, 114.2
Lehendakariak moztea, 82
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Galderak
Argitaratzea, 105.1
Aurkeztea, kalifikatzea eta tramitatzeko onartzea, 183
Batzordean ahoz erantzutekoak:
		Aurkeztea, 185.1
		 Jaurlaritzako kideen eta goi-kargudunen agerraldia, 185.2
		 Tramitatzea, 185.3, 185.4
Bilkura-aldi baten amaieran, 100.3, 188
Elkarri lotutako gaiei buruzkoak, eztabaida, 189.1
Erantzuna atzeratzeko eskatzea, 190
Errepikatzea, 189.2
Euskal Irrati-Telebista herri-erakundearen kontrola, 218.1
Galdera sinatu duena ez badago, 191
Idatziz erantzutekoak:
		Aurkeztea, 186.1
		 Erantzun gabe geratu direnak, hurrengo osoko bilkurako gai-zerrendan, 186.3
		 Erantzuna jasotzea, 186.2
Interpelazioak eta galderak eztabaidatzeko osoko bilkura monografikoak, 187
Osoko bilkuran erantzutekoak:
		 Gehieneko denbora eta txandak, 184.3
		 Mahaiari eta Jaurlaritzari jakinaraztea, 184.2
Talde Mistoko kideek egitea, 25.7
Gehiengoa Ikusi ere Bozkatzea
Autonomia Estatutuaren erreforma, 164.4
Batzordeak biltzea eta erabakiak hartzea, 47
Batzordeetako lehendakaria hautatzean, 31
Batzordeetako Mahaia hautatzean, 44.2
Erabakiak hartzea, 90.1, 91.1
Eserlekuak banatzeko proposamena, 41.5
Gehiengo osoa:
		 Bozeramaileen Batzordea eratzea, 41.1
		Definizioa, 91.3
Erregelamenduaren erreforma, lehenengo xedapen gehigarria Gorte Nagusietan aurkeztutako ekimenak berriro aurkeztea, 131
		 Herri Kontuen Euskal Epaitegiko kideak hautatzea, 214.1.b)
		 Isilpeko bilkura egiteko erabakia, 76.1.5)
		 Legebiltzarkideen eskubideak eta betebeharrak kentzea, 22.2)
		 Lehendakaria izendatzea, 165.5, 165.6
		 Mahaiko kideak kargutik kentzea, 35.1.e)
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		 Mahaiko lehendakaria hautatzea, 31.1
		 Talde Mistoko barne-erregelamendua onestea, 25.2
		 Zentsura-mozioa onestea, 171.8
Gehiengo soila eta gehiengo osoa, definizioa, 91
Kidea legebiltzar-taldeak kentzea taldetik, 26.2
Konfiantza-arazoaren bozketa, 169.3
Konstituziokontrakotasun-errekurtsoa jartzea, 226.1
Legebiltzar-tramitazioaren etenaldia amaitutzat ematea, 241.1
Zehapen-prozedurako ebazpena, 128.1
Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordea
Arartekoarekiko harremanak, 205, 206
Arartekoaren barne-erregelamenduaren proiektua, 212
Arartekoaren urteko txostena tramitatzea, 207
Gizarte-hedabideak
Legebiltzarraren jardunari buruzko informazioa, 107.1
Ordezkarien egiaztatzea, 75.2
Gizarte Segurantza
Kidetze-sariak ordaintzea eta hitzarmenak egitea, 13

H
Hautaezintasuna
Legebiltzarkideena, batzordeetako Mahaiko kide izateko, 44.3
Legebiltzarkideena, Legebiltzarreko Mahaiko kide izateko, 30.3
Hautagaiak
Batzordeetako Mahaiko karguetarako, 44
Diputatuen Kongresuan legebiltzarkide ordezkari izateko, 231
EAEren senatari ordezkari izateko, 232
Hautagai egokiak, 56.1
Herri Kontuen Euskal Epaitegirako, 214
Legebiltzarrak izendatutakoak, 234
Legebiltzarreko Mahaiko karguetarako:
		 Aurkeztea, 4.8, 4.9
		 Hautatzea, 31, 32
Lehendakari izateko, 165
Zentsura-mozioa, lehendakari izateko, 171

166

AURKIBIDE ANALITIKOA
Hautatzea
Batzordeetako Mahaia, 44
EAEren senatari ordezkariak, 232
Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeei buruzko Legea, 9.1.b), 20.1
Herri Kontuen Euskal Epaitegiko kideak, 214
Legebiltzarrak izendatutako pertsonak, 234
Legebiltzarreko Mahaia:
		 Adineko Mahaia, 4.7tik 4.10era
		Aldarrikatzea, 34
		 Berdinketak haustea, 31.2tik 31.4ra, 32.3
		 Berriro hautatu beharra, 30.2, 35.2.4)
		 Ezin hautagai izatea, 30.3
		 Legebiltzarreko idazkariak, 33
		 Legebiltzarreko lehendakaria, 31
		 Legebiltzarreko lehendakariordeak, 32
Pertsonak hautatzea, 96.3.b)
Hauteskunde Batzordea
Legebiltzarkide hautetsiei agiria ematea, 3.1, 9.1.a)
Herri Kontuen Euskal Epaitegia
Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordearen aholkularitza, 204.2
Epaitegiaren txostenak eztabaidatzea, 215
Epaitegiko kideak hautatzea, 214
Fiskalizaio-eginkizunean ekimena izatea, 217
Urteko lan-programa Legebiltzarrari jakitera ematea, 216
Hiltzea
Legebiltzarkide-izaera galtzea, 23.2)
Hitz egitea
Batzordean eztabaidatzea, 139.1
Egindako aipamenei erantzuteko, 84.1
Hitza kentzea:
		 Aipamenei erantzuteko denbora gainditzeagatik, 84.1
		 Esku hartzeko denbora gainditzeagatik, 83.2
		 Gaiari lotzeko deia hiru aldiz egin eta gero, 114.2
		 Ordenarako deia hiru aldiz egin eta gero, 116.1
Hitzaldia moztea, 82
Jaurlaritzako kideek, 81.6
Ordenarako deia, 115.1.4)
Uko egitea eta beste legebiltzarkide batek ordezkatzea, 81.2
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Hizkuntza ofizialak
Erabilera normalizatua bermatzea, 2
Osoko bilkurak zuzenean ematean, 109.e)
Hutsuneak
EAEren senatari ordezkariak hautatzean, 232.6, 232.8
Herri Kontuen Euskal Epaitegian, 214.2
Mahaian, legegintzaldi batean, 35.3

I
Idazkariak
Adineko Mahaikoak, 4.7
Bateraezintasunen Behin Behineko Batzordekoa, 7.1
Batzordeetakoak:
		 Batzordearen irizpena sinatzea, 140.4
		Hautatzea, 44.2
Diputazio Iraunkorrekoak, 4.4, 4.6
Legebiltzarkidearen Estatutuaren Batzordekoa, 55.1
Mahaikoa:
		 Aktak sinatzea, 77.2
		Boto-zenbaketa, 95.1.a)
		 Bozeramaileen Batzordearen bilkuretara joatea, 41.2
		 Dei bidezko jendaurreko bozketan, 96.2
		Eginkizunak, 39
		 Eztabaidetan esku hartzea, 81.5
		Hautatzea, 33.2
		 Lehendakari izateko hautagaiak irakurtzea, 165.3
		 Lehendakaria izendatzeko bilkura, 167.2, 167.4
Idazkaritza Nagusia
Antolamendua eta eginkizunak, 69
Bolumen handiko dokumentazioa edo banatzeko zaila den dokumentazioa gordetzea, 203.3
Erregistroan dokumentuak aurkeztea, 102
Foru-arau proiektu edo proposamenen jakinarazpena sartzea, 236.2
Hautetsi-agiriak jasotzea, 3.1, 9.1.a)
Titulartasuna, 70.1
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Idazkiak Ikusi Dokumentazioa
Igarotze-ordaina
Legebiltzarkideei, Legebiltzarra desegin eta gero, 12.2, 36.1.4)
Immunitatea
Legebiltzarkide hautetsiak, 15
Indargabetzea
Legebiltzarraren Araudia, 1983ko otsailaren 11koa, xedapen indargabetzailea
Legebiltzarreko Administrazioko arauak, 57.2
Lehendakaritzaren ebazpenak, 37.3
Indarrean sartzea
Erregelamendua, azken xedapena
Lankidetza-akordioak, 223.6
Informazioa
Batzordeek eskatutakoa, 52
Hedabideei, 107.1
Herritarrei, 109
Legebiltzarkideek eskatutakoa, 11
Mahaian ordezkaririk ez duten taldeei, Mahaiaren jardunaz, 29.3
Interpelazioak
Argitaratzea, 105.1
Aurkeztea, 179
Bilkura-aldi baten amaieran tramitazioan daudenak, 188
Erantzuna atzeratzea, 190
Eztabaida antolatzea, 189
Eztabaidatu eta erabakitzea, 181, 187
Gai-zerrendan sartzea, 180
Interpelazioaren ondoriozko mozioak, 182
Interpelazioaren sinatzailea ordezkatzea, 191
Talde Mistoko kideek aurkeztea, 25.7
Irakurraldi bakarreko prozedura
Eztabaida, 163
Legegintza eskuordetuaren kontrola, 192
Premia larria edo presa egotea, 163.3
Irakurtzea Ikusi ere Irakurraldi bakarreko prozedura
Bateraezintasunen Behin Behineko Batzorderako izendapen-proposamenak, 6.3
Gai bat argitzeko egokitzat jotzen diren arauak edo dokumentuak, 85.2
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Jaurlaritzaren iritzia, aintzat hartzeari buruz, 149.1
Lehendakari izateko hautagaien izenak, 165.3
Lehendakari-karguaz jabetzeko ekitaldia, 167.2, 167.4
Iraungitzea
Gorte Nagusietan aurkeztutako lege-proposamenak, 131
Tramitazioan dauden gaiak, 130
Iritzia
Legebiltzarkideen bortxaezintasuna, 14
Irizpena
Aholku Batzorde Juridikoarena, 133.2
Argitaratzea, 105.1
Aurrekontuen lege-proiektua, 156
Azterketa-batzordeena, 62.3
Bateraezintasunen Batzordearena, senatariak izendatzeko, 232.2
Bateraezintasunen Behin Behineko Batzordearena, 7.2, 8.1
Batzordean eztabaidatzea, 139.3
Batzordeek egindako txostenak edo azterlanak, 221.f)
Batzordeena, idaztea, 53
Foru-aldundien ekarpenen lege-proiektua, 159.1.b), d)
Ikerketa-batzordeena, 61.1
Legebiltzarraren izendapenetan, 234.4, 234.5
Lege-proiektuak erretiratzea, 146
Mantendutako zuzenketak eta aurkeztutako boto partikularrak, 140
Osoko bilkuran eztabaidatzea, 141, 142
Izaera publikoa
Bozketaren emaitza, 99.1
Euskal Irrati-Telebista herri-erakundea, 218, 219
Interes publikoko gaiak, 59.1, 179.1
Interesen Erregistroko datuak publikoak izatea, 20.3
Legebiltzarreko dokumentuak eskuratzea, 108.2
Publikoari portaera aldatzeko eskatzea, 82
Sektore publikoa, 154.2, 215.1
Izendapenak
Aurkeztu beharreko dokumentazioa, 234.2
Bateraezintasunen Batzordearen irizpena, 234.3, 234.4
Eztabaidatzea eta hautatzea, 234.6, 234.7
Hautagai-zerrendak, 234.1
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Legebiltzarrak egiten dituenak, 234
Osoko Bilkurak onestea, 234.4

J
Jakinaraztea
Bateraezintasunen Batzordeari:
		 Jardueren aldaketa, 21.3
Batzar nagusietako Mahaiari:
		 Eskumen-arazoak ipintzea, 238.5
Fiskaltzari:
		Delitu-aztarnak, 60.4
Jaurlaritzari:
		Galderak, 184.2
		 Lege-proiektuak itzultzea, 137.5
Legebiltzarreko lehendakariari:
		 Batzordeetako kideak ordezkatzea, 42.3
		 Eztabaidetan legebiltzarkideak ordezkatzea, 81.2
Legebiltzarreko Mahaiari:
		 Diru-sarrerak gutxitzea dakarten zuzenketak, 155.5
		 Erantzuna atzeratzeko eskaera, 186.3, 190
		 Eztabaida monografikoak egiteko eskaera, 196.2
		 Herri Kontuen Euskal Epaitegirako hautatutako kideek uko egitea, 214.3
		 Lankidetza-hitzarmenen proiektuak, 224.2
		 Legebiltzar-talde batetik alde egitea edo legebiltzar-taldeak kidea kentzea, 26.2
Jaurlaritza Ikusi ere Erregelamendu eta Gobernurako Batzordea
Agerraldia:
		 Batzordeetan, 52.2, 134, 201.1
		 Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordean, 155.2
		 Osoko bilkuran, 200
Aintzat hartzeari buruzko iritzia, 148.2, 149.1
Alderdi-osaera aldatzea, koalizio-gobernuan, 170
Bateraezintasuna, legebiltzar-kargu batzuei dagokienez, 30.3, 35.1.d), 44.3
Batzordeei informazioa eta dokumentazioa bidaltzea, 52.1
Batzordeetara joatea, 43.1, 75.2
Bozeramaileen Batzordean ordezkariak izatea, 41.3
Dei bidezko bozketetan, 96.2
Ebazpen Batzordearen aurrean ipinitako arazoak, 238.4
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Eserleku bereziak bilkura-aretoan, 64.2
Eskaera:
		 Erantzuna atzeratzea, 190
		 Eztabaida monografikoak egitea, 196
		 Ondare-egintzak baimentzea, 203
Esku hartzea:
		Erregelamenduaren erreforman, lehenengo xedapen gehigarria
		 Eztabaida monografikoetan, 197
		Eztabaidetan, 81.6
		 Osoko zuzenketen eztabaidan, 137.2
Euskal Irrati-Telebista herri-erakundeari buruzko kontrol-ekimenak, 218.3
Ezohiko bilkurak eskatzea, 73.2
Foru-aldundien ekarpenen lege-proiektua, 158.etik 160.era
Gastu publikoak gehitzea edo sarrerak gutxitzea dakarten lege-proiektuak, 157
Hitzarmenak eta akordioak egitea, 223.etik 225.era
Ikerketa bati ekiteko proposamena, 59.1
Ikerketa-batzordeen ondorioak jakinaraztea, 61.4
Informazio-eskaerak, 11.4, 11.5
Irakurraldi bakarreko prozedura, 163.3
Isilpeko bilkura eskatzea, 76.1.5)
Jaurlaritzak bidalitako dokumentuak aurkeztea, 199
Jaurlaritzaren adostasuna behar duten zuzenketak, 136, 155.5
Jaurlaritzaren erantzukizuna eskatzea, 171, 172
Jaurlaritzari galderak egitea, 184.etik 186.era
Jaurlaritzari interpelazioak egitea, 179, 181
Konfiantza-arazoa aurkeztea, 168, 169
Legegintza eskuordetuaren erabilera kontrolatzea, 192
Lege-proiektuak erretiratzea, 146
Lege-proiektuak osoko bilkuran aurkeztea, 141.1
Politika orokorrari buruzko eztabaidak, 193.etik 195.era
Presako prozedura eskatzea, 103.1

K
Klase pasiboak
Ordainkizunak, 13.3
Konfiantza-arazoa
Aurkeztea, 168, 169.1
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Bozketa, 97, 169.3
Koalizio-gobernu baten alderdi-osaera aldatzearen arrazoiak azaltzeko, 170
Konfiantza-arazoa tramitatzearekin batera zentsura-moziorik planteatzeko ezintasuna, 169.4
Konfiantza-arazoari buruzko eztabaida, 169.2
Kongresua
Lege-proposamenak bidaltzea, 229.b), 231
Zenbait akta batera izatea, 4.2
Konstituzio Auzitegia Ikusi ere Konstituziokontrakotasun-errekurtsoa
EAEk emandako xedapenen aurkako prozeduran pertsonatzea, 227
Konstituziokontrakotasun-errekurtsoa jartzea, 226
Konstituziokontrakotasun-errekurtsoan atzera egitea, 228
Konstituziokontrakotasun-errekurtsoa
Errekurtsoan atzera egitea, 228
Jartzeko erabakia, 226.1
Legebiltzarraren xedapenen aurkako prozeduran pertsonatzea, 227
Tramitatzea, 226.3

L
Lankidetza-hitzarmenak, 223.etik 225.era
Langileak
Legebiltzarrekoak:
		 Bilkura-aretora sartzea, 64.3
		Konfiantzazkoak, 71.3
		 Langileen Estatutua, 72
		Osaera, 71.1
Legebiltzar-taldeetako teknikari-administrariak, 28.2
Lantaldea
Aholkularitza tekniko eta juridikoa, 53
Boto haztatua, 138.2
Deialdia, 51.3
Eratzeko erabakia, 51.1, 51.5
Erregelamenduaren aplikazioari buruzko urteko txostena, bigarren xedapen gehigarria
Legegintza-ahalmen osoz tramitatzea, 162.2, 162.3
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Osaera, 51.2, 138.2
Txostena, 51.4, 138.3
Txostenak argitaratzea, 105.1
Txostenak edo azterlanak egitea, 221.a), 221.b)
Lege-proiektuak
Argitaratzea eta agerraldiak egitea, 134
Argitaratzea, 105.1
Autonomía Estatutuaren erreformarako, 164
Batzar nagusiek ipinitako eskumen-arazoa, 240.1
Batzorde batek baino gehiagok eskumena izatea, 49.2
Batzordean eztabaidatzea, 139
Boto-azalpena, 99.3
Ebazpen Batzordearen ebazpena, 243.1
Erretiratzea, 146
Foru-aldundien ekarpenak zehazteko metodologiaren lege-proiektua, 160
Foru-aldundien ekarpenen lege-proiektua, 158, 159
Irakurraldi bakarreko prozedura, 163
Kredituak gehitzea edo aurrekontu-sarrerak gutxitzea dakarten zuzenketak, 136
Lantaldean aztertzea, 138
Legegintza-ahalmen osoa, 161, 162
Lege-proiektuarekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak, 133
Mantendutako zuzenketak eta aurkeztutako boto partikularrak, 140
Osoko bilkuran eztabaidatzea:
		 Erdibideko zuzenketak eta zuzenketa teknikoak, 143
		 Eztabaidak eta bozketak antolatzea, 144.2
		 Eztabaidaren hasiera, 141
		 Lege-proiektu bat erretiratzea, 146
		 Mantendutako zuzenketak eta aurkeztutako boto partikularrak, 142
		 Proiektu bat eztabaidatzeko gehineko denbora, 144.1
		 Zuzendutako testuak onestea, 145
Osoko zuzenketen eztabaida, 137
Zuzenketak, 135
Lege-proposamenak
Aintzat hartzea, 149
Argitaratu eta Jaurlaritzari bidaltzea, 148.2
Argitaratzea, 105.1
Aurkeztea, 147, 148.1
Autonomia Estatutuaren erreformarako, 164
Batzar nagusiek ipinitako eskumen-arazoa, 240
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Batzorde batek baino gehiagok eskumena izatea, 49.2
Boto-azalpena, 99.3
Ebazpen Batzordearen erabakiak, 242, 243.2
Erretiratzea, 152
Gastuak gehitzea edo sarrerak gutxitzea, 157
Gorte Nagusien aurrean:
		Aurkeztea, 229.b)
		Iraungitzea, 131
Kongresuaren aurrean defenditzeko izendatu diren legebiltzarkide ordezkariak,
231
Herritarren legegintza-ekimena, 151, hirugarren xedapen gehigarria
Jaurlaritzaren iritzia, 148.3
Legegintza-ahalmen osoz tramitatzea, 161, 162
Lurralde historikoetako instituzio ordezkariek aurkeztea, 150
Zuzenketak aurkeztea, 149.2
Legebiltzar-adeitasuna, 18
Legebiltzar Administrazioa Ikusi Idazkaritza Nagusia
Legebiltzarraren esparruko ordena
Eskumena, 111
Istilua sortu dutenak kanporatzea, 112
Tribunetako ordena, 113
Legebiltzarkidearen Estatutuaren Batzordea
Diziplina-espedienteak, 124
Ebazpenak eta zehapenak, 128
Isilpeko bilkurak, 76.1.3)
Kideak izendatzea, 24.4
Osaera eta eginkizunak, 55
Legebiltzar-taldeak Ikusi ere Talde Mistoa
Aipamenei erantzutea, 84
Baliabide materialak eta diru-laguntzak izendatzea, 28
Biltzeko eskaera:
		 Bozeramaileen Batzordea, 41.1
		 Diputazio Iraunkorra, 66.3
		 Osoko Bilkura, 63.2
Botoa aldatzeagatik azalpenak ematea, 99.4
Ekimenak aurkeztea:
		Interpelazioak, 179
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		Interpelazioaren ondoriozko mozioak, 182.1
		Lege-proposamenak, 148.1
		 Legez besteko proposamenak, 173, 230.1
Eskaera:
		 Batzordeak biltzea, 46.2
		 Eztabaida monografikoak egitea, 196.1
		 Eztabaidari amaiera ematea, 88
		 Gorte Nagusietan ekimenak berriro aurkeztea, 131
		 Isilpeko bilkura, 76.1.5)
		 Isilpeko bozketa, 96.3
		 Jaurlaritzako kideak agerraldiak egitea, 134, 200
		 Jendaurreko bozketa, legebiltzarkideei izen-abizenez deituta, 96.1.b)
		 Lege-proposamenak erretiratzea, 152
		 Mahaiko kideak berriro hautatzea, 30.2
		 Puntu baten edo gehiagoren bozketa bereiz egitea, 99.2
Gai-zerrenda aldatzeko proposamena, 78.3
Hautagaiak aurkeztea:
		 EAEren senatari ordezkari izateko, 232
		 Herri Kontuen Euskal Epaitegirako, 214.1.a)
		 Legebiltzarrak izendatuak izateko, 234
		 Lehendakari izateko, 165.2
Ikerketa bati ekiteko proposamena, 59.1
Konstituziokontrakotasun-errekurtsoa:
		 Atzera egiteko proposamena, 228.2
		 Errekurtsoa jartzeko proposamena, 226.1
Lankidetza-hitzarmenak egitearen aurkako proposamenak, 224.3
Legebiltzar-taldeak eratzea, 24
Legegintzarako eskuordetze-erabakiaren aurka azaltzea, 161.2
Mahaian ordezkaririk ez duten taldeak, 29.3
Mahaiko kideen kargu-uztea, 35.1.c), 35.2.1)
Ohiko bozketan boto-kontaketa berriro egiteko eskatzea, 95.1.a)
Ordezkariak:
		 Bateraezintasunen Behin Behineko Batzordean, 6.2, 7.1
		Batzordeetan, 42
		 Erregelamendu eta Gobernurako Batzordean, 57.1
		 Ikerketa- edo azterketa-batzordeetan, 60.1, 62.1
		 Lantaldeetan, 51.2, 138.2
		 Legebiltzarkidearen Estatutuaren Batzordean, 55.1
Ordezkariek esku hartzea:
		 Arartekoaren urteko txostenaren tramitazioan, 207.b), 208.b)
		 Batzordeek egindako azterlanen nahiz txostenen eztabaidan, 221.d)
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		 Eskumen-arazoak ipintzeko eztabaidan, 238.2
		 Eztabaida monografikoetan, 197, 198
		 Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren txostenen eztabaidan, 215
		 Konfiantza-arazoaren eztabaidan, 169.2.b), 169.2.c)
		 Legez besteko proposamenen eztabaidan, 175.2
		 Lehendakaria izendatzeko eztabaidan, 165.4
		 Politika orokorrari buruzko eztabaidetan, 195.2
		 Zentsura-mozio baten eztabaidan, 171.5
Talde batetik alde egitea edo taldeak kidea kentzea, 26.2
Taldeak desegitea, 26.3
Taldeek beren jarrera adierazteko txanda, 86.1
Txanda orokorretan esku hartzeko hurrenkera, 81.3, 81.4
Zehapen-prozeduran, 123.2, 124.2, 128.3
Zuzenketak aurkeztea:
		 Mantendutako zuzenketak eta boto partikularrak, 140
		 Aurrekontu-partida jakin baten kontura, 136.1
		 Aurrekontu Orokorren lege-proiektuari, 155.3, 156
		 Legez besteko proposamenei, 174.3
		 Foru-aldundien ekarpenen lege-proiektuari, 159.1.a)
Legebiltzarkidearen Estatutua Ikusi ere Legebiltzarkidearen Estatutuaren
Batzordea
Boto-eskubidea baliatzea bere estatutuari lotutako gaietan, 89.2
Kalte-ordaina, kargua uzteagatik edo karguari uko egiteagatik, 12.3
Legebiltzarkide osoa izatea, 9
Legebiltzarkideen betebeharrak:
		 Bateraezintasunei buruzko arauak betetzea, 21
		 Legebiltzarkide-izaera ez erabiltzea lanbide-jardueretan aritzeko, 19
		 Ondasunen eta jardueren adierazpenak aurkeztea, 20
		 Ordena eta sekretu-betebeharra errespetatzea, 18
		 Osoko bilkuretara eta batzordeetara joatea, 17
Legebiltzarkideen eskubideak:
		 Batzordeetako kide izateko, 10.2
		Bortxaezintasuna, 14
		 Diru kopuruak, 12
		Immunitatea, 15
		 Informazioa eskatzea, 11
		 Legebiltzarkideen eskubideak babestea, 16
		 Mutualitateetako eta Gizarte Segurantzako bazkidetze- eta kidetze-sariak, 13
		 Osoko bilkura eta batzordeetara joateko, 10.1
		 Trantsizio-ordaina, 12.2, 36.1.4
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Legebiltzarkide-izaera galtzea, 23
Legebiltzarkide-izaera kentzea, 22
Legebiltzarkide-talde ez-ofizialak, 2. ebazpena
Legebiltzarra eratzea Ikusi ere Eratze-bilkura
Deialdiaren erabakia, 4.1
Eratze-bilkurara joatea, 9.1.c)
Jarduneko lehendakariari jakinaraztea, 5.2
Legebiltzarra eratuta geratu dela aldarrikatzea, 5.1
Mahaiko kideak hautatzea, 30.1
Legebiltzarraren aurrekontuak
Arartekoaren aurrekontuaren aurreproiektua, 211
Aztertu, onetsi, exekuzioa kontrolatu eta likidazioa aurkeztea, 57.3
Herritarren legegintza-ekimenek eragindako gastuak, 151
Kidetze-sariak ordaintzea, 13.1
Legebiltzarraren zerbitzuan dagoen langileriaren ordainsariak, 71.1
Legebiltzar-taldeentzako diru-laguntzak, 28.1
Prestatu eta exekuzioa zuzentzea, 36.1.2)
Legebiltzarreko Langileen Estatutua Ikusi ere Erregelamendu eta Gobernurako
Batzordea
Konfiantzako langileak kontratatzea, 71.3
Legebiltzarraren zerbitzuan dauden langileen eskubideak eta betebeharrak, 72
Onetsi, aldatu eta indargabetzea, 57.2
Legebiltzarreko lehendakaria
1983ko otsailaren 11ko Araudiaren garapenerako Lehendakaritzak emandako
ebazpenak indargabetzea, xedapen indargabetzailea
Aktak sinatzea, 77.2
Arartekoarekiko harremanak, 205.1
Arau-hauste arinengatik irekitako espedienteak ebaztea, 129
Autonomia Estatutuaren erreformarako proiektu edo proposamenak Gorte Nagusiei bidaltzea, 164.5
Bateraezintasunen Behin Behineko Batzordeko kideak izendatzea, 6.3
Batzordeak eratzeko bilkura, 44.1
Batzordearen irizpena bozkatzea, 141.2, 142.2
Batzordeetako lehendakaria, 42.4
Bilkura-aretora sartzeko baimena, 64.3
Bola bidez bozkatzea, 98.2
Bozeramaileen Batzordeko lehendakaria, 41.1
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Bozketen emaitza jakinaraztea, 99.1
Delitu izan daitezkeen gertaerak jakinaraztea, 122.1
Denborak betearaztea, 83
Dokumentazio-eskaera, 11
EAEren senatari ordezkari izateko hautagaiak aurkezteko epea irekitzea, 232.1
Eginkizunak, 37
Erregelamendu eta Gobernurako Batzordean egotea, 57.1
Erregelamendua betetzea, 85.1
Erreprodukzio telematikoa erabiltzeko agindua, 105.2
Eskumen-arazo bat ipini dela batzar nagusietako Mahaiari jakinaraztea, 238.5
Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitaratzeko erabakia, 105.1
Ezetsitako proiektuen itzulketa Jaurlaritzari jakinaraztea, 137.5, 158.2
Ezohiko bilkurak egitea edo ezohiko bilkura-aldiak antolatzea, 73.2
Eztabaida antolatzea:
		 Konfiantza-arazoaren eztabaida, 169.2
		Monografikoa, 197.1
		 Politika orokorrari buruzkoa, 195
		 Zentsura-mozioaren eztabaida, 171.5, 171.6
Eztabaidak zuzendu eta antolatzea, 80, 144, 154.3
Eztabaidari amaiera ematea, 88
Foru-aldundien ekarpenen lege-proiektuari aurkeztutako zuzenketak, 159.1.b)
Hautatutako senatariei euren izendapena jakinaraztea, 232.7
Hautatzea, 31
Hitz egitea, 81
Hitza kentzea:
		 Aipamenei erantzuteko denbora gainditzeagatik, 84.1
		 Ezarritako esku-hartzearen denbora gainditzeagatik, 83.2
		 Gaiari lotzeko deia hiru aldiz egin eta gero, 114.2
		 Ordenarako deia hiru aldiz egin eta gero, 116.1
Hitzaldia moztea, 82
Hitzarmenak egiteko baimena Jaurlaritzari jakinaraztea, 224.4
Ikerketa-batzordeetan agerraldiak egiteko eskatzea, 60.2
Inbestidurako osoko bilkurako data eta ordua jakinaraztea, 8.2
Informazio-eskaerak edo batzordean agertzeko eskaerak, 52
Interpelazioak Jaurlaritzari eta legebiltzar-taldeei bidaltzea, 179.4
Isilpeko bilkuren erregistroak gordetzea, 106.2
Kalitateko botoa, 37.4
Legebiltzarkideak ordainsaririk gabe uztea, 17.2
Legebiltzarkideei eskatzea esandako irainak zuzen ditzatela, 115.2
Legebiltzarra eratuta geratu dela aldarrikatzea, 5
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Legebiltzarraren eta legebiltzarkideen eskubideak eta abantailak babesteko neurriak, 16
Legebiltzar-taldeentzako diru-laguntzak etetea, 28.3
Legelari nagusiaren izendapena, 70.2
Lege-proposamenak aintzat hartzea, 149.2
Lehendakaria izendatzeko bilkura etetea, 165.3
Lehendakaria izendatzeko, berdinketa gertatu ondoren bozketarako egutegia ezartzea, 165.8
Lehendakariak egindako proposamenaren baiespena, 93.a), 94
Lehendakariordeak lehendakariaren ordezkoak izatea, 38
Mahaia biltzeko deia, 40.1
Mahaiko idazkarien eginkizunak, 39
Ohiko bozketa egitea, 95
Ordena egotea, 111, 113
Osoko bilkurako gai-zerrenda ezarri eta aldatzea, 78.1, 78.3
Osoko bilkurarako deia:
		 Arartekoaren urteko txostena aurkezteko, 208
		 Ezohikoa, lehendakaria karguaz jabetzeko, 167.1
		 Konfiantza-arazoa eztabaidatzeko, 169.1
		 Konstituziokontrakotasun-errekurtso bat jartzeko erabakia hartzeko, 226.1
		 Lehendakaria izendatzeko, 165.1
		 Mahaiko kide baten kargu-uztea eztabaidatzeko, 35.2.2)
		Ohikoa, 63
Osoko zuzenketen bozketa, 137.3
Puntu baten edo gehiagoren bozketa bereiz egitea onartzea, 99.2
Tramitatuak izateko Jaurlaritzaren adostasuna behar duten zuzenketak Jaurlaritzari
bidaltzea, 136.2
Txartelen bidez bozkatzea, 96.3.b)
Zehatutako legebiltzarkideak bilkura-aretotik irtenaraztea, 116.2, 121.3.b)
Legebiltzarreko Mahaia
Akordioei eta hitzarmenei dagozkien idazkiak, 223.3, 224.2
Arartekoaren txostenak tramitatzea:
		 Txosten bereziak, 209
		 Urteko txostena, 206
Aurrekontu Orokorren lege-proiektua tramitatzeko egutegia, 154.1, 155.1
Autonomia Estatutuaren erreformarako proiektu edo proposamenak, 164.3
Batzorde iraunkorrak zehaztea, 54
Batzordearen irizpena Mahaiari jakinaraztea, 221.f)
Batzordeei atxikitzea, 42.4
Batzordeei lege-proposamenak bidaltzea, 149.2, 150.1, 151.1
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Batzordeei zatiko zuzenketak bidaltzea, 138.1
Bilkura-aldi bat amaitzean egunak baliodun bihurtzea, 100.2
Bilkura-aldi baten amaieran tramitazioan dauden galderak eta interpelazioak, 188
Boto-eskuordetzaren eskaera onartzea, 89.1
Bozeramaileen Batzordearen bilkuretara joatea, 41.2
Dei bidezko jendaurreko bozketaren ordena, 96.2
Deialdia, 40
Diputatuen Kongresurako izendatutako legebiltzarkide ordezkarien txostena, 231.2
Diputazio Iraunkorreko Mahaia, 66.2
Dokumentuak euskarri informatikoan aurkezteko arauak, 102.4
EAEk emandako legeen aurka edo Legebiltzarrak hartutako erabakien aurka aurkeztutako errekurtsoetako prozeduran pertsonatzea, 227
EAEren senatari ordezkarien txostena, 233.2
Eginkizunak, 36
Elkarri lotutako gaiei buruzko interpelazio edo galderak, 189.1
Epeak luzatu edo laburtzea, 50, 101
Erregelamendu eta Gobernurako Batzordean egotea, 57.1
Eskaerako legebiltzar-organoa ez den beste batean eztabaidatzea, 196.3
Eskumen-arazoak Ebazpen Batzordearen aurrean, 237.4tik 243.era
Eztabaidari amaiera ematea, 88
Eztabaidetan esku hartzea, 81.5
Foru-aldundien ekarpenen lege-proiektua:
		 Jaurlaritzari itzultzea, 158.2
		Kalifikatzea, 158.1
		 Tramitatzea 27/1983 Legeko 29.2 artikuluaren arabera, 159
Gaiak batzordeen artean banatzea, 49
Gaiak gai-zerrendan sartzea aparteko arrazoiengatik, 166
Galderak aurkeztea, 183, 186.1
Gizarte-hedabideei informazioa ematea, 107
Hautagaiak aurkeztea eta aldarrikatzea, 4.8, 4.9
Hautatzea:
		Aldarrikatzea, 34
		 Berriro hautatzea, 30.2
		Hautaezintasuna, 30.3
		Idazkariak, 33
		Lehendakaria, 31
		Lehendakariordeak, 32
Hautetsi-agiria Mahaiari aurkeztea, 9.3
Herri Kontuen Euskal Epaitegiarekiko harremanak:
		 Epaitegirako hautatutako kideren batek uko egitea, 214.3
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		 Fiskalizazio-eginkizunean ekimena izatea, 217
		 Hautagaiak aldarrikatzea, 214.1.a)
		 Txostenak kalifikatzea, 215.2
Herritarrek dokumentuak eskuratzea, 109
Herritarren legegintza-ekimenek eragindako gastuak, 151.2, hirugarren xedapen
gehigarria
Ikerketa bati ekiteko proposamena, 59.1
Ikerketa-batzordeak sortzeko proposamena, 62.1
Interpelazioak aurkeztea, 179
Interpelazioaren ondoriozko mozioak aurkeztea, 182.2
Interpretatzeko eginkizuna, 37.3
Irakurraldi bakarreko prozeduraz tramitatzeko erabakia, 103
Irakurraldi bakarreko prozeduraz tramitatzeko erabakia hartzea, 163.1
Isilpeko bilkuran hartutako erabakiak isilpeko izaera dutela erabakitzea, 105.3
Jaurlaritzak aurkeztutako dokumentuak argitaratzea, 199
Jaurlaritzako kideak osoko bilkuran agerraldia egitea, 200.1
Jaurlaritzaren adostasuna behar duten zuzenketak Jaurlaritzari bidaltzea, 136.2
Konfiantza-arazoaren idazkiak onartzea, 169.1
Konfiantzako langileak kontratatzea, 71.3
Legebiltzarraren izendapenak, 234.3, 234.7
Legebiltzarreko bilkurak jarraitzea, 75.3
Legebiltzarreko lana planifikatzea, 73.4
Legebiltzar-taldeak eratzea, 24.4
Legebiltzar-taldeetan sartzea edo legebiltzar-taldetatik alde egitea, 26
Legegintza-ahalmen osoari buruzko erabakia, 161.1
Legelari nagusiaren izendapena, 70.2
Lege-proiektuak tramitatzeko onartzea, 134
Lege-proiektuei zuzenketak aurkezteko epea, 135.1
Lege-proposamenak Jaurlaritzari bidaltzea eta argitaratzea 148.2
Legez besteko proposamenak aurkeztea, kalifikatzea eta tramitatzeko onartzea,
174, 176, 177.2
Lehendakaria izendatzeko osoko bilkura:
		 Bozketaren ordua finkatzea, 165.4
		Deialdia, 165.1
		 Hautagaiak aurkeztea, 165.2
		 Hurrengo bozketetarako egutegia ezartzea, 165.8
Lehendakari-karguaz jabetzea, 167
Mahaikideek beren kargua galtzea, 35
Ohiko bozketa, 95.1
Ondare-egintzak baimentzeko eskaera, 203.2
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Ordainsaririk gabe uztea, 17.2
Osaera, 29
Osoko Bilkurak onetsitako testuak berriro batzordera bidaltzea, 145
Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galderak Jaurlaritzari jakinaraztea, 184.2
Sinadura elektronikoa erabiltzeko arauak, bigarren xedapen iragankorra
Talde Mistoaren batzordeetako eserlekuak, 25.5
Talde Mistoaren erregelamendua, 25.2
Talde Mistoari diru-laguntzak ematea, 28.2
Tramitatutako interpelazio edo galdera bat errepikatzea liratekeenak tramitatzeko
ez onartzea, 189.2
Txostenak egiteko erabakiak jakinaraztea, 220.1
Zehapenak ezartzea, 116.2, 122.1, 128.4, 129
Zentsura-mozioa lehendakariari eta legebiltzar-taldeen bozeramaileei bidaltzea, 171.3
Zuzenketak kalifikatzea, 136.3
Legebiltzarreko zerbitzuak
Eskatutako dokumentazioa eta informazioa ematea, 11.6
Idazkaritza Nagusiko antolamendua, 69.3
Jardueren eta ondasunen adierazpenen eredu ofizialak egitea, 20.3
Legelari nagusia, 70.1
Segurtasun-zerbitzuak, 113.2
Zerbitzu juridikoak:
		 Legebiltzar-aurrekarien fitxategia, bigarren xedapen gehigarria
		 Txosten juridikoak egitea, 28.2
Legegintza-ekimena Ikusi ere Lege-proiektuak, Lege-proposamenak
Gorte Nagusien aurrean, 229.etik 231.era
Herritarren legegintza-ekimeneko lege-proposamenak, 151, hirugarren xedapen
gehigarria
Legegintza-ekimena dutenak, 132
Legegintzarako Herri Arioari buruzko Legea, 148.1.d)
Lurralde historikoetako instituzio ordezkariak, 150
Legegintzarako eskuordetza osoa
Ekonomia, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeak izatea, 156
Erregelamendu eta Gobernurako Batzordeak izatea, 57.2, 57.3
Eskuordetze-erabakia, 161.1
Tramitatzea, 162
Legelari nagusia
Batzar nagusien ekimenak legebiltzar-taldeei helaraztea, 236.2
Bozeramaileen Batzordeari aholku ematea, 41.2
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Idazkaritza Nagusiko burua, 69.3, 70.1
Izendapena, 70.2
Jardueren eta ondasunen adierazpenen ziurtagiria, 20.3
Legebiltzarkide-izaera egiaztatzea, 3.3
Mahaiari aholku ematea, 29.2, 40.2
Mahaiko idazkarien eginkizunak, 39.3)
Legelariak
Batzordeei eta batzordeetako mahaiei aholku ematea, 53
Bozeramaileen Batzordeari aholku ematea, 41.2
Mahaiari aholku ematea, 40.2
Osoko bilkurako eta batzordeetako aktak idaztea, 77.2
Legez besteko proposamenak
Argitaratzea, 105.1
Aurkeztea, 173, 174.1
Betetzearen kontrola, 178
Eztabaida, 175.2
Gai berari buruzko ekimenak, 177
Gorte Nagusien aurrean, 230
Kalifikatzea eta tramitatzeko onartzea, 174.2
Lehentasunez tramitatzea, 202.2
Presako tramitazioa, 176
Zuzenketak aurkeztea, 174.3
Zuzenketak bozkatzea, 175.3
Lehendakaria
Bozkatzeko prozedura, 165, 1. eta 4. ebazpenak
Inbestidurako bozketa motak, 97
Izendatzeko osoko bilkura, 165
Jarduneko lehendakariari, Legebiltzarraren eratzearen berri ematea, 5.2
Karguaz jabetzea, 167
Konfiantza-arazoa aurkeztea, 168.etik 170.era
Politika orokorrari buruzko eztabaida, 194, 195
Zentsura-mozioan proposatutako hautagaia, 171.2
Zentsura-mozioaren eztabaida, 171
Lehendakariordeak
Adineko Mahaikoak, 4.7
Bateraezintasunen Behin Behineko Batzordekoa, 7.1
Batzordeetakoak, 44.1, 44.2
Eusko Jaurlaritzakoak, zentsura-mozioak, 172
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Legebiltzarkidearen Estatutuaren Batzordekoa, 55.1
Mahaikoak:
		Eginkizunak, 38
		 Eztabaideetan esku hartzea, 81.5
		Hautatzea, 32
Lehendakaritzaren ebazpenak
Argitaratzea eta Erregelamenduan jasotzea, 37.3
Men egitea, 85.1

M
Mozioak
Interpelazioaren ondoriozkoak, 182
Talde Mistoak aurkeztuak, 25.7
Mutualitateak
Legebiltzarrak kidetze-sariak ordaintzea, 13.1

O
Ondareari eta finantzei buruzko informazioak
Baimena emateko eskaera, 203
Jaurlaritzatik jasotako dokumentuak, 204
Ondasunen eta jardueren adierazpena
Arau-haustea, datuak ez aurkezteagatik edo ezkutatzeagatik, 118.5), 119.3), 120. 2)
Aurkeztea, 3.2
Aurkezteko epeak, 20.2
Bateraezintasunak aztertzea, 21.2, 56.1
Interesen Erregistroan jasotzea, 20.3
Legebiltzarkide izatera iristea, 9.1.b), 20.1
Onestea
Arartekoaren aurrekontua, 211.1
Aurrekontu Orokorrak, 153
Autonomia Estatutua erreformatzeko proiektuak edo proposamenak, 164.4
Batzordeen txostenak edo azterlanak, 221.c)
Erakunde publikoen aurrekontuak, 154.4
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Erregelamenduaren erreforma, lehenengo xedapen gehigarria
Herritarren legegintza-ekimenek eragindako gastuak, 151.2
Izendapenei buruzko irizpena, 234.4
Legebiltzarraren aurrekontu-proiektua, 57.3
Legebiltzarreko Langileen Estatutua, 57.2
Proposamenak edo izendapenak, 99.1
Talde Mistoaren barne-erregelamendua, 25.2
Ordainsariak
Legebiltzarraren zerbitzuan dagoen langileria, 71
Zenbatekoa finkatzea, 57.4
Ordenarako deia
Arau-hauste arina, 120.1)
Hitza kentzea, 116.1
Lehendakariak moztea, 82
Ordenarako deiaren arrazoiak, 115
Zehapena, hurrengo bilkurara ez joateko, 116.2
Zehapena, kanporatzeari dagokiona, 121.3.b)
Ordezkariak
EAEren senatari ordezkariak, 232, 233
Hedabideetakoak, batzordeen bilkuretan, 75.2
Jaurlaritzarenak:
		 Bozeramaileen Batzordean, 41.3
		 Eztabaida monografikoetan, 197.1
Legebiltzar-taldeetakoak:
		 Bateraezintasunen Behin Behineko Batzordean, 7.1
		Batzordeetan, 42.2
		Ikerketa-batzordeetan, 60.1
		Lantaldeetan, 51.2
		 Legebiltzarkidearen Estatutuaren Batzordeko Mahaian, 55.1
		 Lehendakariaren izendapenerako, 165.4
Lurralde historikoetako instituzioetakoak:
		Bilkura-aretoan, 64.1
		 Lege-proposamenak osoko bilkuran defenditzeko, 150.2, 150.3
Ordezkatzea
Batzorde bati atxikitako legebiltzarkideak, 42.3
Hitz egitean, 81.2
Interpelazio baten sinatzailea, 191
Legebiltzar-taldeetako bozeramaileak, 24.4
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Legelari nagusia, 40.2, 41.2
Lehendakaria, lehendakariordeek, 38
Talde Mistoko kideak, batzordean, 25.6
Organoburuak
Adineko Mahaiko lehendakaria:
		 Adineko Mahaiaren deia eta eraketa, 4.7
		 Legebiltzarraren Mahaiko kide izateko hautagaiak aldarrikatzea, 4.9
		 Legebiltzarraren Mahaiko kideak aldarrikatzea, 34
Bateraezintasunen Behin Behineko Batzordeko lehendakaria, 7.1
Diputazio Iraunkorreko lehendakaria:
		 Eratze-bilkura egiteko deialdiaren erabakia, 4
		 Diputazio Iraunkorra biltzeko deia, 66.3
Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordeko lehendakaria, 206, 207
Herri Kontuen Euskal Epaitegiko lehendakaria, 215.3
Legebiltzarkidearen Estatutuaren Batzordeko lehendakaria, 55.1
Osoko bilkura
Aktak baimentzea, 39.1), 39.2)
Amatasun- nahiz aitatasun-arrazoiengatik joaterik ez izatea, 89.1.b)
Arartekoaren urteko txostena aurkeztea, 208
Arau-hauste larria, behin eta berriro bilkuretara joan gabe gelditzeagatik, 119.1)
Aurrekontu Orokorren lege-proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketen eztabaida, 156
Azterketa-batzordeak sortzeko erabakia, 62.1
Aztertu beharreko gaiei buruzko dokumentazioa banatzea, 79
Bateraezintasunei buruzko ebazpenak, 21.3
Bateraezintasunen Batzordearen proposamenak, 21.3
Bilkura-aktak, 77
Bilkura-aretoan eseritzea, 64
Bilkurak egiteko baliodun bihurtutako egunak, 74
Bilkurak Internet bidez ematea, 109.e)
Deialdia, 63
Diputatuen Kongresurako legebiltzarkide ordezkariak izendatzea, 231.1
Diputazio Iraunkorraren kontu-ematea, 68
EAEren senatari ordezkari izateko aurkeztutako hautagaiak izendatzea, 232, 233.2
Ebazpen Batzordearen aurrean agerraldia egitea, 238.1
Ebazpen Batzordearen erabakiak jakinaraztea, 242.2, 243
Erabakiak argitaratzea, 105.1
Eratze-bilkura, 3.etik 5.era
Erdibideko zuzenketak eta zuzenketa teknikoak onartzea, 143
Eskumen-arazoan atzera egitea, 239.2
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Ezohiko bilkuretarako deialdia eta gai-zerrenda, 73.3
Eztabaidak zuzentzea eta antolatzea, 80
Fiskalizazio-eginkizunean ekimena izatea, 217
Foru-aldundien ekarpenen lege-proiektua ezetsita geratzea, 158.2, 159.1.c)
Gai-zerrenda, 78
Gai-zerrenda amaitzea, 65
Gorte Nagusietan aurkeztutako lege-proposamenak berriro aurkezteko erabakia, 131
Herri Kontuen Euskal Epaitegiko kideak hautatzea, 214.1
Idatzizko erantzuna izan ez duten galderak osoko bilkurara bideratzea, 186.3
Ikerketa-batzordeen ondorioen eztabaida, 61.1
Ikertzeari ekiteko erabakia, 59.1
Inbestidura aurreko bilkurak:
		 Bateraezintasunen Behin Behineko Batzordeko kideak izendatzea, 6
		
Osoko Bilkurari aurkeztea eta batzordearen irizpena eztabaidatzea, 7.etik 8.era
Interpelazioak tramitatzea, 180.etik 182.era
Irakurralddi bakarrez tramitatzeko erabakia, 163
Isilpeko bilkurak, 76.1
Isilpeko bilkuren erregistroak gordetzea, 106.2
Jarduera-egutegia zehaztea, 36.1.7)
Jaurlaritzako kideen agerraldiak, 200
Jendaurreko bozketan izen-abizenez deitzea, 96.2
Konfiantza-arazoaren eztabaida, 169
Konstituziokontrakotasun-errekurtso bat jartzeko erabakia, 226.1
Konstituziokontrakotasun-errekurtso batean atzera egiteko erabakia, 228.1
Legebiltzarkide oso izatera iristea, 9.1.c), 9.3
Legebiltzarkideei eskubideak eta betebeharrak kentzea, 22.2)
Legebiltzarkideen eskubideak eta betebeharrak, 10.1, 17.1
Legebiltzarrak izendatutako pertsonak, 234.5etik 234.7ra
Lege-proposamenak:
		 Defenditzea, 149, 150
		Erretiratzea, 152
		 Gai-zerrendan sartzea, 148.3
Legez besteko proposamenak tramitatzea, 174.etik 176.era
Lehendakaria izendatzea, 165
Lehendakaria karguaz jabetzea, 167
Mahaiak ezarritako zehapenen aurkako errekurtsoa, 128.4
Mahaiko kideak hautatzea, 30.1
Mahaiko kideak kargutik kentzeko erabakia, 35.1.e), 35.2
Mantendutako zuzenketak eta aurkeztutako boto partikularrak, 140
Monografikoak, interpelazio eta galderen eztabaidarako, 187

188

AURKIBIDE ANALITIKOA
Osoko bilkura eta batzordeak aldi berean biltzea, 48
Osoko bilkurak jendaurrekoak izatea, 75.1
Osoko bilkuran ahoz erantzuteko galderak, 184
Osoko zuzenketen eztabaida, 137
Politika orokorrari buruz:
		Egitea, 193
		Eztabaida, 195
		 Jaurlaritzaren jarrera, 194
Talde Mistoak esku hartzeko denbora, 25.4
Txostenen edo azterlanen eztabaida, 222
Zuzendutako testuak onestea, 145
Osoko zuzenketak Ikusi ere Zuzenketak
Aurrekontu Orokorren lege-proiektuari egindakoak, 155.4
Lege-proiektuei egindakoak:
		 Aurkezteko epea, 135.1
		Definizioa, 135.3
		Eztabaida, 137
Legez besteko proposamenei egindakoak, 174.3, 175.3.a)
Legez besteko proposamenei egindakoak, bozketa, 175.3.a)

P
Presa
Batzordeetako bilkura-deia, 46.5
Eskumen-arazoak ipintzea, 236.1, 237.2, 240.2
Ikerketa-batzordeetan agerraldiak egitea, 60.2
Irakurraldi bakarreko prozedura, 163.3
Lehendakaria izendatu baino lehen gai-zerrendan gaiak sartzea, 166
Legez besteko proposamenak, 176
Ohiko moduan tramitatzekoak ez diren gaiak, 36.1.9)
Presako prozedura, 103
Testuen erreprodukzio telematikoa, 105.2
Prozedura
Arartekoaren txostenak tramitatzea, 207.etik 209.era
Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak onestea, 153
Autonomia Estatutuaren erreformarako proiektu edo proposamenak, 164
Batzordeek txostenak edo azterlanak egitea, 221
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Boto elektronikoaren bidez, 95.1.b), 95.2, 96.3.a)
Boto-eskuordetza erabiltzea, 89.1
Ebazpen Batzordearen aurrean, 235.etik 241.era
Erabakiak hartzea, 93
Foru-aldundien ekarpenen lege-proiektuaren eztabaida, 158, 159
Gorte Nagusien aurrean, 229.etik 231.era
Herri Kontuen Euskal Epaitegiko kideak hautatzea, 214
Herritarrekiko harremanak errazte aldera, 109
Konstituzio Epaitegiaren aurrean, 226.etik 228.era
Legebiltzarrak legegintza-eskuordetzaren erabilera kontrolatzea, 192
Legegintza-ahalmen osoz tramitatzea, 161, 162
Mahaiko kide bat kargutik kentzea, 35.2
Ondare-egintzak baimentzea, 203, 204
Presakoa, 103
Zehatzeko, 123.etik 129.era

Q
Quoruma
Egiaztatzea, 90
Osoko Bilkura balio osoz bildutzat jotzeko, 63.5
Quoruma egiaztatzea, 65

S
Sekretua
Bilkurak isilpekoak izatea, 76
Diziplina-espedienteen ebazpena, zehapen oso larria dakarrenean, 128.3
Isilpeko bozketa, 93.d), 96, 99.4
Sekretu-betebeharra haustea, 119.2)

T
Talde Mistoa
Barne-erregelamendua, 25.2
Batzordeetan eserlekuak izatea, 25.5
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Eztabaidetan esku hartzea, 25.3, 25.4
Legebiltzar-ekimenak, 25.8
Legegintzakoak ez diren lantaldeetan egotea, 25.6
Ordezkatzea, 25.7
Taldean sartzea, 25.1
Taldeartekoak, 2. ebazpena
Baliabide materialak, 27.4
Eratzea, 27.1
Prozedura, 27.3
Tribunak
Ordena egotea, 113
Txanda Ikusi ere Erantzutea
Arartekoaren urteko txostenaren tramitazioan, 207, 208
Banakako boto-azalpena, 99.5
Batera erabiltzea, 81.4
Batzordeko eztabaidetan, 221.f)
Boto-azalpena, 137.4
EAEren senatari ordezkariak izendatzeko osoko bilkuran, 232.3
Esku hartzeko ordena, 81.3
Eskumen-arazoak ipintzeko eztabaidan, 238.2.c)
Foru-aldundien ekarpenen lege-proiektuaren eztabaidan, 158.1.a)
Galderen gehieneko denbora, 184.3
Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren txostena batzordean eztabaidatzean, 215.3
Interpelazioen gehieneko denbora, 181
Osoko eztabaidetan, 86.2
Proposamenak erretiratzen direnean, 87
Taldeek beren jarrera azaltzea, 78.3, 86.1
Txandak batzea, 80.2
Txartela
Batzordeetako Mahaia hautatzeko, 44.2
Herri Kontuen Euskal Epaitegiko kideak hautatzeko, 214.1.a)
Idazkariak hautatzeko 33.2
Isilpeko bozketa txartelen bidez egitea, 96.3.b)
Lehendakaria hautatzeko, 31.1
Lehendakariordeak hautatzeko, 32.2
Txostenak Ikusi ere Dokumentazioa, Informazioa
Arartekoaren urteko txostena, 206.etik 209.era
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Batzordeei dagozkien gaiei buruz, 220.etik 222.era
Erregelamenduaren aplikazioari buruz, bigarren xedapen gehigarria
Herri Dirubideen Euskal Kontseiluarena, 158.1, 159.1
Herri Kontuen Euskal Epaitegiarena, 215
Jaurlaritzak aurkeztutako txostenak argitaratzea, 199
Kontrol ekonomikoari buruz, 133.2
Lantaldeena, 51, 53, 138.3
Legebiltzarreko aurrekontua betetzeari buruz, 36.1.2)
Legebiltzarreko zerbitzu juridikoena, 28.1
Senatuan burututako jarduerei buruz, 233.2

U
Uko egitea
Bigarren bozketan aurkezteari, Mahaiko lehendakaria hautatzeko, 31.2
Diputatu izateari, 4.2
Eserlekuari, 21.4
Herri Kontuen Euskal Epaitegirako hautatutako kide batena, 214.3
Hitz egiteari, 81.2
Legebiltzarkide-izaera galtzea, 23.4)
Mahaiko kideen kargu-uztea, 35.1.b)

Z
Zehapen-prozedura Ikusi ere Legebiltzarkidearen Estatutuaren Batzordea
Diziplina-espedienteak ebazteko eskumena, 124
Ebazpena eta zehapenak, 128
Espedientea ebazteko proposamena, 127
Espedientearen instrukzio-egilea, 124.2
Kargu-agiria:
		 Alegazioak aurkeztea, 126
		Edukia, 125
Prozedura sinplifikatua, 129
Salaketa-idazkiaren edukia, 123.2
Zehapenak Ikusi ere Zehapen-prozedura
Arau-hauste arinengatik, 121.3
Bilkuraren gainerakoan aretoan ez egotea, 116
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Delitu izan daitezkeen gertaerak, 122
Diziplinakoak, 117
Legebiltzarkide-eskubideez aldi baterako gabetzea, 121.1, 121.2
Zehapena eragin duen jokabideari eustea, 118.1)
Zentsura-mozioa
Argitaratzea, 105.1
Aurkeztea eta tramitatzea, 171
Bozketa, 97
Eztabaida, 171.5, 171.6
Konfiantza-arazo batekin batera, 169.4
Lehendakariaren dimisioa, 171.7
Lehendakariorde bati edo Eusko Jaurlaritzako sailburuei, 172
Mozio alternatiboak aurkeztea, 171.4
Onartua izateko beharrezko gehiengoa, 171.8
Proposamena, 171.2
Tramitatzeko onartzea, 171.3
Zin egitea edo agintzea
Lehendakari-kargua, 167.3
Ziurtagiriak
Jardueren eta ondasunen adierazpenak, 20.3
Mahaiko idazkarien eginkizunak, 39.3)
Zuzenketak Ikusi ere Osoko zuzenketak
Argitaratzea, 105.1
Aurrekontu Orokorren lege-proiektuari egindakoak:
		 Gastua gehitzea edo sarrerak gutxitzea dakartenak, 157
		 Jaurlaritzaren adostasuna behar duten zuzenketak, 155.7
		 Osoko zuzenketa motak, 155.4
		 Osoko zuzenketak aurkeztea, 155.3
		 Osoko zuzenketen eztabaida, 156
		 Zatiko zuzenketak aurkeztea, 155.3
		 Zatiko zuzenketak, 155.5, 156
Ebazpen Batzordearen aurrean errekurritutako ekimenei egindakoak, 242.2
Foru-aldundien ekarpenen lege-proiektuei egindakoak, 158.1.a), 159
Interpelazioaren ondoriozko mozioei egindakoak, 182.2
Legebiltzarraren txostenei edo azterlanei egindakoak, 221.e)
Lege-proiektuei egindakoak:
		 Artikuluei egindako zuzenketa motak, 135.4
		 Aurkezteko epea, 135.1
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		 Batzordean mantendutakoak, 140
		 Batzordearen erdibideko zuzenketak eta zuzenketa teknikoak, 139.4, 139.5
		 Jaurlaritzaren adostasuna behar dutenak, 136
		 Mantendutako zuzenketak eta aurkeztutako boto partikularrak bozkatzea, 142
		 Osoko bilkuraren erdibideko zuzenketak eta zuzenketa teknikoak, 143
		 Osoko zuzenketa motak, 135.3
		 Osoko zuzenketen eztabaida, 137
		 Zatiko zuzenketak lantaldean aztertzea, 138
		 Zioen azalpena, 139.2
Lege-proposamenei egindakoak, 149.2
Legez besteko proposamenei egindakoak:
		Aurkeztea, 174.3
		 Bozketaren ordena, 175
Presako legez besteko proposamenei egindakoak, aurkezteko epea, 176
Talde Mistoak egindakoak, lantaldean, 51.2

194

ESPAINIAKO
KONSTITUZIOA

ESPAINIAKO KONSTITUZIOA1

HITZAURREA
Espainiako nazioak, justizia, askatasuna eta segurtasuna ezarri, eta hura
osatzen duten guztien ontasuna bultzatu nahi du, eta, bere subiranotasuna
erabiliz, hurrengo borondatea aldarrikatu du:
Bizikidetasun demokratikoa bermatzea, Konstituzioaren eta legeen barruan, ordena ekonomiko eta sozial zuzenaren arabera.
Zuzenbideko estatua indartzea, lege-agintea herri-nahiaren azalpen bezala
ziurtatuz.
Espainiar guztiak eta Espainiako herri guztiak babestea giza eskubideen
egikaritzan, baita beraien kultura eta tradizioak, hizkuntzak eta erakundeak ere.
Kultura eta ekonomiaren garapena sustatzea, guztiei bizi-maila duina ziurtatzeko.
Gizarte demokratiko aurrerakoia ezartzea, eta Lurreko herri guztien artean harreman baketsuak izan daitezen eta lankidetza eragingarria sendo dadin laguntzea.
Ondorenez, Gorteek onetsi dute eta Espainiako herriak honako hau berretsi du.

KONSTITUZIOA
ATARIKO TITULUA
1. artikulua
1. Espainiak zuzenbideko estatu sozial eta demokratikoa eratzen du, eta,
beraren antolamendu juridikoaren balio nagusi bezala, askatasuna, justizia,
berdintasuna eta aniztasun politikoa aldarrikatzen ditu.
1

BOE 311/1978.12.29.
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2. Nazioaren subiranotasuna Espainiako herrian datza, eta hortik sortzen
dira estatuaren botereak.
3. Espainiako estatuaren eredu politikoa parlamentu-monarkia da
2. artikulua
Konstituzioa Espainiako nazioaren batasun zatiezinean oinarritzen da,
hura baita espainiar guztien aberri komun eta banaezina; Konstituzioak aitortu
eta bermatu egiten du Espainia osatzen duten nazionalitate eta herrialdeen
autonomia-eskubidea, bai eta horien guztien arteko elkartasuna ere.
3. artikulua
1. Gaztelania da Espainiako estatuaren hizkuntza ofiziala. Espainiar guztiek dute gaztelania jakiteko eginbeharra eta erabiltzeko eskubidea.
2. Espainiako beste hizkuntzak ere ofizialak izango dira haiei dagozkien
autonomia-erkidegoetan, beraietako estatutuekin bat etorriz.
3. Espainiako hizkuntza-moten aberastasuna kultur ondarea da, eta ondare horrek begirune eta babes berezia izango du.
4. artikulua
1. Espainiako bandera hiru lerro horizontalek osatzen dute, eta horien koloreak gorria, horia eta gorria dira, horiaren zabalera bi gorriren adinakoa izanik.
2. Estatutuek autonomia-erkidegoen bandera eta ikur berezkoak onar ditzakete. Horiek Espainiako banderaren ondoan jarriko dira autonomia-erkidegoetako eraikin publiko eta ekintza ofizialetan.
5. artikulua
Estatuko hiriburua Madrilgo hiria da.
6. artikulua
Alderdi politikoek aniztasun politikoa adierazten dute, herri-nahia eratu
eta azaltzen dute, eta politikan parte hartzeko oinarrizko tresnak dira. Haien
sorrera eta jarduerak askeak dira, Konstituzioa eta legeak errespetatuz. Haien
barne-egiturak eta jardunbideak demokratikoak izan beharko dute.
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7. artikulua
Langileen sindikatuek eta enpresaburuen elkarteek lan egiten dute beraiei
dagozkien interes ekonomiko eta sozialak babestu eta sustatzeko. Haien sorrera eta jarduerak askeak dira, Konstituzioa eta legeak errespetatuz. Haien
barne-egiturak eta jardunbideak demokratikoak izan beharko dute.
8. artikulua
1. Lehor, itsaso eta aireko gudarosteek osatzen dituzte Indar Armatuak,
eta haien eginkizuna da Espainiako subiranotasuna eta independentzia bermatzea, eta haren lurralde-osotasuna eta konstituzio-antolamendua zaintzea.
2. Lege organikoak antolakuntza militarraren oinarriak arautuko ditu,
konstituzio honetako printzipioen arabera.
9. artikulua
1. Herritarrak eta botere publikoak Konstituzioaren eta antolamendu juridikoaren gainerako arauen menpe daude.
2. Botere publikoei dagokie inguruabar zehatzak sustatzea, gizabanakoaren eta berak osatzen dituen taldeen askatasuna eta berdintasuna benetakoak
eta eragingarriak izan daitezen; oztopoak kentzea, horiek haien osotasuna
eragotzi edo zailtzen badute; eta herritar guztien parte-hartzea erraztea, bai
bizitza politikoan, baita ekonomia-, kultura- eta gizarte-bizitzan ere.
3. Konstituzioak bermatzen ditu legezkotasun-printzipioa, arauen arteko
hierarkia, arauen publizitatea, xedapen zehatzaileen atzeraeragin eza –xedapenok banakako eskubideei begira onuragarri izan ez edo eskubideok murrizten dituztenean–, segurtasun juridikoa, erantzukizuna, eta botere publikoen
nahierakeriaren debekua.

I. TITULUA
OINARRIZKO ESKUBIDE ETA EGINBEHARRAK
10. artikulua
1. Ordena politikoaren eta gizarte-bakearen oinarri dira gizabanakoaren
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duintasuna, hari datxezkion eskubide bortxaezinak, nortasunaren garapen askea, eta legeei eta gainerakoen eskubideei zor zaien begirunea.
2. Konstituzioak aitortzen dituen oinarrizko eskubideei eta askatasunei
buruzko arauak interpretatzeko, kontuan hartuko da Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala, bai eta gai berberen inguruan Espainiak berretsi dituen
nazioarteko tratatuak eta itunak ere.

LEHENENGO KAPITULUA
Espainiarrak eta atzerritarrak
11. artikulua
1. Espainiako naziotasuna legeak ezartzen duen eran eskuratu, gorde eta
galtzen da.
2. Sorterriz espainiarra denari ezin zaio bere naziotasuna kendu.
3. Estatuak naziotasun bikoitzeko itunak egin ditzake Iberoamerikako herriekin, eta Espainiarekin lotura berezia duten edo izan dutenekin. Nahiz eta
herri horiek beren herritarrei elkarrekiko antzeko eskubiderik aitortu ez, espainiarrak bertako egin daitezke, sorterriko naziotasuna galdu gabe.
12. artikulua
Espainiarrak adin nagusiko dira hemezortzi urte betetzean.
13. artikulua
1. Atzerritarrek titulu honek bermatzen dituen askatasun publikoak izango dituzte Espainian, itunek eta legeek ezartzen dutenaren arabera.
2. 23. artikuluan aitortzen diren eskubideen jabe espainiarrak baino ez
dira, udal-hauteskundeetan botoa emateko eta hartzeko eskubideari buruz,
elkarrekikotasun-erizpideei jarraiki, itunez edo legez ezar daitekeenaren mendean2.
2

 
Espainiako Konstituzioaren 13. ataleko 2. azpiatalaren aldaketa, 1992ko abuztuaren
27koa. (BOE 207/1992.08.28).
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3. Estradizioa itun edo lege bat betetzeko bakarrik gertatuko da, elkarrekikotasun-printzipioa aintzakotzat harturik. Delitu politikoak estradiziotik kanpo gelditzen dira, eta terrorismo-ekintzak ere ez dira halakotzat hartzen.
4. Legeak ezarriko du beste herrietako herritarrek eta aberrigabeek nola
erabil dezaketen asilo-eskubidea Espainian.

BIGARREN KAPITULUA
Eskubideak eta askatasunak
14. artikulua
Espainiarrak legearen arabera berdinak dira, eta ezin da inolako bereizkeriarik egin, jaiotza, arraza, sexu, erlijio, iritzi nahiz bestelako inguruabar edo
egoera pertsonal zein sozialak aintzat hartuta.
Lehenengo Atala
Oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak
15. artikulua
Guztiek bizitza eta osotasun fisiko nahiz moralerako eskubidea dute, eta
ezin da inoiz torturarik egin, ez eta zigor edo tratu jasanezin edo apalesgarririk
ere. Heriotza-zigorra indarrik gabe geratzen da, zigor-lege militarrek gerraldirako xeda dezaketenari kalterik egin gabe.
16. artikulua
1. Gizabanakoen eta giza taldeen ideologia-, erlijio- eta kultu-askatasuna
bermatzen da, eta beraien agerpenetan muga bat baino ez da izango, legeak
babesten duen ordena publikoa jagotea.
2. Ezin izango da inor behartu bere ideologia, erlijio edo sinesmenei buruzko adierazpenak egitera.
3. Erlijio batek ere ez du izango estatu-izaerarik. Botere publikoek kontuan hartuko dituzte Espainiako gizartearen erlijio-sinesmenak, eta Eliza Katolikoarekin eta beste erlijioekin lankidetza-harremanak izango dituzte.
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17. artikulua
1. Gizabanako guztiek askatasun eta segurtasunerako eskubidea dute.
Inori ezin dakioke askatasunik ken, artikulu honetan ezarritakoa betetzen ez
bada, eta legean agindutako kasuak eta baldintzak gertatzen ez badira.
2. Aurreneurrizko atxilotzea ezin daiteke egitateak argitzeko ikerketek
zenbat iraun behar eta hori baino luzeagoa izan; betiere, gehienez hirurogei
eta hamabi ordu igaro ondoren, atxilotua askatua izango da, edo, bestela,
agintaritza judizialaren esku geratuko da.
3. Atxilotu guztiei lehenbailehen eta ulertzeko moduan jakinaraziko zaizkie beren eskubideak eta atxilotzeko arrazoiak; atxilotuok ezin dira behartu
adierazpenak egitera. Legeak agintzen duen eran, atxilotuentzako abokatu-laguntza bermatzen da, polizia-eginbideetan eta eginbide judizialetan.
4. Legeak «habeas corpus» prozedura arautuko du, edozein gizabanako
legearen aurka atxilotua izanik, hori lehenbailehen agintaritza judizialaren
esku jartzeko. Era berean, legeak mugatuko du behin-behineko espetxealdiaren gehieneko epea.
18. artikulua
1. Ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako, eta bakoitzaren
irudirako eskubidea bermatzen da.
2. Egoitza bortxaezina da. Bertara ezin da sartu, ezta erregistrorik egin
ere, jabearen baimenik gabe edo epailearen ebazpenik gabe, delitua ageriagerikoa denean izan ezik.
3. Komunikazioen sekretua bermatzen da, eta, bereziki, posta, telegrafo
eta telefono bidezkoak, ebazpen judiziala izan ezean.
4. Legeak informatikaren erabilera mugatuko du, herritarren ohorea, eta
norberaren nahiz senitartekoen bizitza pribatua, eta horien guztien eskubideen egikaritza osoa bermatzeko.
19. artikulua
Espainiarrek eskubidea dute, beren bizilekua askatasunez aukeratzeko eta
nazioaren lurraldean zehar ibiltzeko.
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Halaber, legeak ezartzen duen moduan, espainiarrek Espainian askatasunez sartu eta bertatik irteteko eskubidea dute. Eskubide hori ezin dute mugatu
arrazoi politiko edo ideologikoek.
20. artikulua
1. Hurrengo eskubideak aitortu eta babesten dira:
a) Pentsamenduak, ideiak eta iritziak hitzez, idatziz nahiz beste edozein
bidetatik askatasunez azaldu eta zabaltzeko.
b) Ekoizpen eta sortze literario, artistiko, zientifiko eta teknikorako.
c) Katedra-askatasunerako.
d) Edozein hedabidetatik askatasunez egiazko informazioa komunikatu
edo jasotzeko. Legeak kontzientzia-klausularako eta lanbide-sekreturako eskubideak arautuko ditu, askatasun horiek egikaritzeko orduan.
2. Eskubide hauen egikaritza ezin da inola mugatu aldez aurretiko zentsuraren bidez.
3. Legeak arautuko ditu estatuaren nahiz bestelako erakunde publikoen menpeko gizarte-komunikabideen antolakuntza eta parlamentu-kontrola, eta adierazgarri diren gizarte-talde eta talde politikoei bermatuko die
haietan parte hartzea, Espainiako gizarte-aniztasuna eta hizkuntzak errespetatuz.
4. Askatasun horien guztien mugak dira titulu honetan zein eskubide aitortu eta eskubideoi zor zaien begirunea, horiek garatzeko emandako legemanuak, eta, batez ere, ohorerako, bizitza pribaturako eta norberaren irudirako eskubideak, bai eta gazteak eta haurrak babesteko eskubidea ere.
5. Ebazpen judizialaren bidez bakarrik erabaki daiteke argitalpen, grabazio eta bestelako komunikabideen bahitura.
21. artikulua
1. Bilera baketsu eta armarik gabekoak egiteko eskubidea aitortzen da.
Eskubide horren egikaritzak ez du aurretiazko baimenik behar.
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2. Bilerak iraganbide publikoetan egiteko edo kale-agerraldiak burutzeko,
agintariari aldez aurretiko jakinarazpena egin behar zaio, eta hark halakoak
debekatu ahal izango ditu, soilik, pertsona eta ondasunen arriskuaz, ordena
publikoa asaldatzeko arrazoi oinarridunak daudenean.
22. artikulua
1. Elkartzeko eskubidea aitortzen da.
2. Elkarteen helburuak edo bitartekoak delitu izanez gero, elkarteok legearen aurkakoak izango dira.
3. Artikulu honen babesean sorturiko elkarteak erregistroan inskribatu
behar dira, publizitate-ondoreetarako bakarrik.
4. Elkarteak desegin edo horien jarduerak eteteko, nahitaezkoa da ebazpen judizial zioduna ematea.
5. Isilpeko elkarteak eta elkarte paramilitarrak debekatzen dira.
23. artikulua
1. Herritarrek arazo publikoetan parte hartzeko eskubidea dute, zuzen-zuzenean nahiz ordezkari bidez; ordezkariok askatasunez hautatuko dira, sufragio unibertsalaren bidez, aldizka egindako hauteskundeetan.
2. Era berean, herritarrek eskubidea dute, berdintasun-baldintzetan eta legeek ezartzen dituzten betekizunekin, funtzio eta kargu publikoetara heltzeko.
24. artikulua
1. Gizabanako guztiek eskubidea dute, beraiei dagozkien eskubide eta interes legitimoak egikaritzean, epaile eta auzitegien babes eragingarria lortzeko, eta ezin daiteke inoiz ere babesgabeziarik gerta.
2. Halaber, guztiek dute eskubidea, legeak lehendik izendaturiko epaile
arrunta izateko, abokatuaren defentsa eta laguntza izateko, haien aurkako
akusazioaren argibideak jasotzeko, jendaurreko prozesua bidegabeko atzerapenik gabe eta berme guztiekin burutzeko, euren buruen babeserako egoki
diren frogabideak erabiltzeko, beren buruen aurka adierazpenik ez egiteko,
errudun direla ez aitortzeko, eta errugabetasun-presuntzioa izateko.
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Legeak arautuko du senidetasunarengatik edo lanbide-sekretuarengatik
zein kasutan ez dagoen betebeharrik, ustez delitu diren egitateei buruz adierazpenak egiteko.
25. artikulua
1. Ezin dakioke inori egite edo ez-egiteen ondorioz kondena edo zehapenik ezar, baldin eta, une horretan delitu, falta edo arau-hauste administratiboak ez badira, aldi horretan indarrean dagoen legeriaren arabera.
2. Zigor askatasun-gabetzaileek eta segurtasun-neurriek berreztea eta gizartean birsartzea dute helburu, eta ezin daitezke lan bortxatuak izan. Norbaiti espetxealdi-zigorra ezarri bazaio eta hori betetzen ari bada, kapitulu honetako oinarrizko eskubideak izango ditu; ez, ordea, beren beregi mugatuta
dituenak, kondena-epaiaren edukia, zigorraren esangura eta espetxe-legea
kontuan hartuta. Edonola ere, espetxeratuak lan ordaindua izateko eskubidea
du, eta Gizarte Segurantzaren onurak izango ditu, bai eta kultura lortzeko eta
bere nortasuna oso-osorik garatzeko eskubideak ere.
3. Administrazio zibilak ezin du zehapenik ezarri, halako zehapenek, zuzenean edo modu subsidiarioan, askatasuna kentzen badute.
26. artikulua
Ohore-auzitegiak debekatzen dira, Administrazio zibilaren eta erakunde
profesionalen esparruan.
27. artikulua
1. Guztiek dute hezkuntzarako eskubidea. Irakaskuntza-askatasuna aitortzen da.
2. Giza nortasuna oso-osorik garatzea da hezkuntzaren helburua, betiere
bizikidetasunaren printzipio demokratikoak, eta oinarrizko eskubideak eta askatasunak errespetatuz.
3. Botere publikoek gurasoei dagokien eskubidea bermatzen dute, hauen
seme-alabek heziketa erlijioso eta morala har dezaten, beraien uste sendoei
dagokien bezalaxe.
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4. Oinarrizko hezkuntza nahitaezko eta doakoa da.
5. Botere publikoek bermatzen dute gizabanako guztien hezkuntza-eskubidea, hezkuntzari buruzko programazio orokorraren bidez, sektore interesdun guztien parte-hartze eragingarriarekin eta ikastetxeak sortuz.
6. Pertsona fisiko eta juridikoei ikastetxeak sortzeko askatasuna aitortzen
zaie, konstituzio-printzipioei dagokien begirunearen barruan.
7. Irakasleek, gurasoek eta, hala denean, ikasleek ere, parte hartuko dute
Administrazioak diru publikoarekin ordaindutako ikastetxe guztien kontrol eta
kudeaketan, legeak ezartzen dituen mugekin.
8. Botere publikoek hezkuntza-sistema ikuskatu eta homologatuko dute,
legeen betetzea berma dadin.
9. Botere publikoek laguntza emango diete legezko betekizunak dituzten
ikastetxeei.
10. Unibertsitateen autonomia aitortzen da, legeak ezartzen duenaren
arabera.
28. artikulua
1. Guztiek dute askatasunez sindikatzeko eskubidea. Legeak eskubide horren egikaritza muga edo salbuets diezaieke Indar nahiz Erakunde Armatuei
eta diziplina militarraren menpeko gainerako kidegoei, eta haren egikaritzak
funtzionario publikoentzat dituen berezitasunak arautuko ditu. Sindikatu-askatasunak bere barrean hartzen ditu sindikatuak sortzeko eskubidea eta aukeratutako horretan afiliatzekoa, bai eta sindikatuek konfederazioak eratzeko, eta
nazioarteko sindikatu-erakundeak sortu edo horietan afiliatzeko eskubidea
ere. Inor ezin da behartu sindikatu batean afiliatzera.
2. Langileen greba-eskubidea aitortzen da haien interesak defendatzeko.
Legeak eskubide horren egikaritza arautuko du, eta legeak berak bermeak
ezarriko ditu gizarteko zerbitzu premiazkoenei eusten zaiela ziurtatzeko.
29. artikulua
1. Espainiar guztiek, banaka nahiz taldeka, eskariak egiteko eskubidea
dute, betiere idatziz, legeak onartzen duen eran eta ondoreekin.
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2. Indar edo Erakunde Armatuetako kideek eta diziplina militarraren
menpeko gainerako kidegoetakoek erabil dezakete eskubide hori, eta beren
legeria berezian xedatuarekin bat etorriz.
Bigarren Atala
Herritarren eskubideak eta eginbeharrak
30. artikulua
1. Espainiarrek Espainia defendatzeko eskubidea eta eginbeharra dute.
2. Legeak finkatuko ditu espainiarren betebehar militarrak, eta beharrezko diren bermeekin arautuko du kontzientzia-objekzioa, bai eta nahitaezko
soldadutzaren zerbitzutik salbuesteko bestelako arrazoiak ere; legeak, hala denean, ordezko gizarte-prestazioa ezarri ahal izango du.
3. Zerbitzu zibila ezarri ahal izango da interes orokorreko helburuak betetzeko.
4. Herritarren eginbeharrak legearen bidez arautu ahal izango dira, arrisku larrietarako, hondamendi-kasuetarako edo herri-lazerietarako.
31. artikulua
1. Guztiek gastu publikoei aurre egiten lagunduko dute, bakoitzak bere
ekonomia-ahalbidearen arabera; horretarako, zerga-sistema zuzena ezarriko
da, berdintasun- eta progresibitate-printzipioetan oinarriturik; sistema hori ez
da inoiz konfiskagarri izango.
2. Gastu publikoak ekitatez banatuko ditu baliabide publikoak, eta haren
programazioak eta betearazpenak eragingarritasun- eta ekonomia-printzipioak beteko dituzte.
3. Izaera publikoko prestazio pertsonalak edo ondare-prestazioak legearen arabera, ez bestela, ezarri ahal izango dira.
32. artikulua
1. Gizonak eta emakumeak berdintasun juridiko osoz ezkontzeko eskubidea dute.
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2. Legeak arautuko ditu ezkontzeko formak, adina, gaitasuna, ezkontideen eskubideak eta eginbeharrak, banantzeko eta ezkontza desegiteko arrazoiak, eta ezkontzaren ondoreak ere bai.
33. artikulua
1. Jabetza pribaturako eta jarauntsirako eskubideak aitortzen dira.
2. Eskubideon gizarte-eginkizunak legeen arabera mugatuko du haien
edukia.
3. Inori ez zaio bere ondasun eta eskubiderik kenduko, onura publikoko
edo gizarte-intereseko arrazoi justifikaturik izan ezean, betiere kalte-ordain
egokia emanez eta legeetan xedatutakoaren arabera.
34. artikulua
1. Interes orokorreko helburuetarako fundazio-eskubidea aitortzen da legearen arabera.
2. Fundazioen inguruan ere, 22. artikuluko 2 eta 4. paragrafoetan xedatutakoa aplikatuko da.
35. artikulua
1. Espainiar guztiek lan egiteko eginbeharra dute, eta lanerako eskubidea
dute, lanbide edo ogibidea askatasunez aukeratzeko eta lanean igotzeko eskubideak dituzte, eta beren beharrizanak eta beren familiarenak asetzeko adina ordainsari jasotzeko eskubidea ere, inoiz sexu-arrazoiengatik bereizkeriarik gertatu gabe.
2. Legeak langileen estatutua arautuko du.
36. artikulua
Legeak lanbide-elkargoen araubidea ezarri eta tituludun lanbideen jarduera arautuko du. Elkargoen barne-egiturak eta jardunbideak demokratikoak
izan beharko dute.
37. artikulua
1. Legeak lan-negoziazio kolektiborako eskubidea bermatuko du enpresaburu eta langileen ordezkarien artean, baita hitzarmenen indar loteslea ere.
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2. Langileek eta enpresaburuek gatazka kolektiboko neurriak hartzeko
duten eskubidea aitortzen da. Legeak eskubide horren egikaritza arautuko du,
eta lege berberak beharrezko diren bermeak jasoko ditu gizartearen zerbitzu
premiazkoenen jardunbidea ziurtatzeko, berak ezar ditzakeen mugei kalterik
egin gabe.
38. artikulua
Enpresa-askatasuna aitortzen da merkatu-ekonomiaren eremuan. Botere
publikoek bermatu eta babesten dituzte haren egikaritza eta ekoizgarritasunaren defentsa, ekonomia orokorraren eskakizunei kasu eginez, eta, hala denean, plangintza kontuan izanik.

HIRUGARREN KAPITULUA
Politika sozial eta ekonomikoaren gida-oinarriak
39. artikulua
1. Botere publikoek familiaren babes sozial, ekonomiko eta juridikoa ziurtatzen dituzte.
2. Botere publikoek, era berean, seme-alaben babes osoa ziurtatzen dute,
seme-alabok legearen arabera berdinak izanik eta seme-alabatasuna kontuan
hartu gabe, eta ama horien babes osoa ere bai, euren egoera zibila edonolakoa izanik. Legeak aitatasunaren ikerketa ahalbidetuko du.
3. Gurasoek era guztietako laguntzak eskaini behar dizkiete seme-alabei,
nahiz ezkontzakoak nahiz ezkontzatik kanpokoak izan, haien adingabetasunean zehar eta lege-aginduz bidezko diren beste kasuetan ere bai.
4. Umeek nazioarteko itunetan ezarritako babesa izango dute, itunok
haien eskubideak zaintzen dituzten neurrian.
40. artikulua
1. Botere publikoek baldintza onuragarriak sustatuko dituzte, aurrerapen
sozial eta ekonomikoa gerta dadin, eta herrialdeen eta gizabanakoen errenta
ekitatez bana dadin, egonkortasun ekonomikorako politikaren esparruan. Bo209
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tere publikoek, bereziki, enplegu osoa lortzera bideraturiko politika egingo
dute.
2. Halaber, botere publikoek lanbideko heziketa eta birmoldatzea bermatzeko politika zehatza sustatuko dute; laneko segurtasuna eta garbitasuna
zainduko dituzte; eta, lan-saioa mugatuz, aldizka oporren ordainketa ziurtatuz
eta zentro egokiak suspertuz, behar-beharrezko atsedena bermatuko dute.
41. artikulua
Botere publikoek herritar guztientzat Gizarte Segurantzako araubide publikoari eutsiko diote; sistema horrek gizarte-laguntza eta -prestazio nahitaezkoak bermatuko ditu beharrizan-egoeretan eta, batez ere, langabezia-kasuetan. Laguntza eta prestazio osagarriak askeak izango dira.
42. artikulua
Estatuak bereziki zainduko ditu atzerrian ari diren langile espainiarren eskubide ekonomiko eta sozialak, eta haien itzuleraren alde zuzenduko du bere
politika.
43. artikulua
1. Osasuna babesteko eskubidea aitortzen da.
2. Botere publikoei dagokie aurreneurrien bidez eta beharrezkoak diren
zerbitzu eta prestazioen bidez osasun publikoa antolatu eta babestea. Horretarako, legeak ezarriko ditu guztion eskubideak eta eginbeharrak.
3. Botere publikoek osasun-hezkuntza, hezkuntza fisikoa eta kirola sustatuko dituzte. Era berean, aisialdiaz behar bezala baliatzen lagunduko dute.
44. artikulua
1. Botere publikoek kultura eskuratzea bultzatu eta babestuko dute, guztiek baitute kulturarako eskubidea.
2. Botere publikoek, interes orokorraren mesederako, zientzia eta ikerketa zientifiko nahiz teknikoa bultzatuko dituzte.
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45. artikulua
1. Guztion eskubidea da gizabanakoaren garapenerako egoki den ingurumena izatea, eta guztion eginbeharra ere bada hori zaintzea.
2. Botere publikoek zainduko dute baliabide natural guztien erabilera
arrazionala, bizitza-kalitatea babestu eta hobetzeko, eta ingurumena defendatu eta berriztatzeko, behar-beharrezko den elkartasun kolektiboan oinarrituz.
3. Norbaitek aurreko paragrafoak xedatu duena hausten badu, legezko mugen barruan horri zehapen penalak ezarriko zaizkio, edo, hala denean, administrazio-zehapenak, bai eta eragindako kaltea konpontzeko betebeharra ere.
46. artikulua
Botere publikoek bermatuko dute Espainiako herrien ondare historiko,
kultural eta artistikoa zaindu eta aberastea, bai eta ondareon ondasunena ere,
horien araubidea eta titulartasuna edozein izanda. Zigor-legeak zehatuko ditu
ondare horien kontrako atentatuak.
47. artikulua
Espainiar guztiek etxebizitza duin eta egokia izateko eskubidea dute. Botere publikoek beharrezkoak diren inguruabarrak bultzatu eta bidezko arauak
ezarriko dituzte, eskubide hori eragingarria izan dadin; eta, espekulazioa desagerrarazteko, interes orokorraren arabera arautuko dute lurraren erabilera.
Erakunde publikoen hirigintza jarduerak gainbalioa sortzen badu, gizarteak horietan parte hartuko du.
48. artikulua
Gazteriak garapen politiko, sozial, ekonomiko eta kulturalean parte-hartze
aske eta eragingarria izan dezan, botere publikoek behar bezalako inguruabarrak bultzatuko dituzte.
49. artikulua
Botere publikoek aurreneurri-, tratamendu-, bizkortze- eta gizarteratze-politika egingo dute elbarri fisikoentzat, zentzumen-elbarrientzat eta elbarri psiki211
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koentzat; horiei, eurek behar duten arreta berezia emango zaie, eta bereziki
babestuko dira, titulu honek herritar guztiei ematen dizkien eskubideak egikaritu ahal izateko.
50. artikulua
Botere publikoek, aldizka eguneratutako pentsio egokien bidez, gutxieneko kaudimena bermatuko die herritarrei zahartzaroan. Modu berean, eta familiaren betebeharretatik kanpo, haien ongizatea bultzatuko dute gizarte-zerbitzuen bidez, beraien arazo bereziei kasu eginez, osasunari, etxebizitzari,
kulturari eta aisialdiari dagokienez.
51. artikulua
1. Botere publikoek kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsa bermatuko
dute, eta, prozedura eragingarrien bidez, haien segurtasuna, osasuna eta interes ekonomiko legitimoak babestuko dituzte.
2. Botere publikoek kontsumitzaile eta erabiltzaileei informazioa eta heziketa ematea sustatuko dute; haien antolakuntzak suspertuko dituzte; horiei
dagozkien arazoetan entzun egingo diete, legeak ezartzen duenaren arabera.
3. Aurreko paragrafoetan xedaturikoaren esparruan, legeak barne-merkataritza arautu eta merkataritzako produktuen baimen-araubidea ezarriko du.
52. artikulua
Legeak lanbide-antolakuntzak arautuko ditu, berezko interes ekonomikoak izan eta interes horiek babesten dituztenak. Haien barne-egiturak eta
jardunbideak demokratikoak izan beharko dute.

LAUGARREN KAPITULUA
Askatasunen eta oinarrizko eskubideen gaineko bermeak
53. artikulua
1. Titulu honen bigarren kapituluan aitorturiko eskubide eta askatasunak
lotesleak dira botere publiko guztientzat. Lege bidez bakarrik arautu ahal izango da eskubide eta askatasun horien egikaritza; lege horrek, edozein kasutan,
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haien oinarrizko edukia errespetatu beharko du, eta eskubide eta askatasunok
161.1.a) artikuluan ezarri bezala babestuko dira.
2. Herritar guztiek auzitegi arruntetan eskatu ahal dute 14. artikuluan eta
II. kapituluko 1. atalean aitortutako askatasun eta eskubideen babesa; horretarako, lehentasun- eta sumariotasun-printzipioetan oinarritutako prozedura
erabiliko da, eta, hala denean, babes-errekurtsoa ere jar daiteke Konstituzio
Auzitegian. Azken errekurtso hori aplika dakioke, halaber, 30. artikuluan aitorturiko kontzientzia-objekzioari ere.
3. Hirugarren kapituluan aitortutako printzipioak onartu, errespetatu eta
babestu egin behar dira, eta legeria positiboak, eginera judizialek eta botere
publikoen jardunak horiexek izango dituzte kontuan. Jurisdikzio arruntean halakoak alegatu ahal izateko, nahitaezkoa da haiek garatzen dituzten legeak
aintzakotzat hartzea.
54. artikulua
Lege organikoak arautuko du Herri Defendatzailearen erakundea, Gorte
Nagusietako komisionatu goren bezala, haiek izendatuta, titulu honetan barneratzen diren eskubideak defendatzeko; horretarako, Herri Defendatzaileak
Administrazioaren jarduna gainbegiratu ahal izango du, Gorte Nagusiei kontu-arrazoiak emanez.

BOSGARREN KAPITULUA
Eskubideak eta askatasunak etetea
55. artikulua
1. Konstituzioan ezarri bezala, salbuespen- edo setio-egoera erabakiz
gero, 17. artikuluan, 18. artikuluaren 2 eta 3. paragrafoetan, 19. artikuluan,
20. artikuluaren 1.a), 1.d) eta 5. paragrafoetan, 21. artikuluan, 28. artikuluaren 2. paragrafoan eta 37. artikuluaren 2. paragrafoan aitortutako eskubideak eten ahal izango dira. Salbuespen-egoeraren kasuan, aurretiaz ezarritako horietatik salbuetsi behar da 17. artikuluko 3. paragrafoa.
2. Lege organikoak zehaztu ahal izango du gizabanako jakin batzuentzat
nola eta zein kasutan eten daitezkeen, beharrezko den esku-hartze judizialare213
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kin eta Parlamentuak kontrol egokia eginez, 17. artikuluaren 2. paragrafoan
eta 18. artikuluaren 2 eta 3. paragrafoetan aitorturiko eskubideak; hala gertatuko da, banda armatuen edo elementu terroristen jardunari buruz ikerketak
egin ahal izateko.
Lege organiko horretan aitortutako ahalmenak justifikaziorik gabe edo
abusuz erabiltzen badira, horrek erantzukizun penala ekarriko du, legeek ezarritako eskubide eta askatasunak bortxatu direlako.

II. TITULUA
KOROA
56. artikulua
1. Erregea estatuko burua da, haren batasun eta iraupenaren sinboloa;
berak antolatu eta bideratzen du erakundeen jardunbide egokia; Espainiako
estatuaren ordezkaritza gorena bereganatzen du nazioarteko harremanetan,
eta, batez ere, haren erkidego historikoko nazioetan; eta Konstituzioak eta
legeek beren beregi ematen dizkioten eginkizunak betetzen ditu.
2. Haren titulua Espainiako Errege da, eta Koroari dagozkion gainerakoak ere erabil ditzake.
3. Erregea bera ukiezina da, eta ez du inolako erantzukizunik. Haren
egintzak berretsita daude beti 64. artikuluan ezarritako eran, eta, aipatu berrespenik gabe, ez dute balio, 65.2 artikuluan erabakitzen dena izan ezik.
57. artikulua
1. Espainiako Koroaren oinordekoak izango dira Borbongo don Juan
Carlos I maiestate horren ondorengoak, hura baita dinastia historikoaren jaraunsle legitimoa. Tronu-oinordetzak premutasun eta ordezkaritzaren inguruko hurrenkera erregularra beteko du, eta aurreko lerroak lehentasuna izango
du beti gerokoei begira; lerro berean, hurbilekoak lehentasuna izango du urrunekoari begira; gradu berean, gizonezkoak emakumezkoari begira; eta, sexu
berean, zaharrenak gazteenari begira.
2. Printze oinordekoak, jaiotzatik bertatik edo deia eragin duen egitate
horretatik, Asturiasko Printzearen tratamendua izango du, bai eta Espainiako
Koroaren ondorengoari tradizioz loturik dauden gainerako tituluak ere.
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3. Zuzenbidearen arabera deitutako lerro guztiak azkentzen badira, Gorte
Nagusiek Koroaren oinordetza antolatuko dute, Espainiaren interesei gehien
komeni zaien eran.
4. Tronuan oinordeko izateko eskubidea izanik, norbait ezkontzen bada
Erregearen eta Gorte Nagusien esanbidezko debekuaren aurka, bera eta beraren ondorengoak Koroaren oinordetzatik at geratuko dira.
5. Koroaren oinordetza-hurrenkerari dagokionez, abdikazioa, uko-egitea
edo egitezko nahiz zuzenbideko edozein zalantza gertatzen bada, hori lege
organikoaren bidez erabakiko da.
58. artikulua
Erregina-ezkontideak edo erreginaren ezkontideak ezin du konstituzioeginkizunik bereganatu, erregeordetzaren inguruan xedatuta dagoenetik kanpo.
59. artikulua
1. Erregea adingabe izanez gero, Erregearen aitak edo amak, eta, horiek
ez leudekeenean, eta Konstituzioak ezarritako hurrenkeraren arabera, Koroan
oinordeko izateko hurbilen dauden senideetatik zaharrenak, berehalaxe bereganatuko du erregeordetza, eta horretan jardungo du Erregearen adingabetasunak dirauen bitartean.
2. Erregeak bere agintea erabiltzeko gaikuntza galtzen badu eta Gorte
Nagusiek ezintasun hori aitortzen badute, Koroaren Printze oinordekoak berehalaxe ekingo dio erregeordetzan jarduteari, adin nagusikoa baldin bada.
Eta ez baldin bada, aurreko paragrafoan ezarri moduan jokatuko da, Printze
oinordekoak adin-nagusitasuna lortu arte.
3. Erregeordetza bereganatzeko pertsonarik ez badago, Gorte Nagusiek
egingo dute izendapena, eta bat, hiru edo bost pertsonak osatuko dute erregeordetza hori.
4. Erregeordetzan aritzeko, espainiarra izan behar da eta adin nagusikoa.
5. Erregeordetza Konstituzioaren aginduz beteko da, eta beti Erregearen
izenean.
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60. artikulua
1. Errege adingabearen tutorea izango da Errege zenduak bere testamentuan nor izendatu eta berori, adin nagusikoa bada eta jaiotzez espainiarra;
izendatu ez baldin bazuen, aita edo ama izango da tutorea, alargun diren bitartean. Horiek izan ezean, Gorte Nagusiek izendatuko dute tutorea, baina
erregeordetza eta tutore-kargua ez dira pertsona batengan izango, hori aita,
ama edo Erregearen zuzeneko aurrekoetatik bat ez baldin bada.
2. Tutoretzan aritzea bateraezina da, orobat, kargu edo ordezkaritza politiko guztiekin.
61. artikulua
1. Behin Gorte Nagusietan Erregea aldarrikatu eta gero, horrek zin egingo du bere eginkizunetan zintzotasunez arituko dela, Konstituzioa eta legeak
bete eta betearaziko dituela, eta herritarren eta autonomia-erkidegoen eskubideak errespetatuko dituela.
2. Printze oinordekoak, adin-nagusitasuna lortu eta gero, eta erregeordeak edo erregeordeek, beren eginkizunez jabetu eta gero, zin berbera egingo
dute, bai eta Erregearenganako leialtasun-zina ere.
62. artikulua
Erregeari dagokio:
a) Legeak sendetsi eta aldarrikatzea.
b) Gorte Nagusietarako deialdiak egitea eta haiek desegitea, eta Konstituzioan ezarri moduan hauteskundeetarako deia egitea.
c) Referendumerako deialdiak egitea Konstituzioan agindutako kasuetan.
d) Gobernuko lehendakaritzarako hautagaia proposatzea, eta, behar denean, hori izendatzea, eta haren eginkizunei amaiera ematea Konstituzioan
ezarri bezala.
e) Gobernuko kideak izendatu eta banantzea, lehendakariak hala proposatuta.
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f) Ministro Kontseiluetan erabakitako dekretuak luzatzea, enplegu zibil eta
militarrak ematea, eta legeen arabera ohore eta sariak banatzea.
g) Estatuko arazoen berri jasotzea eta, ondore horietarako, egoki iruditzen zaionean, Ministro Kontseiluko bileren buru izatea, Gobernuko lehendakariak hala eskatuta.
h) Indar Armatuen gorengo agintea izatea.
i) Grazia-eskubidea legearen arabera erabiltzea, indultu orokorrik baimendu gabe.
j) Errege-akademien babesgo nagusia izatea.
63. artikulua
1. Erregeak ematen die enbaxadoreei eta diplomaziako beste ordezkariei
egiaztagiria. Espainian atzerriko ordezkariek haren egiaztagiria jasotzen dute.
2. Erregeari dagokio estatuaren adostasuna agertzea, itun bidez nazio artean betebeharrak bereganatzeko, Konstituzioarekin eta legeekin bat etorriz.
3. Erregeari dagokio, Gorte Nagusiek aurretiaz baimena emanez gero,
gerra aldarrikatu eta bakea egitea.
64. artikulua
1. Gobernuko lehendakariak, edo, hala denean, ministro eskudunak, berretsiko ditu Erregearen egintzak. Gobernuko lehendakariaren proposamena
eta izendapena, bai eta 99. artikuluan ezarritako desegitea ere, Kongresuko
lehendakariak berretsiko ditu.
2. Erregearen egintzei begira, erantzukizuna izango dute egintzok berretsi
dituztenek.
65. artikulua
1. Erregeak, estatuaren aurrekontuetatik, diru-kopuru bat jasotzen du,
bere familia eta etxeari eusteko, eta askatasunez banatzen du kopuru hori.
2. Erregeak askatasunez izendatu eta kentzen ditu bere etxeko kide zibil
eta militarrak.
217

ESPAINIAKO KONSTITUZIOA

III. TITULUA
GORTE NAGUSIAK
LEHENENGO KAPITULUA
Ganberak
66. artikulua
1. Gorte Nagusiek Espainiako herria ordezkatzen dute; Diputatuen Kongresuak eta Senatuak osatzen dituzte gorte horiek.
2. Gorte Nagusiek estatuko legegintza-ahala egikaritzen dute, aurrekontuak onesten dituzte, Gobernuaren jarduna kontrolatzen dute, eta Konstituzioak ematen dizkien beste eskumen guztiak ere badituzte.
3. Gorte Nagusiak bortxaezinak dira.
67. artikulua
1. Inor ezin da aldi berean izan bi ganberetako kidea, eta inork ezin du
autonomia-erkidegoko biltzar-akta izan Kongresuko diputatuarenarekin batera.
2. Gorte Nagusietako kideak ez daude manuzko aginduaren menpe.
3. Parlamentukideen bilerak arauzko deialdirik gabe egiten badira, ez dira
lotesleak ganberentzat, eta ezin dituzte euren eginkizunak bete, ez eta pribilegiorik izan ere.
68. artikulua
1. Kongresuak, gutxienez, 300 diputatu eta, gehienez, 400 izango ditu;
diputatuok hautatzeko, sufragio orokor, aske, berdin, zuzeneko eta sekretua
erabiliko da, legeak ezartzen duenaren arabera.
2. Hauteskunde-barrutia probintzia da. Ceutak eta Melillak diputatu bana
izango dute ordezkari gisa. Legeak banatuko du diputatuen kopuru osoa; barruti bakoitzari hasierako gutxieneko ordezkaritza esleituko dio, eta gainerako
diputatuak biztanle-kopuruaren arabera banatuko ditu.
3. Barruti bakoitzean hautaketa egiteko, proportziozko ordezkaritzaren
irizpideak hartuko dira kontuan.
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4. Kongresua lau urterako hautatzen da. Diputatuen agintaldia lau urte
igarota bukatzen da, beren hautaketatik edo ganbera desegin den egunetik
zenbatuta.
5. Espainiar guztiak hautesle eta hautagaiak dira, beren eskubide politikoen erabilera osoa baldin badute.
Legeak aitortu eta estatuak ahalbidetuko du Espainiako lurraldetik kanpo
dauden espainiarrek sufragio-eskubidea egikaritzea.
6. Agintaldia bukatu ondoko hogei eta hamar eta hirurogei egunen bitartean izango dira hauteskundeak. Kongresu hautatua biltzeko deialdia egin
beharko da, hauteskundeak izan eta hurrengo hogeita bost egunen barruan.
69. artikulua
1. Senatua lurraldeak ordezkatzeko ganbera da.
2. Probintzia bakoitzean, bertako boto-emaileek lau senatari hautatuko
dituzte, sufragio orokor, aske, berdin, zuzeneko eta sekretua erabiliz, lege organikoak finkatzen duenaren arabera.
3. Uharteetako probintzietan, uharte bakoitzak edo uharte-talde bakoitzak, kabildo edo uharte-kontseilua izanik, barrutia osatuko du, senatarien
hauteskundeetarako; hiru uharte nagusien kasuan -Gran Canaria, Mallorca
eta Tenerife-, bakoitzari hiru dagozkio, eta bana dagokie, aldiz, hurrengo
uharte eta uharte-taldeei: Eivissa-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote eta La Palmari.
4. Ceuta eta Melillaren kasuan, bakoitzak bi senatari hautatuko ditu.
5. Autonomia-erkidegoek, halaber, senatari bat izendatuko dute, eta beste bat, beren lurraldeko milioi bat biztanleko. Izendapena biltzar legegileari
dagokio, edo, hori ezean, autonomia-erkidegoko kide anitzeko organo gorenari, estatutuetan ezartzen denaren arabera; estatutuek, edozein kasutan, proportziozko ordezkaritza egokia ziurtatuko dute.
6. Senatua lau urterako hautatzen da. Senatarien agintaldia lau urte igarota bukatzen da, beren hautaketatik edo ganbera desegin den egunetik zenbatuta.
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70. artikulua
1. Hauteskundeei buruzko legeak mugatuko ditu diputatu eta senatarien
inguruko hautaezintasun- eta bateraezintasun-arrazoiak; edozein kasutan,
arrazoi horien artean hurrengoak jasoko dira:
a) Konstituzio Auzitegiko kide izatea.
b) Estatuaren Administrazioko goi kargu izatea, legeak zehaztu bezala,
Gobernuko kide izan ezik.
c) Herri Defendatzaile izatea.
d) Jarduneko magistratu, epaile eta fiskal izatea.
e) Jarduneko militar profesional, eta Segurtasun eta Polizia Indar eta Kidegoetakoa izatea.
f) Hauteskunde-batzarretako kide izatea.
2. Bi ganberetako kideen akta eta egiaztagiriei dagokienez, horien baliozkotasuna kontrol judizialaren menpe egongo da, hauteskunde-legeak ezartzen
duenaren arabera.
71. artikulua
1. Diputatu eta senatariak bortxaezinak dira, beren eginkizunak betetzean
adierazitako iritziengatik.
2. Era berean, diputatu eta senatariek, beren agintaldian zehar, ukiezintasuna izango dute, eta ageri-ageriko delituengatik bakarrik izan daitezke atxilotuak. Ezin zaie errurik egotzi, ez eta auziperatu ere, ganbera egokiaren aldez
aurretiko baimenik gabe.
3. Diputatu eta senatarien aurkako auzietan, Auzitegi Goreneko Zigor arloko Aretoa izango da eskudun.
4. Diputatu eta senatariek ordainsaria jasoko dute; ganbera bakoitzak finkatuko du ordainsari hori.
72. artikulua
1. Ganberek beren araudiak ezartzen dituzte; euren aurrekontuak autonomiaz onesten dituzte; eta, bi-bion adostasunez, Gorte Nagusietako Langileen
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Estatutua ematen dute. Araudiei eta horien eraldaketari dagokienez, azken
botazioa egingo da haien osotasunari buruz, eta, botazio horretan, erabateko
gehiengoa lortu beharko da.
2. Ganberek beren lehendakariak eta mahaietako beste kideak hautatzen
dituzte. Bi-biok batera egindako bileretan, Kongresuko lehendakaria izango
da buru, eta Gorte Nagusietako Araudiaren arabera jardungo da, araudi hori
ganbera bakoitzeko erabateko gehiengoz onartua.
3. Ganberetako lehendakariek horien izenean erabiltzen dituzte administrazioahalak eta polizia-ahalmenak, ganberetako egoitzen barrean.
73. artikulua
1. Ganberak urtero bilduko dira, bi batzarraldi arruntetan: lehena, irailetik
abendura, eta, bigarrena, otsailetik ekainera.
2. Ganberek aparteko bilerak egin ditzakete, Gobernuak, Diputazio Iraunkorrak eta edozein ganberatako kideen erabateko gehiengoak hala eskatuz
gero. Aparteko bileretarako deialdia eginez gero, eguneko gai-zerrenda zehaztu beharko da, eta, behin horren azterketa burutu eta gero, bilerak amaitu
egingo dira.
74. artikulua
1. Ganberak batera bilduko dira legegintzazkoak ez diren eskumenak erabiltzeko; II. tituluak beren beregi eratxikitzen dizkie halakoak Gorte Nagusiei.
2. Gorte Nagusiek hartu beharreko erabakiak 94.1, 145.2 eta 158.2 artikuluetan jasotakoak badira, ganbera bakoitzeko gehiengoz onetsi behar da.
Lehenengo kasuan, prozedura Kongresutik hasiko da, eta beste bietan, Senatutik. Bi kasuotan, Senatua eta Kongresua ados jartzen ez badira, Bitariko Batzordea eratuko da, bertan diputatu eta senatarien kopurua berbera izanik, eta batzorde hori saiatuko da adostasuna lortzen. Batzordeak testu bat aurkeztuko du,
eta bi ganberek testu horren gaineko botazioa egingo dute. Testua ezarri moduan onesten ez bada, Kongresuak erabateko gehiengoz hartuko du erabakia.
75. artikulua
1. Ganberek osoko bilkuran eta batzordeka jardungo dute.
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2. Ganberek batzorde legegile iraunkorrei eskuorde diezaiekete legeproiektuak edo lege-proposamenak onestea. Dena den, osoko bilkurak edozein unetan eska dezake eskuordeturiko lege-proiektu edo lege-proposamena
eztabaidatu eta horren gainean botazioa egitea.
3. Aurreko paragrafoan xedatutako horretatik salbuetsirik daude konstituzioaren eraldaketa, nazioarteko arazoak, lege organikoak, oinarri-legeak eta
Estatuaren Aurrekontu Orokorrak.
76. artikulua
1. Kongresuak eta Senatuak, eta, hala denean, bi ganberek batera, ikerketa-batzordeak izenda ditzakete, interes publikoko edozein gai aztertzeko.
Batzorde horien erabakiak ez dira lotesleak auzitegientzat, eta ez dute eraginik
sortzen erabaki judizialetan; hala eta guztiz ere, ikerketaren emaitza Fiskaltzari komunikatuko zaio, horrek, bidezkoa denean, akzio egokiak egikari ditzan.
2. Ganberetan azaltzea nahitaezkoa izango da, haiek hori eskatuz gero.
Legeak arautuko du zein zehapen ezar daitekeen betebehar hori ez betetzeagatik.
77. artikulua
1. Ganberek banakako nahiz taldeko eskariak jaso ditzakete, betiere idatziz; debekaturik dago herritarren manifestazioen bidez zuzenean eskariak aurkeztea.
2. Ganberek eurek jasotzen dituzten eskariak Gobernuari bidal diezazkiokete. Gobernuak azalpenak eman beharko ditu eskarion edukiari buruz, ganberek hori eskatzen diotenetan.
78. artikulua
1. Ganbera bakoitzean, Diputazio Iraunkorra izango da, gutxienez hogei
eta bat kiderekin; kide horiek Parlamentuko taldeak ordezkatuko dituzte, taldeon kopuruaren garrantzia kontuan harturik.
2. Diputazio Iraunkorraren buru izango da ganbera bakoitzeko lehendakaria, eta diputazio horren eginkizunak izango dira 73. artikuluan ezarritakoa,
86. eta 116. artikuluen arabera ganberei dagozkien ahalmenak bereganatzea,
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betiere ganberok desegin edo beren agintaldia amaitu ondoren, eta ganberen
ahalmenak zaintzea, horiek bildurik ez daudenean.
3. Agintaldia amaitu eta gero, edo Gorteak desegitean, diputazio iraunkorrek beren eginkizunei eutsiko diete, Gorte Nagusi berriak eratu arte.
4. Behin ganbera egokia bildu ondoren, Diputazio Iraunkorrak eztabaidatutako gaiei eta hartutako erabakiei buruzko kontu-arrazoiak emango ditu.
79. artikulua
1. Ganberek erabakiak har ditzaten, arauz bildu behar dira, eta kide
gehienek bertan izan behar dute.
2. Erabaki horiek baliozkoak izan daitezen, bertan dauden kide gehienek
onetsi behar dituzte; horri kalterik egin gabe, Konstituzioak edo lege organikoek gehiengo bereziak ezar ditzakete, eta ganberetako araudiek ere horixe
egin dezakete, zenbait pertsona hautatu ahal izateko.
3. Senatari eta diputatuen botoa pertsonal eta eskuordeezina da.
80. artikulua
Ganberen osoko bilkurak jendaurrekoak izango dira, erabateko gehiengoz
edo erregelamenduaren arabera ganbera bakoitzean aurkakoa erabakitzen ez
bada.

BIGARREN KAPITULUA
Legeak egitea
81. artikulua
1. Lege organikoak dira askatasun publikoen eta oinarrizko eskubideen
garapenari dagozkionak, autonomia-estatutuak eta hauteskundeetarako araubide orokorra onesten dituztenak, eta Konstituzioan ezarritako beste guztiak.
2. Lege organikoak onetsi, aldatu edo indargabetzeko, nahitaezkoa izango da Kongresuko erabateko gehiengoa, proiektu osoari buruzko azken botazioan.
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82. artikulua
1. Gorte Nagusiek Gobernuari eskuorde diezaiokete lege-lerruneko
arauak emateko ahala, gai zehatz batzuetan, inoiz ez aurreko artikuluan aipatzen direnetan.
2. Legegintzarako eskuordetza oinarri-legearen bidez gauzatu beharko da,
eskuordetza horren helburua testu artikuludunak sortzea bada; lege arruntaren
bidez gauzatu beharko da, ordea, helburua zenbait lege-testu bat egitea bada.
3. Legegintzarako eskuordetza Gobernuari egin beharko zaio, beren beregi, gai zehatz bati buruz eta eskuordetza zein epetan erabili behar den finkatuz. Eskuordetza Gobernuak hori erabiltzen duenean agortuko da, arau egokia
argitaratuz. Ezin izango da ulertu eskuordetza isilbidez edo epe mugagaberako
eman denik. Bestalde, ezin izango zaie azpieskuordetzarik egin Gobernuaz
bestelako agintariei.
4. Oinarri-legeek mugatuko dituzte, zehatz-mehatz, legegintzarako eskuordetzaren helburua eta norainokoa, eta hori erabiltzean bete beharreko
printzipioak eta irizpideak ere bai.
5. Zenbait lege-testu bat egiteko baimena emanez gero, baimen horrek
zehaztuko du eskuordetzaren edukiak zein arau-esparru duen, alegia, testu
bakarra egitea besterik gabe ala, horrekin batera, batu beharreko lege-testuak
erregularizatu, argitu eta harmonizatzea.
6. Auzitegiei dagokien eskumenari kalterik egin gabe, eskuordetza-legeek
kasuan-kasuan ezar ditzakete kontrolerako formula gehigarriak.
83. artikulua
Oinarri-legeek ezin dute inoiz ere:
a) Oinarri-legea bera aldatzeko baimenik eman.
b) Atzeraeraginezko arauak egiteko ahalmenik eman.
84. artikulua
Lege-proposamena edo zuzenketa indarreko legegintza-eskuordetzaren
aurkakoa bada, Gobernuak ahalmena du haren izapidetzaren aurka egiteko.
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Kasu horretan, lege-proposamena aurkeztu ahal izango da, eskuordetza-legea
osorik edo zati batez indargabetzeko.
85. artikulua
Gobernuaren xedapenek eskuordetzapeko legeria jasotzen dutenean, xedapen horiei legegintzazko dekretu deritze.
86. artikulua
1. Aparteko eta presazko beharrizana dagoenetan, Gobernuak behinbehineko lege-xedapenak eman ditzake, lege-dekretuen forma hartuz; horiek
ezingo dute eraginik sortu estatuaren oinarrizko erakundeei buruzko antolamenduan, 1. tituluak arautzen dituen herritarren eskubide, eginbehar eta askatasunetan, autonomia-erkidegoen araubidean, ezta hauteskundeei buruzko
zuzenbide orokorrean ere.
2. Lege-dekretuak berehalakoan eztabaidatu beharko dira Diputatuen
Kongresuan, eta haien testu osoari buruzko botazioa egin beharko da; Kongresua bildurik ez badago, horretarako deialdia egingo da, lege-dekretua noiz
aldarrikatu eta hurrengo hogei eta hamar egunetan. Kongresuak, epe horren
barruan, lege-dekretuaren baliozkotze edo indargabetzeari buruzko erabakia
hartu beharko du beren beregi; horretarako, araudiak prozedura berezi eta
sumarioa ezarriko du.
3. Aurreko paragrafoan ezarri epearen barruan, Gorteek presazko prozedura erabil eta lege-proiektu bezala bidera dezakete lege-dekretuaren izapidetza.
87. artikulua
1. Legegintza-ekimena Gobernuari, Kongresuari eta Senatuari dagokie,
Konstituzioaren eta ganberetako araudien arabera.
2. Autonomia-erkidegoetako biltzarrek Gobernuari eska diezaiokete legeproiektu bat prestatzea edo Kongresuko Mahaira lege-proposamen bat igor
dezakete; ganbera horretan, gehienez jota biltzarreko hiru kidek parte hartuko
dute, proiektua edo proposamena defendatzeko.
3. Lege organikoak arautuko du nola eta zein betekizunekin aurkez dezakeen herri-ekimenak lege-proposamena. Edonola ere, gutxienez 500.000 si225
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nadura egiaztatu beharko dira. Ekimen hori ez da bidezkoa izango, lege organikoei dagozkien gaietan, zerga-kontuetan edo nazioartekoetan, ezta
grazia-pribilegioari buruzkoetan ere.
88. artikulua
Ministro Kontseiluak onetsiko ditu lege-proiektuak, eta, ondoren, Kongresura bidaliko ditu, zioen azalpenarekin eta beharrezko diren aurrekariekin batera, Kongresuak haien gaineko erabakia har dezan.
89. artikulua
1. Ganberetako araudiek arautuko dute lege-proposamenen izapidetza,
eta, lege-proiektuek lehentasuna badute ere, lehentasun horrek ez du eragozten legegintza-ekimena 87. artikuluak arautzen duenaren arabera erabiltzea.
2. Senatuak, 87. artikuluaren arabera, kontuan hartzen dituen lege-proposamenak Kongresura bidaliko dira, horretan halako proposamen bezala
izapideak egiteko.
90. artikulua
1. Behin Diputatuen Kongresuak lege arrunt edo organikoaren proiektua
onetsi eta gero, horren lehendakariak berehalaxe emango dio kontu Senatuko
lehendakariari, eta hark proiektua eztabaidapean jarriko du bertan.
2. Senatuak, testua jaso duenetik zenbaturik, bi hilabeteko epean, betoa
jar dezake edo testuan zuzenketak egin ditzake, arrazoituriko mezuaren bidez.
Betoa erabateko gehiengoz onetsi behar da. Proiektua ezin zaio Erregeari
sendespenerako igorri, betoaren kasuan, harik eta Kongresuak hasierako testua erabateko gehiengoz berretsi arte, edo gehiengo soilaz, betoa jarri denetik
bi hilabete igaro badira, edo harik eta zuzenketen gaineko erabakia hartu arte,
horiek gehiengo soilaz onartuz edo arbuiatuz.
3. Senatuak betoa jartzeko edo proiektua zuzentzeko bi hilabeteko epea
badu ere, hori egutegiko hogei egunetara gutxituko da, Gobernuak edo Diputatuen Kongresuak presazko proiektuak direla adierazten badu.
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91. artikulua
Erregeak hamabost eguneko epean sendetsiko ditu Gorte Nagusietan onetsitako legeak, eta halakoak aldarrikatuko ditu eta berehalaxe argitaratzeko
aginduko du.
92. artikulua
1. Garrantzi handiko erabaki politikoen kasuan, herritar guztien kontsultareferenduma egin ahal izango da.
2. Referendumerako deia Erregeak egingo du, Gobernuko lehendakariak
hala proposatuta, aldez aurretik Diputatuen Kongresuak baimena emanez
gero.
3. Lege organikoak arautuko ditu konstituzio honetan ezarritako referendum-motei buruzko baldintzak eta prozedura.

HIRUGARREN KAPITULUA
Nazioarteko itunak
93. artikulua
Lege organikoaren bidez itunak sinatzeko baimena eman daiteke; itunok
direla eta, nazioarteko antolakuntza edo erakunde bati eratxiki dakioke Konstituzioaren ondorioz diren eskumenen erabilera. Gorte Nagusiei edo Gobernuari dagokio, kasuan-kasuan, itun horiek eta nazioarteko edo nazioaz gaindiko erakundeek emandako ebazpenak betetzen direla bermatzea.
94. artikulua
1. Estatuak adostasuna eman behar du, itun edo hitzarmenen bidez betebeharrak hartzeko; horretarako, Gorte Nagusiek aldez aurretiko baimena
eman beharko dute hurrengo kasuetan:
a) Itun politikoetan.
b) Izaera militarra duten itun edo hitzarmenetan.
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c) Estatuko lurralde-osotasuna ukitzen duten itun edo hitzarmenetan, edo
1. tituluak ezarritako oinarrizko eskubide eta eginbeharrei buruzkoetan.
d) Herri Ogasunarentzat finantza-betebeharrak dakartzaten itun edo
hitzarmenetan.
e) Legeren bat aldatu edo indargabetzea dakarten itun edo hitzarmenetan,
eta betearazpenerako legegintza-neurriak behar dituztenetan.
2. Bestelako itun edo hitzarmenak egitean, berehalaxe informazioa
emango zaie bai Kongresuari eta bai Senatuari.
95. artikulua
1. Nazioarteko ituna egiteko, horrek Konstituzioaren aurkako hizpaketak
jasotzen baditu, nahitaezkoa da aldez aurretik Konstituzioa berrikustea.
2. Gobernuak edo ganberetatik edozeinek Konstituzio Auzitegiari eska
diezaioke Konstituzioaren eta itunaren artean kontraesanik dagoen ala ez
adieraztea.
96. artikulua
1. Baliozkotasunez eginiko nazioarteko itunak Espainian modu ofizialean
argitaratu eta gero, barne-antolamenduaren osagai izango dira. Haien xedapenak indargabetu, aldatu edo eteteko, nahitaezkoa da itunetan euretan ezarritako moduan egitea edo nazioarteko zuzenbideko arau orokorrak betetzea.
2. Nazioarteko itun eta hitzarmenak salatzeko, haiek onesteko bezala,
94. artikuluko prozedura erabiliko da.

IV. TITULUA
GOBERNUA ETA ADMINISTRAZIOA
97. artikulua
Gobernuak barne eta kanpoko politika gidatzen du, baita Administrazio zibila eta militarra, eta estatuaren defentsa ere. Konstituzioaren eta legeen arabera betetzen ditu eginkizun betearazlea eta erregelamenduak emateko ahala.
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98. artikulua
1. Gobernua osatzen dute lehendakariak, lehendakariordeek, hala direnean, ministroek eta lege bidez ezarritako beste kideek.
2. Lehendakariak Gobernuaren jarduna gidatzen du, eta Gobernuko beste kideen eginkizunak koordinatzen ditu; horri kalterik egin gabe, Gobernuko
kideek eskumena eta zuzeneko erantzukizuna izango dute beren kudeaketaren
gainean.
3. Gobernuko kideek ezin dute ordezkaritzako beste eginkizunik bete,
parlamentu-agintaldiari dagozkion horietatik aparte; eta ezin dute beste eginkizun publikorik bete, beraien karguak hori barneratzen ez badu, ezta lanbideko jarduerarik edo merkataritzako jarduerarik ere.
4. Legeak arautuko ditu Gobernuko kideen estatutua eta bateraezintasunak.
99. artikulua
1. Diputatuen Kongresua berriztatzen den bakoitzean, eta Konstituzioaren arabera bidezko den beste kasuetan ere, Erregeak Gobernuaren lehendakaritzarako hautagaia proposatuko du, Kongresuko lehendakariaren bidez;
horretarako, Erregeak aldez aurretik kontsulta egingo die Parlamentuan ordezkatuta dauden talde politikoek izendatutako ordezkariei.
2. Aurreko paragrafoaren arabera proposaturiko hautagaiak Diputatuen
Kongresuan azalduko du sortu nahi duen gobernuaren egitarau politikoa; hautagaiak ganberaren konfiantza eskatuko du.
3. Diputatuen Kongresuak hautagai horri konfiantza ematen badio, bere
kideen erabateko gehiengoak horren aldeko botoa eman duelako, Erregeak
lehendakari izendatuko du berori. Gehiengo hori lortu ezik, proposamen
berberari buruz botazioa egingo da, aurreko horretatik berrogei eta zortzi
ordu igaro ondoren, eta konfiantza eman dela ulertuko da gehiengo soila
izanez gero.
4. Aipatu botazioak eginik, ez baldin bada jasotzen inbestidurarako konfiantza, elkarren segidako proposamenen izapideak egingo dira, aurreko paragrafoetan ezarri bezala.
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5. Inbestidurarako lehenengo botaziotik bi hilabete igaro ondoren, hautagai batek ere ez baldin badu jaso Kongresuaren konfiantza, Erregeak ganbera
biak desegingo ditu, eta hauteskundeetarako deialdia egingo du, Kongresuko
lehendakariaren berrespenarekin.
100. artikulua
Gobernuko beste kideak Erregeak izendatu edo bananduko ditu, lehendakariak hala proposaturik.
101. artikulua
1. Gobernuaren jarduna honelakoetan bukatuko da: hauteskunde orokorrak egin ondoren, Konstituzioaren arabera Parlamentuaren konfiantza galtzean, eta lehendakariak dimisioa aurkeztean edo bera hiltzean.
2. Deseginiko Gobernuak bere eginkizunei eutsiko die, Gobernu berria
karguaz jabetu arte.
102. artikulua
1. Lehendakariari eta Gobernuko beste kideei erantzukizun kriminala galdatu ahal izango zaie, hala dagokienean, Auzitegi Goreneko Zigor arloko Aretoan.
2. Akusazioa haien eginkizunak betetzean egin bada, traizioaren ondorioz
edo beste delitu baten ondorioz, delitu hori estatuaren segurtasunaren aurkakoa izanik, akusazio hori egin ahal izango da, bakar-bakarrik, Kongresuko
kideen laurdenak hala eskatuta eta bertan erabateko gehiengoz onetsita.
3. Erregearen grazia-pribilegioa ez zaie aplikatuko artikulu honetako kasuei.
103. artikulua
1. Herri Administrazioak objektibotasunez betetzen ditu interes orokorrak, eta eragingarritasun-, hierarkia-, dezentralizazio-, deskontzentrazio- eta
koordinazio-printzipioen arabera dihardu, legeari eta zuzenbideari bete-betean men eginez.
2. Estatuko Administrazioaren organoak legearen arabera sortu, arautu
eta koordinatzen dira.
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3. Legeak arautuko ditu funtzionario publikoen estatutua, meritu- eta gaitasun-printzipioen arabera funtzio publikoan sartzea, sindikatze-eskubidea egikaritzeko berezitasunak, bateraezintasunen sistema, eta beraien eginkizunak
betetzean izan beharreko inpartzialtasun-bermeak.
104. artikulua
1. Segurtasun Indar eta Kidegoen eginkizuna izango da, Gobernuaren
menpe, eskubide eta askatasunen egikaritza askea babestea eta herritarren
segurtasuna bermatzea.
2. Lege organikoak finkatuko ditu Segurtasun Indar eta Kidegoen eginkizunak, jarduteko oinarrizko printzipioak eta estatutuak.
105. artikulua
Legeak arautuko du:
a) Herritarrei entzutea, zuzenean edo legeak aitortutako antolakuntza eta
elkarteen bidez, haiei dagozkien administrazio-xedapenak prestatzeko prozeduran.
b) Herritarrak artxibo eta erregistro administratiboetara sartzea, salbu eta
estatuaren segurtasun eta defentsari, delituen ikerketari eta pertsonen bizitza
pribatuari dagokienez.
c) Administrazio-egintzak burutzeko prozedura, bidezkoa denean interesdunak esan beharrekoa entzutea bermatuz.
106. artikulua
1. Auzitegiek kontrolatzen dituzte erregelamenduak egiteko ahala eta administrazio jardunaren legezkotasuna, bai eta jardun hori zein helburuk justifikatu eta helburu horiekiko mendekotasuna ere.
2. 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.
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107. artikulua
Estatu Kontseilua Gobernuaren kontsulta-organo gorena da. Lege organikoak arautuko ditu haren osaera eta eskumenak.

V. TITULUA
GOBERNUAREN ETA GORTE NAGUSIEN ARTEKO
HARREMANAK
108. artikulua
Gobernuak, bere kudeaketa politikoari dagokionez, erantzukizun solidarioa du Diputatuen Kongresuan.
109. artikulua
Ganberek eta beren batzordeek, haien lehendakarien bidez, beharrezko
argibideak eta laguntza jaso ditzakete Gobernuaren eskutik, horren sailen eskutik eta estatuko nahiz autonomia-erkidegoetako agintarien eskutik.
110. artikulua
1. Ganberek eta beren batzordeek eska dezakete Gobernuko kideak beraietan agertzea.
2. Gobernuko kideak ganberen eta batzordeen bileretara joan daitezke;
haietan, eurek esan beharrekoa entzungo da, eta eska dezakete beraien sailetako funtzionarioek haietan argibideak ematea.
111. artikulua
1. Gobernua eta beraren kide guztiak ganberetan azaltzen diren interpelazio eta galderen menpe daude. Eztabaida-mota horretarako, araudiek aste
beteko aldia ezarriko dute gutxienez.
2. Interpelazio ororen ondorioz, mozioa gerta daiteke, eta, mozio horretan, ganberak bere jarrera agertuko du.
232

ESPAINIAKO KONSTITUZIOA

112. artikulua
Gobernuaren lehendakariak, Ministro Kontseiluan eztabaida izan eta gero,
konfiantza-arazoa ager dezake Diputatuen Kongresuan, bere egitarauari buruz
edo politika orokorreko adierazpen bati buruz. Konfiantza lortu dela ulertuko
da, diputatuen gehiengo soilak haren aldeko botoa emanez gero.
113. artikulua
1. Diputatuen Kongresuak erantzukizun politikoa eska diezaioke Gobernuari, erabateko gehiengoz zentsura-mozioa erabakiz gero.
2. Zentsura-mozioa proposatu behar du, gutxienez, diputatuen hamarrenak, eta, mozio horretan, Gobernuaren lehendakaritzarako hautagai bat jaso
behar da.
3. Zentsura-mozioaren gainean ezin da botorik eman, hori aurkeztu denetik bost egun igaro arte. Epe horretako lehenengo bi egunetan, beste mozio
batzuk aurkez daitezke.
4. Kongresuak zentsura-mozioa onesten ez badu, haren sinatzaileek ezin
dute beste bat aurkeztu batzarraldi berean.
114. artikulua
1. Kongresuak Gobernuari konfiantza ukatzen badio, horrek bere dimisioa aurkeztuko dio Erregeari, eta, jarraian, Gobernuaren Lehendakaria izendatuko da, 99. artikuluan xedatzen denaren arabera.
2. Kongresuak zentsura-mozioa onartzen baldin badu, Gobernuak bere
dimisioa aurkeztuko dio Erregeari, eta mozio horretan jasoriko hautagaiak
ganberaren konfiantza jaso duela ulertuko da, 99. artikuluan ezarritako ondoreetarako. Erregeak Gobernuaren lehendakari izendatuko du hautagai hori.
115. artikulua
1. Gobernuaren lehendakariak, Ministro Kontseiluan eztabaida izan ondoren, eta bere erantzukizun esklusiboaren menpe, Kongresu, Senatu edo
Gorte Nagusien desegitea proposa dezake, eta Erregeak aginduko du hori.
Desegite-dekretuak hauteskundeen data finkatuko du.
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2. Desegite-proposamena ezingo da aurkeztu zentsura-mozioaren izapidetza bitartean.
3. Beste desegiterik ez da bidezkoa izango, azken horretatik urtebete igaro arte, 99. artikuluko 5. paragrafoan xedatzen dena salbu.
116. artikulua
1. Lege organikoak ondokoak arautuko ditu: alarma-, salbuespen- eta setio-egoerak, bai eta kasuan kasuko eskumenak eta mugak ere.
2. Alarma-egoera Gobernuak adieraziko du, Ministro Kontseiluak emandako dekretuaren bidez, gehienez jota hamabost egunerako, eta kontu-arrazoiak emango dizkio Diputatuen Kongresuari, hori berehalaxe bilduko baita
helburu horrekin; Kongresuaren baimenik gabe, ezingo da luzatu epe hori.
Dekretuak finkatuko du zein lurralde-esparrutara zabaltzen diren adierazpenaren ondoreak.
3. Salbuespen-egoera Gobernuak adieraziko du, Ministro Kontseiluak
emandako dekretuaren bidez, Diputatuen Kongresuak aurretiaz horretarako
baimena emanez gero. Salbuespen-egoerarako baimena eman eta hori aldarrikatzean, beren beregi finkatu behar da horrek zein ondore duen, zein lurralde-esparrutara zabaltzen den eta zenbat iraungo duen; iraupen hori ezin da
hogei eta hamar egunetik gorakoa izan, eta, baldintza berberak betez, beste
horrenbeste luza daiteke.
4. Setio-egoera Diputatuen Kongresuko erabateko gehiengoak adieraziko du, Gobernuak esklusibotasunez hala proposaturik. Kongresuak finkatuko
ditu haren lurralde-esparrua, iraupena eta baldintzak.
5. Kongresua ezin izango da desegin, artikulu honetan jasotako egoeretatik bat adierazirik dagoen bitartean; ganberetarako deialdia berehalakoan
egingo da, egoera horiek batzarralditik kanpo gertatzen badira. Ganbera horien jardunbidea, estatuko beste konstituzio-botereena bezala, ezingo da geldiarazi egoera horiek dirauten bitartean.
Behin Kongresua desegin edo haren agintaldia amaitu eta gero, aipaturiko
egoeretatik edozein gertatzen baldin bada, Diputazio Iraunkorrak bereganatuko ditu Kongresuaren eskumenak.
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6. Alarma-, salbuespen- edo setio-egoera adierazteak ez du aldatuko Gobernuaren eta beraren agenteen erantzukizunari buruzko printzipioa, Konstituzioan eta legeetan aitortutako moduan.

VI. TITULUA
BOTERE JUDIZIALA
117. artikulua
1. Justizia herriari dario, eta justizia hori Erregearen izenean administratzen dute botere judiziala osatzen duten epaile eta magistratuek; epaile eta
magistratuok independente, mugiezin eta erantzule dira, eta legearen menpe
besterik ez daude.
2. Epaile eta magistratuei dagokienez, ezin da banantze, etete, lekualdatze edo erretirorik gertatu, legezko arrazoien ondorioz eta legean ezarritako
bermeekin ez bada.
3. Era guztietako prozesuetan, jurisdikzio-ahalaren egikaritza, epaituz
eta epaiturikoa betearaziz, bakar-bakarrik dagokie legeek finkatutako epaitegi eta auzitegiei, legeok ezartzen dituzten eskumen- eta prozedura-arauekin
bat etorriz.
4. Epaitegi eta auzitegiek aurreko paragrafoan aipatutako eginkizunak
besterik ez dituzte beteko, bai eta legeak beren beregi edozein eskubide bermatzeko ematen dizkienak ere.
5. Jurisdikzio-batasunaren printzipioa auzitegien antolaketa eta jardunaren oinarria da. Legeak arautuko du jurisdikzio militarraren egikaritza, esparru
militarrerako bakar-bakarrik, eta setio-egoeretarako ere bai, Konstituzioan jasotako printzipioen arabera.
6. Salbuespen-auzitegiak debekaturik daude.
118. artikulua
Nahitaezkoa da epaile eta auzitegien epai eta bestelako ebazpen irmoak
betetzea, eta, prozesuan zehar eta ebatzirikoa betearaztean, haiek laguntza
eskatzen badute, laguntza hori ematea ere nahitaezko gertatzen da.
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119. artikulua
Justizia doakoa izango da legeak hori xedatzen duenean, eta, edozein kasutan, auzietan aritzeko beste baliabiderik ez dutela egiaztatzen dutenentzat.
120. artikulua
1. Epai jarduna jendaurrekoa izango da, prozedura-legeek ezartzen dituzten salbuespenekin.
2. Prozedura gehienak ahozkoak izango dira, batez ere, arazo kriminaletan.
3. Epaiak beti ziodunak izan eta jendaurreko entzunaldian agerraraziko dira.
121. artikulua
Errakuntza judizialaren ondorioz edo Justizia Administrazioaren jardunbide akastunaren ondorioz kalteak gertatzen badira, estatuaren kontura kalte-ordaina jaso ahal izango da, legearekin bat etorriz.
122. artikulua
1. Botere judizialaren lege organikoak finkatuko ditu epaitegi eta auzitegien eraketa, jardunbidea eta gobernua, karreradun epaileen eta magistratuen
estatutu juridikoa, horiek kidego bakar bat eginik, eta Justizia Administrazioaren zerbitzupeko langileen estatutua.
2. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia beraren gobernurako organoa
da. Lege organikoak ezarriko ditu haren estatutua, eta kideen bateraezintasun-araubidea eta eginkizunak, batez ere, izendatze, igotze, ikuskatze eta diziplina-araubideari dagokionez.
3. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia osatuko dute Auzitegi Goreneko
lehendakariak, bera buru izanik, eta Erregeak bost urterako izendatutako hogei kidek. Hogei horietatik hamabi, kategoria judizial guztietako epaile eta
magistratuen artetik izendatuko dira, lege organikoak ezarriko duen eran; lau,
Diputatuen Kongresuak hala proposaturik; eta beste lau, Senatuak hala proposaturik. Azken bi kasuotan, izendapena abokatu eta bestelako legelarien
artetik egingo da, eta kideen hiru bostenak izendapenaren aldeko botoa eman
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beharko du; izendatuek ospe handikoak izan beharko dute, eta hamabost urtetik gorako esperientzia izan beharko dute beren lanbidean.
123. artikulua
1. Auzitegi Gorenak Espainia osoan du jurisdikzioa, eta arlo guztietako
jurisdikzio-organo gorena da, konstituzio-bermeen arloan xedatutakoa salbu.
2. Erregeak izendatuko du Auzitegi Goreneko lehendakaria, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak hala proposatuta, legeak finkatzen duenaren arabera.
124. artikulua
1. Fiskaltzaren eginkizuna da, bestelako organoek dituzten zereginei kalterik egin gabe, justiziaren ekintza bultzatzea, legezkotasuna, herritarren eskubideak eta legeak babestutako interes publikoa defendatzeko, ofizioz edo interesdunek hala eskatuta; haren eginkizuna da, orobat, auzitegien independentzia
zaintzea eta auzitegiotan gizarte-interesa ase dadin sustatzea.
2. Fiskaltzak berezko organoen bitartez betetzen ditu bere eginkizunak,
ekintza-batasunaren eta hierarkia-mendekotasunaren printzipioekin bat etorriz,
eta, edozein kasutan, legezkotasun- eta inpartzialtasun-printzipioen menpe.
3. Legeak arautuko du Fiskaltzaren estatutu organikoa.
4. Erregeak izendatuko du Estatuko Fiskal Nagusia, Gobernuak hala proposatuta, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiari entzun eta gero.
125. artikulua
Herritarrek herri-akzioa erabil eta Justizia Administrazioan parte har dezakete, zinpekoen epaimahaiaren bitartez, legeak ezarritako moduan eta berak
finkatzen dituen prozesu penaletan, bai eta ohiturazko auzitegi eta auzitegi
tradizionaletan ere.
126. artikulua
Polizia judiziala epaileen, auzitegien eta Fiskaltzaren menpe dago, delituak
ikertzeko, eta delitugileak aurkitu eta leku seguruan jartzeko eginkizunetan,
legeak finkatzen duenaren arabera.
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127. artikulua
1. Epaile eta magistratuek, baita fiskalek ere, jardunean ari diren bitartean,
ezin dezakete beste kargu publikorik izan, ez eta alderdi politiko edo sindikatuetan parterik hartu ere. Legeak ezarriko ditu epaile, magistratu eta fiskalek lanbide-elkarteak sortzeko orduan erabiliko dituzten eredua eta modalitateak.
2. Legeak ezarriko du botere judizialeko kideen bateraezintasun-araubidea; araubide horrek haien independentzia osoa ziurtatuko du.

VII. TITULUA
EKONOMIA ETA OGASUNA
128. artikulua
1. Herriaren aberastasun guztia, horren formak eta titulartasuna edozein
motatakoak izanik, interes orokorraren menpe dago.
2. Jarduera ekonomikoan, ekimen publikoa aitortzen da. Legearen bitartez sektore publikoari oinarrizko baliabide edo zerbitzuak erreserba dakizkioke, batez ere, monopolio-kasuetan; era berean, enpresen gaineko esku-hartzea erabaki daiteke, interes orokorraren arabera hori beharrezkoa denean.
129. artikulua
1. Legeak ezarriko du interesdunek nola hartuko duten parte Gizarte Segurantzan eta erakunde publikoen jardueran, erakunde horien eginkizunak
zuzen-zuzenean bizi-mailan edo ongizate orokorrean eragina duenean.
2. Botere publikoek eragingarritasunez bultzatuko dituzte enpresetan parte hartzeko era desberdinak, eta, legeria egokiaren bidez, kooperatiba-sozietateak sustatuko dituzte. Halaber, neurriak hartuko dituzte, langileek ekoizbideen gaineko jabetza eskura dezaten.
130. artikulua
1. Botere publikoak sektore ekonomiko guztien modernizazio eta garapenaz arduratuko dira, eta, batez ere, nekazaritza, abeltzaintza, arrantza eta eskulangintzaren kasuan, espainiar guztien bizitza-maila berdina izan dadin.
2. Helburu berberarekin, tratamendu berezia eskainiko zaie mendialdeei.
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131. artikulua
1. Estatuak, lege bidez, jarduera ekonomiko orokorra planifika dezake,
beharrizan kolektiboei aurre egiteko, herrialde eta sektoreetako garapena orekatu eta harmonizatzeko, eta errenta eta aberastasunaren hazkuntza eta horien banaketa zuzenagoa suspertzeko.
2. Gobernuak plangintza-proiektuak prestatuko ditu, autonomia-erkidegoek bidalitako aurreikuspenen arabera, eta sindikatuen eta bestelako lanbide-, enpresa- eta ekonomia-erakundeen aholkularitza eta laguntzarekin. Horretarako, kontseilua eratuko da, eta legeak garatuko du kontseilu horren
osaera eta eginkizunak.
132. artikulua
1. Legeak herri jabariko ondasunen eta auzo-ondasunen araubidea ezarriko du, eta, horretarako, kontuan hartuko ditu horiek besterendu, preskribatu
eta enbargatzeko ezintasunaren printzipioak; legeak, orobat, ondasunon jaregitea arautuko du.
2. Estatuaren herri jabariko ondasunak izango dira legeak finkatzen dituenak, eta, edozein kasutan, itsas-lehorreko aldea, hondartzak, lurralde-itsasoa,
gune ekonomikoaren baliabide naturalak eta kontinenteko plataforma.
3. Lege bidez arautuko dira Estatu Ondarea eta Nazio Ondarea, eta horien administrazioa, defentsa eta jagotea.
133. artikulua
1. Estatuari dagokio, modu esklusiboan, zergak ezartzeko jatorrizko ahala, eta hori lege bidez egingo du.
2. Autonomia-erkidegoek eta tokiko erakundeek zergak ezar eta galda
ditzakete, Konstituzioaren eta legeen arabera.
3. Onura fiskaletatik edozein estatuaren zergei badagokie, legearen arabera ezarri beharko da onura hori.
4. Herri-administrazioek finantza-betebeharrak har eta gastuak egin ditzakete, baina legeen arabera soilik.
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134. artikulua
1. Gobernuari dagokio Estatuaren Aurrekontu Orokorrak prestatzea, eta
Gorte Nagusiei, berriz, horiek aztertu, zuzendu eta onestea.
2. Estatuaren Aurrekontu Orokorrak urtean urtekoak izango dira, estatuko sektore publikoaren gastu eta sarrera guztiak barneratuko dituzte, eta beraietan jasoko dira estatuaren zergei dagozkien onura fiskalak.
3. Gobernuak Diputatuen Kongresuan aurkeztu beharko ditu Estatuaren
Aurrekontu Orokorrak, aurreko urtekoak agortu baino hiru hilabete lehenago
gutxienez.
4. Aurrekontuen legea kasuan kasuko ekitaldi ekonomikoaren lehen egunerako onesten ez bada, ulertuko da aurreko ekitaldiko aurrekontuak zuzenean luzatu direla, berriak onetsi arte.
5. Estatuaren Aurrekontu Orokorrak onetsi eta gero, Gobernuak legeproiektuak aurkez ditzake aurrekontuko ekitaldi berberari buruz, gastu publikoa gehitzeko edo diru-sarrerak gutxitzeko.
6. Edozein proposamen edo zuzenketaren gainean, aurrekontuko kredituak gehitu edo diru-sarrerak gutxitzen badira, Gobernuak adostasuna eman
beharko du proposamen edo zuzenketa horren izapideak egiteko.
7. Aurrekontuen legeak ezin dezake zergarik sor. Halakoak alda ditzake,
ordea, zerga-lege substantiboak horixe onartzen duenean.
135. artikulua3
1. Herri-administrazio guztiek aurrekontu-egonkortasunaren printzipiora
egokituko dituzte beraien jarduketak.
2. Estatuaren eta autonomia-erkidegoen defizit estrukturalak ezin izango ditu
gainditu Europar Batasunak, hala badagokio, estatu kideentzat ezarritako mugak.
Lege organiko batek finkatuko du Estatuari eta autonomia erkidegoei baimenduko zaien gehieneko defizit estrukturala, haien barne produktu gordinaren arabera. Toki erakundeek aurrekontu-oreka izan beharko dute.
3

 
Espainiako Konstituzioaren 135. artikuluaren aldaketa, 2011ko irailaren 27koa. (BOE
233/2011.09.27).
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3. Zor publikoa jaulkitzeko edo kreditua eskuratzeko, Estatuak eta autonomia-erkidegoek lege-bidezko baimena beharko dute.
Administrazioen zor publikoaren interesak eta kapitala ordaintzeko kredituak administrazio horien gastuen egoera-orrian egongo direla ulertuko da
beti, eta horien ordainketak erabateko lehentasuna izango du. Kreditu horiek
ezin izango dute zuzenketarik edo aldaketarik jaso, jaulkipen legearen baldintzetara egokitzen badira.
Herri-administrazioen zor publikoaren bolumen bateratua, Estatuaren barne produktu gordinarekiko, ezingo da inoiz izan Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuan ezarritako erreferentzia-balioa baino handiagoa.
4. Defizit estrukturalaren eta zor publikoaren bolumenaren mugak oso
kasu berezietan baino ezin izango dira gainditu; hain zuzen ere, Estatuaren
kontroletik kanpo gera daitezkeen hondamendi naturaletan, ekonomia-atzeraldietan edo ezohiko larrialdi-egoeretan, Estatuaren finantza-egoera edo
egonkortasun ekonomikoa edo soziala nabarmen kaltetzen baldin badute eta
Diputatuen Kongresuko kideen gehiengo osoak hala erabakitzen badu.
5. Lege organiko batek garatuko ditu artikulu honek aipatzen dituen
printzipioak, bai eta zerga- eta finantza-politikaren alorreko herri-administrazioen arteko koordinazio instituzionalerako organoek dagozkien prozeduretan izango duten partaidetza ere. Betiere, honako hauek araupetuko ditu
lege horrek:
a) Defizitaren eta zorraren mugen banaketa herri-administrazioen artean,
muga horiek gainditzeko aparteko kasuak, eta bata eta bestearen gainean gerta daitezkeen desbideraketak zuzentzeko erak eta epeak.
b) Defizit estrukturala kalkulatzeko metodologia eta prozedura.
c) Herri-administrazio bakoitzak izango duen erantzukizuna baldin eta ez
badira betetzen aurrekontu-egonkortasuneko helburuak.
6. Autonomia-erkidegoek aurrekontuei buruzko arauetan eta erabakietan
egonkortasun-printzipioa eraginkortasunez aplikatu ahal izateko xedapenak
emango dituzte, beren estatutuekin bat etorriz eta artikulu honek ezarritako
mugen barruan.
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136. artikulua
1. Kontuen Auzitegia da estatuaren kontu eta kudeaketa ekonomikoaren
fiskalizazio-organo gorena, baita sektore publikoarena ere.
Kontuen Auzitegia Gorte Nagusien mende dago zuzen-zuzenean, eta bere
eginkizunak betetzen ditu, haien eskuordetza izanik, Estatuaren Kontu Orokorra aztertu eta egiaztatzeko orduan.
2. Estatuaren eta estatuko sektore publikoaren kontuak eman beharko
zaizkio Kontuen Auzitegiari, eta horrek aztertuko ditu.
Kontuen Auzitegiak, bere jurisdikzioari kalterik egin gabe, Gorte Nagusiei
igorriko die urteko txostena, eta, bertan, egoki denean, haren iritziz egin diren
arau-hausteak edo erantzukizunak komunikatuko ditu.
3. Kontuen Auzitegiko kideek epaileen independentzia eta mugiezintasun
bera izango dute, bai eta bateraezintasun berberak ere.
4. Lege organikoak arautuko ditu Kontuen Auzitegiaren osaera, antolaketa eta eginkizunak.

VIII. TITULUA
ESTATUAREN LURRALDE-ANTOLAKETA
LEHENENGO KAPITULUA
Printzipio orokorrak
137. artikulua
Lurraldeari dagokionez, estatua udalerri, probintzia eta sortzeko diren autonomia-erkidegoetan antolatzen da. Erakunde horiek guztiek autonomia dute
beren interesak kudeatzeko.
138. artikulua
1. Estatuak bermatzen du solidaritate-printzipioa, Konstituzioaren 2. artikuluan aldarrikatua, eragingarritasunez betetzea; horretarako, Espainiako lu242
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rraldeko toki desberdinen artean oreka ekonomiko egoki eta zuzena ezar dadin begiratuko du, eta, bereziki, uharteen egoera hartuko du kontuan.
2. Autonomia-erkidegoetako estatutuen artean desberdintasunak izan
arren, desberdintasun horiek ezin dezakete inoiz ere pribilegio ekonomiko
edo sozialik ekar.
139. artikulua
1. Espainiar guztiek eskubide eta betebehar berberak dituzte, estatuko lurraldeko edozein tokitan.
2. Ezin du inolako agintarik neurririk hartu, baldin eta neurri horiek, zuzenean edo zeharka, oztopatzen badute Espainiako lurralde osoan gizabanakoek askatasunez zirkulatzea eta bertan ezartzea, eta ondasunek askatasunez
zirkulatzea.

BIGARREN KAPITULUA
Toki Administrazioa
140. artikulua
Konstituzioak udalerrien autonomía bermatzen du. Udalerriek nortasun
juridiko osoa dute. Udalerrien gobernua eta administrazioa haien udalei dagozkie, eta alkate eta zinegotziek osatzen dituzte udalok. Udalerriko biztanleek
aukeratuko dituzte zinegotziak, sufragio unibertsal, berdin, aske, zuzeneko eta
isilpekoaren bidez, legeak ezarritako moduan. Zinegotziek edo biztanleek eurek aukeratuko dituzte alkateak. Legeak arautuko du noiz izango den bidezkoa
kontzeju irekiaren araubidea.
141. artikulua
1. Probintzia toki erakundea da, eta berezko nortasun juridikoa dauka;
udal-elkartzeak eta lurralde-zatiketak mugatzen dute probintzia, estatuaren jarduerak betetzeko. Probintzia baten mugak aldatzeko, Gorte Nagusíek lege
organíkoaren bidez onetsi beharko dute aldaketa hori.
2. Probintzietako gobernu eta administrazio autonomoa diputazioei edo
bestelako ordezkaritza-erakundeei dagokie.
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3. Probintziaz bestelako udal-elkartzeak sor daitezke.
4. Uhartedietan, uharteek euren berezko administrazioa izango dute kabildo edo kontseiluen bidez.
142. artikulua
Kasuan kasuko erakundeei legearen arabera dagozkien eginkizunak betetzeko, toki ogasunek behar besteko baliabideak izango dituzte; eta horien hornidura nagusiak izango dira udal zergak, eta estatuko eta autonomia-erkidegoetako diru-sarreretan parte hartzea.

HIRUGARREN KAPITULUA
Autonomia-erkidegoak
143. artikulua
1. Konstituzioaren 2. artikuluak aitortzen duen autonomia-eskubidea egikaritzeko, probintziek, mugakide izanik eta historia-, kultura- eta ekonomiaezaugarri berdintsuak edukita, uharteetako lurraldeek eta herrialde-nortasun
historikoa duten probintziek beren autogobernua lor dezakete, autonomia-erkidegoak eratuz, titulu honetan eta kasuan kasuko estatutuetan agindutakoaren arabera.
2. Autonomia-prozesuaren ekimena dagokie diputazio interesdun guztiei
edo uharte arteko erakunde eskudunari, eta udalen bi herenei, baldin eta udalok, probintzia edo uharte bakoitzaren hauteskunde-erroldari begira, gehiengoa ordezkatzen badute. Betekizun horiek bete beharko dute, tokiko erakunde
interesdunetatik edozeinek horren inguruan lehenengo erabakia noiz hartu
eta hurrengo sei hilabeteetan.
3. Ekimenak aurrera egiten ez badu, bost urte igaro arte ezin izango da
berriz aurkeztu.
144. artikulua
Gorte Nagusiek, lege organikoaren bidez, eta nazioaren intereserako, erabaki hauek har ditzakete:
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a) Autonomia-erkidegoa eratzeko baimena ematea, nahiz eta erkidego
horren lurralde-eremua probintzia batekoa izan eta 143. artikuluko lehenengo
paragrafoan ezarritako baldintzak bete ez.
b) Probintzia-antolaketarik ez duten lurraldeentzat, autonomia-estatutuari
baimena ematea edo, hala denean, erabakitzea.
c) 143. artikuluaren 2. paragrafoak aipatutako toki erakundeen ekimena
ordezkatzea.
145. artikulua
1. Ez da inola ere onartuko autonomia-erkidegoen arteko federaziorik.
2. Estatutuek ezar dezakete zein kasu, betekizun eta modu bete behar
den, autonomia-erkidegoek elkarrekin hitzarmenak egin ditzaten, berezko dituzten zerbitzuak kudeatu eta egiteko; estatutuek ezar dezakete, berebat, nolako izaera eta ondoreak izango dituen Gorte Nagusiei egin beharreko komunikazioak. Bestelako kasuetan, Gorte Nagusien baimena izan beharko da,
autonomia-erkidegoen artean lankidetza-hitzarmenak sinatzeko.
146. artikulua
Estatutuaren proiektua biltzar batek prestatuko du; biltzar hori osatuko
dute ukitutako probintzien diputazioko edo uharte arteko organoko kideek,
eta probintziotan aukeratutako diputatu eta senatariek ere bai; proiektua Gorte Nagusietara bidaliko da, lege modura haren izapidetza egiteko.
147. artikulua
1. Konstituzio honen arabera, estatutuak autonomia-erkidegoen oinarrizko erakunde-arauak izango dira, eta estatuak hala aitortu eta babestuko ditu,
bere antolamendu juridikoaren osagai dira eta.
2. Autonomia-estatutuek ondokoak jaso behar dituzte:
a) Erkidegoaren izena, haren nortasun historikoaren arabera egokiena
dena.
b) Erkidegoaren lurralde-mugak.
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c) Berezko erakunde autonomoen izena, antolaketa eta egoitza.
d) Konstituzioak ezarri eremuaren barruan bereganaturiko eskumenak, eta
eskumenok zein zerbitzu ekarri eta zerbitzu horiek eskualdatzeko oinarriak.
3. Estatutuak eraldatzeko, beraietan ezarritako prozedura bete beharko
da, eta, edozein kasutan, nahitaezko gertatuko da Gorte Nagusiek lege organikoaren bidez eraldaketa onestea.
148. artikulua
1. Honako gai hauek izan daitezke autonomia-erkidegoen eskumenekoak: 1) Beren autogobernurako erakundeak antolatzea.
2) Beren lurraldearen barruko udal-mugarteak aldatzea eta, orokorrean,
Estatuaren Administrazioari toki erakundeen gain dagozkion eginkizunak betetzea, toki araubideari buruzko legeriak eginkizun horiek transferitzeko baimena ematen badu.
3) Lurralde-antolakuntza, hirigintza eta etxebizitza.
4) Autonomia-erkidegoaren intereserako herri-lanak, bere lurraldearen
barruan.
5) Trenbideak eta errepideak, horien ibilbide osoa autonomia-erkidegoaren lurraldean hasi eta amaitzen denean, eta, baldintza berberekin, bide horietatik nahiz kable bidez egindako garraioa.
6) Babes-portuak, kirol-portu eta -aireportuak, eta, orokorrean, merkataritzako jarduerarik burutzen ez dutenak.
7) Nekazaritza eta abeltzaintza, ekonomiaren antolakuntza orokorraren
arabera. 8) Mendiak eta baso-aprobetxamenduak. 9) Ingurumena babesteko
kudeaketa.
10) Autonomia-erkidegoaren intereserako aprobetxamendu hidrauliko,
ubide eta ureztatze-sailetan, proiektuak egitea, eta halakoak eraiki eta ustiatzea; orobat, metal-uretan eta ur termaletan.
11) Barne uretako arrantza, itsaskigintza, ehiza eta ibai-arrantza.
12) Barne azokak.
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13) Autonomia-erkidegoaren garapen ekonomikoa sustatzea, nazioko
politika ekonomikoak finkatu dituen helburuen barruan.
14) Eskulangintza.
15) Autonomia-erkidegoaren intereserako museo, biblioteka eta musika-eskolak.
16) Autonomia-erkidegoaren intereserako monumentu-ondarea.
17) Kultura, ikerkuntza eta, hala denean, autonomia-erkidegoko hizkuntzaren irakaskuntza sustatzea.
18) Autonomia-erkidegoaren lurraldearen barruan, turismoa sustatu eta
antolatzea.
19) Kirola eta aisialdiaren erabilera egokia sustatzea.
20) Gizarte-laguntza.
21) Osasuna eta garbitasuna.
22) Autonomia-erkidegoaren eraikinak eta instalazioak zaindu eta babestea. Tokiko poliziei dagokienez, koordinazio-lana eta bestelako ahalmenak
burutzea, lege organikoak ezarri duenaren arabera.
2. Bost urte igaro ondoren, eta estatutuak aldatuz, autonomia-erkidegoek
beren eskumenak zabal ditzakete, ondoz ondo, konstituzio honen 149. artikuluak ezarritako eremuaren barruan.
149. artikulua
1. Honako gai hauek estatuaren eskumen esklusibokoak dira:
1) Konstituzio-eskubideak egikaritzean eta konstituzio-eginbeharrak betetzean, espainiar guztien berdintasuna bermatzen duten oinarrizko baldintzak
arautzea.
2) Naziotasuna, immigrazioa, emigrazioa, atzerritartasuna eta asilo-eskubidea.
3) Nazioarteko harremanak.
4) Defentsa eta Indar Armatuak.
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5) Justizia Administrazioa.
6) Merkataritza-, zigor- eta espetxe-legegintza; prozesu-legegintza, arlo
horretan beharrezkoak diren berezitasunei kalterik egin gabe, halako berezitasunak izan baitaitezke autonomia-erkidegoetako zuzenbide substantiboan.
7) Lan-legegintza; horri kalterik egin gabe, autonomia-erkidegoetako organoen ardura izan daiteke lege horiek betearaztea.
8) Legegintza zibila; horri kalterik egin gabe, autonomia-erkidegoek zuzenbide zibilak, forudunak nahiz bereziak, iraunarazi, aldatu eta garatu ahal
izango dituzte, halakoak direnetan. Edozein kasutan, arau juridikoen aplikazio
eta eragingarritasunari buruzko erregelak, ezkontzeko formei dagozkien harreman juridiko-zibilak, erregistro eta agerkari publikoen antolakuntza, kontratuetako betebeharren oinarriak, lege-gatazkak konpontzeko arauak eta Zuzenbidearen iturburuak zehazten dituztenak, betiere, azken kasu horretan,
foru-zuzenbidearen edo zuzenbide bereziaren arauak errespetatuz.
9) Jabetza intelektualari eta industria jabetzari buruzko legegintza.
10) Aduana eta arantzelen araubidea; eta kanpo merkataritza.
11) Diru-sistema: dibisak, kanbioa eta diruak trukatzeko aukera; kredituak, bankuak eta aseguruak antolatzeko oinarriak.
12) Pisu eta neurriei buruzko legegintza; ordu ofiziala erabakitzea.
13) Jarduera ekonomikoaren plangintza orokorrari buruzko oinarriak
zehaztea eta horren koordinazio orokorra egitea.
14) Ogasun Nagusia eta Estatuaren Zorra.
15) Ikerkuntza zientifiko eta teknikoa bultzatu eta koordinazio orokorra
egitea.
16) Atzerrirako Osasuna. Osasunaren oinarriak eta koordinazio orokorra.
Sendagaiei buruzko legegintza.
17) Gizarte Segurantzaren oinarrizko legegintza eta araubide ekonomikoa; horri kalterik egin gabe, autonomia-erkidegoek betearaz ditzakete haren
zerbitzuak.
18) Herri-administrazioen araubideari eta horien funtzionarioen estatutuari buruzko oinarriak, kontuan hartuta oinarriok beti bermatuko dutela he248
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rritar guztiek tratu bera izatea administrazio horietan; administrazio-prozedura
erkidea, autonomia-erkidegoen berezko antolaketak eratortzen dituen berezitasunei kalterik egin gabe; nahitaez jabetza kentzeko legegintza’ administraziokontratu eta -emakidei buruzko oinarrizko legegintza; eta herri-administrazio
guztien erantzukizun-sistema.
19) Itsas arrantza, autonomia-erkidegoek sektore hori antolatzeko dituzten eskumenei kalterik egin gabe.
20) Merkataritzako marina eta ontziei bandera jartzea; itsasbazterretan
argiak jartzea eta itsas seinaleak egitea; interes orokorreko portuak; interes
orokorreko aireportuak; aireko espazioa, eta airetiko bidaiak eta garraioa
kontrolatzea; meteorologia-zerbitzua; eta aireontzien matrikulazioa.
21) Autonomia-erkidego bat baino gehiagoren lurraldetik dabiltzan trenbideak eta lehorreko garraioak; komunikabideen araubide orokorra; ibilgailu
motordunen trafiko eta zirkulazioa; posta eta telekomunikazioak; aireko kableak, itsasazpikoak eta irrati-komunikazioa.
22) Baliabide eta aprobetxamendu hidraulikoen gaineko legegintza, antolaketa eta emakida, urek autonomia-erkidego bat baino gehiago zeharkatzen
dutenean; instalazio elektrikoetarako baimena ematea, horien aprobetxamenduak beste erkidego batean eragina duenean edo energiaren garraioa haren
lurralde-eremutik ateratzen denean.
23) Ingurumena babesteko oinarrizko legegintza; horri kalterik egin gabe,
autonomia-erkidegoek ahalmenak izan ditzakete, babes-arau gehigarriak ezartzeko. Mendiei, baso-aprobetxamenduei eta abelbideei buruzko oinarrizko legegintza.
24) Interes orokorreko herri-lanak edo autonomia-erkidego bat baino
gehiagotan eragina dutenak.
25) Mea- eta energia-araubidearen oinarriak.
26) Armak eta lehergailuak ekoitzi, saldu nahiz erosi, eduki eta erabiltzeko araubidea.
27) Prentsaren, irratiaren, telebistaren eta, orokorrean, gizarte-komunikabide guztien araubideari buruzko oinarrizko arauak; horri kalterik egin gabe,
autonomia-erkidegoek ahalmenak izan ditzakete arau horiek garatu eta betearazteko.
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28) Espainiaren kultura-, arte- eta monumentu-ondarea babestea, esportazio eta espoliazioen aurka; Estatuaren titulartasuneko museoak, bibliotekak
eta artxiboak, autonomia-erkidegoek horiek kudeatzeko izan dezaketen ahalmenari kalterik egin gabe.
29) Herri-segurtasuna; horri kalterik egin gabe, autonomia-erkidegoek
poliziak sor ditzakete, kasuan kasuko estatutuek ezartzen duten bezala, eta
lege organikoak xedatutako eremuaren barruan.
30) Titulu akademikoak eta lanbide-tituluak eskuratu, luzatu eta homologatzeko baldintzak arautzea, eta Konstituzioaren 27. artikulua garatzeko oinarrizko arauak ematea, botere publikoek alor horretan dituzten betebeharrak
betetzen direla bermatzeko.
31) Estatu-helburuetarako estatistika.
32) Referendum bidez herri-kontsultak egiteko deialdia baimentzea.
2. Autonomia-erkidegoek bereganatu ahal dituzten eskumenei kalterik
egin gabe, estatuarentzat eginbeharra eta oinarrizko aginpidea izango da kultur zerbitzua, eta autonomia-erkidegoen artean kultur harremanak erraztuko
ditu, horiekin ados jarrita.
3. Konstituzio honetan beren beregi estatuari eratxiki ez zaizkion gaiak
autonomia-erkidegoei egokitu ahal zaizkie, beraien estatutuen arabera. Autonomia-estatutuen bidez gai horien gaineko eskumena bereganatu ez bada,
hori estatuari dagokio, eta, gatazka izanez gero, estatuaren arauak autonomia-erkidegoetako arauen gainetik nagusituko dira, horiei beren beregi eskumen esklusiboa eman ez zaien neurrian. Estatuaren zuzenbidea autonomia-erkidegoetako zuzenbidearen ordezkoa izango da beti.
150. artikulua
1. Estatuaren eskumeneko gaietan, Gorte Nagusiek autonomia-erkidego
guztiei edo horietatik bati nahiz batzuei eman diezaiekete beren buruentzat
legezko arauak emateko ahalmena, betiere estatuaren legeak finkatutako
printzipio, oinarri eta gida-lerroekin bat etorriz. Auzitegien eskumenari kalterik egin gabe, lege-marko bakoitzak zehaztuko du nola kontrolatuko dituzten
Gorte Nagusiek autonomia-erkidegoetako legezko arau horiek.
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2. Lege organikoaren bidez, estatuak autonomia-erkidegoei transferi edo
eskuorde diezazkieke estatuaren titulartasunari dagozkion ahalmenak, baldin
eta ahalmenok, beren izaera dela eta, transferitu edo eskuordetzeko modukoak badira. Legeak kasuan-kasuan zehaztuko du finantza-baliabideen transferentzia egokia, bai eta estatuak bere buruarentzat erreserbatzen dituen kontrolbideak ere.
3. Interes orokorrak hori behar duenean, estatuak legeak eman ditzake,
autonomia-erkidegoetako arau-xedapenak harmonizatzeko, beharrezkoak diren printzipioak bilduz, nahiz eta legeok autonomia-erkidegoen eskumeneko
gaiak ukitu. Gorte Nagusiei dagokie, ganbera bakoitzeko erabateko gehiengoak hala onetsita, beharrizan hori atzematea.
151. artikulua
1. Ez dira derrigor igaro behar Konstituzio honen 148. artikuluko 2. paragrafoan aipatzen diren bost urteak, baldin eta autonomia-prozesuaren ekimena erabakitzen badu, 143.2 artikuluko epean, diputazio edo uharte arteko
erakundeez gain, probintzia bakoitzeko udalen hiru laurdenak; nahitaezkoa da
hiru laurden horiek, gutxienez, probintzia bakoitzeko hauteskunde-zerrendaren gehiengoa ordezkatzea, eta, referendumaren bidez ekimena onestea, probintzia bakoitzeko hautesleen erabateko gehiengoak baiezko botoa emanik,
lege organikoaren arabera.
2. Aurreko paragrafoak araututako kasuan, estatutua egiteko prozedura
hurrengoa izango da:
1) Autogobernua nahi duen lurralde-eremu horrek zenbait barruti barneratzen dituela kontuan hartuta, Gobernuak deialdia egingo die barruti horietan
aukeratutako diputatu eta senatariei, biltzarra egin dezaten; biltzar horren helburu bakarra izango da autonomia-estatutuaren proiektua idaztea, biltzarkideen erabateko gehiengoak erabakita.
2) Behin parlamentukideen biltzarrak estatutuaren proiektua onetsi eta
gero, proiektu hori Kongresuko Konstituzio Batzordeari igorriko zaio, eta batzorde horrek, hurrengo bi hilabeteetan, aztertu egingo du, biltzar proposatzailearen ordezkari batzuen parte-hartze eta laguntzarekin, guztiok ados jarri
eta testuari behin betiko idazkera emateko.
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3) Adostasun hori lortuz gero, azken testuaren gainean referenduma egingo da, estatutu-proiektuaren lurralde-eremuak zein probintzia barneratu eta
probintzia horietako hautesleen artean.
4) Probintzia bakoitzean baliozkotasunez emandako boto guztietatik,
gehienek onesten badute estatutuaren proiektua, hori Gorte Nagusietara bidaliko da. Bi ganberetako osoko bilkurek testuaren gaineko erabakia hartuko
dute berrespen-botoaren bidez. Estatutua onetsi eta gero, Erregeak sendetsi
eta lege bezala aldarrikatuko du.
5) Paragrafo honen bigarren aipatzen den adostasuna lortzen ez bada,
estatutu-proiektuaren izapideak lege-proiektu gisa egingo dira Gorte Nagusietan. Gorteek testua onetsi eta gero, testu horren gainean referenduma egingo
da, estatutu-proiektuaren lurralde-eremuak zein probintzia barneratu eta probintzia horietako hautesleen artean. Probintzia bakoitzean baliozkotasunez
emandako boto guztietatik, gehienek onesten badute testua, hori aurreko aipatu den moduan aldarrikatuko da.
3. Aurreko paragrafoaren 4 eta 5. kasuetan, probintzia batek edo gehiagok estatutu-proiektua onesten ez badu, horrek ez du eragotziko gainerakoen
artean aurreikusitako autonomia-erkidegoa eratzea, artikulu honen lehenengo
paragrafoan aipatutako lege organikoa aplikatuta.
152. artikulua
1. Estatutuak onetsi badira aurreko artikuluak aipatzen duen prozedura
erabiliz, autonomia-erkidegoko erakunde-antolaketak oinarri izango du biltzar
legegilea; biltzar hori sufragio unibertsalaren bidez aukeratuko da, proportziozko ordezkaritza-sistemaren arabera, eta sistema horrek ziurtatuko du lurraldeko eskualde guztiak ordezkaturik egotea. Oinarri izango du, orobat, Gobernu Kontseilua, eta kontseilu horrek betearazteko eginkizunak eta
administrazio-egitekoak izango ditu. Erakunde-antolaketak oinarri izango du,
bestalde, lehendakaria, biltzarrak bere kideen artean aukeratu eta Erregeak
izendatua; lehendakariari dagozkio Gobernu Kontseiluaren zuzendaritza, autonomia-erkidegoaren ordezkaritza gorena eta estatuaren ordezkaritza arrunta autonomia-erkidegoan. Lehendakariak eta Gobernu Kontseiluko kideek
erantzukizun politikoa izango dute biltzarrean.
Auzitegi Gorenak duen jurisdikzioari kalterik egin gabe, auzitegi nagusia
antolakuntza judizialaren gailurra izango da autonomia-erkidegoko lurral252
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de-eremuan. Autonomia-erkidegoetako estatutuek ezarriko dute erkidegoek
zein kasutan eta nola parte har dezaketen euren lurraldean epai-barrutiak
antolatzen direnean. Hori guztia egin beharko da, botere judizialaren lege
organikoarekin bat etorriz, eta botere horren batasuna eta independentzia
hautsi barik.
123. artikuluan xedatutakoari kalterik egin gabe, prozesuaren ondoz ondoko auzialdiak agortu egingo dira, hala denean, autonomia-erkidegoaren lurraldean bertan kokaturiko organo judizialetan, lurralde horretan badago
lehen auzialdiko organo eskuduna.
2. Behin estatutuak sendetsi eta aldarrikatu ondoren, horiek aldarazteko,
haietan ezarritako prozedurak bete beharko dira, eta referenduma egin
beharko da, kasuan kasuko hauteskunde-zerrendetan jasotzen diren hautesleen artean.
3. Mugakide diren udalak elkartuz gero, estatutuek berezko lurralde-barrutiak ezar ditzakete; barrutiok nortasun juridiko osoa izango dute.
153. artikulua
Autonomia-erkidegoetako organoen jarduera kontrolatuko dute:
a) Konstituzio Auzitegiak, lege-indarreko arauen konstituziotasunari dagokionez.
b) Gobernuak, Estatu Kontseiluak txostena eman eta gero, 150. artikuluaren 2. paragrafoaren arabera eskuordetza bidez jasotako eginkizunak betetzeari dagokionez.
c) Administrazio-auzibideetarako jurisdikzioak, autonomia-erkidegoetako
administrazioari eta haren erregelamenduei dagokienez.
d) Kontuen Auzitegiak, jarduera ekonomikoari eta aurrekontuei dagokienez.
154. artikulua
Gobernuak ordezkaria izendatuko du, eta ordezkari horrek estatuaren administrazioa gidatuko du autonomia-erkidegoaren lurraldean, eta, hala denean, hori koordinatuko du erkidegoaren berezko administrazioarekin.
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155. artikulua
1. Autonomia-erkidegoak Konstituzioak edo bestelako legeek berari ezarritako betebeharrak betetzen ez baditu, edo autonomia-erkidegoaren jardunak kalte larriak eragiten badizkio Espainiaren interes orokorrari, Gobernuak
agindeia egingo dio autonomia-erkidegoko lehendakariari, eta horrek agindeiari kasu egin ezean, Gobernuak beharrezko diren neurriak har ditzake,
Senatuaren erabateko gehiengoak hala onetsita, autonomia-erkidegoa behartzeko nahitaez bete ditzan betebehar haiek, edo interes orokor hura babestuta
gera dadin.
2. Aurreko paragrafoan ezarri neurriak betearazteko, Gobernuak jarraibideak eman ahal dizkie autonomia-erkidegoetako agintari guztiei.
156. artikulua
1. Autonomia-erkidegoek, beren eskumenak garatu eta betearazteko, finantza-autonomia izango dute, Estatu Ogasunarekin koordinazio- eta espainiar guztien arteko elkartasun-printzipioen arabera.
2. Autonomia-erkidegoek estatuaren eskuorde edo laguntzaile moduan
jardun dezakete, haren zerga-baliabideak bildu, kudeatu eta likidatzeko, legeen
eta estatutuen arabera.
157. artikulua
1. Autonomia-erkidegoen diru-iturriak izango dira:
a) Estatuak osorik edo zati batez lagatako zergak, estatuaren zergen gaineko errekarguak, eta estatuaren diru-sarreretan izan beharreko beste partaidetzak.
b) Berezko zerga, tasa eta kontribuzio bereziak.
c) Lurralde arteko Konpentsazio Funtsetik egindako transferentziak, eta
Estatuaren Aurrekontu Orokorraren konturako beste diru-kopuruak.
d) Beren ondareek ematen dituzten etekinak eta zuzenbide pribatuko dirusarrerak.
e) Kreditu-eragiketen emaitzak.
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2. Autonomia-erkidegoek ezin izango dute inola ere zergen inguruko neurririk ezarri, baldin eta zergok eragina badute haien lurraldetik kanpo dauden
ondasunen gainean, edo xedapen horiek merkatu-gai edo zerbitzuen zirkulazio askea oztopatzen badute.
3. Lege organikoaren bidez arautu ahal izango da nola erabiliko diren
lehenengo paragrafoan aipaturiko finantza-eskumenak; lege organikoaren bidez ere arauak eman ahal izango dira, sor daitezkeen gatazkak konpontzeko,
eta finantza-lankidetzarako moduak ezarri ahal izango dira, estatuaren eta autonomia-erkidegoen artean.
158. artikulua
1. Estatuaren Aurrekontu Orokorretan, diru-kopuru bat ezar daiteke autonomia-erkidegoentzat, estatuaren zerbitzu eta jardueren artean autonomia-erkidegoek zenbat bereganatu dituzten kontuan hartuta; hori egiteko,
bermatu behar da, Espainiako lurralde osoan, oinarrizko herri-zerbitzuen gutxieneko maila.
2. Lurraldeen arteko desoreka ekonomikoak zuzentzeko eta elkartasunprintzipioa eragingarritasunez betetzeko, Konpentsazio Funtsa eratuko da inbertsio-gastuetarako; Gorte Nagusiek funts horren baliabideak banatuko dituzte autonomia-erkidegoen artean, eta, egoki bada, probintzien artean ere bai.

IX. TITULUA
KONSTITUZIO AUZITEGIA
159. artikulua
1. Konstituzio Auzitegiak hamabi kide ditu, Erregeak izendatuak. Horietatik lau, Kongresuak proposatuko ditu, bere kideen hiru bosteneko gehiengoarekin; beste lau, Senatuak, gehiengo berberarekin; beste bi, Gobernuak; eta
beste bi, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak.
2. Konstituzio Auzitegiko kideak magistratu, fiskal, unibertsitateko irakasle, funtzionario publiko eta abokatuen artean izendatuko dira; guztiek ere
ospe handiko legelariak izan eta hamabost urtetik gorako esperientzia ukan
beharko dute beren lanbidean.
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3. Konstituzio Auzitegiko kideak bederatzi urterako izendatuko dira, eta,
hiru urterik behin, kideon herena aldatuko da.
4. Konstituzio Auzitegiko kide izatea bateraezina da: ordezkaritzako agintaldi guztiekin; kargu politikoekin eta administrazio-karguekin; alderdi politikoetan edo sindikatuetan zuzendaritzako eginkizunak betetzearekin, edo
haien zerbitzurako lan egitearekin; epailetzan eta fiskaltzan aritzearekin; eta,
berebat, lanbide nahiz merkataritzako edozein jarduera betetzearekin.
Horrez gain, Konstituzio Auzitegiko kideek botere judizialeko kideei dagozkien bateraezintasun berberak izango dituzte.
5. Konstituzio Auzitegiko kideak independenteak izango dira, eta, beren
agintaldia betetzen duten bitartean, mugiezinak.
160. artikulua
Erregeak Konstituzio Auzitegiko kideen artean izendatuko du horren
lehendakaria, auzitegiaren osoko bilkurak hala proposatuta, eta hiru urterako.
161. artikulua
1. Konstituzio Auzitegiak Espainiako lurralde osoan du jurisdikzioa, eta
beraren eskumenekoak dira:
a) Konstituzio-aurkakotasun errekurtsoa, legeen eta lege-indarreko arauxedapenen kontra. Lege-lerruneko arau juridiko baten inguruan, konstituzio-aurkakotasun adierazpena egiten bada, jurisprudentziak horrela interpretaturik, adierazpenak eragina du jurisprudentzia horretan, baina emaniko
epaiak edo epaiek ez dute gauza epaituaren balioa galtzen.
b) Babes-errekurtsoa, konstituzio honen 53.2 artikuluan aipatutako eskubideak eta askatasunak hausteagatik, legeak ezartzen dituen kasu eta eretan.
c) Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko eskumen-gatazkak eta azken horiek euren artean dituztenak.
d) Konstituzioak edo lege organikoek eratxikitzen dizkioten beste gaiak.
2. Gobernuak Konstituzio Auzitegian aurkara ditzake autonomia-erkidegoetako organoek emandako xedapenak eta ebazpenak. Aurkaratze horren
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ondorioz, errekurtsopeko xedapena edo ebazpena eten egingo da, baina auzitegiak, gehienez jota bost hilabeteko epean, etendura hori berretsi edo kenduko du.
162. artikulua
1. Legitimazioa dute:
a) Konstituzio-aurkakotasun errekurtsoa jartzeko, Gobernuko lehendakariak, Herri Defendatzaileak, 50 diputatuk, 50 senatarik, autonomia-erkidegoetako kide anitzeko betearazteko organoek eta, hala denean, autonomia-erkidegoetako biltzarrek.
b) Babes-errekurtsoa jartzeko, pertsona fisiko edo juridiko guztiek, baldin
eta interes legitimoa dutela adierazten badute, eta Herri Defendatzaileak eta
Fiskaltzak ere bai.
2. Gainerako kasuetan, lege organikoak zehaztuko du zein diren legitimazioa duten pertsona eta organoak.
163. artikulua
Edozein prozesutan, lege-lerruneko arau bat aplikatzean, arau horren baliozkotasunak epaitza baldintzatzen badu, eta organo judizialak uste badu
araua Konstituzioaren aurkakoa izan daitekeela, Konstituzio Auzitegiari azalduko dio arazoa, legeak ezartzen dituen kasu, era eta ondoreekin; ondore
horiek ez dira inoiz etengarriak izango.
164. artikulua
1. Konstituzio Auzitegiaren epaiak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira, boto berezi eta guzti, halakoa badago. Epaiok gauza epaituaren
balioa dute, noiz argitaratu eta biharamunetik, eta ezin izango da inolako errekurtsorik jarri haien aurka. Epaiek legearen edo lege-indarreko arau baten
konstituzio-aurkakotasuna adierazten badute, edo eskubide baten balioespen
subjektibora mugatzen ez badira, ondoreak dituzte denen aurka.
2. Epaitzan kontrakoa xedatzen ez den bitartean, legeak indarrean iraungo du, konstituzio-aurkakotasunak ukitu ez duen zatian.
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165. artikulua
Lege organikoak arautuko ditu Konstituzio Auzitegiaren jardunbidea, auzitegiko kideen estatutua, auzitegi horretan bete beharreko prozedura eta akzioak egikaritzeko baldintzak.

X. TITULUA
KONSTITUZIOAREN ERALDAKETA
166. artikulua
Konstituzioa eraldatzeko ekimena erabili ahal izango da, 87. artikuluaren
1 eta 2. paragrafoek ezarri moduan.
167. artikulua
1. Ganbera bakoitzean hiru bosteneko gehiengoak onetsi beharko ditu
Konstituzioa eraldatzeko proiektuak. Bi ganberen artean adostasunik izan
ezean, adostasun hori lortzeko ahaleginak egingo ditu diputatu eta senatarien kopuru berdinez osaturiko batzordeak; batzorde horrek testu bat aurkeztuko du, eta Kongresuak eta Senatuak testu horren gaineko botazioa
egingo dute.
2. Aurreko paragrafoko prozeduraren bidez onespenik lortu ez bada, baina Senatuaren erabateko gehiengoak testuaren aldeko botoa eman badu,
Kongresuak bi hereneko gehiengoarekin onetsi ahal izango du eraldaketa.
3. Behin Gorte Nagusiek eraldaketa onetsi eta gero, hori referendumaren
bidez berretsi beharko da, hala eskatzen badu, eraldaketa onetsi eta hurrengo
hamabost egunetan, edozein ganberatako kideen hamarrenak.
168. artikulua
1. Konstituzioa oso-osorik berrikusteko proposamena egiten bada, edo,
berrikuspena zati batekoa izanik, horrek eragina badu atariko tituluan, I. tituluaren bigarren kapituluko lehenengo atalean edo II. tituluan, hasierako onarpena beharko da ganbera bakoitzeko bi hereneko gehiengoarekin, eta Gorteak berehalaxe desegingo dira.
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2. Hautaturiko ganberek erabakia berretsi beharko dute, eta Konstituzioaren testu berria aztertzeari ekin beharko diote; bi ganberetako bi herenen
gehiengoarekin onetsi beharko da testu berri hori.
3. Behin Gorte Nagusiek eraldaketa onetsi eta gero, hori referendumaren
bidez berretsi beharko da.
169. artikulua
Ezin izango da Konstituzioaren eraldaketa hasi, gerra dagoenean edo
116. artikuluan ezarritako egoeretatik bat gertatzen denean.
XEDAPEN GEHIGARRIAK
Lehenengoa
Konstituzioak lurralde forudunetako eskubide historikoak babestu eta
errespetatzen ditu.
Foru-araubide horren eguneratze orokorra, hala denean, Konstituzioaren
eta autonomia-estatutuen eremuan burutuko da.
Bigarrena
Konstituzio honen 12. artikuluak adin-nagusitasuna adierazten badu ere,
adierazpen horrek ez die kalterik egiten, zuzenbide pribatuaren esparruan,
foru-zuzenbideek babestutako egoerei.
Hirugarrena
Kanarietako Uhartediaren araubide ekonomiko eta fiskala aldatzeko, nahitaezkoa izango da aldez aurretik autonomia-erkidegoak berak edo, hala denean, behin-behineko organo autonomikoak, txostena egitea.
Laugarrena
Autonomia-erkidegoetan lurralde-audientzia bat baino gehiago izanez gero,
kasuan kasuko autonomia-estatutuek bertan daudenak iraunaraz eta beraien
artean eskumenak bana ditzakete, betiere botere judizialaren lege organikoarekin bat etorriz, eta botere horren batasuna eta independentzia hautsi barik.
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XEDAPEN IRAGANKORRAK
Lehenengoa
Behin-behineko autonomia-araubidea duten lurraldeetan, haien kide anitzeko organo gorenek, beren kideen erabateko gehiengoarekin, ordeztu ahal
dute 143. artikuluko 2. paragrafoak probintzia-diputazioei edo uharte arteko
organo eskudunei ematen dien ekimena.
Bigarrena
Lurralde batzuek iraganean autonomia-estatutuen proiektuei buruz plebiszitua egin eta baiezkoa lortu zutenez gero, eta, konstituzio hau aldarrikatzean, behin-behineko autonomia-araubidea dutenez gero, berehalaxe joka
dezakete 148. artikuluko 2. paragrafoan aginduriko moduan, baldin eta horixe erabakitzen badute, erabateko gehiengoarekin, autonomia aurreko kide
anitzeko organo gorenek, betiere hori Gobernuari komunikatuz. Estatutuaren proiektua 151. artikuluko 2. paragrafoan ezartzen denaren arabera
prestatuko da, autonomia aurreko kide anitzeko organoak horretarako
deialdia eginez.
Hirugarrena
143. artikuluko 2. paragrafoak toki-erakundeei edo beraien kideei ekimena aitortzen die autonomia-prozesuan, baina ekimen hori, ondore guztiekin,
atzeratu egiten da, behin Konstituzioa indarrean jarri eta gero, tokiko lehen
hauteskundeak egin arte.
Laugarrena
1. Nafarroaren kasuan, eta berori Eusko Kontseilu Nagusian edo horren
ordezko izango den euskal autonomia-araubidean sar dadin, Konstituzioaren
143. artikuluak ezartzen duena bete beharrean, foru-organo eskudunak izango du ekimena; organo horrek erabakia hartuko du, bera osatzen duten kideen gehiengoz. Ekimen hori baliozkoa izan dadin, nahitaezkoa izango da,
gainera, foru-erakunde eskudunaren erabakia referendumaren bidez berrestea; horretarako beren beregi deialdia egin beharko da, eta, baliozkotasunez
emandako boto guztietatik, gehienek onespena eman beharko dute.
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2. Ekimenak aurrera egiten ez badu, hori ezin izango da errepikatu foru-erakunde eskudunaren agintaldi berean, beste batean baizik, eta, edozein
kasutan, 143. artikuluak ezartzen duen gutxieneko epea igaro arte.
Bosgarrena
Ceuta eta Melillako hiriek autonomia-erkidegoak era ditzakete, baldin eta
beraietako udalek hala erabakitzen badute kideen erabateko gehiengoarekin,
eta Gorte Nagusiek horretarako baimena ematen badute, lege organikoaren
bidez, 144. artikuluan ezarririkoaren arabera.
Seigarrena
Kongresuko Konstituzio Batzordeari estatutu-proiektu bat baino gehiago
helarazten bazaizkio, batzordeak bere irizpena azalduko du, haiek noiz jaso
eta hurrenkera horretan; eta 151. artikuluak aipatzen duen epea, bi hilabetekoa, hasiko da, batzordeak proiektuaren edo ondoz ondo helarazi zaizkion
proiektuen azterketa bukatzen duenean.
Zazpigarrena
Behin-behineko autonomia-erakundeak hurrengo kasuotan desegintzat
joko dira:
a) Autonomia-estatutuak konstituzio honen arabera onetsi eta estatutu
horietan ezarritako organoak eratzen direnean.
b) Autonomia-prozesuaren ekimenak aurrera egiten ez duenean, 143. artikuluan aipaturiko baldintzak bete ez direlako.
c) Erakundeak, hiru urteko epean, lehenengo xedapen iragankorrak aitortzen dion eskubidea egikaritzen ez duenean.
Zortzigarrena
1. Konstituzio hau onetsi duten ganberek, behin hau indarrean jarri eta
gero, bereganatuko dituzte beronek, hurrenez hurren, Kongresu eta Senatuari aitortzen dizkien eginkizunak eta eskumenak; haien agintaldia, askoz jota,
1981eko ekainaren l5ean agortuko da.
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2. 99. artikuluan finkatu ondoreetarako, Konstituzioa aldarrikatzea konstituzio-kasutzat hartuko da beronen aplikaziorako. Horretarako, aldarrikatze
horretatik hogei eta hamar eguneko epea irekiko da, artikulu horretan xedatutakoa aplikatzeko.
Epe horretan, oraingo gobernu-lehendakariak bereganatuko ditu Konstituzioak kargu horretarako ezartzen dituen eginkizunak eta eskumenak; lehendakariak aukeran izango du 115. artikuluak aitortzen dion ahalmena erabiltzea edo, osterantzean, dimisioa aurkeztu eta 99. artikuluan ezarritakoa
aplikatzea. Azken kasu horretan, 101. artikuluko 2. paragrafoan ezarritako
egoera gertatuko da.
3. Desegitea izanez gero, 115. artikuluarekin bat etorriz, eta 68. eta 69.
artikuluetan agindutakoa lege bidez garatu ez bada, hauteskundeetan aurretiaz
indarrean zeuden arauak aplikatu beharko dira; salbuespen gisa, hautaezintasun eta bateraezintasunei dagokienez, zuzen-zuzenean aplikatuko da Konstituzioaren 70. artikuluko 1. paragrafoaren b) letrako bigarren tartekaduran agindurikoa, eta, orobat, bertan botoa emateko adinari buruz erabakitakoa, eta
69.3 artikuluan ezarririkoa ere bai.
Bederatzigarrena
Konstituzio Auzitegiko kideak lehenengoz hautatu direnetik hiru urte igaro
eta gero, zozketaz izendatuko da lau kideko talde bat; berbera izango da horien hautaketa-jatorria eta desegin nahiz berriztatu behar direnena. Ondore
horietarako bakarrik ulertuko da jatorri bereko kide gisa elkartu egin direla
Gobernuaren proposamenez hautaturiko biak eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak izendatutako beste biak. Modu berean jokatuko da, beste hiru
urte igaro ondoren, aurreko zozketak zein taldetan eraginik izan ez eta bi talde
horien artean. Ordutik aurrera, 159. artikuluaren 3. paragrafoan ezarritakoa
beteko da.
XEDAPEN INDARGABETZAILEA
1. Indarrik gabe geratzen da Eraldaketa Politikorako 1977ko urtarrilaren
4ko 1/1977 Legea. Eta, lege horrek indargabetu ez zituen neurrian, indarrik
gabe geratzen dira, halaber, 1958ko maiatzaren 17ko Legea, Mugimendu Nazionalaren Oinarriei buruzkoa, 1945eko uztailaren 17ko Espainiarren Forua,
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1938ko martxoaren 9ko Lan Forua, Gorteak Eratzeko 1942ko uztailaren
17ko Legea eta Estatu Buruzagitzaren Oinordetzari buruzko 1947ko uztailaren 26ko Legea. Estatuaren 1967ko uztailaren 10eko Lege Organikoak horiek guztiak aldarazi zituen, eta, horregatik, hori ere indarrik gabe geratzen da,
bai eta Referendum Nazionalari buruzko 1945eko urriaren 22ko Legea ere.
2. Nolabaiteko indarra izan lezakeen neurrian, behin betiko indargabeturik geratzen da 1839ko urriaren 25eko Legea, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko
probintziei dagokienez.
Era berean, behin betiko indargabeturik geratzen da 1876ko uztailaren
21eko Legea.
3. Indargabeturik geratzen dira, orobat, konstituzio honen aurkako xedapen guztiak.
AZKEN XEDAPENA
Konstituzio hau indarrean jarriko da, Estatuko Aldizkari Ofizialean beronen testu ofiziala argitaratzen den egunean bertan. Espainiako beste hizkuntzetan ere argitaratuko da.
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EUSKAL HERRIKO AUTONOMIA
ESTATUTUA1

ATARIKO BURUA
1. artikulua
Euskal Herria, bere naziotasunaren adierazgarri, eta bere burujabetasuna
iristeko, espainol Estatuaren barruan Komunitate Autonomo gisa eratzen da.
Beronen izena Euskadi zein Euskal Herria izango da; eta Konstituzio eta Estatuto honetan adierazten direnak izango ditu oinarrizko instituzio-arautzat.
2. artikulua
1. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak eta era berean Nafarroak ere, Euskal
Herriko Komunitate Autonomoaren partaide izateko eskubidea dute.
2. Euskal Herriaren Komunitate Autonomoaren lurraldea Araba, Bizkaia
eta Gipuzkoa Herrialde Historikoez osatuko da, bai Nafarroakoarenaz ere,
hauek egungo probintzien mugetan hartzen direlarik; eta baldin eta azkeneko
horrek Konstituzioaren laugarren agindu iragankorrean erabakitzen den prozeduraren arabera partaide izatea erabakitzen badu.
3. artikulua
Euskal Herria osatzen duen Herrialde Historikoetako bakoitzak, beti ere
berorren baitan, autogobernuko bere antolaketa eta instituzio propioak gorde
ditzake edota, bestela, berrezar eta egunera.
4. artikulua
Euskal Biltzarreak emango duen legearen bitartez eta Komunitate Autonomoaren lurraldearen barruan egingo da Euskal Herriko Komunitate Autonomoaren Erakunde komunen egoitzaren hautaketa.
1

BOE 306/1979.12.22.
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5. artikulua
1. Euskal Herriko ezaugarria ikurrin bigurutzeduna da: aspa berde bat,
gurutze zuri bat gainean eta hondo gorriaz osatua.
2. Orobat onartzen dira Komunitate Autonomoaren barruko Herrialde
Historikoetako banderak eta ezaugarriak.
6. artikulua
1. Euskarak, Euskal Herriaren berezko hizkuntza denez, hizkuntza ofizialen maila izango du Euskal Herrian gaztelaniarekin batera, eta guztiek dute bi
hizkuntzok ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea.
2. Komunitate Autonomoko Erakunde amankomunek Euskal Herriko
egoera sozio linguistikoaren ñabardurak kontutan izanik, bi hizkuntzen erabilpena bermatuko dute, berorien ofizialtasuna erregulatuz, eta berorien ezagutza segurtatzeko behar diren neurriak eta medioak erabaki eta baliaraziko dituzte.
3. Hizkuntza dela-eta, ez da inor gutxietsiko.
4. Euskarari dagozkionetan, Euskaltzaindia izango da erakunde aholkuemale.
5. Euskara beste euskal lurralde eta komunitate batzutako ondarea ere
izanik, erakunde akademiko eta kulturazkoek beroriekin izan ditzaketen harreman eta loturez kanpo, Euskal Herriko Komunitate Autonomoak eskatu ahalko dio espainol Gobernuari lurralde eta komunitate horiek kokaturik daudeneko Estatuekin itunak eta komenioak egin ditzala -edo eta hala behar izanez
gero Gorte Jeneralei horretarako eskabidea ager dezan, berauek hura onartzeko-, horretara euskara zaindu eta bultza dadin.
7. artikulua
1. Estatuto honetaz balia ahal izateko, ondoko hauek izango dute euskaldunen kondizio politikoa: Estatuko lege orokorren arauera, Komunitate Autonomoaren lurraldeko edozein udaletan egoitza administratiboa duten guztiek.
2. Atzerrian bizi direnek eta gauza bera berorien ondokoek hala eskatzen
baldin badute, Euskal Herrian bizi diren egoiliarrek dituzten eskubide berberak
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izango dituzte, baldin eta horien azken egoitza administratiboa Euskal Herrian
izan bada, eta españatar naziotasunari eutsi badiote.
8. artikulua
Euskal Herriko Komunitate Autonomoari, beronen lurraldean osorik kokaturik dauden eskualdeak edo udalbarrutiak erants dakizkioke, baldintza
hauek betez gero:
a) Erasketa-eskabide hori Udalaren edo Udalen arteko gehiengoak egitea
eta bide batez sartu nahi duten eskualdea edo udal barrutiak dauden Komunitate edo Probintziaren iritzia biltzea.
b) Delako udalbarruti edo lurralde horietako bizilagunek berek hala erabakitzea, horretarako bereziki antolatuko den referendumaren bidez, eta aldez
aurretik baimen guztiak bildurik eta bozkatu diren boto baliodunen gehiengoa
aintzakotzat harturik.
c) Euskal Herriko Biltzarreak lehenik eta Estatuko Gorte Nagusiek gero,
Lege Organikoaren bidez, aintzakotzat hartzea.
9. artikulua
1. Euskal Herriko hiritarren oinarrizko eskubideak eta betebeharrak
Konstituzioan finkaturik dauden berberak dira.
2. Euskal botere publikoek, beroriei dagozkien alorretan:
a) Hiritarren oinarrizko eskubide eta betebeharren erabilpen egokia zaindu eta bermatuko dute.
b) Bizitzeko eta lan egiteko kondizioen hobekuntza ekar dezakeen politika
bultzatuko dute bereziki.
c) Enpleguaren gehikuntza eta ekonomiaren egonkortasuna sustatzen lagun dezaketen neurriak hartuko dituzte.
d) Gizabanakoaren eta berori sartuko den taldeen askatasuna eta berdintasuna zinezkoa eta egiazkoa izan daitezen, diratekeen oztopoak erauzteko
eta aldeko kondizioei eragiteko neurriak hartuko dituzte.
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e) Euskal Herriko politika, ekonomia, kultura eta gizarte alorretako bizitzan hiritar guztien partehartzea erraztuko dute.

I. BURUA
EUSKAL HERRIARI DAGOZKION KONPETENTZIAK
10. artikulua
Euskal Herriko Komunitate Autonomoak ondoko gaiei dagozkienean konpetentzia exklusiboa du:
1. Udak barrutien mugaketak, Estatuto honen 37. artikuluan erabakitzen
denaren arauera, herrialde Historikoei dagozkien ahalmenei kalterik egiteke.
2. Autogobernatzeko erakundeen antolamendu, erregimen eta funtzionamendua, beti ere Estatuto honen arauen barruan.
3. Euskal Biltzarrea, Junta Nagusiak eta Diputazio Foralekin zerikusirik
duten hauteskundeetarako barne-legegintza, Estatuto honetan seinalatzen denari jarraituz eta 37. artikuluan erabakitzen denaren arauera, Herrialde Historikoei dagozkien ahalmenei kalte egiteke.
4. Erregimen lokala eta Euskadiko eta bertako Administrazio Lokaleko
funtzionarien Estatutoa, Konstituzioaren 149.1.18 artikuluan jartzen denari
kalterik egiteke.
5. Euskal Herria osatzen duten Herrialde Historikoen Zuzenbide Zibil Foral eta berezi -idatzi nahiz ohizkoaren- kontserbazio, aldatze eta bilakaera, bai
eta beraren indarraren lurralde-barrutiaren finkapena ere.
6. Euskal Herriko Zuzenbide sustantiboaren berezitasunetik eta beronen
antolamendutik datozen arau prozesalak eta prozedura administratibo eta
ekonomiko-administratiboak.
7. Ondasun publikoak eta ondarezkoak, beraruen titulartasuna Komunitate Autonomoari dagokionean, bai eta beraren konpetentzi-gaien zerbitzalgo
publikoak ere.
8. Mendi-basoak, oihanen erabilera eta zerbitzuak, abelbideak eta bazkalarreak, Konstituzioaren 149.1.23 artikuluari kalterik egiteke.
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9. Nekazaritza eta abelazkuntza, ekonomiaren antolaketa orokorraren
arauera.
10. Barne-uretako arrantza, itsaski-bilketa eta arrain hazkuntza, ehiza eta
ibai-aintziretako arrantza.
11. Ur erabilerak, kanale eta ureztaketak, urak osoki Euskadin kurri daitezenean, energi produkzioa, banaketa eta garraiatzeko instalakuntzak, garraioa euskal lurraldetik kanpora irteten ez denean eta beraien erabilera beste
probintzia edo Komunitate Autonomoari kalterik egiten ez dionean: metalurak, urberoak eta lurpekoak. Hori guztiori Konstituzioaren 149.1.25 artikuluari kalte egiteke.
12. Laguntza soziala.
13. Irakaskuntzari, kulturari, arte, ongintza, ardura sozialari eta antzekoei
laguntzeko diren Fundazio eta Elkarteak berauek beren funtzioak ia erabat
Euskal Herrian betetzen dituztenean.
14. Adinera heldugabeen babes eta tutoregorako, gartzelatzeko eta gizartean berrintegratzeko erakunde eta etxeen antolaketa, erregimena eta funtzionamendua, gai zibil, gaztigu eta gartzelazkoez legegintza orokorrak dioenaren
arauera.
15. Farmazi antolaketa Konstituzioaren 149.1.16 artikuluaren erabakiaren arauera, bai eta higienea ere, Estatuto honen 18. artikuluan jarria kontutan harturik.
16. Zientzien eta tekniken ikerpena, Estatuarekin koordinatuki.
17. Kultura, Konstituzioaren 149.2 artikuluan erabakiari kalterik egiteke.
18. Arte Ederrak irakasteko eta berauek bultzatzeko daudekeen Erakundeak. Eskulangintza.
19. Kultur, histori, arte, monumentu, arkeologi eta zientzi ondareak, exportazio eta expoliazioaren kontra, esandako ondare horien alde Estatuak
ezarriko dituen arauak eta beharkiak Komunitate Autonomoak bere gain hartuko dituelarik.
20. Artxiboak, Bibliotekak eta Museoak, Estatuak berorien titulartasunik
ez duenean.
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21. Nekazal eta Jabeko Ganbarak, Arrantzaleen Kofradiak, Merkatalgo,
Industri eta Nabigazio Ganbarak, atzerriarekiko merkatalgoan Estatuaren konpetentziari kalterik egiteke.
22. Kolegio Profesional eta profesio tituludunen betearaztea, Konstituzioaren 36. eta 139. artikuluetan erabakiari kalterik egiteke. Estatuaren legeen arauera notariak izendatzea.
23. Kooperatibak, Seguru Sozialean sartu gabe dauden Mutualitate eta
Posituak, beti ere Merkatal legegintza orokorrak dioenaren arauera.
24. Euskadiko sektore publiko propioa, Estatuto honetako beste arau batzuk hura ukitzen ez duten neurrian.
25. Ekonomiaren bultzapen eta aurrerabidea eta Euskal Herriko ekintza
ekonomikoaren plangintza, ekonomiaren antolaketa orokorraren arauera.
26. Kredito gorporatibo, publiko eta lurraldezkorako Erakundeak, eta Aurrezki Kutxak, Estatuak kredito eta bankaren ordenamenduaz ezarriko dituen
oinarriak eta monetar politika orokorraren barrutia errespetatuz.
27. Barne merkatalgoa, prezioen politika orokorraren, Estatu barruan
ondasunen joanetorri librearen eta konkurrentziaren aldeko legegintzari kalterik egiteke. Feriak eta barneko merkatuak. Jatorrizko izena eta iragarbidea
Estatuarekin koordinatuki.
28. Kontsumitzaile eta erabiltzailearen defentsa, goiko apartatuan mugatzen den bezala.
29. Merkatalgo Burtsa eta gainerantzeko merkantziak eta baloreak kontratatzeko zentroak antolatu eta erregulatzea, merkatal legeen arauera.
30. Industria, segurtasun, garrantzi militar eta osasun arrazoiengatik eta
lege berezipean diratekeen industrien ezarkuntza, zabalpen eta lekualdatzea
izan ezik, ez eta funtzio hauetarako legegintza espezifikoa behar duten guztiak
ere, eta atzerritar teknologiaren transferentzia egiteko aldez aurretiko kontratoak behar dituztenak ere ez. Industri sektoreen berrestrukturaketan Estatuak
ezarriko dituen planak aurrera eraman eta betetzea Euskal Herriari dagokio.
31. Lurralde, kosta, hirigintza eta etxebizitzen antolaketa.
32. Trenbideak, lehor, itsaso, ibai eta kablezko garraioak, portuak, heli272
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portuak, aireportuak eta Euskal Herriko Meteorologi Zerbitzua, Konstituzioaren 149.1.20 artikuluaren erabakiari kalterik egiteke. Kontratatzeko zentroak
eta garraio arazoei dagokienez kargarako bukalekuak ere bai.
33. Interes orokorraren legezko kalifikapenik ez duten Lan Publikoak,
edo eta berauen betetzeak beste lurralderik ukituko ez dutenak.
34. Kamio-bideei dagozkienetan, Konstituzioaren 148. artikuluaren 1
zenbakiaren 5. apartatuan bildurik dauden konpetentziez gainera, Herrialde
Historikoetako Diputazio Foralek osorik gordeko dituzte beren baitan dituzten
erregimen juridiko eta konpetentziak, edo eta, hala nahi izanez gero, Estatutuaren 3. artikuluaren arauera berrartuko dituztenak.
35. Kasino, joko eta apustuak Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas
deritzenak izan ezik.
36. Turismo eta Kirolak. Aisia eta Atsedena.
37. Euskal Herriko Estatistika, beraren helburu eta konpetentzietarako.
38. Ikusgarriak.
39. Komunitatearen aurrerabidea. Emakume kondizioaren arazoa. Haur,
gazte eta hirugarren adinekoen aldeko politika.
11. artikulua
1. Euskadiko Komunitate Autonomoaren konpetentziapekoa da, beraren
barrutian, Estatuaren oinarrizko legegintzaren aurrerabide legislatiboa eta beronen betearaztea, ondoko gaiotan:
a) Ingurugiroa eta ekologia.
b) Ezinbesteko desjabetzea, kontratu eta kontzesio administratiboak, guztiok berari dagozkion konpetentzietan, eta Euskal Herriko Administrazioaren
erantzukizun-sistema.
c) Euskal Herriko arrantza-sektorearen antolaketa.
2. Euskadiko Komunitate Autonomoaren konpetentziapean dago, halaber, beraren barrutian, ondoko gaion oinarrien aurrerabide legislatiboa eta
beronen betearaztea, beti ere beroriek seinalatzen dituzten mugen arauera:
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a) Kredito, banka eta aseguroen antolaketa.
b) Oinarrizko baliabideak eta beharrenezko zerbitzuak sektore publikoari
erreserbatzea, monopoliozkoak direnean bereziki, bai eta gehiengoaren interesak hala eskatzen duenean enpresetan eskua izatea ere.
c) Meatze eta energiarekiko erregimena. Baliabide geotermikoak.
12. artikulua
Euskal Herriko Komunitate Autonomoari ondoko gaietan Estatuaren legegintzaren betearaztea dagokio:
1. Gartzelei buruzko legegintza.
2. Lanari buruzko legegintza, lan harremanei dagozkienetan Estatuak
gaur egun dituen ahalmen eta konpetentziak bere gain hartuz, bai eta, Estatuaren goi inspekzioarekin batera, lanari buruzko legeak betearazteko haren
zerbitzuak eratu, zuzendu eta babesteko ahalmena ere, langileen kualifikazioa
eta hezkuntza osoa bultza daitezen lan-baldintzak gizartearen aurrerabide eta
aitzinamenduari egokitzen saiatuz.
3. Jabegoaren Erregistratzaileen, Ganbio eta Burtsako Agenteen eta
Merkatal Korredoreen izendapena. Eta hala behar balitz, berauei dagozkien
mugen finkaketan esku izatea.
4. Jabego intelektual eta industriazkoa.
5. Pisuak eta neurriak; metalen kontrastea.
6. Euskal Herrian egingo diren nazioarteko feriak.
7. Komunitate Autonomoaren lurralde barrutiko Estatuaren sektore publikoa, hura egoki zaizkion kasu eta egitekoetan eskuhartzaile izanik.
8. Gehiengoaren interesekotzat jotako portu eta aireportuak, Estatuak
berorien zuzenkako gestioa beretzat erreserbatzen ez duenean.
9. Merkantzia eta bidaztien garraioaren ordenamendua, hasiera eta amaia
Komunitate Autonomoaren lurralde barrutian denean, garraio hori Konstituzioaren 149. artikuluaren 1. apartatuaren 21. zenbakiak dioenez, titulartasun
estatalaren azpiegituraren bidezkoa izan arren, Estatuak bere gain hartuko
duen zuzenkako betearazteari kalterik egiteke.
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10. Itsas salbamendua eta Euskal kostari dagozkion Estatuaren uretan industri isuri eta gai kutsakorren arazoa.
13. artikulua
1. Justizi Administrazioari dagokionez, justizia militarra alde batera utzirik, Euskadiko Komunitate Autonomoaren esku egongo dira, bere barrutian,
Justizi Boterearen eta Justizi Boterearen Kontseilu Nagusiaren Lege Organikoek Gobernuari ezagutu, erreserbatu edo gainjartzen dizkioten ahalmenak.
2. Lege orokorren arauera, Estatuari ez besteri dagokio, osorik, barkatzeko eskubidea eta Ministraritza Fiskalaren antolaketa eta funtzionamendua.
14. artikulua
1. Euskal Herriko jurisdikzio organoen konpetentzia ondoko hauetara hedatzen da:
a) Zibil mailan instantzia eta gradu guztietara, Euskadiko Zuzenbide Zibil
Foralaren gaietan kasazio eta berrikusketazko errekurtsoak barne direlarik.
b) Gaztigatzeko eta sozial mailan, instantzia eta gradu guztietara, kasazio
eta berrikusketazko errekurtsoak izan ezik.
c) Kontentzioso-administratibo mailan eta Komunitate Autonomoak legegintza exklusiboa dueneko gaietan instantzia eta gradu guztietara, beraiek
Euskal Herriko Administrazioak diktaturikoak izanez gero, eta lehen instantzian, aldiz, Estatuko Administrazioak diktaturikoak baldin badira.
d) Euskal Herriko organo judizialen arteko konpetentzi arazoetara.
e) Jabegoaren Erregistroetan sarrera eduki behar duten Euskal Zuzenbide
bereziaren dokumentuen kalifikapenari buruzko errekurtsoetara.
2. Beste gainerantzeko gaietan, Auzitegi Gorenean legeen arauerako
errekurtsoak sar daitezke. Auzitegi Gorenak, gainera, Euskadiko organo judizialen eta Estatuko besteen arteko arazoak ere erabakiko ditu.
15. artikulua
Euskal Herriari dagokio, Parlamentuak emandako legeaz, eta Konstituzioaren 54. artikuluan ezartzen den erakundeari dagokionez, antzeko organo
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bat sortu eta eratzea, berorren bidez harekin koordinatuz aipaturiko artikuluan
diren funtzioak eta Euskal Biltzarreak gomenda diezazkiokeen beste edonolakoak ere bete ditzan.
16. artikulua
Konstituzioaren lehen erabaki gehigarrian erabakitzen dena aplikatzeko,
irakaskuntza, zabalera, maila, gradu, era eta espezialitate guztietan, Euskal
Herriko Komunitate Autonomoaren konpetentziapean dago, Konstituzioaren
27. artikuluaren eta berori zehaztuko duten Lege Organikoei, haren 140.1.30
artikuluak Estatuari ematen dizkion ahalmenei eta guztiori betetzeko eta bermatzeko behar den goi inspekzioari kalterik egiteke.
17. artikulua
1. Konstituzioaren lehen erabaki gehigarrian aurrikusten denez, erregimen
forala gaurkotzeko prozesuaren bitartez, Euskadiko Erakundeei, Estatutu honetan zehazten den moduan, zera dagokie, pertsonak eta ondasunak babesteko
eta lurralde autonomoaren barruan Ordenu Publikoa gordetzeko Polizia Autonomoaren erregimena, Estatuaren Segurtasun-Indarren eta Gorputzen eskuetan, komunitatez kanpotik edo gainetik gertatuko diren polizi zerbitzuak geratzen direlarik, hala nola portuak, aireportuak, kostak, mugak eta aduanak
zaintzea, lurralde nazionalean sar-irteten diren espainol zein atzerritarren kontrola, erbestetasun, extradizio eta expultsioaren erregimen orokorra, emigrazio
eta inmigrazio, pasaporteak, nortasun-dokumentu nazionala, harma eta lehergailuak, Estatuaren agiri fiskala, kontrabandoa eta Estatuari egindako iruzur
fiskala.
2. Euskal Polizia Autonomoaren Aginte Gorena Euskadiko Gobernuari
dagokio, Diputazio Foralek eta Gorporazio Lokalek izan ditzaketen eskubideei
kalterik egiteke.
3. Polizia Judiziala eta funtzio hauek beteko dituzten gorputzak, Justizi
Administrazioaren zerbitzurako eta beronen begipean eratuko dira, beti ere
lege prozesaletan datozen neurrien arauera.
4. Polizia Autonomo eta Estatuaren Gorputz eta Segurtasun-Indarren
koordinaketarako, Segurtasunerako Batzarrea eratuko da, Estatuaren eta Komunitate Autonomoaren ordezkari kopuru berdinez osatua.
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5. Hasteko, Euskal Herriko Polizia Autonomoak ondokoek osatuko dituzte:
a) Arabako Diputazio Foraleko Miñoien Gorputzak, oraindik dirauenak.
b) Bizkaiko eta Gipuzkoako Diputazioen menpean egongo diren Miñoien
eta Mikeleteen Gorputzek, prezeptu honen bidez berriro eraikitzen direnak.
Geroago, Euskal Herriko erakundeek goiko apartatu horietan aipatu direnak bateratzea erabaki dezakete, edo eta, hartu dituzten konpetentziak zuzen
betetzeko eraketa berria egitea.
Guztiori, ordezkaritza eta ohizko eginbideei dagozkienetan, Miñoi eta Mikeleteen iraupenari kalterik egiteke.
6. Goiko zenbakietan jarri direnak erabaki arren, Komunitate Autonomoan ordenu publikoa gordetzeko, Estatuaren Segurtasunerako Gorputz eta
Indarrek hurrengo kasuotan esku izan dezakete:
a) Euskadiko Gobernuak horrela eska diezaienean, haien eskuhartzea haren eskabidez berriro utziz.
b) Beren kabuz, Estatuaren interes orokorra larriki konprometaturik aurkitzen dela iruditzen zaienean, artikulu honetako 4. zenbakian aipatzen den
Segurtasunerako Batzarrearen onarpena beharrezkoa izango delarik. Parte
hartzeko behar gorria balitz eta Konstituzioak zuzenik gomendatzen dizkien
funtzio eta egitekoak betetzeko, Estatuaren Segurtasun-Gorputz eta Indarrek
eskuhar lezakete, horren erantzule bakarra Gobernua izanik, beti ere Gorte
Jeneralei guzti horren berri emanez. Gorte Jeneralak, prozedura konstituzionalaren bidez, berei dagozkien konpetentziez baliatu ahalko dira.
7. Alarma, salbuespen eta setio egoera aldarrika balitez, Euskal Herriko
polizi indar guztiak agintari zibil edo militar egokiaren zuzenkako agindupean
jarriko lirateke, gaiok erregelatzen dituen legegintzaren arauera.
18. artikulua
1. Barneko osasuna dela eta Euskal Herriari dagokio Estatuko oinarrizko
legea lege berriz aurrera eramatea eta betetzea.
2. Seguru Soziala dela eta, Euskal Herriari dagokio:
a) Estatuko oinarrizko legea lege berriz aurrera eramatea eta betetzea,
berorren erregimen ekonomikoa itxuratzen duten arauak salbu.
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b) Seguru Sozialaren erregimen ekonomikoaren gestioa.
3. Berebat dagokio Euskal Herriari farmazi produktoez Estatuaren legeak
betearaztea.
4. Xede horiek lortzeko, bere barrutian, Komunitate Autonomoak organizatu eta administratu ahalko ditu goian aipaturikoez zerikusirik duketen zerbitzu guztiak, Osasun eta Seguru Sozialari dagozkienetan instituzio, erakunde
eta fundazioei bere babesa emango dielarik, artikulu honetan harrotzen diren
funtzioak eta konpetentziak betetzen diren ala ez jakiteko goren-gorengo inspekzioa Estatuaren eskutan egongo delarik.
5. Osasun eta Seguru Sozial gaietan hartuko dituzten konpetentziak erabiltzean, Euskal Botere Publikoak interesatu guztien partizipaketa demikratikora bilduko dira, eta baita langileen sindikatoenetara eta enpresarien asoziazioenetara ere, Legeak zertuko duenaren arauera.
19. artikulua
1. Euskal Herriari dagokio giza kominikabideei dagozkienetan Estatuko
oinarrizko arauen legeria aurrera eramatea, Konstituzioaren 20. artikuluan
agintzen dena beti ere errespetatuko delarik.
2. Titulartasun estatala duten komunikabideei aplikatu behar zaien arautegi bereziari dagokionez, goiko parrafoan aipatu diren gaien bururapena Estatutoarenarekin koordinatuko da.
3. Artikulu honetako lehen parrafoan esaten den bezala, Euskal Herriak
erregula, sor eta atxiki ditzake bere telebista, irrati eta prentsa propioa, eta,
oro har, bere helburuak lortzeko behar dituen giza komunikabide guztiak.
20. artikulua
1. Euskal Biltzarreak eskaturik, Estatuak Konstituzioari jarraiki Lege Organikoz haren eskutan utziko edo ordezkatuko dituen beste puntu guztietan
Euskal Herriak legegintzazko eta exekuziozko konpetentziak izango ditu.
2. Euskal Herriko Komunitate Autonomoak Konstituzioko 150.1 artikuluaren arauera delegatzen zaion legeria egokia diktatzeko ahalmena izango
du, delako agindu horretan seinalatzen den lege barrutia Gorte Nagusiek onar
dezatenean.
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3. Estatutoaren bidez bere esku utzi diren gaiak ukitzen dituzten tratu eta
komenioak burutuko ditu Euskal Herriak. Ezin dezake inolako akordio edo
komeniok uki Euskal Herriaren atribuipen eta konpetentziarik, Konstituzioko
152.2 artikuluan seinalatzen den prozeduraz egiten ez bada behintzat, berorren 93. artikuluan aipatzen diren tratatuak salbu.
4. Bere konpetentzia soil ez diren gaietan, Estatuak Euskal Herriko Komunitate Autonomoari ematen dizkion exekuzio funtzioetan sartzen da administratzeko eskubidea halaber, zerbitzuei dagozkien antolaketaren barne arautegiak diktatzekoa ere.
5. Akordioak eta komenioak, berebat aduanetako lege projektoak elaboratzeko garaian, Euskal Herriarentzat interes berezia badute, Euskal Gobernuari guztiorren berri emango zaio.
6. Baldin eta bestela ezertxo ere esaten ez bada, aurreko artikuluetako
konpetentzia guztiak eta Estatuto honetako beste zenbait, Euskal Herriko lurralde esparruari dagozkio.
21. artikulua
Bere konpetentzia exklusiboetako gaietan Euskal Herriak duen eskubideak
lehentasun osoa izango du beste edozeinen ondoan eta honen ezean bakarrik
aplikatuko da Estatuaren eskubidea.
22. artikulua
1. Komuinitate Autonomoak komenioak zertu ditzake beste Komunitate
Autonomoekin berorien konpetentzia soil diren zerbitzuen gestioa egiteko eta
elkarri laguntzeko. Indarrean sartu baino lehen, komenio horien berri Gorte
Jeneralei eman behar zaie. Gorte Jeneralek edo eta Ganbaratakoren batek
komenioaren berri jakin eta 30 egun barru erreparorik jartzen badute, artikulu
honen hirugarren parrafoan aurrikusten den tramitea segitu beharko da. Epe
horren barruan erreparorik jartzen ez bada, komenioa indarrean sartuko da.
2. Komunitate Autonomoak komenioak zertu ditzake beste Herrialde
Historiko foralekin berorien konpetentzigai diren zerbitzuen gestioa egiteko
eta elkarri laguntzeko, horien berri Gorte Jeneralei ematea beharrezkoa delarik. Berri eman eta handik 20 egunetara komenioak indarrean sartuko dira.
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3. Komunitate Auitonomoak zertu ditzake kooperazio akordioak. Beste
Komunitate Autonomo batzurekin ere Gorte Jeneralen baimena aldez aurretik izango delarik.
23. artikulua
1. Euskal Lurraldean Estatuko Administrazio zibila Komunitate Autonomoaren esparru geografikoari egokituko zaio.
2. Konstituzioko 154. artikuluak dioen bezala, administrazio hori Gobernuak izendaturiko Ordezkari batek zuzendu eta koordinatuko du, hala behar
izanez gero, Komunitate Autonomoaren Administrazio propioarekin.

II. BURUA
EUSKAL HERRIKO BOTEREEZ
ATARIKO KAPITULUA
24. artikulua
1. Euskal Herriaren botereak Biltzarre, Gobernu eta bere Lehendakariaren bidez mamituko dira.
2. Herrialde Historikoek beren erakunde foralak kontserbatu eta antolatu
egingo dituzte Estatuto honen 3. artikuluan erabakitzen denaren arauera.

I. KAPITULUA
Euskal Biltzarreaz
25. artikulua
1. Euskal Biltzarreak ahalmen legislatiboa izango du, bere presupostuak
onartuko ditu eta Euskal Gobernuaren ekintza bultzatu eta kontrolatuko. Guztiori Estatuto honen 37. artikuluan aipatzen diren erakundeen konpetentziei
kalterik egiteke.
2. Biltzarrea ukiezina da.
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26. artikulua
1. Euskal Biltzarrea osatuko duten ordezkariak zenbaki berdinez hautatuak izango dira Herrialde Historiko bakoitzetik, hauteskunde orokor, lokabe,
zuzen eta sekretoaren bidez.
2. Hauteskunde barrutia Herrialde Historikoari berari dagokiona da.
3. Herrialde Historiko bakoitzean hauteskundeak egiteko erabiliko den
irizpidea errepresentazio proporzionalarena izango da.
4. Euskal Biltzarrea lau urtez behin hautatuko da.
5. Euskal Herriko Hauteskunde Lege batek erregulatuko du bere kideen
hautapena eta bere barrutian halako postu eta kargurako postuan edo karguan egoteko norbait ez-hautagarri eta ez-konpatible izateko arrazoiak seinalatuko ditu.
6. Euskal Biltzarreko kideak ukiezinak izango dira beren kargugintzan
azalduko dituzten boza eta iritziak medio.
Horien aginpideak dirauen bitartean, Komunitate Autonomoaren esparruan egin delitoengatik, ezingo da beroriek atxilotzerik nahiz gordetzerik
izango, delito nabarien kasuan ez bada, hobenduri diren, preso hartu, auzitan
sartu eta juzkatu behar diren ala ez erabakitzea Euskal Herriko Auzitegi Gorenari dagokiolarik. Euskal Herriko esparrutik kanpora, beroriek izan dezaketen
erantzukizun penala Auzitegi Goreneko Penal Aretoan eska daiteke.
27. artikulua
1. Biltzarreak, bere bazkideen artetik, Lehendakaria eta Mahaia aukeratuko ditu, eta Diputazio iraunkor batek Plenoan eta Batzordeetan ihardungo du.
Biltzarreak bere barne-araudia zehaztu eta finkatuko du, bazkideen gehiengo absolutuz onartu beharko delarik.
Biltzarreak bere aintzin-kontua onartuko du eta bere pertsonalaren Estatutoa.
2. Bilerak egiteko denboraldi arruntak urtean gutxienez zortzi hilabete
iraungo du.
3. Ganbarak bilera bereziak egin ditzake, baldin eta Gobernuak, Diputazio Iraunkorrak nahiz bazkideen herenak hala eskatzen badute. Bilera berezie281
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tara deitzeko, eguneko gai zerrenda eman beharko da eta hura agortu ondoren, bukatutzat emango dira.
4. Legegintzaren iniziatiba honako hauei dagokie: Biltzarreko bazkideei,
Gobernuari eta Estatuto honetako 37. artikuluan aipatzen diren erakunde
errepresentatiboei, legeak aipatzen duen gisan, Biltzarreko bazkideek eskubidea izango dute, bai Plenoan bai Batzordeetan, galderak, eskariak, interpelazioak eta mozioak egiteko, arautegian erabakiko denaren arauera. Lege proposamendua egiteko herri iniziatiba, Euskal Biltzarreak tramitatu beharko
duenean, honek berak erregulatuko du lege bidez, Konstituzioko 83. artikuluan aurrikusten den Lege Organikoan finkatuko denaren arauera.
5. Euskal Gobernuko lehendakariak aldarrikatuko ditu Biltzarrearen legeak eta berorrek aginduko du berorien argitalpena «Euskal Herriko Aldizkari
Ofizialean» legeak onartu eta hamabost egun barru, bai «Boletín Oficial del
Estado»-n ere. Indarrean noiz sartuko diren jakiteko, «Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean» argitara eman zeneko eguna izango da kontutan.
28. artikulua
Gainera, Euskal Biltzarreari dagokio:
a) Euskal Herriko ordezkari izango diren senadoreak izendatzea, Konstituzioaren 69.5 artikuluak dioenez, horretarako Euskal Biltzarreak berak emango duen lege batez seinalatuko duen prozeduraren arauera.
b) Estatuko Gobernuari legegai bat eskatzea edota Kongresoko mahaiari
lege proposamen bat bidaltzea Euskal Biltzarreko bazkideak Ganbara horren
aurrean delegatuz proposamena defenda dezaten.
c) Inkonstituzionaltasunaren errekurtsoa jartzea.

II. KAPITULUA
Euskal Gobernua eta Lehendakaria
29. artikulua
Euskal Herriko funtzio exekutibo eta administratiboak bere eskutan dituen
organo kolegiatua Euskal Gobernua da.
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30. artikulua
Gobernuaren atribuzioak eta bere organizazioa, Lehendakari batengan
eta Kontseilariengan oinarriturik, halaber beronen bazkideen Estatutoa, Biltzarreak erregulatuko ditu.
31. artikulua
1. Euskal Gobernua bertan behera geratzen da Biltzarre nagusirako hauteskundeak egin ondoren, Biltzarreak bere konfidantza kentzen dionean, edota Lehendakaria hiltzen denean.
2. Uzten duen Gobernua funtziotan jarraituko da harik eta Gobernu berriak kargu berria hartu arte.
32. artikulua
1. Gobernuak gorputz bakar emango du bere egintzen erantzun politikoa
Euskal Biltzarrearen aurrean, horretaz aparte bazkide bakoitzak bere gestioaren erantzukizun zuzena duelarik.
2. Gobernuko Lehendakaria eta bazkideak, aginpidean dirauen bitartean,
Komunitate Autonomoan egin delitoengatik, ezingo dira atxilotzerik eta gordetzerik izango, delito nabarien kasuan ez bada, hobenduri diren, preso hartu,
auzitan sartu eta juzkatu behar diren ala ez erabakitzea Euskal Herriko Justizi
Auzitegi Gorenari dagokiolarik. Euskal Herriko barrutitik kanpora, beroriek
izan dezaketen erantzukizun penala eskatu ahalko da Auzitegi Goreneko Penal Aretoan.
33. artikulua
1. Gobernuko Lehendakaria Euskal Biltzarreak hautatuko du bere bazkideen artetik, Erregeak izendatuko duelarik.
2. Lehendakariak hautatu eta bereziko ditu Gobernuko bazkideak, berauen ihardunbidea zuzenduz. Halaber, berak du Euskal Herriko ordezkaritza
gorena eta Estatuaren ordezkaritza arrunta lurralde honetan.
3. Euskal Biltzarraren lege batez erabakiko da lehendakaria hautatzeko modua, beraren atribuzioak, baita Gobernuaren eta Biltzarrearen harremanak ere.
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III. KAPITULUA
Justizi Administrazioa Euskal Herrian
34. artikulua
1. Euskal Herriko Justizi Administrazioaren antolaketa, zeinak gailurrean
Auzitegi Nagusi bat izango baitu Komunitate Autonomo osoan konpetentzia
izango duena, berrorren aurrean agortuko direlarik bata bestearen ondoko
prozeso eskabideak. Botere Judizialaren Lege Organikoan datorrenaren
arauera egituratuko da.
Konstituzioko 152. artikuluan erabakitzen denari jarraiki, Komunitate Autonomoak probintziak baino ingurune txikiagoa duten barruti judizialak eratzen parte hartuko du, bai berorien hiriburua seinalatzen ere, dena-den horren
muga finkatuz.
2. Euskal Herriko Justizi Auzitegi Goreneko Presidentea Erregeak izendatuko du.
3. Komunitate Autonomoaren barrutian ekintza herritarren ihardunaldiei
erraztasunak emango zaizkie bai Justizi Administrazioan parte hartzen utzi ere
Epaimahaia eraikiz, prozeso legeak erabakitzen duen prozeso penalen erara
eta arauera.
35. artikulua
1. Magistratu, Epaikari eta Idazkarien izendapena Botere Judizialaren
eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko Lege Organikoetan aurrikusten
den bezalaxe egingo da, Euskal Zuzenbide Forala eta euskara ezagutzen dutenei lehentasuna emanez, izatasuna eta auzotasuna dela eta, salbuespenik
egin gabe.
2. Komunitate Autonomoaren eskakizunei jarraiki, organo konpetenteak
deia zabalduko du lehiaketa eta oposizioetara Euskal Herriko Magistratu,
Epaikari eta Idazkarien postu hutsak betetzeko, Botere Judizialaren Lege Organikoak agintzen duen bezala. Lehiaketa eta oposizio horietan hutsik geratuko liratekeen postu hutsak Euskal Herriko Justizi Auzitegi Gorenak beteko lituzke, honelako kasuetarako Botere Judizialaren Lege Organikoan aipatzen
diren arauak aplikatuz.
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3. Bere eremuan Komunitate Autonomoari dagokio Justizi Administrazio zerbitzuko pertsonala eta bere funtzionamendurako behar diren medio
materialak eta ekonomikoak hornitzea, Botere Judizialaren Lege Organikoak
eskubide hori Gobernuaren eskutan uzten duen hitz beretan, pertsonala hornitzeko sistemetan Euskal Zuzenbide Forala eta euskara ezagutzen dutenei
lehentasuna emango zaielarik.
4. Komunitate Autonomo eta Justizi Ministeritzaren artean behar besteko
kolaborazioa izango da Euskal Herriak hartu duen konpetentzia guztiz gestio
egokiz betetzeko.
36. artikulua
Euskal Polizia autonomoa, Polizia Judizial gisa ari denean, Justizi Administrazioaren zerbitzuko eta dependentziaren barruan egongo da, prozesu legeetan agintzen den arauera.

IV. KAPITULUA
Lurralde Historikoen Instituzioei buruz
37. artikulua
1. Herrialde Historikoen organo foralak horietako bakoitzaren erregimen
juridiko propioaren arauera antolatuko dira.
2. Estatuto honetan erabakitakoak ez darama berez Herrialde Historiko
bakoitzaren erregimen foral bereziaren izaeraren eta erregimen pribatiboen
konpetentzien edukiaren aldakuntzarik.
3. Nolanahi ere, konpetentzia esklusiboak izango dituzte, bakoitzak bere
lurraldean, ondoko gai hauei dagokienez:
a) Beren instituzio propioen antolamendu, erregimen eta ihardunbidea.
b) Beren presupostuen prestaketa eta onarpena.
c) Probintziako neurrien barruan dauden esparru supramunizipaleko lurraldeen mugaketa.
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d) Probintzia eta Udaletako ondasunen erregimena, nahiz daitezen publikoak edo patrimonialak, propioak edo komunalak.
e) Udaletako hauteskunde erregimena.
f) Estatuto honetan seinalatuko diren guztiak edo eta berorien eskutan
utziko direnak.
4. Beren esku izango dute, baita ere, beren lurralde barrutian, Euskal Biltzarreak zehaztutako gaien aurrerabidea eta burutzea.
5. Lurralde Historikoen ordezkaritza organoak hautatzerakoan, hauteskunde orokor, lokabe, zuzen, sekreto eta proporziozko ordezkaritzazko irizpideak erabiliko dira, lurralde bakoitzeko zona guztien ordezkaritza egokia
emango duten hauteskunde esparruak antolatuz.

V. KAPITULUA
Euskal Herriko ahalmenen kontrolari buruz
38. artikulua
1. Euskal Biltzarrearen legeak, beren konstituzionalitatearen kontrolerako
Auzitegi Konstituzionalari menpekotuko zaizkio bakarrik.
2. Konstituzioko 150.1 artikuluan aurrikusten diren supuestoetan artikulu
berorretan esaten denaren arauera jokatuko da.
3. Euskal Herriko administrazio eta exekuzio organoetatik etorririko ekintza, akordio eta arau reglamentarioak errekurrigarri izango dira jurisdikzio
kontentzioso-administratiboaren aurrean.
39. artikulua
Komunitate Autonomoaren eta Herrialde Historiko bakoitzaren instituzioen artean sor daitezkeen liskarrak Euskal Gobernuak eta interesaturik dagoen lurraldeko Diputazio Foralak erdibana izendatutako ordezkariek osaturiko eta Euskal Herriko Justizi Auzitegi Goreneko presidenteak presiditutako
arbitro batzorde baten erabakiari menpetuko zaizkio, Euskal Biltzarrearen lege
batek erabakiriko prozeduraren arauera.
286

AUTONOMIA ESTATUTUA

III. BURUA
HAZIENDA ETA ONDAREA
40. artikulua
Berari dagozkion eginbehar eta finantziaketak egokienik buru ditzan Euskal Herriak bere Hazienda Autonomoa izango du.
41. artikulua
1. Estatu eta Euskal Herriaren arteko zerga mailako harremanak, aintzinako erara, Kontzertu ekonomiko eta Komenio sistemaz erregulatuak izango dira.
2- Kontzertu Erregimenaren edukiak ondoko printzipio eta oinarriak
errespetatuko ditu eta beroriei egokituko zaie:
a) Herrialde Historikoetako instituzio bidezkoek, bere esparruan, zerga
erregimena mantendu, ezarri eta erregulatu ahal izango dute, Estatuaren egitura orokor inpositiboari, kontzertu berean Estatuarekin koordinazio, fiskal
armonizazio eta kolaborazioa izateko agertzen diren arauei eta Komunitate
Autonomoaren barruan helburu berdinak lortzeko euskal Biltzarreak diktatuko
dituenei kasu eginez. Kontzertua Legez onartuko da.
b) Zerga guztien exakzio, gestio, likidazio, bilketa eta inspekzioa, Aduanen Errentan sartzen direnak eta gaurregun Monopolio Fiskalen bidez biltzen
direnak izan ezik, Herrialde Historiko bakoitzean, bertako Diputazio Foralek
egingo dute, guztiori Estatuarekin behar den kolaborazioaren eta beronen goigoiko inspekzioaren kaltetan izan gabe.
c) Herrialde Historikoetako erakunde konpetenteek gisako akordioak hartuko dituzte Estatuak lurralde komunari aplikatzea erabakiko dituen exzepzio
eta koiuntural jitezko arau fiskalak bakoitzak bere lurraldean aplika ditzan,
haietan hainbat denbora egingo dutelarik zutik hemengoetan.
d) Euskal Herriak Estatuari egingo dion aportazioa kopuru oso bat izango
da, eta komunitate autonomoak bere gain hartzen ez dituen Estatuak hartutako kargen kontribuzio gisa lurralde bakoitzak emandako kopuruez osatuko da.
e) Aipaturiko kopuru osoa osatzen duten lurralde bakoitzari dagozkion
kopuruak izendatzeko eta erabakitzen diren epeetan berritzeko, batzorde mix287
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to bat osatuko da, zein alde batetik Diputazio Foral bakoitzeko ordezkari batez
eta Euskal Gobernuko beste hainbestez eta, bestetik, Estatu Administrazioko
beste hainbeste ordezkariz osatuko baita. Honela ematea erabakiko den kopurua Legez onartua izango da Kontzertuan seinalatuko den aldioro, urtekal
gaurkotu daitekeelarik Kontzertuan seinalatuko den prozeduraz.
f) 138. eta 156. artikuluetan aipatzen den solidaritate printzipioaren
arauera aplikatuko da Kontzertu erregimena.
42. artikulua
Euskal Herriko Hazienda Orokorraren sarrerak honela izango dira:
a) Herrialde Historikoak Euskal Herriko presupostu gastuetarako egindako kontribuzioaren adierazgarri bezala Diputazio Foralek emandako emaitzak.
Euskal Biltzarreko lege batek erabakiko ditu banaketa berdintasunerako irizpide eta Herrialde Historiko bakoitzaren aportazioak erabaki eta emateko erabiliko den prozedura.
b) Euskal Biltzarreak erabakiko dituen Komununitate Autonomoaren zerga propioen etekinak, Komunitate Autonomoen finantzaketaz Konstituzioko
157. artikuluan eta Lege Organikoan esaten denaren arauera.
c) Territorioen arteko Konpentsazio Fondotik egindako transferentziak
eta Estatuko presupostu orokorren kargura eta kontura beste zenbait emaitza.
d) Bere patrimoniotik sorturiko etekinak eta eskubide pribatuzko sarrerak.
e) Kredito operazioen eta zor emisioen produktoa.
f) Konstituzioan eta Estatuto honetan erabakitakoaren arauera antola daitekeen beste edozein sarrera.
43. artikulua
1. Euskal Komunitate Autonomoaren jabegoarenak izango dira aurrerantzean Komunitate honek bere gain hartu dituen zerbitzu eta konpetentziekin
zerikusirik duten Estatuaren edo eta beste organismo publikoen eskubideak
eta ondasunak.
2. Euskal Biltzarreak erabakiko du eskubide eta ondasun horien jabegoa
edo erabilpena Euskal Herriko zein organori utziko zaion.
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3. Euskal Biltzarrearen lege batek erregulatuko du Euskal Herriko ondarearen administrazio, defentsa eta kontserbazioa.
44. artikulua
Euskal Herriko presupostu orokorrek bere barne hartuko dituzte aktibitate
publiko orokorraren diru-sarrera eta gastuak; Euskal Gobernuak elaboratuko
ditu eta Euskal Biltzarreak onartuko, berak ezartzen dituen arauen arauera.
45. artikulua
1. Euskal Herriko Komunitate Autonomoak inbertsio gastuak finantzatzeko zor publikoaren agiriak eman ditzake.
2. Emisioen kopurua eta ezaugarriak politika kreditiziaren antolaketa orokorraren arauerakoak izango dira eta Estatuaz kolaboratuz egingo.
3. Emango dituen tituluak, ondorio guztietarako, fondo publiko bezala
joko dira.

IV. BURUA
ESTATUTOAREN ERREFORMA
46. artikulua
1. Prozedura honi jarraiki egingo da Estatutoaren erreforma:
a) Euskal Biltzarreari dagokio aurrea hartzea, bere bazkideetako bostetik
batek Euskal Gobernuari edo Espainol Estatuko Gorte Jeneralei proposatu
ondoren.
b) Euskal Biltzarreak gehiengo absolutuz onartu behar du proposamena.
c) Dena dela, ezinbestekoa da Lege Organikoaren bidez Estatuko Gorte
Jeneralen onarpena.
d) Azkenik, referendumaren bitartez hautesleek ontzat eman beharko
dute.
2. Estatuak espreski beronen eskutan ordezkatu eta gero, Euskal Gobernuak badu eskubiderik artikulu honen gai diren referendumetara dei egiteko.
289

AUTONOMIA ESTATUTUA

47. artikulua
1. Aurreko artikuluan besterik erabaki arren, erreformaren helburua eta
xedea Euskal Herriko botereen antolaketaren aldaketa soila litzatekeenean,
eta Komunitate Autonomoaren eta Estatuaren arteko harremanekin zerikusirik ez lukeenean edo eta Herrialde Historikoen erregimen foral propioek ukituko ez lituzkeenean, ondoan esango den bezala jokatuko da:
a) Erreforma proiektoa Euskal Parlamentuak elaboratuko du.
b) Gorte Jeneralei eta Junta Nagusiei aholkua eskatuko zaie.
c) Aholkua eskatu ondoko hogeita hamar egunetan erreformaz ukiturik
gertatuko litzatekeen organorik agertzen ez bada, behar diren baimenak lortu
ondoren, proposatu den testuaz referendum egiteko deia zabalduko da.
d) Azken buruan, Lege Organikoaren bidez emango den Gorte Jeneralen
onarpena galdegingo da.
e) c) letran seinalatu den epean kontsulta egin zaien organoetako batzuek
erreformaz ukiturik geratu direla aditzera ematen badute, 46. artikuluan aurrikusten den prozedurari helduko zaio, aipatu artikuluko 1 zenbakiko a) eta b)
apartatuetako tramiteak bete direla joko delarik.
2. Konstituzioko agindu iragankor laugarrenean aurrikusten den hipotesia
ematen bada, Kongresoak eta Senatuak, elkarrekin bileran bildurik eta berorien artean onartuko edo aukeratuko duten prozedura legezkoaren arauera,
gehiengo absolutuz, Estatutoaren erreformarako 46. artikuluan datozen betebeharretatik zein aplikatuko diren erabakiko dute, dena den, beharrezkoa
izango delarik organo foral konpetentearen onarpena, Lege Organikoaren
bitartea Gorte Jeneralen onarpen eta ukiturik geratu diren Herrialde guztietako referenduma.
3. Estatutoaren 17. artikuluko 6. zenbakian datorren b) letraren bigarren
intzisoa bazter utz daiteke baldin eta horretarako Kongreso eta Senatuko bostetik hiruren gehiengoa bada, eta behar diren baimen guztiekin eta referendumara deitu ondoren, Euskal Biltzarreak onartzen badu.
AGINDU GEHIGARRIA
Estatuto honetan finkatu den erregimen autonomikoaren onarpenak ez du
esan nahi, Euskal Herriari herri gisa historian barrena dagozkiokeen eskubi290
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deei uko egiten zaienik, ordenamendu juridikoak erabakitzen duenaren arauera gaurkotu daitezkeelarik.
AGINDU IRAGANKORRAK
Lehendabizikoa
Estatutoa erabat onartu eta 60 egun baino lehenago, Eusko Kontseilu Nagusiak Euskal Biltzarrea aukeratzeko hauteskundeak egin eraziko ditu, deia
zabaldu eta ondoko lau hilabeteetan ospatuko direlarik.
Halarik, Komunitate Autonomoa osatzen duen Herrialde Historiko bakoitzak bere hauteskunde barrutia eratuko du. Alderdi politiko, horien koalizio eta
talde elektoralek beren hautagaiak aurkez ditzakete hauteskunde barruti bakoitzean, beti ere zerrenda itxi eta blokeatuetan. Eskainuen banaketa, sistema
proportzionalez egingo da. Barruti bakoitzean hogei Parlamentari izango dira.
Hauteskundeak ospatu ondoan, hamabost egun baino lehenago, Eusko
Kontseilu Nagusiak arestian hautatua izan den Biltzarrea bil eraziko du Euskal
Gobernuko Lehendakaria aukera dezan.
Lehendakariak, hautatua izateko, lehenbiziko bozketan, Ganbararen
gehiengo abtsolutoa behar du, eta lortzen ez baldin badu, gehiengo sinplea
ondokoan edo hurrengoetan.
Biltzarrea eraiki eta ondoko hirurogei egunetan Gobernuko Lehendakaria
oraindik aukeratu gabe baldin bada, Ganbara desegin eta hauteskunde berriak
egingo dira.
Besterik ezinean eta ordezko gisa 1977ko ekainaren 15ean hauteskunde
orokorrak erregulatzeko eman ziren arauak aplikagarri daitezke, halaber oraino indarrean dagoen Diputatuen Kongresoko Arautegia.
Bigarrena
Estatuto honen arauera Komunitate Autonomoari dagozkion konpetentziak eta horien ariketarako beharko diren medio pertsonalak eta materialak
beronen esku nola utziko diren jakiteko, Euskal Gobernua eraiki eta hilabete
baino lehenago, Euskal Biltzarre eta Estatuko Gobernuko ordezkari kopuru
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berdinez osaturik dagokeen Batzorde mixtoak arau zehatzak emango ditu,
behar diren transferentziak banatuz.
Estatuto hau indarrean sartuko delarik, behin betiko transferiturik dirateke
ordurako Eusko Kontseilu Nagusiaren eskutan utzi ziren konpetentzia eta
errekurtso guztiak.
Transferentziak egin diren zerbitzu estatal edo beste edozein erakunde publikotan adskribaturik zeuden funtzionari eta pertsonek transferentzia egin orduan zituzketen moeta, maila eta era guztietako eskubideak izango dituzte.
Hirugarrena
1. Irakaskuntzaren alorrean egin beharreko transferentziak, bai ondareei
eta bai pertsonei dagokienez, zeinekin betetzen baititu Estatuak bere zerbitzuak gaurregun Euskal Herrian, bigarren agindu iragankorrean sortzen den
Transferentzi Batzorde Mixtoak ezarriko dituen egitarau eta kalendarioaren
arauera egingo dira.
2. Irakaskuntzako zerbitzuen eskualdaketa Komunitate Autonomoari
egingo zaio, edo eta Diputazio Foralei, hala beharrez gero.
Laugarrena
17. artikuluan aurrikusten denaren arauera sortuko den Seguritate Juntak
erabakiko ditu Polizi Autonomoko Gorputzen Estatutoa, Arautegia, hornizioak,
zenbakia, egitura eta nondik nola bildu beharrekoa. Horien buruak, Estatuko
Seguritate Gorputzetatik eta Indar Harmatuetako Buruzagi eta Ofizialen artetik
hautatuak izango dira, zeinak beren zerbitzuak gorputz horietan prestatzen dituzten bitartean Komunitate Autonomoen Polizi Legeak aurrikusten duen egoera
administratiboaren mendean egongo baitira, edo Defentsa eta Barne Arazoetako Ministeritzek erabakiko dutenaren mendean, azken kasu honetan militar forutik at geldituko liratekeelarik. Harma lizentziak, beti ere, Estatuari dagozkio.
Bosgarrena
Estatuto honen aplikapenerako sortuko den Transferentzi Batzorde Mixtoak burutuko ditu komenio egokiak, zeinen bidez Komunitate Autonomoak
bere esku hartuko baitu Seguru Sozialaren erregimen ekonomikoaren gestioa,
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beti batasunezko joerarekin eta solidaritatezko printzipioari jarraiki, gestio ordenatu batetarako komenio horietan erabakiko diren prozedura, epe eta konpromezuei jarraituz.
Seigarrena
19.2 artikuluan aurrikusten dena burutzeko, koordinaketa bat egingo da,
baldin eta Estatuak, kontzesio gisa, Euskal Komunitate Autonomoari tituluz
estatala izango litzatekeen telebistako kanale berri bat erabiltzeko ahalmena
emango balio. Kanale horrek Euskal Herriaren esparrua mugatu beharko
luke, eta aipatu kontzesioak aurrikusten duen eran gainera.
Zazpigarrena
1. Estatuto honek aipatzen dituen oinarrizko legeak edo lege orokorrak
Gorte Jeneralek elaboratzen ez dituzten bitartean, edo eta Euskal Biltzarreak
bere konpetentziako gaiei buruz legerik ematen ez duen bitartean, oraindaino
indarrean dirauen Estatuaren legeek jarraituko dute aurrerantzean ere gai horiei buruz, guztiorien burutzea Komunitate Autonomoaren esku egongo delarik Estatuto honetan aurrikusten diren diren kasuetan bederen.
2. Estatuto honen 23.1 artikuluan aurrikusten denak ez du trabarik suposatuko beren jite propioarengatik, eta lurralde esparruari dagokionez, Estatuko Administrazio Zibilaren zenbait zerbitzuk bere prestamenerako eska ditzakeen berezitasunentzako.
Zortzigarrena
Estatuto hau onartu ondoren ospatuko den lehen Kontzertu Ekonomikoa,
Arabarentzako indarrean dirauen Kontzertu Ekonomikoaren eduki materialean inspiratuko da, probintziarentzat inolako kalterik suposatu gabe, eta bertan ez da kontzertatuko alkoholei buruzko Estatuaren inposaketarik.
Bederatzigarrena
Behin Estatuto hau onartzen duen Lege Organikoa aldarrikatuz gero, Eusko Kontseilu Nagusiak har dezake, hala nahi izanez gero, bere izentzat «Euskal
Herriko Gobernu Probisional» deitura, orain arteko funtzio eta erregimen juridiko berarekin ordea, Lege horren lehen agindu iragankorrean aurrikusten
dena betearazi dadin arte.
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EKAINAREN 30EKO 7/1981 LEGEA,
JAURLARITZAREN LEGEARI BURUZKOA1

ZIOEN ADIERAZPENA
Euskal Herriko burujabetza-Erakundeak indarrean jartzeak zera eskatzen
du, Autonomia-Estatutoan eta bereziki II Idazpuruko II Atalburuan aginduta
dagoenaren arauera: Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzaren politikazko
ihardutze-erakunde eta Arduralaritza artezten duen erakunde denezko eratze
eta aginteei, Jaurlaritzako Lehendakariaren hautapen eta aginteei, eta Jaurlaritzaren eta Legebiltzarraren arteko harremanei buruzko legeak onartzea.
Honako lege honek eskakizun hoiei erantzutea du helburu, honako funtsezko irizpide hauek oinarri dituela:
Lehenengo eta behin, legegintza-erosotasunaren aldetikako arrazoiek
Jaurlaritzari, bere egitura, aginte eta Legebiltzarrarekingo harremanei buruzko arazo guztiak lege bakar baten erabiltzea komenigarri egiten dute. Horrela,
gainera, barne-egokitasun eta lege-argitasun haundiagoak lortzen dira gai horretan.
Bigarrenez, Autonomia-Estatutoaren II Idazpuruan egon eta legebiltzarbidezko eta, beraz, Legebiltzarraren aurrean erantzukizuna duen Eusko Jaurlaritza-eredu bat gauzatzen duten politika-irizpideei erabat eusten zaie.
Alde horretarik, Jaurlaritzaren Legebiltzarrarekiko politikazko erantzukizuna eta haren beharrezko iraunkortasuna elkarri egokitzeko, gaitzespen eskea
modu baikor batez araupetzen da, eske hori legebiltzarkideen seirenak egin
eta Jaurlaritzako Lehendakarigai baten izena barne eraman dezala eskatuz,
1

EHAA 46/1981.07.27. Aldatu:
– 5/1987 Konstituzio Auzitegiaren Epaiak, urtarrilaren 27koa (BOE 35/1987.02.10).
– 
14/1988 Legeak, urriaren 28koa, goren-kargudunen lansariei buruzkoa (EHAA
220/1988.11.23).
– 4/2005 Legeak, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunarakoa (EHAA
42/2005.03.02).
– 10/2012 Legeak, maiatzaren 30ekoa, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981
Legea erreformatzekoa (EHAA 111/2012.06.07).
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Legebiltzarrak, biltzarkideen erabateko gehiengoz gaitzespen-saloa onartzen
badu Lehendakarigaia Lehendakari-izendatuta gelditzen dela.
Hirugarrenez, Legeak Lehendakariarekiko eta gainontzeko Jaurlaritzako
eta Herri-Arduralaritzako goren karguekiko legebideak araupetzen ditu.
Horri buruz, Lehendakariari, Elkarte Autonomiadunaren goreneko ordezkari eta Eusko Jaurlaritzaren Buru denez zor zaion garrantzia ematen zaio,
bere izendapena eta aginteak zehazki araupetuz eta bai, berarizkoetarako,
bere egitekoez aldibaterako gabetu ahal izatea ere.
Gainontzeko Jaurlaritzakideei dagozkienetan, Legeak Jaurlaritzako Lehendakariorde bat edo bazuk egotea onartzen du, eta Sailburugoa ardatz agusitzat
hartzen, Sailburuen izendapena, agineak eta erantzukizunak araupetuz.
Laugarrenez, Legeak Euskal Herriko Herri-Arduralaritzaren egituraren
bide nagusiak ezartzen ditu.
Legeak, bukatzeko, berarizko legegintza ideak, aginte-eskuraketa eta arduralaritza rabakien egiterapena eta onarpena araupetzen ditu, egintza-agintaritzari dagozkionetan Legezko Erresumaren abiagune direnak legearen nagusitasuna eta Arduralaritzaren legearekiko, Zuzenarekiko eta epailaritzaren
zaingoarekiko menpetasuna bera iz eta garbi aitortuz.

I. IDAZPURUA
EUSKADIKO LEHENDAKARIAZ
I. ATALBURUA
Lehendakariarekiko legebideez
1. Atala
Lehendakariak, Elkarte Autonomiadun gisa eratutako Euskal Herriaren
goren-ordezkotza du, eta bai Erresumaren Elkarte horren lurretango agizkoa
ere, eta Jaurlaritzaren Lehendakaritza eta artezkaritza bere ditu, Autonomia-Estatutoan, Lege honetan ohartemandakoaren eta lege-antolaketako gainontzekoen arauera.
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2. Atala2
Honako hauek zor zaizkio Euskadiko Lehendakariari, bere karguaren indarrez:
1. Jaun Gorena esan dakionekoa.
2. Ezaugarri gisa Euskadiko ikurriña erabiltzekoa.
3. Ofizialki jarri dedin egoitzan bere mailari dagozkion lanari, zerbitzu eta
eskuarteekin bizi izatekoa.
4. Bere goi-aginteari dagozkion sariak eta xahupideen ordainak Elkarte
Autonomiadunaren Guztizko Diru-Egitamuen pentzutan eskuratzekoa.
5. Horretan indarrean egon edo Elkarte Autonomiadunak gero ezarri dezanaren arauera bere agintearen duintasunaren indarrez zor zaizkion ohoreak
egin dakizkionekoa.
3. Atala
Euskadiko Lehendakaritza herri nahiz norbanako-alorreko beste ezein kargurekin batera-ezina da, eta baita karrerazko ogibide eta merkataritza eta industria-lanekin ere, Eusko-Legebiltzarreko biltzarkidegoaz salbu.

II. ATALBURUA
Lehendakariaren hautapen eta izendapenaz
4. Atala
Lehendakaria Legebiltzarrak hautatutako du legebilzarkideen artetik eta
Erregek izendatuko, «Boletín Oficial del Estado»n eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko den Dekretoz.
Lehendakaria izendatzezko Errege-Dekretoa Eusko Legebiltzarreko
Lehendakariak sendetsiko du3.
2

 Ikusi 1/1999 Dekretua, urtarrilaren 12koa, Eusko Jaurlaritzako lehendakari ohien Estatutua arautzen duena (EHAA 12/199.01.19).
 5/1987 KAEk, urtarrilaren 27koa, inkonstituzionala eta indargabetua deklaratu zuen (BOE
35/1987.02.10).

3
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5. Atala
1. Eusko Legebiltzarraren Legegintza-aldi bakoitzaren hasieran, eta Lege
honek ohartemandako guztietan, Legebiltzarreko Lehendakariak Lehendakaria izendatzeko deia egingo dio Legebiltzarrari, Legebiltzarraren Araudian horretarako jarri dedin moduan.
2. Legebiltzarrean ordezkariak dituzten Politika-Taldeen salozko hautagaiak edo hautagaiek, bilkura berean, bere jaurtze-egitasmo berezien guztizko
bideak adierazi beharko dituzte Legebiltzarraren aurrean, hoietazko eztabaidaketari ekiten zaiola.
3. Botoen erabateko gehiengoa izan dezan hautagaia Lehendakari izendatuta geldituko da.
4. Lehenengo boto-emanketan inork erabateko gehiengoa lortuko ez
balu, beste boto-emanketa bat egingo da, eta hautagaietan boto gehien leukakena izendatuko Lehendakari.
5. Legebiltzarrak Lehendakaria aukeratu ondoren, Legebiltzarreko
Lehendakariak Erregeri jakinaraziko dio izendapena egin dezan.
6. Atala
Legebiltzarrari Lehendakaria hautatzeko deia egin ondoren hirurogei eguneko epea hautapen hori egin gabe igaro ondoren, Lehendakaritzan ari denak, zioen adierazpena egin dezan Dekretoaren bidez Legebiltzarraren ezabapena aldarrikatuko du, eta Elkarte Autonomiaduneko lur-eremu osoango
hauteskunde nagusietarako deia egingo.

III. ATALBURUA
Lehendakariaren aginte eta eskubideez
7. Atala
Lehendakariak, Euskadiren goreneko ordezkotza duenez:
a) Euskal Herriaren ordezkotza du Erresumarekingo, gainontzeko Elkarte
Autonomiadun edo Aurreautono-miadunekingo, Euskal Herriko Autonomia-Elkartea osatzen duten Kondaira Lurralde eta Udalekingo harremanetan.
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b) Eusko Legebiltzarraren legeak aldarrikatzen ditu, eta bai Legegintza-Dekretoak ere, onartu eta gehienezko hamabost eguneko epearen barruan Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta «Boletín Oficial del Estado»-n argitaratzeko aginduz.
c) Legebiltzarra ezabatzen du, Jaurlaritzak eztabaidaketatu ondoren.
8. Atala
Lehendakariak, Jaurlaritzaren iharduna artezten du, eta horren ekintzak
antolakidetzen, Sailburu bakoitzari bere ihardunean dagozkion esku eta artezko erantzukizunaren kaltetan gabe. Honako hauek dagozkio horretarako:
a) Jaurtze-Egitamua finkatzea.
b) Sailburuak izendatzea eta kentzea.
c) Jaurlaritza-Sailak sortzea edo ezabatzea dakarten Dekretoak ematea,
herri-xahupideak gehitzea ekarri ez dezatenaren baldintzapean, eta bai Sailen
aginte-eremuen banaketaren ezein aldaketa ere.
d) Legebiltzarrari, Jaurlaritzari eskatu diezaizkion argipide eta laguntzak
ematea.
e) Legebiltzarrari, Jaurlaritzak aztertu ondoren, uste onaren adierazpenaren eskea egitea.
f) Aginte-eremuekiko Sailen arteko auziei aterapidea ematea, Sailburuek
zuzenean elkar hartuta lortu ez denean.
g) Jaurlaritzaren bilkuretarako deia egitea, gai zerrenda ezartzea, bilkuraburu izan eta eztabaidaketak arteztea.
h) Jaurlaritzako Batzorde eskudunen bilkuretarako deia egin eta, hala
behar izanez gero, hoien buru izan eta hoiek arteztea.
i) Jaurlaritzaren legegintza-egitamua antolakidetzea.
j) Jaurlaritzaren lanak egoki eratzeko eta erabakikizunak tajuz gertatzeko
behar daitezen barne-arauak.
k) Jaurlaritzaren eta Jaurlaritzako Batzordeen erabakiak egiteratu, eta
hala behar izanez gero argitaratu daitezenaz arduratzea.
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l) Kanpoan edo eri gertatutako Jaurlaritzakideen ordezkaketa erabakitzea.
m) Dekretoak izenpetzea, eta argitaratu daitezela agintzea.
n) Legeen arauera dagozkion beste ahalmen eta eskuak egiteratzea.

IV. ATALBURUA
Lehendakariaren aldibaterako edo erabateko uzte eta
aldatzeaz
I. Zatia
Lehendakariak aldibaterako uzteaz
9. Atala
1. Jaurlaritzak, batzarkideen lau bostenak horretan bat datozela, bere
nahiz Lehendakariaren arioz, hau behin-behingoan edo aldi baterako bere
egitekoak betetzeko ezinean dagoela uste badu, Legebiltzarreko Lehendakariari jakinaraziko dio.
2. Legebiltzarrari bere Lehendakariaren bidez egindako adierazpenak
Jaurlaritzaren erabakia eramango du aldean, honek berebaitan, Lehendakaribaiteangoaren izena daramala, 14garren Atalaren lehenengo zenbakian ohartemandako jarraikeraz, eta horren oinarri izan daitezen zio guztiak.
3. Legebiltzarreko Lehendakariak, Atal hau hartaz ari deneko Jaurlaritzaren erabakia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu dedila aginduko du, horren zio izandako zernolakoak egiaztatu ondoren.
4. Lehendakariak Atal honetan aipatzen den erabakiaren zio izandako
zernolakoak bukatu direla uste izanez gero, Jaurlaritzari jakinaraziko dio, eta
horrek berrogeita zortzi orduko epearen barruan bildu beharko du horretzaz
ihardutzeko.
Jaurlaritzak Jaurlaritzakideen gehiengoz sendetsi ahal izango du Lehendakariaren sendakuntza. Hala gertatuz gero, erabakia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, argitalpen-egunetikako indarra duela.
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10. Atala
Aurreko Atalean aipatzen diren Bilkura-agirian edo agirietan honako
hauek berariz erasoko dira: Bilkurakide guztiak, boto-emanketan edo emanketetan atera dena, eta bai hartu dedin erabakiaren oinarri diren zioak ere.
11. Atala
1. Lehendakaritzaren behin-behingotasunezko egoerak ezingo du, inola
ere, lau hilabete baino gehiago iraun.
2. Behin-behingoko Lehendakari-baitean ihardutzea dagokion Lehendakariordeak, edo hala egokituz gero Sailbumak, Lehendakariaren egitekoak
izango ditu, 7garren Ataleko c) zatian eta 8garren Ataleko a), b) eta c) zatietan
zehaztutakoak salbu. Lehendakari-baiteangoa gaitzespenadierazpenaren gai
izan ahal izango da, eta hori aurrera atereaz gero berak Jaurlaritza utzi beharra ekarriko du, baina ez gainantzeko Sailburuak berez eta besterik gabe kentzerik.
3. Lehendakari-baiteango berria l4. 1 Atalean ezarritako moduan aukeratuko da.
II. Zatia
Lehendakeriaren erabateko uzteaz eta aldatzeaz
12. Atala
Aurreko Atalean jarritako etengabeko lau hilabeteko epea igaro eta Lege
honen 9garren Atalak aipatzen dituen zioak iraun badiraute, ezindutako
Lehendakariak bere tokia berehala utziko du.
13. Atala
1. Lehendakariak, aurreko atalean ohartemandakoaz gainera, Legebiltzarrerako hauteskunde nagusiak egin ondoren, Lege honetan ohartemanda bezala Legebiltzarraren uste-ona galdu izanagatik, bere tokia utzi izanagatik edo
hilda bukatuko du bere Lehendakaritza-aldia.
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2. Lehendakariaren Lehendakaritzaaldia bukatzeak, 5garren Atalak dionez Lehendakari berria hautatzeko aldia hasiaraziko du.
3. Aurreko zatian agindutakoa hala izanik ere, uzten duen Jaurlaritzak
bere ihardunean jarraituko du, berria bere aginteaz jabetu dedinerarte, Arduralaritzaren behar bezalako lana eta aginte-eskuraketa egokia bermatzeko,
utzaldia Lehendakariaren heriotzak edo ezinak balekar izan ezik, orduan hurrengo Atalean ohartematen den ordezkaketa egingo bait-da.
14. Atala
1. Lehendakariaren ordezkaketza egin behar dedinetan, honako lehentasun-arau hauen ariora egingo da:
1) Lehenengo Lehendakariordea, hala egokituz gero.
2) Lehendakariordea, eta bat baino gehiago balego Jaurlaritzan etengabeango aldi luzeena daramana, eta alde horretatikako berdintasuna gertatuz
gero zaharrena.
3) Hoien ezean Sailburuak, aurreko zatian jarritako lehentasun-arauekin
heurekin.
2. Lehendakari-baiteangoak ezingo du uste onaren adierazpenaren eskerik egin ahal izan, ez gaitzespen-adierazpenaren gai izan ere, behin-behingo
Lehendakariarentzat 11garren Ataleko 2garrenean ohartemandakoa salbu.
Lehendakari-baiteangoak Lehendakariaren gainontzeko esku eta aginteak
izango ditu, eta Eusko Legebiltzarrak izendatu dezan Lehendakari berria bere
aginteaz jabetu dedinerarte jarraituko du bere ihardunean.
15. Atala
Lehendakariaren hilabete baino gehiagoko aldirako utzialdietarako, Legebiltzarrak aurrez baimena ematea beharrezkoa izango da.
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II. IDAZPURUA
JAURLARITZAZ
I. ATALBURUA
Jaurlaritzaren osatze-modua eta agintepideak
16. Atala
Jaurlaritza, bere Lehendakariaren buruzagitzapean guztizko politika-helburuak ezarri eta Euskal Herriko Arduralaritza artezten duen bateango ihardutze-erakundea da: Horretarako legegintza-arioa, egiterapen-iharduna eta
arauak emateko ahalmena darabiltza, Autonomia-Estatutoak eta Legeak diotenez.
17. Atala
1. Jaurlaritza Lehendakariak eta Lehendakariak izendatutako Sailburuek
osatzen dute; hoietatik, egoki eritziz gero, lehenengo Lehendakariorde bat eta
Lehendakariorde bat edo batzuk izendatu ahal izango ditu.
2. Jaurlaritzan bi sexuek %40ko ordezkaritza izango dute, gutxienez4.
18. Atala
Honako hauek dagozkio Jaurlaritzari:
a) Legebiltzarrera bidaltzeko Lege-Egitamuak onartzea edo hoiei atzera
eragitea, Legebiltzarraren Araudiak ezarri ditzan modutan.
b) Legegintzarako eskua Legegintza-Dekretoen bidez egiteratzea, Lege
honek ezarritako modu eta neurritan.
c) Eusko Legebiltzarretikako Legeak eginbideratzeko eta egiteratzeko
Araudiak Dekretoz onartzea, eta baita Erresuma-Legeei dagozkienak ere Autonomia-Estatutoaren, eskuematearen edo aginte-eskuraketaren ondorioz
agintea egiteratzea Elkarte Autonomiadunari dagokionean.
4

 4/2005 Legeak, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunarakoa, aldatua
(EHAA 42/2005.03.02). 2. paragrafoa gehitzen da.
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d) Herri-itaunketetarako deietarako baimena ematea, Autonomia-Estatutoak eskatutako bide guztiak egin ondoren.
e) Elkarte Autonomiadunak Kondaira-Lurralde Forudunekin edo beste Elkarte Autonomiadunekin hoien berarizko agintepeko zerbitzuak eraentzeko
eta emateko egin ditzan hitzarmenetarako baimena ematea, edo hala badagokio onartzea. Hitzarmen hoiek Legebiltzarrari ezagutarazi beharko zaizkio, eta
horrek hogei eguneko epearen barruan aurka egin ahal izango die.
f) Beste Elkarte Autonomiadun batzuekin lankidetza-ituneak egitea; hoiek
Legebiltzarrak sendetsi beharko ditu.
g) Jaurlaritzako Lehendakariak Legebiltzarrari aurrean jartzeko asmoa
izan dezan Legebiltzarraren ezabapena edo usteon-adierazpenaren eskea eztabaidaketatzea.
h) Guztizko Diru-egitamuak egin eta Legebiltzarrari bidaltzea, aztertu eta
hala baderitza onartu ditzan.
i) Erresumaren Segurantza-indar eta Erakundeek eskuhartu dezateneko
eta eskuhartzea bukatu dezateneko eskea egitea, Autonomia-Estatutoaren
17.6 a) atalak dion modu eta neurritan.
j) Euskal Herriko Arduralaritzako goi-mailako kargutarakoak izendatzea
eta kentzea, dagokion Sailburuaren saloz, eta bai aukeran egiteko kargu-izendapenak ere, Lege honek hori eska dezanean.
k) Legearen arauera bere aurrera joan daitezen goradeiak erabakitzea.
l) Bere garrantzia edo zer-nolakoa dela eta Jaurlaritzak ezagutzea edo aztertzea eska dezaten arazo guztiez, eta Autonomia-Estatutoak eta Legeek eskuratzen dizkietenez arduratzea.
m) Lehendakariaren bitartez egiteratuko duen Autonomia-Hertzaingoaren goren-agintaritza.
n) Legebiltzarraren erabakiak egiteratuaraztea, hori beharrezko izan dedinean.
ñ) Autonomia-Elkartearen agintepeko herri-zerbitzuen eta Herri-erakunde eta enpresen eraentza zaintzea.
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o) Autonomia-Elkartearen Ogasuntzaren Arduralaritza, Legeak jarritako
mugen barruan.
p) Konstituziotasunik ezezko eta agintepide-auziei buruzko goradeiak aztertzea eta erabakitzea, doazkionean.

II. ATALBURUA
Jaurlaritzaren ihardunaz
19. Atala
Lehendakariak Sailburu bat Jaurlaritzako idazkari izendatuko du. Halaber,
bere egitekoak betetzeko egiturak eta eskuarteak zehaztuko ditu.
20. Atala
1. Jaurlaritzaren bilkuretarako deiak, Lehendakariaren oharpideen arauera moldatu eta Jaurlaritzako Idazkariak izenpetutako Gai-zerrenda eramango
du aldean.
2. Jaurlaritzaren bilkurek, baliozko izateko, Lehendakaria edo bere ordezkoa eta Jaurlaritzakideen erdiak gutxienez bertan izatea beharrezko izango
dute.
3. Bilkuran aurkeztu daitezen agiripaperak gordetzekoak eta isilpekoak
izango dira, Jaurlaritzak berak agiriko egitea erabaki dezanerarte. Orobat
Jaurlaritzaren bilkuretako eztabaidaketak ere, eta bertako kideek, nahiz eta
jaurlaritzako izateari utzi, horri eutsi egin beharko diote.
4. Jaurlaritzaren erabakiak, Idazkariak egingo duen bilkura-agirian erasoko dira.
21. Atala
Jaurlaritzaren bilkuretara, Lehendakariak bertan izatea eska dezan aituek
joan ahal izango dute. Hoien egitekoa, joan izanaren zio izandako gaiei buruzko argipideak ematera mugatuko da, emandako argipideak isilpean gordetzera behartuta daudela.
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22. Atala
1. Jaurlaritzak Dekretoz, egiterapideen eta erabakien gertatze-lanak antolakidetzeko, alor-politika egitamutzeko, Sail batzuei doazkien arazoak aztertzeko eta Jaurlaritzaren bilkurak prestatzeko Batzorde eskudunak sortarazi
ahal izango ditu.
2. Jaurlaritzako Batzorde eskudun bat sortarazteko Dekretoa zio eta guztizkoa izango da. Honako xehetasun hauek izan beharko ditu barne, gutxienez:
a) Jaurlaritzako Lehendakariaren ordezkotza egin ahal izango duen
Lehendakariorde edo Sailburua.
b) Gaia dela eta Batzordean ordezkariak dituzten Sailak.
c) Batzordearen egiteko eta lan-eremua, eta bai horren erabakiak legearauzteko modua ere.
3. Lehendakariak edo, hala behar izanez gero ordezko Lehendakariak
egingo die B atzordeei bilkuretarako deia.

III. IDAZPURUA
LEHENDAKARIORDEEZ, SAILBURUEZ, ETA EUSKAL
HERRIKO ARDURALARITZAKO GOREN-KARGUEZ
I. ATALBURUA
Guztizko agintzak
23. Atala
1. Sailburuak bere tokiaz jabetu daitezen egunean ekiten zaizkio Elkarte
Autonomiadunarekingo zerbitzu-harremanei.
2. Izendapen-Dekretoan, zein Sailen Burugoa ematen zaion jarri beharko
da, edo, Lehendakariorde bat edo aginte-alor berezirik gabeko Sailburu bat
denean, oro har zer egiteko izango duenaren izendapena.
24. Atala
1. Honako hauetan bukatzen dute Sailburuek bere ihardutze-aldia:
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a) Lehendakariak bere tokia uztea gertatutakoan.
b) Legebiltzarraren usteona galdu izanaren indarrez, 49garren Atalean
zehazten denaren arauera.
c) Sailburuak bere tokia utziaz.
d) Lehendakariak haren izendapena baliogabetzea erabakitakoan.
e) Sailburua hilda.
2. Nolanahi ere, Autonomia-Elkartearekingo zerbitzu-harremana, dagokion Dekretoa agertu dedin egunaz gero bukatzen da.

II. ATALBURUA
Lehendakariordeez
25. Atala
1. Lehendakariak, Jaurlaritzaburu denez dagokion erantzukizunaren kaltetan gabe, Lege honen 8garren Atalaren d), f), h), i), j) eta k) zatien gai diren
egitekoetarako eskua eman ahal izango dio lehen Lehendakariari, Dekretoz.
2. Gainontzeko Lehendakariordeei buruz, izendapen-Dekretroak flnkatuko ditu bakoitzaren egiteko eta ihardutze-eremuak.

III. ATALBURUA
Sailburuez
26. Atala
Batzordekide gisa dagozkien aginteen kaltetan gabe Sailburuek, bere Sailetako Buru direnez, honako eskubide hauek izango dituzte:
1. Buru direneko Saileko ordezkotza, artezpena, iharduna eta ikerpena,
legez emanda euki dezaten aginte-eremuan.
2. Jaurlaritzako Lehendakariari bere Sailaren egitura eta erakundetzaren
saloa egitea, onarpena eman diezaion.
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3. Jaurlaritzari bere Sailari dagozkion gaiei buruzko Dekretoen saloak egitea, onartu ditzan.
4. Bere Sailari dagozkion gaietan guztizko arduralaritza-aginduak eta erabakiak ematea.
5. Bere Saileko ihardutze-sail edo agintarien erabakien aurka arduralaritzabidetik sar daitezen goradeiak erabakitzea, legeek besterik agindutakoetan
salbu, eta bai bere Saileko ihardutze-erakunde eta agintarien eskubideen artean sor daitezen auziei aterapidea ematea ere.
6. Dekretoz izendatu beharreko bere Saileko karguetarako izendapenen
eta kentzeen saloa Jaurlaritzari egitea.
7. Indarrean dauden legeek emaen dizkioten eskubide guztiak egiteratzea
eta, bereziki, haietarako izendapena izan dueneko Jaurlaritzako Batzordeetan
berenez eskuhartzea.
8. Bere aginte-eremuko gaiei dagozkion Lege-Saloak Jaurlaritzari egitea.
27. Atala
1. Sailburuez gainera, Sail berezirik gabeko Kontseilariak ere izendatu
ahal izango dira.
2. Sailik gabeko Kontseilari bat izendatu dedinean, Lehendakaritzak horren egitekoak eta egiteko horrek betetzeko laguntza-sailak zehazuko ditu.
3. Sailik gabeko Kontseilariak bere tokia uzteak karguaren deuseztapena
ekarriko du.

IV. ATALBURUA
Arduralaritzako goren-karguez
28. Atala
1. Sailburuek, Diru-egitamuan horretarako dauden diru-izendapenen barruan, bere konfiantzazko lanariak izendatzeko eskua dute.
2. Konfiantzazko lanari hoiek, Sailburuak bere tokia utzitzeaz batera eta
besterik gabe tokia utzita geldituko dira.
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29. Atala
Dekretoz izendatu eta Elkarte Autonomiadunari zerbitzu-harremanez atxikita dauden Sailburuorde eta Artezkariak dira Arduralaritzako gorenkargu.
Harreman hori izendapen-Dekretoaz hasten da, eta dagokion Dekretoa argitaratu dedin egunetikako indarra duen kentze edo uzteaz bukatzen.
30. Atala
Sailburuordeak, dagokion Saileko-Sailburuaren Artezkaritzapean, Sailaren sortarazte edo ihardutze-egiturapenerako Dekretoak eman eta Sailburuak
eskura diezaizkion egiteko eta aginteen artezkaritza eta egiterapena beretzakotzen ditu.
31. Atala
1. Artezkariek Ihardutze-Atal baten artezkaritza beretzakotzen dute, Sailaren Ihardutze-Erakundetza finkatu dezan Dekretoak ezarritako modu eta neurritan.
2. Halaber, eta Legeak dionaren arauera, Ihardutze-Erakunde Burujabe
bateko lehendakaritza edo Artezkaritza beretzakotu ahal izango dute.

V. ATALBURUA
Jaurlaritzakideekiko eta arduralaritzako goren karguekiko
legebideak
32. Atala
Euskal Herriko Arduralaritzako goren-kargu direnez, Sailburu, Sailburuorde eta Artezkari izatea honako hauekin bateraezinekoa da:
1. Gorte Nagusietan parlamentan gisa edo Erresumako Gobernu edo Arduralaritzako ihardutzesail edo erakundetan herri-egitekoetan ihardutzearekin
eta Ahaldun Nagusi, Foru-Diputadu eta Autonomia-Elkartearen barruko berrogeita hamar mila biztanletik gorako hiriren bateko alkate izatearekin. Sailburu-ordegoa edo Artezkarigoa ezingo dira Eusko Legebiltzarkide izatearekin
batera egin.
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2. Sindikaritza-erakunde, lanbide-elkarte eta gainontzeko ogipide-erakunde, bazkun, iraskunde eta horrelako ezein erakundetan aholkularitza, urgazlaritza, artezkaritza eta arduralaritza-lanetan aritzearekin.
Elkartuezin honek ez ditu hartzen atal hau doakienek bere kargua dela eta
egin beharreko egitekoak, ez esandako erakunde-moeta hoietako baten, ez
ihardutze sail burujabeetan, hoien eratze-modua dena dela, ez herri-ogasuntzak eskuhartzen dueneko merkataritza-bazkunetan ere. Elkartuezineko ez direnetan kargua dela eta egin beharreko egitekoa irabazpide balitz, saria ordaintzen duenak Elkarte, Autonomiadunaren herri ogasunean sartuko du,
artez eta oso-osorik.
Bakoitzean gertatzen diren xehetasunez jabetu ondoren, Jaurlaritzak erabakiko du, bakoitzean, zati honetan ohartemandako elkartuezinaren menpe
dagoen ala ez.
3. Herri edo merkataritza-alorreko norbanako legepeko ezein enpresa,
erakunde eta bazku-motetango azterkaritza, ordezkatze, urgazlaritza edo lanbide hutsezko egitekoak betetzearekin.
4. Ezein ogibide nahiz merkataritzalanekin, saririk gabekoa bada ere.
33. Atala5
Sailburu, Sailburuorde eta Herri-Arduralaritzako artezkariek, hilero,
hila bukatu ondoren diru-egitamuetako diru-izendapenen barruan horretarako izendatu eta arauz finkatutakoe-gatikako diru-ordain bat eskuratzeko eskubidea izango dute, zergapide eta gizarte-legeen arauz dagozkien hainbestekoak kendu ondoren.
34. Atala
1. Jaurlaritzak, izendatu daitezenean Gizarte Segurantzan sartu gabe dauden Sailburu, Sailburuorde eta Artezkarientzat, eta bai hoietan sartuta egotea
edo bazkide izatea zekarkien lana utzi dutenentzat ere dagokien Gizarte-Segurantzako Arartekaritza-Erakundearekin edo bidezko den Lagunaroarekingo
5

 
14/1988 Legeak, urriaren 28koa, goren-kargudunen lansariei buruzkoa, indargabetua
(EHAA 220/1988.11.23).
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hitzarmena egingo du, Gizarte Segurantzan eta bakoitzaren Lagunaroan bazkide izaten jarraitu ahal dezaten.
2. Orobat egingo du Jaurlaritzak kargu hoiek bateraezinagatik lana aldi
baterako uztea eskatu behar duten herri-lanariek hartu ditzatenean ere.
3. Itunezko eraentzapidez zor eta Sailburuei, Sailburuordeei eta Artezkariei dagozkien bazkide-sariak heurek berenez ordainduko dituzte, eta bere lansariak ordaindu dakizkienean kenduko zaizkie.
35. Atala6
1. Bere bizitokia Jaurlaritzaren egoitzara aldatu behar dezaten Sailburu, Sailburuorde eta 28garren Atalak aipatzen dituen konfiantzazko kargudunek, herri-lanarientzat jarrita dagoen nahi eta ezko bizitoki-aldaketagatikako diru-ordaina jasotzeko eskubidea izango dute. Eskubide hori
bera aitortzen zaie bere lanaldia bukatu eta bizitze-tokia aldatu behar dezatenerako.
2. Bere egitekoa betetzeko Jaurlaritzaren egoitza dagoen tokitik kanpora joan beharra izanez gero, ateratze horri darizkion eguneko ordain
eta bidaldi, egonaldi eta agintaritza-xahupenetarako eskubidea dute.
Xahupenok behar bezala egiaztatu beharko dira.
36. Atala
Jaurlaritzakideek eta Arduralaritzako gorenkarguek ezingo dute bere kargua dela eta heurei, bere emazteei edo bigarren mailarainoko ahaideei egindako erregaliarik hartu.
37. Atala7
1. Jaurlaritzakideek eta Arduralaritzako gorenkarguek, eta bai konfiantzazko kargudunek ere, bere egitekoa bukatu edo bere karguak uzte6 

14/1988 Legeak, urriaren 28koa, goren-kargudunen lansariei buruzkoa, indargabetua
(EHAA 220/1988.11.23).
 
14/1988 Legeak, urriaren 28koa, goren-kargudunen lansariei buruzkoa, indargabetua
(EHAA 220/1988.11.23).

7
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rakoan, ordurarte oro har eskuratu duten diruzko sariaren ehuneko larogeikoa aldi batean eskuratzeko eskubidea dute, zerbitzu-harremanak
bukatzerakoan izan dezaten mailaren arauera.
2. Diru-eskuratze horrek, zerbitzu-urte bakoitzeko hiru hilabete kontatuta atera dedin aldian irango du, toki-uztearekiko Dekretoa argitaratu
dedin egunetik hasita, gutxienera hiru hilabetekoa eta gehienera hamabikoa dela.
3. Atal honetan ohartemandako diru-izendapena utzi egin daiteke.
Eskubidedunak uzte hori idatziz egin beharko du.
4. Aldi baterako diru-izendapen hori hurrengo atalaren gai den bizisariarekin batera ezinekoa da; horrelakoetan, bietatik haundiena ordaindu
beharko da.
38. Atala8
1. Biziarteko pentsioa jasotzeko eskubidea edukiko dute honako pertsona
hauek:
a) 1936ko urritik 1979ko abenduaren 15era bitartean Eusko Jaurlaritzako lehendakari izan zenak eta hartako kide izan ziren sailburuek.
b) Iraungitako Eusko Kontseilu Nagusiko lehendakariek eta sailburuek.
c) Euskal Autonomia Erkidegoko jaurlaritzetako lehendakariek.
d) Aurreko idatz-zatietan aipatutako pertsonen alargun, zurtz eta gurasoek.
2. Biziarteko pentsioa jasotzeko eskubidea edukiko dute aurreko paragrafoko a) eta b) idatz-zatietan sartutako pertsonek, baldin eta erretiro-egoeran
sartzeko legez aurreikusitako adinera iritsi badira; c) idatz-zatian sartutakoei
dagokienez, aurreko baldintzaz gainera eskatuko zaie gutxienez bi urte egin
izana Autonomia Erkidegoaren zerbitzuan.
3. Halaber, biziarteko pentsioa jasotzeko eskubidea edukiko dute aurreko
1. paragrafoko a), b) eta c) idatz-zatietan aipatutako pertsonek, zein ere den
8

 
Idazketa berria. 10/2012 Legeak, maiatzaren 30ekoa, Jaurlaritzari buruzko ekainaren
30eko 7/1981 Legea erreformatzekoa, aldatua (EHAA 111/2012.06.07).
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zerbitzuan egindako denbora eta nahiz eta iritsi gabe egon legez ezarritako
erretiro-adinera, baldin eta fisikoki edo mentalki ezinduak gelditzen badira istripuagatik edo karguaren arrisku espezifikoagatik.
4. Pentsioen zenbatekoak honako hauek izango dira:
a) Aurreko 2. paragrafoan aurreikusitako kasuan, pentsioa izango da eskubidea sortu zuen onuradunaren karguari dagozkion kontzeptu guztiengatik
ateratzen den urteko soldataren ehuneko berrogeita hamar.
b) Aurreko 3. paragrafoan aurreikusitako kasuan, pentsioa izango da aipatutako kargu horiei ezintasunaren kausa gertatzeko unean ordaintzen zaien
urteko soldataren ehuneko ehun. Ehuneko ehuneko kopuru bera edukiko du
alarguntasun-pentsioak kasu honetan.
c) Artikulu honetan 1. paragrafoko a), b) eta c) idatz-zatietan aipatutako
pertsonak jardueran daudela hiltzen baldin badira, pentsio-eskubidea edukiko
dute ordena honetan: lehenengo, alargunek; bigarren, seme-alaba adingabeek edo adindun ezinduek. Gurasoek eskubidea lortuko dute baldin eta seme
edo alabaren menpe badaude ekonomikoki eta beste diru-sarrerarik jasotzen
ez badute. Irizpide bera aplikatuko da artikulu honetako 2. paragrafoan aurreikusitako pentsioa jasotzen delarik gertatzen baldin bada heriotza.
5. Artikulu honetan 2. eta 3. paragrafoetan aurreikusitako egoeretan
jaso daitezkeen pentsioak bateraezinak dira diru-sarrerak jasotzearekin edozein aginte parlamentariotan aritzeagatik, Estatuko edo Autonomia Erkidegoko Jaurlaritzako kide edo Administrazio publikoko goi-kargudun izateagatik, edo foru-lurralde historikoetan edo udaletan beste edozein kargu publiko
edo izendapen askeko, ordaindua, betetzeagatik. Inguruabar horietakoren
bat gertatzen baldin bada, ukituak ordainsarietatik altuena hautatu ahal izango du.
6. Artikulu honek hizpide dituen pentsioen onuradunek eskubidea daukatenean beste pentsio bat jasotzeko Gizarte Segurantzaren funtsen kargura,
soilik edukiko dute eskubidea Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura diferentzia jasotzeko baldin eta Gizarte Segurantzaren pentsioa
txikiagoa bada.
7. Artikulu honetan aipatzen diren pentsioak erreferentziako soldaten
proportzio berean aldatuko dira.
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IV. IDAZPURUA
AGINTEEKIKO ESKUEMATEEZ
39. Atala
1. 7garren Ataleko c) eta d) zatietan, 9garreneko a), b) c), e), g), l) eta m)tan eta 18garrenean aitortutako agintzak inori utzi ezinekoak dira, arduralaritza-maila soil soilekoak salbu. Hala ere Lehendakariak, gaisorik edo kanpoan
gertatuz gero, 8garren Ataleko g) eta m) zatietan aitortzen zaizkion agintepideekiko esku-ematea egin ahal izango du.
2. Eusko Jaurlaritzak bere Arduralaritza-aginteak Jaurtze-Batzordeei utzi
ahal izango dizkie.
3. Jaurlaritzako Lehendakariaren arduralaritzazko aginteak Lehendakaritza Sailburuari utzi dakizkioke.
4. Sailburuek, aginte-mailaz menpeko zaizkien ihardutze-sailen edo bere
Sailaren menpeko ihardutze-erakundeen esku utzi ahal izango dute bere aginteen egiterapena. Jaurlaritzakide direnez Sailburuei aitortutako egitekoak eta
26garren Ataleko 2, 3, 4, 5 (aginte-eremuekiko berebaitango auziak erabakitzekoa salbu), 6 eta 8 idazataletan ezarritakoak inori utzi ezinezkoak izango
dira.
40. Atala
1. Esku-ematea, gertakari oflzialetan ordezkotza egitekoa denean salbu,
Dekretoz edo Aginduz egin beharko da, aldian aldikoari dagokionez eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu dedineko egunaz gero izango du indarra. Indarga-betzea modu berdinean egin beharko da.
2. Esku-ematearen gai izandako agintearen egiterapenak ardurapekoekiko artezko eragina izan dezanean, Dekreto edo Aginduak eskuemate hori
zehazten duen arauaren edo arauen berarizko izendapena egin beharko da.
3. Ezingo da esku-ematearen gai izandako agintea bigarrenezko eskuemate baten gai izan.
4. Eskua emandakoen egintzak, ihardutze-sail esku-emaileak berenez
egindakotzak joko dira.
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41. Atala
Lehendakariaren aginteen esku-ematea beti aldi baterakoa izango da,
lehendakariak esku-emate hori noiz-nahi indargabetu dezakela.
42. Atala
Sailburuen aginteen esku-emateak beti ere gehienera hamabi hilabeteko
aldi baterako izango dira, noiznahi indargabetu daitezkeela.
Nolanahi ere, epe hori bukatu ondoren eskuematearen zio izandakoek
iraun baliraute, Sailaren ihardutze-atal eta ihardutze-moduak antolatzen dituen
araua aldatu egin beharko da, agintea ordurarte ordezko gisa zerabilen ihardutze-sailari beretzat emanaz.

V. IDAZPURUA
JAURLARITZAREN ETA LEGEBILTZARRAREN ARTEKO
HARREMANAK
I. ATALBURUA
Guztizko agintzak
43. Atala
Legebiltzarraren urteko agizko lehenengo bilkuraldietatik lehenbiziko Osoko Bilkuran Jaurlaritzak, Lehendakariaren bitartez, bere guztizko politikaren
adierazpen bat egingo du; ondoren eztabaidaketa bat izango da, inolako boto-ematerik gabe.
44. Atala
Jaurlaritzak eta Jaurlaritzakideek, Legebiltzarreko Araudiak honetzaz
agindu dezanaren kaltetan gabe, honako hauek egin beharko dituzte:
1. Legebiltzarrak eska dezanean bertan agertzea.
2. Legebiltzarraren Araudiak ezarri dezan moduan, Legebiltzarrak egin
diezaizkion eskabideei, erantzun-eskeei, itaunei eta adierazpenei erantzutea.
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3. Legebiltzarrari Jaurlaritzagandik, Jaurlaritzakideegandik, eta Ihardutze-Sail Burujabeen eta Herri-enpresen erantzukizuna duen Autonomia-Elkarteko ezein Agintari edo Herrilanarigandik behar ditzan argipideak eta laguntzak ematea.
4. Jaurlaritzakideek, Legebiltzarraren bilkuretara joateko eta bertan hitza egiteko eskubidea dute. Bere Sailetako goren-kargu eta Herrilanariek
Legebiltzar-Batzordeei argipideak eman diezazkieteneko eskea egin ahal
izango dute.

II. ATALBURUA
Jaurlaritzaren erantzukizunak
45. Atala
Jaurlaritzak, Sailburu bakoitzak bere ihardunagatik duen artezko erantzukizunaren kaltetan gabe, Legebiltzarraren aurrean batean erantzuten du, Autonomia-Estatutoak eta Lege honek ezarritako modutan.
46. Atala
Lehendakariak, Jaurlaritzak aztertu ondoren, bere jaurtze-egitamuarekiko
eta guztizko politika adierazpen batekiko usteona eskatu ahal izango dio Legebiltzarrari. Usteona emandakotzat joko da Legebiltzarkideen gehiengo soilak aldezko botoa eman diezaionean.
47. Atala
1. Legebiltzarrak Jaurlaritzari bere erantzukizuna eskatu ahal izango dio,
gaitzespen-adierazpena erabateko gehiengoz onartuz.
2. Legebiltzarkideen seirenak gutxienez egin beharko du gaitzespen-adierazpenaren saloa, eta, honek, bere jaurtze-egitamuaren guztizko bideak agertu beharko dituen Lehendakarigai baten izena eraman beharko du berebaitan.
3. Gaitzespen-adierazpena ezingo da aurkeztu eta bost egun igaro baino
lehen bototara jarri. Epe horren bi lehenengo egunetan, ordezko-asmotango
adierazpenak aurkeztu ahal izango dira.
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4. Legebiltzarkideen erabateko gehiengoak gaitzespen-adierazpena onartzen ez badu, hori izenpetu dutenek ezingo dute besterik aurkeztu urte bereko
bi bilkura-aldietan.
48. Atala
1. Legebiltzarrak 46garren Atalean zehaztutako modutan Lehendakariari
bere usteona ukatuko balio, Lehendakariak bere tokia utzi egino du, eta
Lehendakari berria aukeratuko da.
2. Halaber, Legebiltzarrak gaitzeste-adierazpen bat onartzen badu, Lehendakariak bere tokia utzi, eta gaitzespen-adierazpenak berabaitan daraman hautagaia Legebiltzarrak aukeratutakotzat joko da, Erregek izendatu dezan.
49. Atala
1. Legebiltzarrak, Lehendakariordeari, esku-ematez dituen aginteekiko
erantzukizuna eskatu ahal izango dio. Hori egitekotan, hautagai baten saloa
ez da beharrezkoa izango, eta gaitzespen-adierazpenak irabazi dezan Legebiltzarrean erabateko gehiengoa izan beharko du. Hori gertatuz gero, Lehendakariari tokia utzi ahal izateko eskea egingo dio, eta Lehendakariak haren ordezko bat jarriko du.
2. Halaber, Sailburu batek bere aginte-eremuan duen artezko erantzukizuna ere haztatu ahal izango du, aurreko lerro-aldian jarritako baldintza eta
ondorioekin gaitzespen-adierazpen bat onartuta.

III. ATALBURUA
Legebiltzarraren ezabapenaz
50. Atala
Lehendakariak, bere kabuz eta Jaurlaritzak aztertu ondoren, Legebiltzarra
ezabatu ahal izango du, 47garren Atalak dionezko gaitzespenadierazpenen
bat bere bideak egiten ari ez dedineko baldintzapean, boto-ematea egin ez
dedin artean.
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51. Atala
Deuseztapen-Dekretoak hauteskunde berrietarako deiaren eguna eta hauteskunde berriak egitekoa zehaztu beharko ditu, indarrean dauden legeen
arauera.

VI. IDAZPURUA
LEGEGINTZA-DEKRETOEZ
52. Atala
1. Eusko Legebiltzarrak legemailako arauak emateko ahalmena eskuratu
ahal izango dio Jaurlaritzari, honako salbuespen hauekin:
a) Oinarrizko eskubideei eta herriareipideei dagozkionak.
b) Jaurlaritzaren oinarrizko erakundetzari edo Euskal Herriko arduralaritzaren legezko jaurpideari dagozkionak.
c) Elkarte Autonomiadunaren eta Kondaira-Lurraldeen arteko guztizko
jaurpideak onar ditzatenak.
d) Hauteskundeekiko guztizko legeak araupetu ditzatenak, Autonomia-Estatutoaren 37garren Atalean ezarritakoaren kaltetan gabe.
e) Iraspen-alorreko izanagatik onartzeko erabateko gehiengoa behar dezaketen arau guztiak.
2. Legegintzarako esku-ematea, atalkako agintzak gertatzeko xedezkoa
denean Oinarri-Lege baten bidez egin beharko da, eta lege batzuk biltzezkoa
denean agizko Lege baten bidez. Bietan, Legebiltzarraren erabakiak legegintzarako gaitasunaren aldi zehaztuko du.
3. Oinarri-Legeak, legegintzarako esku-ematearen xedeak eta mugak, eta
egiteratzerakoan erabili beharko diren oinarri eta irizpideak zehatz-mehatz
mugatuko ditu.
4. Legeak batean biltzeko eskuemateak, esku-emate horri ematen zaion
araugintza-eremua zedarrituko du, idazkera bakar bat gauzatzera mugatzen
den edo batean bildu behar diren legeen idazkera arauzkotzea, argitzea eta
elkarri egokitzea ere hartzen dituen zehaztuz.
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5. Jaurlaritzak, legegintza-ahalmenaz baliatu eta berehala, Legebiltzarrari
horretzazko adierazpena egingo dio, esku-ematearen gai zen atalkako edo
batean biltzezko idazkera barne daramatzala.
6. Legebiltzarreko Mahaiak, Jaurlaritzak bidalitako idazkerak bere bideak
Osoko Bilkuraren aurreango irakurketaz, eztabaidaketaz eta osoarekiko boto-emanketaz egin dezala aginduko du.

VII. IDAZPURUA
GUZTIZKO IRIZPIDEAK
I. ATALBURUA
Oinarriak
53. Atala9
Euskal Herriko Elkarte Autonomiaduneko Arduralaritza, aginte-mailaz antolatutako ihardutze-sailez eratuta, legezko nortasun bakarrez ari da bere egitekoak betetzeko, eta aurreiritzirik eza, argitasuna, eginkortasuna, erdikoiteriarik eza, agintepide-banaketa eta bere ihardutze-sailen erakidetasuna, eta
hala behar dedinetan Kondaira-Lurraldeetakoekingoa izango ditu bere egintzen oinarri.
54. Atala
Epailaritzak zaintzen ditu arduralaritzaren ihardunaren arauzko-ahalmena
eta legetasuna, eta bai arduralaritza-ihardunaren bere dituen helburuekiko
egokitasuna ere.

9

 Hemen jasotakoa behin-betiko testua da, Eusko Legebiltzarrak 1982ko otsailaren 11n eta
12an egindako osoko bilkuran onetsi zuena, eta ez jatorrizkoa. Helburua ez zen legea aldatzea, akats bat zuzentzea baino, hots, ponentziak txostena gertatu zuenean egin zen akatsa
zuzentzea; ondorioz, Iraskunde, Guztizko Arduralaritza eta Legegintza Batzordearen irizpenak eta osoko bilkuraren erabakiak osatu zuten tramitazio guztia. Lehenengo testuan «erdikoiteriarik eza, agintepide-banaketa» hitzak falta ziren.
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II. ATALBURUA
Lege-egitasmorakoak eta araupideak gertatzeko moduaz10
55. Atala
Jaurlaritzari aurkeztutako Lege-Egitasmotarakoek bere zioen adierazpena
eramango dute, haiek gertatzearen iturri izandakoak eta dituzten xedeak
haundi-haundizka adieraziz. Hala behar dedinean, indargabetutako edo aldatutako agintzen zerrenda eraskin gisa joango da.
56. Atala
Jaurlaritzak erabaki beharrezko Lege-Egitasmotarakoak eta Dekreto-Egitamuak Jaurlaritzako Idazkariari bidaliko zaizkio, banatu ditzan. Doazkien Sailek Jaurlaritzak berak ezarritako moduan idazkiek diotenarekiko onarpena
adierazi dezatenean, Gai-zerrendan sartuko dira. Bat etorri ez edo baldintzaren batekin bat badatoz, Lehendakariari dagokio arazo hori Batzarrak aztertzeko gaietan sartu edo ez sartu erabakitzea.
57. Atala
1. Eusko Legebiltzarrari aurkezten zaizkion lege-proiektuei dagokienez,
testuarekin batera, zioen azalpen bat eta zio horiei buruz iritzia emateko beharrezko aurrerakinak bidaliko dira; horrez gainera, proiektuak generoaren ikuspegitik duen inpaktuaren eta ondorioz hartu beharreko neurri zuzentzaileen
aurretiazko ebaluazioa ere bai11.
2. Lege-Egitasmoei Diruegitamurako zorpideren bat badario horrentzako
dirubideei buruzko eraskin bat eraman beharko du eta, hori, Legebiltzarraren
Araudiak Lege-Egitasmoei buruz agindu dezanez eztabaidatuko eta bototara
jarriko da.
58. Atala
Legebiltzarrari aurkeztutako Lege-Egitasmoek Legebiltzarreko gai-zerren10

 Ikusi ere 8/2003 Legea, abenduaren 22koa, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurarena
(EHAA 254/2003.12.30).
 Idazketa berria. 4/2005 Legeak, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunarakoa, aldatua (EHAA 42/2005.03.02).

11
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dan sartzeko lehentasuna izango dute, Autonomia-Estatutoaren 27.4 Atalean
ohartemandako herriariozkoak salbu. Hori guzti hori, Legebiltzarraren edo
Kondaira-Lurraldeetako Erakundeen legegintza-arioaren egiterapenaren kaltetan gabe, eta lege-egitasmoei aitortutako lehentasun horrek legebiltzarkideek Legebiltzarreko barne-Araudiak ezarritako modutan zuzenketak egiteko
duten eskubidea ezertan ere murriztu gabe.

III. ATALBURUA
Araugintza-ahalmenaz
59. Atala
Araugintza-ahalmena erabiltzea honako arau-mailaketa honi egokituko zaio:
1. Jaurlaritzaren Dekretoak.
2. Jaurlaritza-Sailen Aginduak.
60. Atala
Honako hauek joango dira Dekreto gisa:
1. Guztizko arduralaritza-aginduak eta, hala behar izanez gero, Jaurlaritzaren erabakiak, azkeneko hauek Lehendakariak eta saloa dagokion Sailburuak izenpetzen dituztela.
2. Lehendakariaren aginduak, berak berenez izenpetuta.
61. Atala
Sailek, Sailburuek izenpetutako aginduz egiteratuko dute araugintza-ahalmena.
62. Atala
Agintarauek ezingo dute zigorrik ezarri, ez lakarik, ez zerga-bidezkoez besteko petxarik kendu, ez hoien antzeko beste ordainpiderik jarri-ere. Diruzko
zigorrik eta isunerik ere ezingo dute jarri, Legeak berariz horretarako baimena
emandakoetan izan ezik.
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63. Atala
Goragoko mailaren bateko aginduen aurkako Agintarauak, legearen indarrez erabat baliogabeko izango dira.
64. Atala
Agintarauak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, eta
argitaratu eta hogei egunera indarrean jarriko aurkako agindurik ez badago.

IV. ATALBURUA
Arduralaritza-erabakiez
65. Atala
1. Erabakimenaren jabe izan daitezen Agintari eta Ihardutze-Sailek hartuko dituzte arduralaritza-erabakiak.
2. Erabakiak, Jaurlaritzak, Lehendakariak edo ezein Jaurlaritzakidek hartutakoak direnean, arduralaritzaren guztizko agintzen modu berekoak izango dira.
66. Atala
Arduralaritza-erabakiek ezingo dute Agintarau batek ezarritakoa hautsi,
hura mailaz berdina edo goragokoa bada ere.
67. Atala
Euskal Herriko Arduralaritzak eman ditzan arduralaritza-erabakiak, eta
hoien aurka sar daitezken goradeiak, Lege honek ezarritakoaren eta guztizko
arduralaritza-bideen edo Elkarte Autonomiadunaren berarizkoen arauerako
izango dira.

BEHIN-BEHINGO ERABAKIAK
Lehenengoa
Eusko Legebiltzarrak Autonomia-Elkarteko gozamen-saridunentzako araupideak onar ditzanerarte, Lege hau indarrean jarri ondoren bideak egin behar
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dituzten bizisariekiko zehaztapidetzak Jaurlaritzako Ekonomia eta Herriogasun-Sailaren bitartez bideratuko dira Sail horrek. Lege honetan oharteman gabeko guztietan, ordezkatze-bidezko lege gisa Erresumako Gozamen-Saridunentzat indarrean dauden Legeak darabiltzala.
Bigarrena
1. Sailburu, Sailburuorde edo Artezkari izan ez, bere lana Lehendakaritzan edo Jaurlaritzako Sailetan egin, eta Lehendakariak edo Sailburuek izendatutako gainontzeko guztien legezko egoera, indarrean dauden legeen arauera egindako arduralaritza-akurapenen bidez arauzkotuko da.
2. Berarizko moduz, aurreko atalean aipatu eta orain teknika hutsezko
zerbitzua egiten dihardutenen zerbitzualdia lehen-mailako merezimendu izango
da, horretzazko Legeak ezarri dezan moduan, legezko herrilanarigora iristeko.
Hirugarrena
Lege honen 37garren Atalak diona Eusko Kontseilu Nagusiko Kontseilari
izandakoekin ere erabilgarri izango da; hor aipatzen diren hoientzako diru-eskuraketak, bere agintealdia bukatu zenean guztira jasotzen zuten ordaina izango du goi-muga.

AZKEN-ERABAKIAK
Lehenengoa
Jaurlaritzaren barne-Araudia eta lege hau egiteratzeak eska ditzan erabaki
guztiak hartzeko esku ematen zaio Jaurlaritzari.
Bigarrena
Lege hau, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu dedineko
egunean bertan jarriko da indarrean.
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LEGEA, AUTONOMIA-ELKARTE
OSORAKO ERAKUNDEEN ETA
BERTAKO KONDAIRALURRALDEETAKO FORUZKO
IHARDUTZE-ERAKUNDEEN
ARTEKO HARREMANEI BURUZKOA

AZAROAREN 25EKO 27/1983 LEGEA,
AUTONOMIA-ELKARTE OSORAKO
ERAKUNDEEN ETA BERTAKO
KONDAIRA-LURRALDEETAKO FORUZKO
IHARDUTZE-ERAKUNDEEN ARTEKO
HARREMANEI BURUZKOA1

ZIOEN ADIERAZPENA
Euskadiren politikazko egituraketa dugu Autonomia-Estatutoa legegintzabidez egiteratzearen alderdirik garrantzitsuenetako bat horrek, bere aldetik,
politika eta arduralaritza-erakuntza berria eta Kondaira-Lurraldeen Lege-Jaurpide berezien eta agintepideen aitorpena elkarri egokitu beharra dakarrela.
Horretarako, eta hori du hain zuzen funtsezko helburu oraingo Lege honek, Kondaira-Eskubideekiko begirunea eta mende askotako Burujabetza
Nahaia elkarri lotzea ezinbestekoa gertatzen da.
Alde batetik, Autonomia-Estatutoak, bateango burujabetza-erakunde batzuk sortaraziz, eta hoien artean, bereziki, politikaren eta erakundeen aldetik
duen lehentasunak Legezko ezein Erresumatan Legeak duen nagusitasunaren, eta politikaz Euskal Herriaren nahaiaren adierazgarri den Legebiltzarra
sortaraziz, Erakundegoren-mailako egitura berri bat eman dio Euskadiri.
Bestalde, orainaldia antolatzea, Euskadi gaurregun jaurri ahal izatea bermatzea, 1839garrenerarte zegoen ihardutze-erapidetzari eta 1878garreneko
lehenengo Ekonomia-Itunetikako berarizko antolakuntzari eustearekin batean
1

 EHAA 182/1983.12.10. Aldatua:
– 1/1987 Legeak, epailaren 27koa, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Kondaira-Lurraldeetako Batzar Nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, indargabetua (EHAA 72/1987.04.10).
– 5/1993 Legeak, uztailaren 16koa, Autonomi Elkarte Osorako Erakundeen eta Bertako
Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundeen arteko harremanei buruzko legea
aldatzekoa, bi lerroalde gehitu ditu (EHAA 136/1993.07.20).
– 1/2006 Legeak, ekainaren 23koa, urarena (EHAA 137/2006.07.19).
 Ikusi ere 76/1988 Konstituzio Auzitegiaren Epaia, apirilaren 26koa (BOE 125/1988.05.25).
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egin ezinezkoa da. Kondairarekiko begirunea eta Kondaira norberetzakotzea,
Kondaira-goaiaren barruan eta unean-uneangotuz egin behar da. Industriairaultza, hiritartze-bidea; politika-bizitzaren korapilotsua, ekonomia-iharduna
arrazoizkotu beharra, horra hor aldakuntza nabarmen izan eta Kondairaegoera berria dakarten aldaketa nabarmenak hori, bestalde, Kondaira-Lurraldeen berenezko Lege-jaurpideei egokitu behar zaiela. Bi behar hoien arteko
egokitasuna eta oreka lortzea du xede oraingo Lege honek.
Honela, Lehenengo Idazpuruak Bateango Erakundeen (Lehenengo Atalburua) eta Kondaira-Lurraldeek bere duten agintepide-maila araupetzea du
helburu.
Horretan, Legebiltzarraren nagusitasuna nabarmentzen da, Autonomia-Elkartean Lege-mailako manuak onartzeko gaitasunaren jabe den Erakundegoren bakarra denaren aitorpena egiten zaionean, nagusitasun hori
nahitaezko lege-mailaren eta manuen maila finkatzearen arauerako oinarriirizpideak jartzerakoan garbi adierazita gelditzen dela.
Estatutoak bere 25.1 eta 37.3 Ataletan Kondaira-Lurraldeen onetan legegintza-ahalmen horri jartzen dizkion mugak ere Legean agertzen dira, eta
Estatutoan Foru-Tradiziozkotzat berariz aitortutako gaiei buruzkoak dira. Bainan bakarreango agintepeko gaiak direla ta Legebiltzarraren legepekoak ez
diren aginte-alorrak egote horrek ez du Legezko Erresuma izatearen ondorio
den erakundegoren-mailako arta egiteko ahalmena baztertzen.
Bestalde, lehenengo Idazpuruak, Lege bereko beste manu batzukin lotuta,
argi eta garbi adierazten du Autonomia-Elkarteko funtsezko agintea Bateango
Erakundeek duteneko oinarri-irizpidea.
Lehenengo Idazpuruak, bukatzeko, Kondaira-Lurraldeen agintepideak
esandako oinarri-irizpide hoiei atxikiz araupetzen ditu. Horregatik, eta «nolanahi ere» dagozkien agintepideak sendetsiz bat, oraingo Lege honek geroan
sortu daitezkeen egoera berriei egokitu ahal izatea ohartematen du, batetik Estatutoa egiteratu eta horren ondorioz Autonomia-Elkarteak agintepide berriak
egiteratzearen, eta bestetik herritarrei zerbitzu hobea egiteko aholkagarri gertatu eta agian izan daitekeen agintepide-birbanaketa baten ondorioz gai berriak
eskuratu ahal izateko edo hoietarako eskua emateko lege-bideak jarriaz. Honela, gure Herriaren gizarte, ekonomia eta politikaren aldetikako bilakakuntzaren
beraren indarrezko ikusmolde egokikaitzik eta zurrunik eza bermatzen da.
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Bigarren Idazpuruak Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusia eta Kondaira-Lurraldeetako Herriogasuntzak antolatzen ditu, bere bigarren Atalburua
hoien arteko eskuarte-banakuntza arapetzekoa dela.
Ondoren, Dirubideen Euskal Kontseilua sortarazten da, horren egitekoetan Kondaira-Lurraldeek Herriogasuntza Nagusiari eman beharreko eskuarteen eta eginbeharreko ekarketen banakuntza lehen esandako oinarri-irizpideen arauera zehaztekoa nabarmentzen dela.
Azkenean, Euskal Herri-Alorreko ekonomia eta dirubidetza-ihardunari
arta egiteko goreneko ihardutze-erakunde izango den Herri-Kontuen Euskal
Epaitegia Legebiltzarraren Legez sortaraztea ohartematen da.

AINTZIN-IDAZPURUA
OROTARIKO ERABAKIAK
1. Atala
1. Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundeen agintepideen banakuntza, hoien jabegoari eta egiterapenari dagokienetan, Konstituzioan eta Autonomia-Estatutoan ohartemandakoaren arauera, Lege honen bidez araupetuko da.
2. Bakoitzeko Batzar Nagusiak eta Foru-Diputazioak dira, bere kondairatikako tradizioaren arauera, Kondaira-Lurraldeetako Foru-Erakundeak.
2. Atala
1. Euskal Herri Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira-Lurraldeetako
Foruzko Ihardutze-Erakundeen arteko harremanak elkarkidetasunezko eta elkar laguntzazko sortarauetan oinarrituko dira.
2. Bakoitzari dagozkion agintepideen egiterapenean, Euskal Herriko Arduralaritzek eginkortasunezko eta elkarkidetasunezko sortarauen arauera jokatuko dute.
3. Atala
Autonomia-Elkarteak, Euskal Herriko Udalek heuren berenezko zuduen
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eraentzarako eta heuren eskuarteak kudeatzeko duten burujabetasuna aitortzen eta bermatzen du.
4. Atala
Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeek ezingo dute, ahalmenak eta
agintepideak aitortzerakoan, Kondaira-Lurraldeen arteko inolako bereizkeriarik egin.
5. Atala
1. Bakoitzari dagozkion agintepideen eremuan, Jaurlaritzak eta Foru-Diputazio bakoitzak, eta hoiek bere artean, zerbitzu-egitezko ituneak egin ahal
izango dituzte.
2. Jaurlaritzak Foru-Diputazio batekin edo batzurekin izenpetu ditzan zerbitzu-egitezko itunetarako, Hari buruzkoan, Jaurlaritza-Legearen 18.e) atalean ohartemandako legebiltzarzaingoa izango delako bermeak izango du indarra.
3. Foru-Diputazioek, Euskal Herri Osorako Erakundeen agintepide eta
ahalmenen kaltetan gabe, elkarren artean egin ditzaten ituneen berri Eusko
Jaurlaritzari emango zaio.

I. IDAZPURUA
AUTONOMIA-ELKARTE OSORAKO ERAKUNDEEN ETA
BERTAKO FORUZKO IHARDUTZE-ERAKUNDEEN
AGINTEPIDEAK
I. ATALBURUA
Euskal Herri Osorako Erakundeen agintepideak
6. Atala
1. Autonomia-Estatutoaren arauera; Autonomia-Elkarteari dagozkionak
izanik, Estatuto horretan, Lege honetan edo gerokoren baten Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Sailei aitortu edo izendatu ez dakizkien gai guz332

LURRALDE HISTORIKOEN LEGEA

tiekiko legegintza eta egiterapena Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeei
dagokien agintepide da.
2. Beti ere, Lege-mailako arauak emateko ahalmena Legebiltzarrari bakar-bakarrik dagokio.

II. ATALBURUA
Kondaira-Lurraldeen agintepideez
7. Atala
a) Kondaira-Lurraldeetako Foru-Erakundeek, bakoitzaren berarizko legejaurpideen arauera erabiliko duten bakarreango agintepidea izango dute honako gai hauetan:
1. Bere Foruzko Ihardutze-Erakundeen hauteskunde-arauak, erakuntza,
jaurpideak eta iharduna2.
2. Udal eta maila apalagoko Toki-erakundeetako hauteskunde-jaurpideak.
3. Udal-barrutien eta udalez gainetikakoen mugapena, Kondaira-Lurraldeez gaindikakoak izan ez daitezela.
4. Bere Diruegitamuak eta Kontuak gertatzea eta ontzat ematea, eta bai
mailegu eta dirubidetza-eragiketak ere, Lege honen II Idazpuruari darizkion
modutan.
5. Herrilan eta Zerbitzuen Foru-Egitamua idaztea eta ontzat ematea. Toki-Erakundeekiko teknikazko laguntza eta aholkularitza.
6. Autonomia-Estatutoaren 41garren Atalak esaten dituenak eta, orohar,
Ekonomia-Itunearen Legeak edo zergalaritza-alorreko beste arau edo manuren batzuk emanda izan ditzaten guztiak.
7. Probintzia eta udal-jabetzapeko ogasunentzako jaurpideak, ogasun
hoiek herri-baliapidetarakoak, ondarezkoak, Udalak berak ez bestek erabiltzekoak nahiz udalkideek erabiltzekoak izan.
2

 1/1987 Legeak, epailaren 27koa, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Kondaira-Lurraldeetako Batzar Nagusietarako hauteskundeei buruzkoa, indargabetua (EHAA 72/1987.04.10).
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8. Errepide eta bideekiko egitamuketa, egitasmoak, egitea, hoiei eustea,
aldatzea, hoien dirubideak, erabilpena eta ustiaketa.
Autonomia-Elkarteko errepide-sareen arteko behar bezalako egokitasuna
bermatzeko, Kondaira-Lurraldeek, bere bidesaretan, Euskal Herri Osorako
Erakundeek onartutako Orotariko Errepide-Egitamuan jarri daitezen teknikazko eta bide-seinaleentzako arauak jarriko dituzte indarrean, eta Erresumako
Errepide-sarearen jarraipen izan edo elkarteaz besteko bese Herri-Erakundeenei edo Kondaira-Lurraldeetakoei heurei atxiki dakizkienetan berriz, esandako
Orotariko Errepide-Egitamu horretan jarri daitezen aintzin-neurriak, helburuak, lehentasunak eta hobekuntzak egingo dituzte gutxienez.
Autonomia-Elkartearen, Erresumaren, Elkarteaz besteko beste Herri-Erakunde batzuen edo Kondaira-Lurraldeen egitamuetako taiuketetan Kondaira-Lurraldeak edo hoien mugakideak har ditzaten elkartzepide berriak egitea
oharteman dedinean, egitamu hoiek bakoitzaren ahalmen eta agintepideen
arauera elkarri egokituko zaizkio.
Hori guzti hori, Autonomia-Estatutoaren 10.34 Atalean agintzen denaren
kaltetan gabe.
9. Mendiak, oihan-ustiaketa eta zerbitzuak, abereentzako bideak eta alaguneak, Autonomia-Estatutoaren 10.8 atalak dioenez; oihan zaintza eta nekazaritza eta oihan-lurrei bere onean eustea eta hobetzea.
10. Herri-lanak egiteak beste lurralde historiko batzuei eragiten ez badie
edo Eusko Jaurlaritzak ez baditu interes orokorrekotzat jo.
Aurrekoa gorabehera, Euskal Autonomia Erkidegoaren interes orokorrekotzat joko dira Eusko Legebiltzararraren Uraren Legeak definitzen dituen
obra hidraulikoak. Uraren Euskal Agentziari dagokio interes orokorrekotzat jo
diren obra hidraulikoak proiektatzea, egitea eta kudeatzea; baita lege honek
ematen dion beste edozein eginkizun betetzea ere, obra horiek direla-eta3.
11. Ospea eta tradizioa direla edo Foru-Diputazio bakoitzaren menpeko
diren Foral, Miñoe eta Mikelete-Indar edo Sailen jaurpideak, Eusko Jaurlaritzari Autonomiazko Ertzaintzaren goren-agintari denez dagozkion eskubideen
kaltetan gabe.
3

 Idazketa berria. 1/2006 Legeak, ekainaren 23koa, Urarena, aldatua (EHAA 137/2006.07.19).
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12. Kondaira-Lurraldearen jabetzapeko Agiri-gordetegi, Liburutegi, eta
Arte Ederrei eta Eskulangintzari datxezkien Erakustetxe eta Erakundeak.
13. Kondaira-Lurraldearentzat interesgarritasuna izan dezaten kulturasailak sortaraztea eta hoiei eustea.
b) Kondaira-Lurraldeei dagokie Bateango Erakundeek emandako honako
gai hauek osabideratu eta egipideratzea:
1. Landare-osasuna; nekazaritza erreformatu eta garatzea; nekazaritza
zabaldu, sustatu eta gaitzea; mahasgintza eta ardogintza; landareak ekoiztea,
haziak eta mintegi-landareak izan ezik.
Arlo honetan, Uraren Euskal Agentziari dagokio Erkidegoko Uraren Legeak ur-horniketa, saneamendu, arazketa eta ureztatze gaietan ematen dizkion eginkizunak betetzea; baita ureztatzearen araubide juridikoa arautuko
duen dekretua Eusko Jaurlaritzari proposatzea ere, legeak ezartzen duen gutxieneko edukia jasota4.
2. Abere-ustiaketa eta osasunketa.
3. Ur gozotako arrainez eta ehizaz baliatzeko jaurpideak.
4. Ur kontinental publikoen eta horien berezko ibilguen, ur-bazterren eta
zortasunen zaintza. Eusko Legebiltzarraren Uraren Legeak arautzen duenaren
arabera egingo da zaintza hori5.
5. Kondairazko, Artezko, Monumentozko eta Arkeolojiazko Ondareari
bere onean eustea, hori hobetzea, birregokitzea edo, hala behar izanez gero,
bilaketak egitea.
6. Kirolaren suztapena. Eskola-kirolentzako eta guztien kirolarentzako
egitarauak.
c) Honako gai hauetan, Bateango Erakundeen legebideak bere mugartean egiteratzea dagokie Kondaira-Lurraldeei:
1. Gizarte-sorozpidetza, Euskal Herri Osorako Erakundeek artez ihardutzearen kaltetan gabe.
4

 Idazketa berria. 1/2006 Legeak, ekainaren 23koa, Urarena, aldatua (EHAA 137/2006.07.19).
 Idazketa berria. 1/2006 Legeak, ekainaren 23koa, Urarena, aldatua (EHAA 137/2006.07.19).

5
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2. Elkarte-hazkuntza, emakumea. Haurrekiko, gazteekiko, zahartzaroarekiko, atseden eta egurasketarekiko politika, Euskal Herri Osoaren Erakundeek
alor hoietan artez ihardutzearen kaltetan gabe.
3. Babespeko berezko tokiei buruzko Arduralaritza.
4. Suteen aurkako zaingoa.
5. Hirigintzaren alorrean, Kondaira-Lurraldeei arioa, gertakuntza, egiterapena, eraentza, arta eta argipideketa-ahalmenak dagozkie eta bai, bere ihardutze-eremuaren barruan goragoko mailako egitamuketan zehaztutakoak egiteratuz Lurralde eta Hirigintza-Antolaketarako agiri-sortak ontzat ematea ere,
Legeak beste herri-izaiki eta Hirigintzako Ihardutze-Erakunde batzuei ematen
dizkien agintepideen kaltetan gabe.
Lurraldea antolatzeko instrumentuetan jasotzen diren xedapenak joko dira
goragoko maila duten planeamendutzat. Instrumento horiek onartu arte, Euskal Autonomi Elkartea Antolatzeko Batzordeak eman ditzan irizpideek beteko
dute egiteko hori, honako alde hauei dagozkienetan:
- etxebizitza, industri eta zerbitzu eremuen garapena zenbattzea.
- azpiegiturak, ekipamenduak, errekurtso naturalak, ihardunak eta arloak,
horien antolaketa, ekintza horien xedea kontutan hartuta, Kondaira Lurraldeen eskuduntzapekoa izan ez dadin kasuetan.
Ondorioz, honako hau dagokie Kondaira-Lurraldeei: hirigintza antolatzeko instrumentu guztiei onarpena ematea hain zuzen. Ez dira horretan sartzen
lurraldea edo hirigintza antolatzeko instrumentuak garatzen dituzten eta Euskal Autonomi Osorako diren Instituzioei izendatutako eskuduntza sektorialak
burutzeko landutako plan bereziak6.
6. Halaber, etxebizitzatarako hiri-lurretan jarri daitezkeen Ekintza Nekagarri, Osasunkaitz, Kaltegarri edo Arriskugarrien zermugapenerako, hoientzako onbideratze-neurriak emateko, ikuskaritzarako eta zigortzeko ahalmena,
Kondaira-Lurralde edo Elkarteaz besteko Herri-Izaiki bakar bat baino hartu ez
dezatenaren baldintzapean, eta Legeak Udal-Erakundeei ematen dizkien agintepideen kaltetan gabe.
6

 Idazketa berria. 5/1993 Legeak, uztailaren 16koa, Autonomi Elkarte Osorako Erakundeen
eta Bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundeen arteko harremanei buruzko legea aldatzekoa, bi lerroalde gehitu ditu (EHAA 136/1993.07.20).
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d) Kondaira-Lurraldeen bakarreango agintepidetzat izendatutako gaitan
Erresumaren oinarrizko legegintzaren araupidetza-hedapena eta egiterapena
Kondaira-Lurraldeei heurei dagokie.
8. Atala
1. Kondaira-Lurraldeen bakarreango agintepide izan daitezen gaietan,
honako aginte hauek dagozkie Kondaira-Lurraldeei:
a) Araupidetza, Foru-Erakundeek emandako araupideak beste edozeinekiko lehentasunez erabiliz. Autonomia-Estatutoaren Zazpigarren Aldibaterako
Erabakian aipatzen diren edo, hala gertatutz gero, Eusko Legebiltzarraren legeetako araupideen ordezkaketa, Batzorde Nagusien Foru-Araupideen bidez
egingo da.
b) Araudigintza.
c) Arduralaritza, ikuskaritza barne dela.
d) Arduralaritza-bideango Birrazterketa.
2. Arauen bidezko hedapena eta egiterapena Kondaira-Lurraldeei dagokieneko gaitan, honako aginte hauek dituzte:
a) Bateango Erakundeek emandako arauen araupidezko egiterapenerakoa, Foru-Erakundeek emandako arau hoietan beroietan esaten denaren aurka jokatzerik izango ez dutela.
b) Araudigintza.
c) Arduralaritza, ikuskaritza barne.
d) Arduralaritza-bideango Birrazterketa.
3. Egiterapena Kondaira-Lurraldeei dagokieneko gaitan, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeek bere legeen hedapenerako eman ditzaten orohartzezko erabakien arauera egiteratuko dituzten honako aginte hauek izango
dituzte:
a) Araudigintza, heuren berenezko zerbitzuak antolatzeko xedez.
b) Arduralaritza, ikuskaketa barne dela.
c) Arduralaritza-bideango Birrazterketa.
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4. Kondaira-Lurraldeek, bere aginte eta ahalmen guztien dirubidetarako
eta hoiek egiteratzeko, diruegitamu-gaitasun osoa izango dute, Lege honetan
ohartemandako neurritan.
5. Foru-Erakundeei dagozkien aginte eta ahalmen guztiak bakoitzak
bere duen eta bakoitzari dagokion lurraldeari buruzkoak direla ulertzen da,
bakoitzaren eginkortasunaren kaltetan gabe, Ekonomia-Itunean ohartemandakoetarako, Kondaira-Lurraldeek emandako araupideak izan ahal izango
dituztela.
9. Atala
Foru-Diputazioek, Lege honetan heurei aitortutako egiteko eta agintepidetarako izan eta Autonomia-Elkartearen Estadistika-Egitamuan sartu gabeko
estadistikak egin ahal izango dituzte, Autonomia-Elkartearen legepidetan jarri
daitezen arauak beteaz.
Halaber, Elkarte Osorako interesgarri izan daitezen estadistikak barne
izango dituen Autonomia-Elkarteko Estadistika-Egitamua gertatzen bere iritzia
emanez eskuhartu, eta bakoitzak bere lurraldean egitamu horren barruko estadistikak, Egitamuak berak edo hori eginbideratzeko urtekako estadistika-egitasmoek jarri ditzaten modutan egiteratzea bere gain hartuko dute.
10. Atala
Errepidetatikako Ibilgailuzko Garraioen alorreango Legegintza, Arauen bidezko Egiterapena, Goren-ikuskaritza, Egitamugintza eta Antolakidetza Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeei dagozkie. Kondaira-Lurraldeek, bere mugartean, eta indarrean dauden Erresumarekingo Ituneen arauera, Arabak
orain dituen ahalmenak heurak eta nolako berdinez erabiliko dituzte.

III. ATALBURUA
Berarizko erabakiak
11. Atala
7garren ataleko c) lerroaldian esaten denez Kondaira-Lurraldeei dagozkien Eusko Jaurlaritzaren egiterapen-ekintzapideekiko goren-ikuskaritza, baita
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ahalmen hori Lege honetan berariz aitortzen denetan ere, Eusko Legebiltzarraren Lege batek araupetuko du.
12. Atala
Autonomia-Elkarteak, bere Legebiltzarraren Lege baten bidez eta Lege
horrek jarri ditzan modu eta neurritan, Lege honek ematen ez dizkien agintepideak Kondaira-Lurraldeetako Foru-Erakundeei eskuratu edo utzi ahal izango
dizkie.
13. Atala
1. Eusko Jaurlaritzak, bere arioz edo Kondaira-Lurraldeetako Foru-Erakundeek eskatuta, Foru-Diputazioen ardurapeko diren zerbitzuen-eraentza eta
arreta, dagokion Dekretoz zehaztuko den eremuz eta indarraldiz, hoiei utzi
ahal izango dizkie.
2. Dena dela, Jaurlaritzak honako ahalmen hauek beretzat gordeko ditu:
a) Egiterapen-Arauak ematekoa.
b) Artezpideak zehaztekoa eta eraentza-egitarauak gertatzekoa.
c) Eraentzari buruzko argipideak jasotzekoa, eta ikusitako akatsak zuzentzeko eskeak egitekoa.

II. IDAZPURUA
I. ATALBURUA
14. Atala
1. Euskal Herriko Autonomia-Elkartea eta hori osatzen duten Kondaira-Lurraldeetako bakoitza, bere agintepideak Autonomia-Estatutoaren, Lege
honek dakartzan erabakien, eta hoiekin erabilgarri izan daitezen gainontzeko
legeen eremuaren barruan egiteratzeko dirubidez eta diruegitamuz burujabe
izango dira.
2. Kondaira-Lurraldeen eta hoietako herri-alorraren dirubidetza-iharduna
Euskal Herriko-Herriogasuntza Nagusiarenarekin egokituta egingo da.
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3. Eusko Legebiltzarrak, gero, Autonomia-Estatutoaren 41.2.a) Atalak
agintzen duenaren babespean Kondaira-Lurraldeen arteko zerga-antolakideketarako, erakideketarako eta elkar-lanerako arauak ematearen kaltetan gabe,
Ekonomia-Ituneak aitortzen dien araugintza-ahalmenaz baliatuz horretarako
gaitasuna duten Foru-Erakundeek har ditzaten erabakiek zergapide berezien
funtsezko alderdiak berdintasun-arauz araupetuko dituzte.
15. Atala
1. Autonomia-Elkarteak eta bertako Kondaira-Lurraldeek, bakoitzak bere
herri-iharduneko diru-eskuraketa eta gastu guztiak barne izan ditzaten bere
Diruegitamuak gertatuko eta onartuko dituzte urtero.
Euskal Herriko Guztizko Diruegitamuak Jaurlaritzak egin eta Eusko Legebiltzarrak onartuko ditu. Kondaira-Lurralde bakoitzekoak bertako Foru-Diputazioak egin eta Batzar Nagusiek ontzat emango dituzte.
2. Foru-Diputazioek, eta bai hoietako lhardutze-sail eta Erakundeek ere,
horren eratze-modua eta egitekoak Lege honetan jartzen direneko Herri-Dirubidetzen Euskal Kontseiluak jarri ditzan modutan, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeek erabiltzen dituztenen kideko irizpideak erabiliko dituzte diruegitamu-biderapenaren eta herri-kontaduritzaren alorrean, argipidetarako
euskal herri-alor osoa bateratzeko xedez.
16. Atala
Kondaira-Lurraldeek, heurek bere gain hartu gabeko Euskal Herri Osoko
zorpide guztiei erantzuteko laguntza emango dute; horretarako, Foru-Diputazioek Lege honetan agindutakoaren arauerako ekarketak egingo dizkiote Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiari.
17. Atala. Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusia
1. Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiak, Autonomia-Elkarte Osorako
Erakundeei dagozkien agintepideak behar bezala egiteratzeko eta hoietarako
dirubidetarako, Lege honen ondoriotarako, honela sailkatzen diren eskuarteiturri hauek izango ditu:
a) Agizko Dirueskuraketak
340

LURRALDE HISTORIKOEN LEGEA

a) Foru-Diputazioek Lege honetan agindutakoaren arauera egin ditzaten,
diruekarketak.
b) Eusko Legebiltzarrak jarri ditzan Autonomia-Elkartearen berenezko
zergapidetatikakoak, eta bai Legebiltzarrak itunepeko zergei jarri diezaizkiekeen gehigarritatikakoak ere.
c) Bateango Erakundeen herri-jabetzapeko ogasunez baliatzeagatikako,
bere agintepeko zerbitzuak egiteagatikako, edo norbanakoei doazkienak edo
hoien onerakoak izan daitezen ekintzapideegatikako laguntzak.
d) Hala egokituz gero, Autonomia-Eikarteak herri-lanak egin izanaren edo
herri-zerbitzuak jarri edo gehitu izanaren ondorioz jarri daitezen berarizko zergak.
e) Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeek bere agintepideen eremuan
jarritako isunak edo zigorrak.
f) Lurraldearteko Ordezkaketa-Baltzatikako eskuraketak, eta Erresumako
Guztizko Diruegitamuen eta beste Herri-Izaiki batzuenen pentzutango diruizendapenak.
g) Bere ondaretikako irabaziak eta norbanako-alorreko dirueskuraketak.
h) Konstituzioa eta Autonomia-Estatutoan agindutakoaren ondorioz jarri
daitekeen beste ezein dirueskuraketa.
b) Berarizko dirueskuraketak
a) Gauzetango ezarketak inorentzakotzea.
b) Dirubidetza-ogasunen balio-aldakuntzak.
c) Zorpetzetikako dirueskuraketak, eta dirubidetza-zorpideen gainontzeko
balio-aldakuntzak.
2. Autonomia-Estatutoaren Aldibaterako Erabakietako Boskarrenak agintzen duena egiteratuz Eusko Jaurlaritzak Erresumako Gizartesegurantzarekin
egin ditzan Ituneetatikako dirueskuraketak, Euskal Herriko Guztizko Diruegitamuetan bere berarizko zertarakoen dirubideei eratxikiko zaizkie.
18. Atala. Foru-Ogasuntzak
Bere Foru-Erakundeei dagozkien agintepide guztien behar bezalako egiterapenerako eta diru bidetarako, Kondaira-Lurraldeetako Foru-Erakundeek,
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Lege honen ondorioetarako, honela sailkatzen diren eskuarte-iturri hauek
izango dituzte:
1) Agizko dirueskuraketak:
a) Ekonomia-Itunearen ondorioz Kondaira-Lurraldeek lortu ditzaten zerga
eta zergalaritza-ariel guztien etekina.
b) Kondaira-Lurraldeen Herri-jabetzapeko ogasunez baliatzeagatikako eta
bere agintepeko zerbitzuez baliatu izanagatikako edo norbanakoei doazkien
edo hoien onetangoak izan daitezen ekintzapideegatikako arielak.
c) Toki-Erakundeen berenezko zerga izan eta Foru-Diputazioek lakatu ditzatenetatikako irabaziak, eta Ekonomia-Itunearen 46garren Atalak dioenaren
arauera Lurralde bakoitzeko Toki-Erakundeei dagozkien zerga-eskuraketetango partzuer-zatiak, hori guzti hori Lege honen 22.1.7garren Atalean ohartematen den dirueskuraketa hoien zertarakoaren kaltetan gabe.
d) Aurreko a), b) eta c) zatietan esandako zergapideei erantsitako edo
erantsiko zaizkien gehigarri, petxa, eta beste probintzia-eskuartetatikako irabaziak.
e) Bere ondaretikako irabaziak eta norbanako-alorreko Legepeko dirueskuraketak.
f) Erresumaren Guztizko Diruegitamuen, Euskal Herriko Autonomia-Elkartearenaren eta beste Herri-Izaiki batzuenen pentzutango eskuraketak eta
beste diru-eskuraketa batzuk.
g) Konstituzioan eta Autonomia-Estatutoan agindutakoen ondorioz sortarazi daitezkeen beste dirueskuraketa guztiak.
2) Berarizko dirueskuraketak:
a) Gauzetango diruezarketak inorentzakotzea.
b) Dirubidetza-ogasunen balio-aldakuntza.
c) Zorpetzetikako dirueskuraketak, eta dirubidetza-zorpideen gainontzeko
balio-aldakuntzak.
19. Atala
Lege honen ondoriotarako diruegitamu-alorrean horrela zermugatzen di342
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renak joko dira «agizko eragiketegatikako gastutzat» eta «domu-erakiketegatikako gastutzat».

II. ATALBURUA
Diru-Eskuarteen Herriogasuntza Nagusiaren
eta Foru-Ogasuntzen arteko banakuntza
20. Atala
1. Aurreko 18garren Atalaren lehenengo zatiaren: a) txatalaren gai diren
Ekonomia-Itunearen eraentzatikako diru-eskuraketak, Erresumari ordaindu
beharreko kupoa kendu ondoren, Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren
eta Kondaira-Lurraldeetako Foru-Ogasuntzen artean banatuko dira, azken
hauek lehenengoari egin beharreko ekarketak Lege honetan jarritako arauen
ariora zehazten direla.
Ekonomia-urte bakoitzean itunepeko zergalaritza-dirueskuraketegatik sortutako Foru-Diputazioen aldeko zorrak, urteoro, eta Herri-Dirubideen Euskal
Kontseiluak egindako balio-haztaketaren arauera dagozkien zenbatekoz, Ekonomia-Itunearen noraentzatikako irabazitzat joko dira.
2. 17garren eta 18garren Ataletan aipatutako Herriogasuntza Nagusiaren eta Foru-Ogasuntzen gainontzeko agizko eta berarizko dirueskuraketak ez
dira Lege honek dakartzan banakuntza-arauen menpe egongo, eta dagozkien
Herri-Ogasuntzek aukeran erabiltzeko eskuartetzat joko dira, dagozkien zerbitzu eta agintepidetarako dirubideei eratxikita egongo direnarren.
21. Atala
20garren Atalaren lehenengo zatian esandako diru-eskuarteak, Bateango
Erakundeen eta Kondaira-Lurraldeetako Foru-Erakundeen agintepeko zerbitzuen arauzko ihardunerako beharrezko izan daitezen «agizko eragiketen» gastuen dirubidetarako erabiliko dira, Lege honetan jarritako arauen ariora, eta
bai «domu-eragiketegatikako» gastutarako ere.
22. Atala
Foru-Diputazioek egin beharreko ekarketen zehaztapena honako oinarriirizpide hauen arauera egingo da:
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Lehenengoa
Aurreko 20garren Atalak dioenez banatu beharreko eskuarteen banakuntza, eta Lurralde bakoitzak horretarako ekarri beharrekoen zehaztapena Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluan erabakiko da, Lege honetan jartzen diren
bideez baliatuz.
Bigarrena
Eskuarte hoien banakuntza, indarrean dagoen lege-erabidetzaren arauera
Bateango Erakundeen eta Kondaira-Lurraldeetako Foru-Erakundeen jaurgopeko izan daitezen agintepide eta/edo zerbitzuen eretzean egingo da.
Hirugarrena
Jaurlaritzari, bere agintepeko zerbitzuegatik egin dakion eskuarte-izendapenaz gainera, ekonomia-egitamuketa, suztapen eta, hazkunde-politikabideak,
irabazpideak eta aberastasuna Euskal Herrian norbanakoen eta lurraldeen artean eskualdeka eta alorka birbanatzekoak eta, orohar, Autonomia-Elkartearen
politikazko eta ekonomiazko dendua bermatzeko xedezko neurriak jartzeko une
bakoitzean egoki eritzitako diruizendapena egingo zaio.
Laugarrena
Kontseiluak ikusi ditzakeen behin-behingo salbuespenen kaltetan gabe, diruegitamuak behar hainbatekoak izatetik abiatuz biztanleko orotariko eta batazbesteko agizko gastua berdintasunaren eta elkartasunaren arauerakoa izan dedineko politika bat ardietsarazi dezaten irizpideak eta neurriak erabiliko dira.
Bosgarrena
Zergalaritza-eginahala indartu eta bai Bateango Erakundeetan bai ForuErakundeetan agizko gastuen hazkundea zabaltzeko xedezko irizpideak erabiliko dira.
Seigarrena
Foru-Diputazioen ekarketa, funtsean, Kondaira-Lurralde bakoitzeko urte-irabaziaren heinean zehaztuko da. Halaber, Kondaira-Lurralde bakoitzaren
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zergalaritza-eginahalaren eta Autonomia-Elkarte Osoko bataz-bestekoaren arteko heinaren alderantzizkoa nahitaez kontutan izango da.
Zergalaritza-eginahala, udalek artez lakatzen dituztenak barne, zergapide
guztietatik bildutakoaren eta urte bereko irabazien arteko heinaren ispilu izango da.
Zazpigarrena
Kontseiluak, hala ere, 20garren Atalaren 2garren zatian ohartemandakoaren kaltetan gabe kontutan izango du, dagokiokeen eran, zati horren gai
diren dirueskuraketen zenbatekoa, Itunearen eraentzatikako irabazien banakuntzan ahalik eta eginkortasunik haundiena lortzeko eta Atal horrek dakartzan irizpideak erabiltzeko xedez.
Zortzigarrena
Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak, eskuarteen banakuntzarako eta
Kondaira-Lurralde bakoitzak Autonomia-Elkartearen diruegitamu-gastutarako
egin beharreko ekarketak zehazteko hiru ekonomia-urtetarako gutxienez indarrean egongo den araupidetza ontzat emango du, Kontseiluaren iritziz indarraldi hori urtebetera edo bi urtetara mugatzea aholkagarri egin dezaten zernolakoak izatea gertatzen bada salbu.
Jaurlaritzak, lehen esandako eta Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak ontzat emandako araupidetza barne izan dezan Lege-Egitasmoa bidaliko dio Legebiltzarrari, horren onarpen-eske. Egitasmo hori Atal bakarreko Lege gisakoa izango da, eta Lege honen 29garren Atalean ohartemandako jaurpideez
heurez baliatuz onartuko da.
23. Atala
1) Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak Kondaira-Lurraldeek Euskal Herriko diruegitamuetako gastutarako ekarri beharrekoa zehaztu ondoren Autonomia-Elkarteak, Erresumagandik, Kondaira-Lurraldeek bere Kupoen bidez
eta Autonomia-Estatutoaren 41.2.d) Atalak dioenez hoiei eusteko laguntza
ematen ari direneko agintepide eta/edo zerbitzu berriak eskuratzea gertatuz
gero, Foru-Diputazioek Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiari urte horre345

LURRALDE HISTORIKOEN LEGEA

tan egin beharreko ekarketak Erresumarentzako bere Kupoak gutxitu daitezena hainbestetxe gehituko dira.
Aginte-eskuraketa egiteratu dedin ekonomia-urtearen hurrengotarako
Kontseiluak, Jaurlaritzak emandako erizpena ikusi ondoren, agintepide eta/
edo zerbitzu hori egiteratzeak dakartzan agizko eta domuzko eragiketetatikako gastuei erantzuteko beharrezko eritzitako diru-eskuarteak izendatuko dizkio
agintepide eta/edo zerbitzu horrekiko jaurgodun berriari.
2) Alderantzizkoa gertatuz gero, ekarketak zehaztu zirenean Autonomia-Elkarteak hartuta zeuzkan agintepide eta/edo zerbitzuak berriz Erresumari itzuli eta hark uztea alegia, Kondaira-Lurralde bakoitzaren ekarketak atzera
itzultze horren ondorioz Erresumarentzako bere Kupoa gehitu dedina hainbestetxe gutxituko dira.
3) Lege honetan ohartemandakoaren arauera, eta aginte-eskuraketa egiteratu dedin urteko Autonomia-Elkartearen Guztizko Diruegitamuak onartu
ondoren erabakita egin daitezen Autonomia-Elkarteagandik Kondaira-Lurraldeentzako agintepide eta/edo zerbitzu hoiek hartzen dituzten Foru-Diputazioek urte horretan egin beharreko ekarketak gutxitzea ekarriko dute; gutxitze
hori, Guztizko Diruegitamuetan dagokion Foru-Diputazioarentzat izendatuta
egon eta eskuraketa egiteratzen den egunean oraindik erabilkizun egon dedin
zatia hainbatekoa izango da, eskuratutako agintepidea eta/edo zerbitzua egiteratzeari darizkion eta diruegitamuetan sartuta eta oraindik bildu gabe dauden arielak eta gainontzeko irabazpideak kendu ondoren.
Lurraldeka sailkatu gabeko diruegitamu-izendapenak izan daitezenean,
Foru-Diputazio bakoitzari dagokion zatia eskuratutako zerbitzu horri eusteko
izendatu zitzaiona ateratzeko erabilitako eratxikitze-biderkaria bera erabiliz
zehaztuko da.
4) Aurreko zatian jarritako modu berean egingo da, baina alderantziz noski, agintepide eta/edo zerbitzuak eskuratzea Kondaira-Lurraldeek Autonomia-Elkarteari egitea gertatuz gero.
5) Atal honen aurreko zatietan esandako agintepide eta/edo zerbitzu-eskuraketen ondorioz Foru-Diputazioen Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusirako ekarketetan gertatu dedin gehikuntza edo beherapena, eskuraketak egiteko unean epe-egunaren zain egon daitezen ekarketak ordaintzeko Lege
honen 25karren Atalak jartzen dituen zatien artean banatuko dira, heinean.
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24. Atala
1. Aurreko Ataletan agindutakoaren arauera Autonomia-Elkarte Osorako
Erakundeei eta Kondaira-Lurraldeetako Foru-Erakundeei izendatutako gastuzenbatekoak, Lege honen 20garren Atalean adimugatzen den bateango dirubidetza-ahalmena banatzeko izango dira erabilgarri, eta ez beste ezertarako;
beraz, dirubidetza-ahalmen horretzaz eta bakoitza bere berarizko irabazpideez
baliatuz, batek nahiz bestek bere berenezko diruegitamu-politika egin, eta
bere diruezarketen zenbatekoa eta bere ardurapeko herri-zerbitzuen mailak
nahi bezala erabaki ahal izango dituzte, egoki deritzen eskuarte-birbanakuntza
eginez, Atal honen hurrengo zatietan agintzen denaren kaltetan gabe.
2. Horrekiko egiteratze-ahalmena Foru-Erakundeena deneko zerbitzuren
baten egin beharreko herri-diruezarketen egitamuketa egiteko ahalmena Bateango Erakundeei dagokienetan, Foru-Erakundeek diruezarketekiko bere jokabideak Euskal Herriko Guztizko Diruegitamuetan egon daitezen artezpide
eta egitarauei egokitu beharko dizkiete, bere eraentza-ihardunaren kontuak
urteoro Jaurlaritzari emanez, horrek Eusko Legebiltzarrari eraman diezazkion.
3. Foru-Erakundeek Lege honen 12garren Atalean agindutakoaren
arauera beretzakotutako agintepideak izan daitezenean, hoientzako dirubidetza eta diruegitamu-jaurpideak dagozkien eskuraketa eta eskuemate-Legetako
bakoitzean agindu dedinari atxikiko zaizkio.
4. Euskal Herriko Guztizko Diruegitamuetan baldintzapeko dirueskuraketak egon daitezke, Foru-Diputazioei hoiekiko agintepideen jabegoa Jaurlaritzari dagokioneko diruezarketa eta zerbitzuen egiterapenerako dirubideak
emateko. Diru-eskuarte hoiek nola erabiltzen direnaren kontuak urteoro Jaurlaritzari emango zaizkio, erabaki dedin eran, horrek, Eusko Legebiltzarrari
eraman diezaizkion.
5. Halaber, agintepideen jabegoa Foru-Diputazioei dagokien gaietan Bateango Herri-diruezarketak egiteko hoiek eta Eusko Jaurlaritzak hitzarmenak
egin ditzatenean ere aurreko zatian esandakoa egingo da. Hori ez da behinbehingotan baino egingo, bere haundia, Euskal Herri osorako interesgarritasuna edo Kondaira-Lurralde bat baino gehiago hartzen dutela eta, Eusko Jaurlaritzak hoietarako dirubideak egiten bere laguntza ematea beharrezko gertatu
dedineko diruezarketetarako. Hitzarmen hoiek sendetsi baino lehen, Herri-Dirubideen, Euskal Kontseiluak bere arauzko erizpena eman beharko du, eta
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hitzarmen hoiek Eusko Legebiltzarreko Ekonomia, Herriogasun eta Diruegitamu-Batzordeari ezagutaraziko zaizkio.
25. Atala
1. Aurreko 16garren Atalean agindutakoaren arauera Kondaira-Lurraldeek Euskal Herri osoaren zorpideen dirubidetarako egin beharreko ekarketak sei zati berdinetan ordainduko dira, urte bakoitzeko otsailaren, jorrailaren,
ekainaren, uztailaren, urriaren eta azaroaren lehenengo hamabost egunetan.
2. Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiak diruzko aintzin-eskuraketak
eskatu ahal izango dizkie Foru-Diputazioei, bere agintepideen diru-bidetarako
hoiengandik hartu behar dituen dirueskuarteen pentzutan. Aintzin-ordainketa, hoiek, Euskal Herriko Guztizko Diruegitamuak egiteratzerakoango ordainketa eta dirueskuraketen epe-egunen arteko aldearen ondorioz sortu daitezkeen hutsaldiak betetzea izango dute xede. Aintzin-eskuraketa hoiek
dagokien epe-egunean atzera itzuli beharko dira eta, nolanahi ere, eskatu
direneko diruegitamu-urtea bukatzerakoan. Zio berdinarekin, Foru-Diputazioek, egin behar dizkioten ekarketen ordainketa atzeratzeko eskea egin ahal
izango diote Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiari, Atal honen 1) zatian
esaten denez.
3. Aurreko zatian esandako aintzin-ordainketa eta atzerapen hoiek, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak jarri dezan diru-saria izango dute.
4. Kondaira-Lurralde bakoitzari dagozkion eta Autonomia-Estatutoaren
41.2.d) Atalean adi-mugatzen den Erresumarentzako orotariko Kupoa osatzen duten Erresumarentzako Kupoak indarrean dagoen Ekonomia-Itunean
jarritako arau eta bideen ariora izendatu eta hainbatu ondoren, Foru-Diputazioek dagozkien ordainketa-manuak egin eta Euskal Herriko Herriogasuntza
Nagusiak orotariko Kupo hori Erresumari ohartemandako epetan ordaintzea
egingo da, Jaurlaritzaren arioz nahiz Foru-Diputaziotako batek eskatuta egin
daitezen atzerapenen-eskearen kaltetan gabe.
26. Atala
Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak, Foru-Diputazioen ekarketen garbitasuna egiteko noiz-nola egoki deritzen irizpide edo arauak jarri ahal izango
ditu.
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27. Atala
1. Eusko Jaurlaritzak eta Foru-Diputazioek dirua maileguz urtebeterako
edo gehiagorako hartu ahal izango dute, hori egiteko modua dena dela, bakoitzak bere agintepide-eremuko diruezarketa-gastuen dirubidetarako, ez bestetarako.
Halaber; urtebete baino epe laburragorako maileguak ere hartu ahal izango dituzte bere behin-behingo dirueskuarte-beharrei erantzuteko.
2. Eusko Jaurlaritzaren eta Foru-Diputazioen urtebetetik gorako maileguen bidez zorpetzeko ahalmenak honako muga hauek izango ditu:
A) Foru-Diputazioek, domua kitatzeko eta dirusariagatikako urte-ordainketak bakoitzaren urteko agizko dirueskuraketa osoen ehuneko 12,5ekotik
gora jo ez dezatenaren baldintzapean hartu ahal izango dituzte mailegu hoiek.
B) Eusko Jaurlaritzak, Autonomia-Estatutoaren 42garren Atalaren gai diren ekarketak bazter utzita, lehen esandako urte-ordainketa hoiek Kondaira-Lurraldeen urteko agizko dirueskuraketen ehuneko 12,5ekoaren eta Autonomia-Elkartearen beraren ehuneko 25ekoaren guztizkotik gora jo ez
dezatenaren baldintzapean hartu ahal izango ditu mailegu hoiek.
3. Aurreko zatian agindutakoa horrela dela ere, eta Euskal Erakundeen
guztizko zorpetze-ahalmena ahalik eta haundiena egiteko xedez, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak, esandako ehuneko hoiek aldatzeko edo Kondaira-Lurralde batentzat edo batzuentzat beste maila batzuk jartzeko saloa egin
ahal izango dio Jaurlaritzari, horrek kontuan izan eta hala badagokio Dekretoz
onar dezan.
Hala egokituz gero egin dedin saloak doakien guztiek aho-batez onartuta
egon beharko du, beti ere, aurreko zatian jarritako Autonomia-Elkarte Osoko
agizko dirueskuraketen ehuneko 25ekoaren mugari men eginez.
4. Kondaira-Lurraldeek hartu nahi ditzaten Atal honen 2garren zatian
esandakoetako maileguak elkarrekin eta Autonomia-Elkartearen zorpetze-politikarekin antolakidetuko eta egokituko dira Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluaren barruan.
5. Aurreko Atalean esandako antolakideketa eta egokitze hoiek mailegua
edo zorragirien jaulkipena egiteko eguna, hoien indarraldia, diru-saria eta gai349
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nontzeko ekonomiazko zernolakoak izango dituzte gai bakar. Horretarako,
dagokien Erakundeek Kontseilu horri bere urteko zorpetze-egitasmoak bidaliko dizkiote, eta hoiek egiteratzeko moduak Erakunde horrek ekonomia-urte
bakoitzerako jarritako arauei atxiki beharko zaizkie.
6. Kondaira-Lurraldeek, Jaurlaritzak Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluaren saloz emandako baimena beharko dute atzerrian mailegu-hitzarmenak
egiteko.
28. Atala
1. Lege honetako 14.2 Atalean eta horri datxezkonetan ohartemandako
ondoriotarako, Herri-Dirubideen Euskal Kontseilua eratzen da, honako egiteko hauekin:
A) Lege honen 20garren Atalean zermugatutako eskuarteen banakuntza
egin eta, beraz, Autonomia-Estatutoaren 42.a) Atalean ohartemandako Kondaira-Lurraldeen Autonomia-Elkarteko Herri-ogasuntza Nagusirako ekarketak
Lege honetxek dakartzan oinarri-irizpideen arauera zehaztea.
B) Euskal herri-alorrarekin lotutakoa izan eta Kontseiluaren iritziz erakidetutako ihardutze-modu bat behar dezan ezein gairi buruzko ekonomia, dirubidetza eta diruegitamuen aldetikako iharduna aztertu, eta Jaurlaritzari eta Foru-Diputazioei saloak egitea.
C) Lege honen manu berezietan eman dakizkion beste guztiak.
Izendatu zaizkion egiteko hoiei gagozkiela Kontseiluak, Eusko Jaurlaritzak
aurrez emandako artezpideei atxikiz, Euskal herri-alorreko lanarien lansaria
eta agizko ogasunak erostezko gastuen eta zerbitzuen hazkundearen mailekiko gidak emango ditu, eta bai aurreko B) zatian esandako antolakideketarako
eta «agizko eragiketetatikako» gastuen mugatutako eta zainpeko hazkuntza
bat lortzeko interesgarri deritzen beste ezein neurri ere.
2. Herri-Dirubideen Euskal Kontseilua sei kidek osatuko dute, hoietako
hiru Jaurlaritzak izendatzen dituela, eta beste hirurak, Foru-Diputazio bakoitzak bana.
3. Jaurlaritzak jarritako kideetan horrek izendatu dezana izango du Kontseiluak Lehendakari.
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Idazkari-lana Eusko Jaurlaritzako karrerako edo lanbidezko herrilanari batek egingo du, Kontseiluaren eztabaidaketetan hizpiderik eta botoa ematerik
ez duela.
4. Kontseiluaren bilkuretarako deia egitea Lehendakariari dagokio, bere
arioz edo Foru-Diputazioen izeneko ezein kidek eskatuta, eta bilkura hoiek
deian esan dedin tokian egingo dira.
5. Kontseiluak bere kideen arteko erabateko gehiengoz hartuko ditu bere
erabakiak, Lege honek gehiengo soila aukeratu dezanetan salbu.
6. Kontseiluak, egoki eritzitako aholku guztiak eskatu, eta Lege honek
ematen dizkion egitekoak betetzeko egoki deritzen xehapen guztiak emanarazi ahal izango dizkie Euskal Herriko eta Kondaira-Lurraldeetako Arduralaritzetako ihardutze-sail guztiei.
7. Bilkurak egin ahal izateko gutxienezko kide-kopuruari, eztabaidaketei
eta erabakiak hartzekoerei buruz Lege honetan edo Kontseiluak berak erabaki
ditzan barne-ihardunerako arauetan oharteman gabeko guztietarako, Arduralaritzabide-Legean agindutakoak izango dira jaurpide.
8. Kontseiluak Atal honen lehenengo zatian esaten diren egitekoak bete
ditzan, Jaurlaritzak eta Foru-Diputazioek, urte bakoitzeko irailaren lehenengo
hamabost egunen barruan, honako xehapen hauek jarriko dizkiote bere esku:
A) Igarotzen ari den ekonomia-urteko eta hurrengoko diruegitamuen dirueskuraketetarako eta gastutarako aintzin-asmoen egiterapena une hartan
zertan dagoen.
B) Bere agintepideen eremuan hurrengo ekonomia-urtean egin beharrekotzat jotzen dituzten diru-ezarketei buruzko argipide-txosten zehatza, bakoitzean presaren zenbaterainokoa eta lehentasun-maila adieraziz.
C) Foru-Diputazioen iritziz Eusko Jaurlaritzak bere agintepideen eremuan
hurrengo ekonomia-urtean egin beharko lituzkeen diruezarketei buruzko egitasmo zehatzen buzipenak, eta alderantziz.
D) Kontseiluak bere egitekoa behar bezala betetzeko bidezko eritzitako
beste ezein argipide.
9. Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak aurreko 8garren zatian esandako
xehapen edo agiritakoren bat urte bakoitzeko irailaren barruan ez hartzea ger351
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tatuz gero, hurrengo ekonomia-urterakoen haztaketa Kontseiluak berak egingo du, igarotzen ari den ekonomia-urterako diruegitamua oinarritzat hartu,
direneantxe neurtutako erkaketak egin, eta bidezko izan dedin zenbateko-aldakuntza eginez.
29. Atala
1. Urte bakoitzeko urriaren lehenengo hamabost egutegi-egunen gehienerako epearen barruan, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak Foru-Diputazioek Autonomia-Elkartearen diruegitamugastutarako hurrengo ekonomia-urtean egin beharreko ekarketak xedatu eta horretzazko erabakia Eusko
Legebiltzarrari bidaliko dio, atal bakarreko Lege-Egitasmo gisa, Kontseiluaren
erizpena erantsiz.
Legebiltzarrak egitasmoa osoarekiko eztabaidaketaren eta boto-ematearen bidez onartuko edo gaitzetsiko du, inolako zuzenketa-eskerik egiterik ez
dagoela.
Legebiltzarrak Egitasmoari uko egitea gertatuz gero, atzera Jaurlaritzari
bidaliko dio, bere bat ez etortzearen zioak adieraziz, atzera itzultze hori egindako egunetik hasi eta hurrengo hamabost egunen barruan eta bat ez etortzea kontutan izanik, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluan bigarren eta behinbetiko Lege-Egitasmo bat egin dedin, eta hori onartzeko Legebiltzarrari
bidaliko zaio.
2. Atal honen lehenengo zatian jarritako epearen barruan Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluaren barruan iritzi-batasun batera iristerik ez badago,
Legebiltzarrari horretzazko argipide-txostena bidaliko zaio, kontseilukideen
jarreren zioak adieraziz.
Legebiltzarrak iritzi ezberdinen gai diren arazoak erabaki eta, bidebatez,
eta hoietan bat etorritako alderdiak baldin badaude, hoiek osoarekiko eztabaidaketaren eta boto-ematearen bidez onartuko edo gaitzetsiko ditu, uko egitea
gertatuz gero aurreko lehengo zatian hori gertatuz gerorako ohartemandakoa
egiten dela.
3. Jaurlaritzak eta Foru-Diputazioek, Kondaira-Lurraldeen ekarketetarako Eusko Legebiltzarrak esandako bideak eginda ontzat emandakoak sartuz
egingo dituzte bakoitzak bere diruegitamuak.
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4. Lege honen 22garren Atalaren lehenengoaren 6garren zatiak dioen
Legea iadanik onartuta egotea gertatuz gero, Atal honen lehenengoan eta
2garrenean ohartemandakoa bete beharrik ez da izango, eta Jaurlaritzaren
eta Foru-Diputazioen Diruegitamuak Lege hori erabiltzetik atera daitezen
ekarketak jarriaz egin ahal izango dira.
5. Euskal Herriko Guztizko Diruegitamuen indarraldia luzatzeak, bere aldetik, Foru-Diputazioek azken ekonomia-urtean Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiari egin behar zizkioten ekarketen lehengo zenbateko eta epe-muga
eta guztizko indarraldia ere luzatzea ekarriko du eta, hori, Diruegitamu berriak
onartu daitezenean hoietan dauden ekarketak indarrean jarri, eta hala egokituz gero batetik bestetarainoko aldeagatikako kontu-garbitasunak egitearen
kaltetan gabe.
30. Atala
1. Herri-Kontuen Euskal Epaitegia da euskal herri-alorraren ekonomia
eta dirubidetza-ihardunari goait egiteko goreneko ihardutze-saila. Epaitegi
hori Eusko Legebiltzarraren artezko menpekoa izan, eta horren esku-ematez
ihardungo du, aginte-eremuz Autonomia-Elkartearen mugarte osoa hartzen
duela.
2. Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak iareitasun osoz eta lege-erapidetzari
erabat atxikita ihardungo du, bertako kideek epailariek dituzten iareitasun eta
aldaezin-eskubideak heurak dituztela.
3. Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren agintepideei dagozkienetarako, honako hauek osatzen dute euskal herri-alorra:
a) Autonomia-Elkarteko orotariko eta erakundegoren-mailako Arduralaritzak, hala egokituz gero Gizarte-segurantza ere barne dela.
b) Kondaira-Lurralde bakoitzeko Foru-Diputazioek.
c) Udal-Erakundeek.
d) Euskal Herri-Baltzuek.
e) Herri-diruen edo herri-diruagirien arduralaritza egin dezan beste ezein
erakundek.
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4. Bere goait-egitezko ihardunerako, eta bai aginte-alorrean dagozkionetarako ere, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak aurreko zatian aipatu diren Erakunde guztien laguntza eskatu ahal izango du eta, hoiek, eskatu ditzan xehapen, agiri, altzina eta argipide guztiak eman beharko dizkiote.
Hoien eskea dagokion Sail edo Bazkunaren bidez egin beharko da.
5. Bere goait-egitezko ihardunaren ondorioz, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak urtean-urteango argipide-txosten bat egin beharko du, Autonomia-Elkarteko Arduralaritzak eta Euskal herri-alorra osatzen duten gainontzeko erakunde guztiek ekonomia-urte hartan izandako diruegitamu, ondare eta diruzko
eragiketa guztiekiko kontuak berebaitan daramatzala.
Argipide-txostena Eusko Jaurlaritzari eta Lurraldeetako Batzar Nagusiei
bidaliko zaie, bakoitzarentzakoak berari dagokion saloa daramala, eta horren
aldaki bat Jaurlaritzari eta dagokion Foru-Diputazioari ezagutaraziz.
6. Kontaduritza-erantzukizunarekiko epaiketa berenezko egitekoa du Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak.
7. Herri-Kontuen Euskal Epaitegiarentzako diruizendapenak Euskal Herriko Guztizko Diruegitamuetako horretarako Sail berezi baten sartuko dira.
8. Euskal Herriko Kontu-Epaikaritzak aztertutako kontuak Batzar Nagusietako Toki-Erakundeetako eta Legebiltzarreko kideei eskuratuko zaizkie.
9. Eusko Legebiltzarraren Lege batek sortaraziko du Herri-Kontuen Euskal Epaitegia, horren osatze-modua, erakuntza eta egitekoak araupetuz, eta
bai horren goait-egitezko eta aginte-alorreko ihardunarentzako bermapideak
eta bideak ere, horrek kontaduritza-erantzukizuna eskatzeko herri-arioaren
araupeketa barne daramala.
ERABAKI GEHIGARRIAK
Lehenengoa
Eusko Jaurlaritzako Estadistika-Artezkaritza, edo hala egokituz gero Estadistikaren alorrean Autonomia-Estatutoak aitortzen dituen agintepideak egiteratzeko sortarazi dedin erakundea arduratuko da Lege honetan agintzen direnak behar bezala bete ahal izateko beharrezko izan daitezen Estadistikazko
oinarrizko xehapenak ematez.
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Bigarrena
1. Foru-Diputazioek, legez dagokien Udalekiko dirubidetza-babesmena
egiteratuz, Erresumako agizko lege-jaurpideak erabiliz legokiekeena baino
apalagoa inola ere izango ez den eskuarte-maila bat bermatu beharko dute
orohar Udal hoientzat, Ekonomia-Itunearen 46garren Atalak dioenaren
arauera Foru-Diputazioek eskuarte hoiek heurek egoki deritzen irizpidez banatzeko duten ahalmenaren kaltetan gabe.
2. Toki-mailako diruezarketa eta antolapide-beharrei erantzuteko, Foru-Diputazioek, horretarako Herrilan eta Zerbitzuen Foru-Egitamuentzako eskuarte-izendapenak bere diruegitamuetan egingo dituzte.
3. Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusia eta Foru-Erakundeetako Ogasuntzak Euskal Herriko Toki-Erakundeetakoenari bete-betean egokitu dakizkion:
1. Toki-Erakundeek eta bertako ihardutze-sailek eta erakundeek, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak erabaki dezan eran, diruegitamu-bideari eta
herri-kontaduritzari buruzkoan Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeek erabilitakoei egokitutako irizpideak erabiliko dituzte.
2. Toki-Erakundeek itundu nahi ditzaten urtebete baino gehiagoko eperako maileguketak Kondaira-Lurraldeetakoei eta Autonomia-Elkartearen Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluaren baitango zorpide-politikari kidekatuko eta
elkar-egokituko zaizkie.
ALDIBATERAKO ERABAKIAK
Lehenengoa
1. Kondaira-Lurraldeek agintepideak beretzakotzea, arduralaritzazko eragite-indarrari eta diruegitamu-ondorioei dagozkienetan, hurrengo zatiaren gai
den Bitariko Batzordearen erabakiak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta dagokion Lurraldean iragarri daitezenaren baldintzapean egongo da.
2. Lege hau indarrean jarri eta gehienerako hilabeteko epearen barruan,
hiru Bitariko Batzordeak eratuko dira, hoietako bakoitza Jaurlaritzaren eta
dagokion Foru-Diputazioaren kopuru berdineko ordezkariz osatzen dela, Lege
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honetan Kondaira-Lurraldeei aitortzen zaizkien agintepideez erabat baliatzeko
gizakizko eta gauzazko baliapideen eskuraketa egiteko.
3. Kondaira-Lurraldeei aitortutako zerbitzuei atxikitako Erresumako Herri-Arduralaritzako eta Erakundegoren-mailako Arduralaritzako karrerako,
lanbidezko edo lan-akurapenezko herrilanariak, ihardutze eta aginte-egituraz
Kondaira-Lurraldeen menpe egotera aldatuko dira, dena dela irabazita dauzkaten eskubideak aitortzen zaizkiela, Autonomia-Estatutoan eta irailaren 26ko
2339/1980 eta azaroaren 21eko 2545/1980 Errege-Dekretotan agintzen
denez:
4. Eusko Jaurlaritzak akuratuta egon eta Kondaira-Lurraldeei eskuratzen
zaizkien zerbitzuei eratxikitako lanariak ere, era berean, Kondaira-Lurraldeen
menpe egotera aldatuko dira, lanari hoiekiko eskubide eta eginbehar guztietan Foru-Diputazioek Jaurlaritzaritzaren ordezkotza hartzen dutela.
Bigarrena
Estatutoa eta Lege hau egiteratuz agintepideak eta/edo zerbitzuak Autonomia-Elkarteari eta Kondaira-Lurraldeei eskuratzea bukatu ondoren, eta nolanahi ere Lege hau indarrean jarri eta gehienezko hiru urteko epearen barruan,
Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak eskuarteen Autonomia-Elkarteko Herriogasuntza Nagusiaren eta Foru-Diputazioen arteko behin-betiko banakuntzajaurpideen salo bat egingo du, batek eta besteek beretzat hartutako agintepideei direneantxe neurtuta darizkien beharren eretzean, eta Lege honen
22garren Atalean jarritako oinarri-irizpide guztien eta bakoitzaren arauera.
Hirugarrena
1. Lege honen 14.3 Atalean agintzen dena, Autonomia-Estatutoaren
41.2.a) Atalean agintzen denez, Eusko Legebiltzarrak Kondaira-Lurraldeen
arteko „erakidetzari, zergalaritza-egokiketari eta lankidetasunari« buruz eman
dezan Legeak berariz zehaztu dezan egunaz gero izango da erabilgarri.
2. Lege hau argitaratu eta aurreko zatian esan den Legebiltzarraren Legea indarrean jarri dedin artean, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak Kondaira-Lurraldeen arteko erakidetasun hobe bat ekarri dezaten erabaki guztiak
hartuko ditu, bakoitzean horretarako gaitasunaren jabe izan daitezen Foruzko
lhardutze-Sailek gero hoiek ontzat ematearen kaltetan gabe.
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AZKEN ERABAKIETAKOAK
Lehenengoa
1. Lege honen ondorioz eta Autonomia-Estatutoaren 43garren Atalean
agintzen denez Kondaira-Lurraldeei aitortzen zaizkien zerbitzu eta agintepideei eratxikitako ogasun eta eskubideen jabegoa edo baliapena hoiei eskuratu
diezaieneko eskua ematen zaio Jaurlaritzari.
2. Erabaki honetan agintzen denez eskuratutako ogasun eta eskubideekiko arduralaritza, iraunaraztea eta aldezpena Euskal Herriko Ondare-Legean
ohartematen denaren arauera egiteratuko dira.
Bigarrena
Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu dedin egunean bertan jarriko da indarrean.
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