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Sarrera

Zuzenbide Jurisdikzionaleko irakasle eta Euskal Herriko Unibertsitateko langile
naizenetik betidanik lan-gatazkak eta haren konponbideek bereziki arduratu naute.
Horregatik, ziur asko, eta gaztetasunak ematen duen atrebentziak bultzatuta, nire
doktorego-tesia horien azterketan zentratu nuen. Lan gatazka ebazteko bide
jurisdikzionala versus bide estrajurisdikzionala deituriko mila orrialde baino
gehiagoko lanean, lan-gatazka ebazteko bide nagusi biak aztertu nituen: bide
jurisdikzionala eta bide estrajurisdikzionala. Bien azterketa objektiboa eta
subjektiboa uztartuz, orriak joan, orriak etorri, nire hipotesia tesi bihurtu zen: bide
biak, beren indar eta ahuleziekin, osagarriak dira eta horregatik langileari (eta ugazabari, noski) biak eskaini behar zaizkio, kasu bakoitzean komeni zaiona aukeratu
dezan. Gaia zalantza gabe, egun-egunekoa da; bizi dugun krisi ekonomiko latz
honen esparruan langilea baita ondorio txarrenak pairatzen ari dena! Era berean,
eta krisialditik ahalik eta arinen ateratzeko, enpresarioei ere lan-gatazkak ebazteko
biderik egokienak izatea komeni zaie. Beraz, eta zalantza gabe, gizarte osoaren
interesekoa den gai baten aurrean gara.
Lan-gatazkak ebazteko bideen azterketa nagusiaren barnean, egun gehien
erabiltzen den bidea aztertzea du helburutzat lan honek, bide jurisdikzionala alegia.
Lerro hauek idazten dituenak, euskarari, gure hizkuntzari egin nahi dion oparia da.
Ez da existitzen gure herrian gure hizkuntzan lan-ordena jurisdikzionala eta haren
funtzionamendua aztertzen duen lan sistematizatu eta osorik. Hona hemen gure
helburua. Horretarako hamar kapitulu behar ditugu. Lehenengo bederatzietan, lankalapita konpontzeko epaileen lanaren azterketa objektibo bat proposatzen dugu,
batez ere Lan-arloko Prozeduraren Legearen islan. Lan-ordena jurisdikzionala
espainiar jurisdikzio bakarraren parte gisa, herritarrei bertan aintzatesten zaien
eskubide multzoa eta, oro har, lan-prozesuaren nondik norakoak aztertu ondoren,
lan prozesuaren fase eta aldi guztiak banaka lantzen dira (lan-prozesu adierazlea,
betearazpenezkoa eta kautelazkoa). Segidan, azken kapituluan, epaileak langatazka ebazteko gure ordenamendu juridikoan aurreikusten den araudiaren
irakurketa kritiko bat egiten da, haren indarrak eta ahuleziak agerian utziz. Hori
guztia, gaiaren inguruan azken urteotan idatzitako guztia kontutan hartuz, lana
oinarritzen eta hornitzen duen bibliografia zabala landu ondoren.
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Irakurle, mahai gainean da, jadanik, jaki goxo moduan aurkezten dizudan platera. Sukaldean ordu asko egon ondoren bero-bero daukazu, nahi duzun moduan
kontsumitzeko, osorik edo zatika, zure interesaren arabera. Norberak ikusi behar
du zein den bere interesa, betiere betekadak ekidinez! Nik aurretiaz ziurtatu dezakedana da gaira euskaraz hurbildu nahi duen edonork (ikasle, abokatu, epaile…),
zalantza bat argitzeko edo bestelako nahiren bat asetzeko, oinarrizko material bat
duela esku artean.
Bukatzeko, ezinbestekoa da eskerrak ematea. Batetik, Euskal Herriko Unibertsitateari, gaur hemen Udako Euskal Unibertsitateak argitaratzen duen lanak
Euskara Errektoreordegoaren laguntza izan zuelako euskarazko ikasmaterialak
prestatzeko 2007ko urteko deialdian, eta hari esker hainbat ikaslek eskuragarri
izango dutelako. Bestetik, lan hau posible egin duten guztiei, bereziki Iñaki Esparza
Leibarreri, Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko Zuzenbide
Prozesaleko katedradunari, lan honen prestaketan egin duen lan guztiagatik eta niri
egindako zuzenketa eta emandako ehunka aholkuengatik. Azkenik, Udako Euskal
Unibertsitateari, ez —bakarrik— lan hau argitaratzeko egindako ahalegin guztiagatik, baizik eta —batez ere— gure hizkuntzan lan zientifiko-teknikoek argia ikus
dezaten egin duen, egiten duen, eta —ziur asko!—egingo duen lan guztiagatik.

Besterik gabe, Gernikan 2009ko abenduaren 28an
Ixusko Ordeñana Gezuraga

I. ZATIA:
JURISDIKZIOA ORO HAR
ETA LAN-ORDENA
JURISDIKZIONALA BEREZIKI

1. Lan-ordena jurisdikzionala espainiar
jurisdikzio bakarraren parte

1.1. GATAZKEN IRTENBIDE JURISDIKZIONALAREN LEHEN
ELEMENTUA: JURISDIKZIOA. JURISDIKZIO-AHALA,
JURISDIKZIOA ETA FUNTZIO JURISDIKZIONALA
Hiru kontzeptu hauek estatu modernoan, zuzenbidezko estatu demokratiko eta
sozialean, alegia (EKren 1.1 art.), ulertzeko bidea botere-banaketatik abiatu behar
da. Estatu horretan, Epai Boterea edo Botere Judiziala Botere Legegiletik eta
Betearazletik autonomoa den Botere Politikoa da. Botere Politiko hori «jurisdikzioahala edozein motatako prozesuetan gauzatzea, epaituz eta epaitutakoa betearaziz» (EKren 117.1 art.) lan nagusitzat duten epaile eta magistratuek osatzen dute.
Horrela, aipatutako «jurisdikzio-ahala» Botere Judiziala eta haren lana ulertzeko
ezinbesteko elementua da. Gainera, beste bi elementuak (jurisdikzioa eta funtzio
jurisdikzionala) azaltzeko lagungarria da, hirurak estuki loturik baitaude.
Ahala, oro har, herriari dagokion eta estatuari botereak ematen dizkion
subiranotasunetik (EKren 1.2 art.) eratortzen den imperium-aren aintzatespena da,
eta hori estatuko hiru Botereei aintzatesten zaie. Ahala bere edukitzailea gainerakoen gainetik jarri eta gainerako guztiak lotzen dituen agintzeko indarra suposatzen duen eskubide publikoa da. Eskubide publiko horrek indarraren erabilera
justifikatzen du, agintariak agindutakoa betetzen dela bermatzeko beharrezkoa
badu. Botere Legegileak ahal legegilea du, Exekutiboak betearazlea eta Judizialak
ahal jurisdikzionala. Azkenekoa aztertuko da ondoren.
Esan berri den bezala, Botere Judizialak ahal jurisdikzionala du, eta azken
horrek bakarrik justifika dezake haren izatea. Horregatik, «jurisdikzio» eta «Botere
Judizial» hitzak sinonimotzat har daitezke. Are gehiago, zuzenbide jurisdikzionala
Botere Judizialaren zuzenbidea da1. Botere horren ezaugarri nagusia gainerako
1. Jurisdikzioa eta Botere Judiziala berariaz parekatzen dituzte honako hauek: Asensio Mellado, J.
M., Introducción al Derecho Procesal, Tirant lo blanch, Valentzia, 1997, 49. or.; Ramos Méndez, F., El
sistema procesal español, Bosch, Bartzelona, 2000, 114. or.; De la Oliva Santos, A., Díez-Paicazo
Giménez, I., Vegas Torres, J., Derecho Procesal. Introducción, 2. arg., Centro de Estudios Ramón
Areces, Madril, 2002, 25. eta 26. or.; Moreno Catena, V., Cortés Domínguez, V., Gimeno Sendra, V.,
Introducción al derecho procesal, Colex, Madril, 1996, 37. or.; Couture, E. J., Fundamentos de
derecho procesal civil, 3. arg., Depalma, Buenos Aires 1993, 29. or.; Sánchez Aguilar, M.,
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botereekiko duen autonomia edo independentzia da, eta bi ezaugarri horiek
bereziki Botere Betearazlearekiko aldarrikatzen dira2.
Baina, zer da jurisdikzio-ahala? EKrekin bat (117. art.), estatuaren subiranotasunetik eratorria, epaileei esklusiboki aintzatesten zaien epaitzeko eta epaitutakoa betearazteko boterea da. Horrela defini daiteke aipatutako Konstituzioaren artikuluarekin bat eta ondoren kautelazko tutelari buruz egingo diren matizazioen zain3.

Compendio de Derecho Procesal, Montecorvo, Madril, 1999, 111. or.; Ibáñez Frocham, M., La
jurisdicción. Doctrina, jurisprudencia y legislación comparada, Astrea, Buenos Aires 1972, 47. eta
59. or.; García Canales, M., “Reflexiones sobre el poder judicial en la Constitución española de
1978”, ZZAA, Derecho y proceso. Estudios jurídicos en honor del profesor Antonio Martínez
Bernal, Murtziako Unibertsitatea, Murtzia 1980, 244. or.; Huertas Contreras, M., El poder judicial en
la constitución española, Granadako Unibertsitatea, Granada 1995, 35. or. eta Gómez de Liaño, F.,
Álvarez de Linera, S., Pérez-Cruz Martín, A. J., Roca Martínez, J. M., Hernández Galilea, J., Iglesias
García, C., Derecho procesal laboral, 5. arg., Forum, Oviedo 1995, 50. or. Hala ere, egile asko
parekotasunetik harago doaz, eta jurisdikzioaren pluridimentsionaltasuna mantentzen dute. Horrela,
adibidez, Prieto-Castro y Ferrándiz, L.-ren, Derecho de los Tribunales, Aranzadi, Nafarroa 1986, 88. or.,
esanetan, jurisdikzioa bi zentzutan uler daiteke: botere gisa —estatuaren ahala dela azpimarratuz—
eta funtzio gisa; Fairén Guillén, V., “La potestad jurisdiccional”, Revista Derecho Judicial, 1972/51.52. zk., jurisdikzioaren hiru arazoez mintzatu zen, haren izaera juridikoari buruz —ahal bat da—, haren
funtzioari buruz —legeak aplikatzea, epaituz eta epaitutakoa betearaziz— eta haren egiturari buruz
—auzitegien eraketa betiere beren independentzia bermatuz—; Guasp Delgado, J., Aragoneses
Alonso, P.-k Derecho Procesal Civil, I bol., 4. arg., Civitas, Madril, 1998, 91. or., jurisdikzioa hiru
ikuspuntutatik deskribatzen dute: subjektibo batetik, prozesuan parte hartzen duten estatuko organoen
multzo bezala; objektibo batetik, estatuko organoek parte hartzen duten materia prozesalen multzo
bezala, eta azkenik, jarduera bezala, estatuko organoek prozesuan parte hartzean egiten dituzten
egintza multzo gisa; Tapia Fernández, I.-k Lecciones de Derecho Procesal. Bol. I. Introducción,
Balear Uharteetako Unibertsitatea, Palma 2002, 19. or., ere jurisdikzioaren hiru deskribapen ematen
ditu: estatuaren botere bezala, funtzio jurisdikzionala duen organo talde bezala, eta prozesuaren
oinarri gisa. Azkenik, González Montes, J. L.-k Instituciones de Derecho Procesal. Bol. I, La
jurisdicción y sus órganos, Tecnos, Madril, 1993, 26. or. ere jurisdikzio pluridimentsional bat
defendatzen du, eta dimentsio horietako bat Botere Judizialarekin identifikatzen du.
2. Independentzia, arras ondo argudiatuko den bezala, ezinbestekoa da funtzio jurisdikzionalaren
egikaritzarako. Independentziarik gabe ez dago jurisdikziorik. Ezin daiteke organo jurisdikzionalez
mintza haiek gainerako Botereekiko eta alderdi lehiakideekiko guztiz independenteak ez badira.
Horren islan ulertzen da Andrés Ibáñez, P., Movilla Álvarez, C.-k El poder judicial, Tecnos, Madril,
1986, 20.-29. or., Botere Judizialak eta independentziak sinonimoak izan behar dutela azpimarratzea.
Era berean, beste batzuen artean, Guerra San Martín, J., Lecciones de Derecho Procesal.
Introducción, Deustuko Unibertsitatea, Bilbo 1992, 16. or., Bandrés Sánchez-Cruzat, J. M., Poder
Judicial y constitución, Bosch, Bartzelona, 1987, 12. or. eta Reverón Palenzuela, B., Poder Judicial,
unidad jurisdiccional y estado autonómico, Comares, Granada 1996, 20. or.
3. EKren hitzez-hitzezkotik harago, geroago aztertuko den bezala, funtzio jurisdikzionalaren
barnean ez dira bakarrik epaitzeko eta epaitutakoa betearazteko azpifuntzioak aintzatesten. Horiez
gain, kautelazko azpifuntzioa ere bada, Prozedura Zibilaren Legean (aurrerantzean, PZL) berariaz
aurreikusia (5. art.). Hiru funtzioak osagarriak dira, eta normalean epaitzekoa eta epaitutakoa
betearaztekoa segidakoak diren heinean, kautelazko beste biekin aldiberean ematen da.
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Gauzak horrela, jurisdikzio-ahalaren kontzeptuan barneratzeko, jurisdikzioarekin eta funtzio jurisdikzionalarekin duen harremana azpimarratuz, hiru kontzeptuak ulertzen lagunduko duten zenbait ñabardura egin behar dira:
1. Jurisdikzio-ahala funtzio jurisdikzionala —ahal horretarik eratorria eta hura
justifikatzen duena— egikaritzeko aintzatesten da4. Funtzio jurisdikzionala
zuzenbide objektiboa kasu konkretuan aplikatzean edo egikaritzean datza.
Jarduera hori epaile eta magistratuek era ezeztaezinean gauzatzen dute,
epaituz eta epaitutakoa betearaziz (EKren 117.3 art. eta BJLOren 2.1 art.), eta
horrela legeen hertsadura bermatzen dute5.
2. Estatuan subiranotasun bakarra denez, Espainiako herriari dagokiona (EKren
1.2 art.), bat eta bakarra da ere hartatik eratorritako jurisdikzio-ahala. Beraz,
estatuaren lurralde-antolakuntzaren gainetik —Autonomien Estatua deitutakoa
(EKren 2. eta 143. art.)—, bat, bakarra eta bera da Espainiako lurralde osoan
funtzio jurisdikziola egikaritzen duen Botere Judiziala edo jurisdikzioa. Azken
ideia horri batasun jurisdikzionalaren printzipio deritzo, berariaz EKren 117.5
eta BJLOren 3.1 artikuluetan jasoa6.
4. Bizi garen estatuaren testuinguruan jurisdikzio-ahalak ez du inolako zentzurik, funtzio
jurisdikzionala garatzeko helburu bakar eta esklusiboarekin aintzatesten ez bada. Horrela
azpimarratzen dute, beste batzuen artean, Gimeno Sendra, V.-k, Fundamentos de Derecho Procesal,
Civitas, Madril, 1981, 32. or.; Lorca Navarrete, A. M.-k, Organización judicial española, Dykinson,
Madril, 2001, 67. or., Albar García, J.-k, “Jurisdicción y competencia”, ZZAA (Zuz. Picó i Junoy, J.),
Presente y futuro del proceso civil, Bosch, Bartzelona, 1998, 11. or. eta Sainz de Robles Rodríguez,
F.C.-k, “El poder judicial y su relación con los otros poderes del Estado”, AAAA, Escuela de Verano
del Poder Judicial. Galicia 1999, BJKN, Madril, 2000, 60. or.
5. Grafikoki, honen harira, Montoro Ballesteros, A.-k “Conflicto social, derecho y proceso”,
AAAA, Derecho y Proceso. Estudios jurídicos en honor al Profesor Antonio Martínez Bernal, Murtziako Unibertsitatea, Murtzia 1980, 494. or., funtzio jurisdikzionala zuzenbidearen eraginkortasunaren eta estatuaren beraren izatearen oinarrizko bermea dela mantentzen du. Jarduera horren
ondoren, ezin izango da berriro gatazka bera epaileei aurkeztu. Gauza epaitua sortzen da, prozesua
segurtasun juridikoz hornituz eta legeen errespetua ziurtatuz. Horrela mantentzen dute Cordón
Moreno, F.-k, Introducción al Derecho Procesal, Eunsa, Iruñea 1994, 51. or. eta Ortells Ramos, M.-k,
Introducción al Derecho Procesal, Comares, Granada 1999, 72.-74. or. Inolako zalantza izpirik gabe
Montero Aroca, J.-k “Cosa juzgada, jurisdicción y tutela judicial”, Derecho Privado y Constitución,
1996/8 zk, gauza epaituak jurisdikzioa zuritzen duela, ziurtasun juridikoz jantziz, mantentzen du.
6. Autonomia-erkidegoen subiranotasuna aintzatesten ez den heinean, beren berezko jurisdikzioa
ere ez zaie onartzen. Ezin da ahaztu EKren 149.1.5 artikuluak justiziaren administrazioa estatuaren
eskuduntza esklusiboa dela adierazten duela. Horrekin bat, Pedraz Penalva, E.-k, Constitución, jurisdicción y proceso, Akal/Iure, Madril, 1990, 144. or., estaturik gabe jurisdikziorik ezin egon daitekeela
aldarrikatzen du. Argudioan sakonduz, Zorrilla Ruíz, M.M.-k “El poder judicial en el Estado de las
Autonomías (aspectos notables de su implantación y fenomenología)”, Estudios de Derecho Judicial,
1999/20 zk. «Botere Judizial autonomiko bat eraikitzeko edozein asmok jurisdikzioaren batasunaren
printzipioa zalantzan jartzea galdatuko luke(ela) eta bere mugiezintasuna frogan jarriko luke(ela)»
dio, edozein eztabaida EKren 150.2 artikuluaren islapean gauzatu behar dela nabarmentzeko.
Edozein kasutan, egun ezin da esan justizia lurralde-banaketatik at dagoenik, autonomia-erkidegoei
hainbat transferentzia egin baitzaizkie (baliabide material eta personalak, espetxeen administrazioa,
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3. Jurisdikzio-ahala bakarrik eta esklusiboki epaitegi eta auzitegietan diharduten
epaileek eta magistratuek dute (EKren 117.3 art. eta BJLOren 2.1 art.). Beste
hitz batzuetan, gainerako Botereetatik independenteak diren epaile horiek
bakarrik egikaritu dezakete funtzio jurisdikzionala —beraz, haren monopolioa
dute—, baina aldi berean egikaritu dezaketen funtzio bakarra da (EKren 117.4
art.). Bi alderdi horiek herritarrentzat berme oso garrantsitzua den esklusibitate jurisdikzionalaren printzipioa osatzen dute7.
4. Epaileek eta magistratuek funtzio jurisdikzionala iraunkorrak diren epaitegi
eta auzitegietan burutzen edo egikaritzen dute, eta jurisdikzio-ahala osotasunean dute, banaezina baita. Haren egikaritzan supra partes jarduten dira, eta
hizkuntza-normalizazioa, polizia judiziala…). Horrela egiaztatzen du Álvarez Conde, E.-k, “El
reparto de competencias en materia de Administración de Justicia: el Estado de la Cuestión”,
Monreal Ferrer, A., Gerpe Landín, M., Oliver Araújo, J., Álvarez Conde, E., La división de poderes:
el Poder Judicial, Institut de Ciències Politiquees i Socials Universitat de Lleida, Bartzelona, 1996,
59. or. eta hur. Aurrerago aztertzeko aukera izango denez, batasun jurisdizional horrek legearekin bat
izendatutako eta estatutu organiko bakar baten menpe dagoen epaile-kidego bakarrak estatu osoan
justizia administratzen duela esan nahi du, Espainiak sinatutako nazioarteko hitzarmenekin bat, kasu
bati buruz atzerriko organo jurisdizional batek ebatzi behar duenean izan ezik. Beste ñabardura bat
egin daiteke: EK-k berak batasun jurisdikzionala aintzatetsi ondoren, jurisdikzio militarra onartzen
du esparru hertsiki militarrean eta setio-egoeretan (117.5 art.). Era berean, BJLOren 3.1 artikuluak
batasun jurisdikzionala aintzatesten du «Konstituzioak beste organo batzuei aintzatetsitako jurisdikzio-ahalen kalterik gabe». Gauzak horrela, jurisdikzio arruntarekin bat, hau da, Botere Judizial
antolakuntza deritzonak (hau da, BJLOn EKren VI. tituluarekin bat arautzen diren organoak)
egikaritzen duenarekin bat, jurisdikzio ez arruntak edo bereziak onartzen dira, Auzitegi Militarrek
(EKren 117.5 art.), Zinpeko Epaimahaiak (EKren 125. art.), Kontu Auzitegiak (EKren 136. art.),
Konstituzio Auzitegiak (EKren 159. eta hurrengo artikuluak) eta ohiturazko auzitegiek eta auzitegi
tradizionalek ((EKren 125. art.), zehazki, Valentziako Ibarreko Uren Auzitegia eta Murtziako Ortuko
Gizon Onen Kontseilua) egikaritutakoa. Azkenik, jurisdikzio arrunteko organoekin bat, Botere
Judizial Publiko edo Politikoa osatzen dute.
7. Bakarrik epaile eta magistratuek egikaritu dezakete funtzio jurisdikzionala. Beste era batera
esanda, haren monopolioa dute. Hau da aipatutako printzipioaren alderdi positiboa, EKren 117.3
artikuluan berariaz jasoa eta Requejo Pages, J. L.-ek Jurisdicción e independencia judicial, Centro de
Estudios Constitucionales, Madril, 1989, 62. or., deskribatzen duena «jurisdikzioa egikaritzen den
edonon, edozein prozesuren bitartez dela ere, beti epaile batek egikaritu behar duela» esatean. Baina
era berean, esan denez, aipatutakoa da epaileek bete dezaketen funtzio bakarra, printzipioaren alderdi
negatiboa eratzeko, EKren 117.4 eta BJLOren 2.2 artikuluetan positibizatua. Azken alderdi hori,
García Canales, M.-k “Reflexiones sobre el poder judicial en la Constitución española de 1978”,
op.cit., 255. or. dioenez, errealitate bat izan da Espainiako zuzenbidearen historian Cadizko
Konstituziotik. Beraz, printzipioaren bi alderdiak azterturik, argi gera dadila esklusibitatea
jurisdikzioaren bermea eta muga dela. Puntu honetan, eta aipatutako alderdi negatiboari dagokionez,
matizazio garrantzitsu bat egin behar da: epaile eta magistratuek beste funtzio batzuk egikari
ditzakete, legeak berariaz eta edozein eskubide bermatzeko aurreikusten badizkie (EKren 117.4 art.).
Salbuespen horretan oinarritzen da epaileek erregistro zibilaren gainean funtzioak izatea,
borondatezko jurisdikzioa… Oso argiak dira honen harira Couture, E. J.-ren Fundamentos del
derecho procesal civil, op.cit., 32. or., hitzak: «Botere Judizialaren funtzio guztiak ez dira funtzio
jurisdikzionalera mugatzen». Beraz, eta laburbilduz, aztertzen diren hiru elementuak, jurisdikzioahala, jurisdikzioa eta funtzio jurisdikzionala bakarrak dira.
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besteen gatazkak era inpartzialean ebazten dituzte, interes-gabezia subjekibo
eta objektiboarekin. Horri buruz bi alderdi hauek argi geratu behar dute: jurisdikzio-ahala eta hark epaileei ematen dien alderdiekiko nagusitasuna estatuko
subiranotasunetik eratortzen dira, inoiz ez epaileari gatazka bat aurkezten dioten alderdietatik. Era berean, azpimarratu behar da funtzio jurisdikzionala ez
dela mugagabea. Justizia egitean, epaileak eta magistratuak legearen menpe
daude, eta legeak aurreikusten dituen arazoez eta adierazten dituen prozedurei
jarraituz aritu behar dute.
5. Jurisdikzioa «Espainiar Konstituzioan eta legeetan ezarritako eran, pertsona
orotara eta Espainiako lurralde osora hedatzen da» (BJLOren 4. art.). Beraz,
espainiar organo jurisdikzionalak Espainiako lurraldean egiten diren epaiketez
arduratzeko eskudun dira8, eta ez bakarrik espainiarrak protagonistatzat dituztenez, baita espainiar lurraldean «atzerritar eta espainiarren artean eta atzerritarren artean BJLOk ezarritakoarekin bat eta Espainia parte den nazioarteko
tratatu eta hitzarmenetan ezarritakoarekin bat» (BJLOren 21.1 art.) ematen
direnez ere9. Edozein kasutan, espainiar lurraldean egiten diren epaile-jarduerei bakarrik espainiar lege prozesalak aplikatuko zaizkie, nazioarteko hitzarmen edo tratatuek jaso ditzaketen salbuespenak izan ezik (PZLren 3. art.).
6. Estatutik eratorritako ahala den heinean, haren araurik garrantzitsuenak, EK-k
alegia, ezartzen du bere jarduera-eremua. EKrekin bat, jurisdikzio-ahala eta
hark banaezina duen funtzio jurisdikzionala lau eremutan aritu daitezke: (1)
pertsonen eskubide, askatasun eta interesen defentsan (EKren 24. eta 53.2 art.
eta BJLOren 7. art.); (2) zigorrak ezartzeko monopolioa du (EKren 25. art.);
(3) jarduera administratiboaren eta Botere Betearazlearen ahalmen erregelamendugilearen legalitatea kontrolatzen du (EKren 106. eta BJLOren 8. art.),
8. Zehazki, BJLOren 25. art., I. Liburuko I. Tituluan (21.-25. art. “Jurisdikzioaren hedapena eta
mugak”) kokatuak, ordena sozialean epaitegiak eta auzitegiak honako auzi hauetaz arduratzeko
eskumena dutela dio: (1) lan-kontratutik eratorritako eskubide eta betebeharretan, zerbitzuak
Espainian eman badira edo kontratua Espainiako lurraldean egin bada; demandatuak bere helbidea
edo agentzia, sukurtsal, delegazio edo beste edozein ordezkaritza espainiar lurraldean duenean;
langileek eta enpresaburuek espainiar nazionalitatea dutenean, zerbitzuak edo kontratuaren gauzatzea
edozein tokitan emanda; eta gainera, ontziratze-kontratuan, langile espainiarrak kontratu aurreko
eskaintza Espainian jaso bazuen. (2) Espainian sinatutako hitzarmen kolektiboen legalitatearen
kontrola eta Espainiako lurraldean sustatutako gatazka kolektiboetatik eratorritako uziak. (3) Espainiako erakundeen edo Espainian helbidea, agentzia, delegazioa edo beste edozein ordezkaritza
dutenen kontra, Gizarte Segurantzari buruzko uziak. Manu horren gainetik, eta Europar Batasun
mailan, kontuan izan behar dira Europar Batasunaren Tratatu Eratzailetik eta Kontseiluaren 44/01
zenbakidun, 2000. urteko abenduaren 22ko, gai zibil eta merkataritza-gaietan eskumen judizialari eta
ebazpen judizialen beteazpenari buruzko Erregelamendutik eratorritako arauak. Azkenekoak
banakako lan-kontratuen gainean eskumena arautzen du (19.-21. art.) eta 2002ko martxoaren 1ean
sartu zen indarrean.
9. Nazioarteko zuzenbide publikoko arauek ezarritako jurisdikziozko immunitate- eta betearazpenkasuak salbuesten dira (BJLOren 21.1 art.).
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eta (4) legeen konstituzionalitatea kontrolatzen du [EKren 161. art. eta
AKLOren 2.1 a) eta e) art.]10.
1.2. JURISDIKZIOA ETA ORDENA JURISDIKZIONALAK.
LAN-ORDENA JURISDIKZIONALA
1.2.1. Ordena jurisdikzionalen eta haien arteko harremanaren aurkezpena
Esan bezalaxe, jurisdikzio-ahala banaezina da, hau da, organo jurisdikzionalei
—hobeki, haietan jarduten diren epaileei eta magistratuei, baita langile jurisdikzional
deritzenei ere— osorik aintzatesten zaie. Hala ere, edozein epai-organok edozein
kasutaz arduratzeak ekarriko lukeen antolaketarik eza eta nahasmena, anabasa eta
ziurtasun juridikorik eza ekiditeko —are gehiago gatazka juridikoen kopuru
handiari eta beraien arteko desberdintasunari begiratuz gero—, kasuak hainbat
organo jurisdikzionalen artean banatzeko beharrizana sortzen da. Banaketa horrek
zer arau edo irizpiderekin bat egiten du? Galdera horri erantzuteko eskumen edo
eskuduntza prozesalaren kontzeptua mahaigaineratu behar da. Harekin bat, kasu
zehatz baten ezagutza epai-organo jakin bati egozten zaio, eta hura osatzen duten
epaileek eta magistratuek hura ebazteko jurisdikzio-ahala egikarituko dute11.
Eskumen prozesal honen eremuan eskumen orokorra eta egozpen-irizpideak desberdindu behar dira12. Lehenengoak auzitegi eta epaitegien eta horiek egikaritzen
10. Azterketaren gaia, lan-gatazken konponbidea alegia, aipatutako lehenengo eremuan kokatu
behar da. Eremu horretan bakarrik erabil daitezke epaibideaz gain jurisdikzioz kanpoko beste
baliabide batzuk (adiskidetzea, bitartekaritza edo arbitrajea, kasu), betiere Konstituzioarekin eta
legearekin bat. Beraz, eta geroago egingo diren hainbat ñabarduraren zain, lehen eremu honetan
(pertsonen eskubide, askatasun eta interesen babesa) epaileek monopolioa ez dutela esan liteke,
besteetan ez bezala; izan ere, horietan epaileak bakarrik jardun baitaitezke. Gainera, azaldutakoak
argi uzten du funtzio jurisdikzionala ez dela bakarrik gatazkak konpontzera mugatzen.
11. Almagro Nosete, J., Tomé Paule, J.-rekin, Instituciones de Derecho Procesal. Proceso civil,
Trivium, Madril, 1994, 196. or., eskuduntza «epai-organo bat, mota bereko beste epai-organoak
baztertuz, kasu zehatz batez arduratzeko legitimatzen duen gaitasuna» bezala definitu behar da.
Antzera definitzen du Asensio Mellado, J. M.-k, Derecho Procesal Civil. Parte primera, Tirant lo
blanch, Valentzia, 2000, 45. or. Oso egokia da ere Palacio, L.E.-k, Manual de Derecho Procesal
Civil, 10. arg., Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1993, 228. or., aurkezten duen definizioa. Hark «arazo
jakin batzuen gainean edo prozesuaren aldi jakin batean legeak epaile edo auzitegi bati bere funtzioak
egikaritzeko aintzatesten dion gaitasuna edo ahalmena» bezala margozten du. Antzeko definizioa
ematen du Alcalá-Zamora y Castillo, N.-k, “Notas relativas al concepto de jurisdicción”, Revista de
Derecho Procesal, 1972/2 zk. Azken finean, eskumenaren kontzeptuak diren kasu guztietatik epaiorgano jakin batek zein ezagutu eta ebatz ditzakeen adierazten du. Moner Muñoz, E.-en, “La
competencia territorial”, Revista General del Derecho, 1997/633 zk., esanetan «jurisdikzioaren
neurria da». Antzeko esamoldea erabiltzen dute Ortego Pérez, F.-k, La competencia territorial
indisponible, Aranzadi, Nafarroa 2002, 27. or. eta Carocca Pérez, A.-k, “Competencia territorial
improrrogable”, Justicia, 1996/2 zk.
12. Baita ere Montero Aroca, J., Gómez Colomer, J. L., Montón Redondo, A., Barona Vilar, S.-i,
Derecho jurisdiccional I. Parte general, 13. arg., Tirant lo blanch, Valentzia, 2004, 215. or., jarraituz.
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dituen funtzio jurisdikzionalaren espezializazioa adierazten du, ordenamendu
juridikoan desberdindu daitezkeen zatiekin bat. Horrela, 4 ordena jurisdikzional
sortzen dira: zibila, penala, administratiboa eta ordena soziala edo lan-ordena
(BJLOren 9. art.). Ordena horietako bakoitzean agertzen den organo kopuruak,
alabaina, kasuak horien artean ere banatzea galdatzen du. Xede horrekin prozesuaren objektua (irizpide objektiboa edo eskuduntza objektiboa), haren faseak
(irizpide funtzionala edo eskuduntza funtzionala) eta lurraldea (lurralde-irizpidea
edo lurralde-eskuduntza) aintzat hartuko dira. Horiek dira egozpen-irizpideak,
eskuduntza orokorrarekin batera, eta legeak aurretiaz zehaztutako epaile arrunterako eskubide konstituzionala mamitzen dute (EKren 24.2 art.)13. Printzipio horrek,
batasun- eta esklusibitate-printzipioekin batera, jurisdikzioa informatzen du, eta
haien «batuketa, herritarrarentzat berme bat» izaten da14.
Ondoren ordena jurisdikzionalak sakon aztertuko dira. Lehenik eta behin,
batasun jurisdikzionala, Espainiako epai-antolaketaren irizpide nagusi den heinean
(EKren 117.5 art.), ordena jurisdikzionalekin ezkondu behar da. Izan ere, EK-k ez
ditu berariaz ordenok galdatzen, nahiz eta debekatu ere ez dituen egiten. Berariaz
EKn aurreikusi gabeak, haien sorrera legala da, BJLO berak, EKren 117.5 artikuluko manamendua gogoratu ondoren —jurisdikzioaren batasuna—, eta bere 3.
artikuluan lau ordenak sortzen ditu: zibila (BJLOren 9.2 art.), penala (BJLOren
9.3 art.), administrazio-auzietakoa (BJLOren 9.4 art.) eta soziala (BJLOren 9.5
art.)—, eta horietako bakoitzari zuzenbide material zehatz bati dagozkion auzien
ebazpen esklusiboa egozten zaio, horrekin bakoitzaren espezializazioa aldarrikatzeko. Beraz, ordena-aniztasun horrek, organo jurisdikzionalen prestaketa egokia
eta espezializazioa bakarrik xede izanik, ez du batasun jurisdikzionala hausten15.
13. Eskubide honek, epaile legalerako edo naturalerako eskubide bezala ere ezagutua, oinarrizko
eskubide konstituzionalaren lerruna du, eta justiziagarriaren esku epaile independente eta inpartzial
bat —ordenamendu juridikoak Botere Judizialari eta bere kideei galdatzen dizkion berme konstituzional eta legalak betetzen dituen bat— jartzea du helburu; kasua aitzinetik ezarritako eskumenaren eta
prozeduraren arabera ezagutu eta aurretiaz egituratutako organo jurisdikzional batean diharduen
epaile bat. Horrela aintzatesten dute Burgos Ladrón de Guevara, J.-k, El juez ordinario
predeterminado por la ley, Civitas-Cordobako Unibertsitatea, Madril, 1990, 30. or. eta De Diego Díez,
L. A.-k, El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, Tecnos, Madril, 1998, 68. or.
Jurisprudentzian eskubide honen edukia azpimarratzen duten hainbat sententzia daude: KAE
23/1986, otsailaren 14koa, KAE 148/1987, irailaren 29koa, KAE 307/1993, urriaren 25ekoa, KAE
193/1996, azaroaren 26koa eta KAE 170/2000, ekainaren 26koa. Eskubide honetan indar egingo da
akzioa aztertzen denean hurrengo kapituluan.
14. Hitzez hitz Guerra San Martín, J.-k, Lecciones de Derecho Procesal. Introducción, op.cit.,
311. or. Hiru printzipio hauek, independentziaren ideiarekin bat, ezinbestekoak dira jurisdikzioarentzat eta prozesuarentzat.
15. Nahiz eta ordena jurisdikzionalak esanbidez ez aintzatetsi, EK-k haien aipu ugari egiten ditu.
Horrela, 117.3, 123. edo 153. artikuluetan. Martín Valverde, A.-rekin, “Jurisdicción social y tutela judicial efectiva”, Derecho Privado y Constitución, 1994/4 zk., ordena soziala, bere egungo egituraketa
eta eskuduntzekin, Konstituzioaren galdakizuna ez dela argi atzemanez, erraz ulertzen da legegileak
—zehazki, BJLO egin zuen legegile «organikoak»— ordena jurisdikzionalak antolatzeko beste era
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Hala ere, jurisdikzioa bakarra denez, ezin gaitezke jurisdikzio zibilaz, penalaz,
administratiboaz edo sozialaz mintza, jurisdikzio independenteak balira bezala.
Izendapenik egokiena da lau ordena jurisdikzionalei edo auzitegi zibil, penal,
administratibo edo lan-arloko auzitegiei erreferentzia egiten diena.
Ondoren aztertuko da 4 ordena jurisdikzionalen arteko harremana. Nahiz eta
4 ordenak berdintasunean eta berdintasunez aintzatetsi, BJLOk ordena zibila ordena orokor bezala irudikatzen du eta «vis atractiva»-z janzten du; izan ere, «ordena
zibileko auzitegiek eta epaitegiek, berezkoak dituzten gaiez gain —zuzenbide pribatua, alegia— beste ordena jurisdikzionalei esleitzen ez zaizkienez arduratuko
dira» (BJLOren 9.2 art.)16. Era berean, ordena jurisdikzionalak sortzen dituen 9.
artikuluak jurisdikzioa luzaezina dela xedatzen du (BJLOren 9.6 art.). Zer suposatzen du horrek? Organo jurisdikzionalek bakarrik osatzen duten ordena jurisdikzionalari dagozkion gaiak ezagutu ditzaketela (adibidez, epaile zibil bat ezin
izango da gai penalez arduratu, edo epaile administratibo bat kasu zibilez…)
eta kontrakoa, zuzenbide osoz deuseza izango da (BJLOren 238.1 art.)17. Beraz,
bat aurreikusi ahal zuela, are gehiago, horrela egin dezakeela etorkizunean. Beraz, haren eskuetan
geratzen da ordena jurisdikzional berrien sorrera edo egun daudenen desagerpena. Beste alde batetik,
asko kritikatua izan da BJLOk espezializazio hau egituratzeko modua. Oso orokorra izanik, gatazka
jakin bat ordena desberdinetan sailkatzeko arazo asko sortzen omen dira. Egia esanda, nahiz eta
ordena desberdinak arautzen dituzten legeek (PZL, PKL, LPL, AAJL) ordena horietako bakoitzaren
eskuduntzak gehiago zehazten dituzten, BJLOren sailkatze zehatzago bat asko eskertuko litzateke.
Horrela eusten diote hauek: Martín Valverde, A., Rodríguez-Sañudo Gutierrez, F., García Murcia, J.,
Derecho del trabajo, 9. arg., Tecnos, Madril, 2000, 792.-795. or.; Alonso Olea, M., Miñambres Puig,
C., Alonso García, R. M., Derecho procesal del Trabajo, 11. arg., Civitas, Madril, 2001, 46. or.;
Guerrero Zaplana, J., “Conflictos entre la jurisdicción contencioso-administrativa y la jurisdicción
social”, Poder Judicial, 1996/41.-42. zk. eta Sánchez Pego, F. J., “Delimitación de los ámbitos
jurisdiccionales contencioso-administrativo y social”, Actualidad Laboral, 40/1993/40 zk. Azkenik,
nahiz eta ordena jurisdikzional batean zerbitzatzen duten epaile eta magistratuak ordena horretako
materian adituak izan, Espainiako epaile-kidego bakarreko parte direla azpimarratu nahi da; izan ere,
jurisdikzioa bakarra baita. Beraz, Bujosa Vadell, L. M.-rekin, “La unidad jurisdiccional y la llamada
“jurisdicción militar””, Justicia, 1997/4 zk., argi gera bedi ordena jurisdikzionalen antolaketa justizia
antolatzeko irizpide soil bat besterik ez dela.
16. Irizpide honek jurisprudentziaren babesa du. Horrela, beste askoren artean, AGE 1995-II27koa (4077 AB), AGE 1998-V-8koa (3708 AB), AGE 1999-V-6koa (2624 AB), AGE 2003-IV10ekoa (3700 AB), AGE 2005-XII-23koa (1608 AB), AGE 2005-VIII-14koa (9619 AB) eta AGE
2006-I-24koa (259 AB).
17. Honekin bat, eta legearen manamendu bat bitarteko dela (BJLOren 9.6 art.), organo
jurisdikzionalek ofizioz aztertuko dute jurisdikzio-falta, alderdiei eta Fiskaltzari entzun ondoren, eta
kasuan kasuko egokiena dena ebatziko dute. Edozein kasutan, kontu hori erabakitzen duen autoak
argi eta garbi adierazi beharko die alderdiei zer ordena jurisdikzional suertatzen den eskudun. Berme
erantsi gisa, eta ordena jurisdikzional jakin bateko epai-organo baten aurreko prozesua hasi ondoren,
alderdiren batek edo Fiskaltzak, kasua beste ordena jurisdikizional batekoa dela uste badu,
eskuduntza-arazo bat aurkeztu ahal izango du (BJLOren 42.-50. art.). Oin-ohar hori Fiskaltzak
aurkezteko egokia da. EK-k legezkotasunaren, herritarren eskubideen eta interes publikoaren
defentsan justiziaren ekina sustatzeko eta auzitegien indenpendentzia begiratzeko eta hauek gizarte-
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beti errespetatu behar da ordenen artean legeak egiten duen gaien sailkapena, eta
ordena bateko kasu bat beste ordena batek ezagutzeko alderdien hitzarmenik ezin
daiteke egin.
1.2.2. Ordena sozialaren izaera: ordena zibil berezitua ala ordena autonomoa?
Batasun jurisdikzionalaren printzipiotik abiatuta eta legeak berariaz 4 ordena
jurisdikzionalak aintzatesten dituela kontuan izanda, ezin daiteke uka lan-ordena
besteak bezalakoa denik. Beraz, ozen eta argi esan beharra dago ez dela bigarren
mailako ordena bat. Laster aztertuko denez, jurisdikzioaren ordena sozialak araudi
berezitu baten fruitu diren bere ezaugarri propioak ditu; eskumen-eremu jakin bat
eta organo jurisdikzional bereziak18. Eta ez doa ideia horren kontra lan-ordenaren
hutsuneak asetzeko ordena zibilera jotzea, bai azken horren auzitegietara —«vis
atractiva» delakoa aplikatuz—, bai bere araudira —LPLk berak aurreikusten du
bere ordezko gisa oro har PZL (LPLren 1. XG), bere artikulatuan lege hartara egiten dituen hainbat igorpen (LPLren 14., 15., 50.1… art.) ahaztu gabe—. Bi bidalketek bere azalpena dute. Organo jurisdikzional zibilen ordezkotasuna ordena jurisdikzional guztien ziurtasun juridikoa babestu nahi duen legezko manamenduak
interesari erantzuna ematen saia daitezen sortutako erakunde honek (EKren 124. art. eta BJLOren
435. art. eta FEO) erraz zenba daitezkeen aldietan parte-hartzen du lan-prozesuan. Batzuetan
txostenak egingo ditu, besteetan entzuna izan beharko du (LPLren 5.3, 33., 211., 212., 218., 223. eta
224. art.), eta beste batzuetan alderdi gisa arituko da (LPLren 80.2, 82., 162., 163., 165., 171., 175.
eta 6. XG). Lan-prozesuan duen esku-hartzeari buruz, ik. Arroyo Mena, C., “Intervención del
Ministerio Fiscal en el proceso laboral”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1997/87 zk. eta
geroago egile beraren beste lan bat, izenburu berarekin (“Intervención del Ministerio Fiscal en el
proceso laboral”), Tapia, 1997/93 zk., Dolz Lago, M. J., “Presente y futuro del Ministerio Fiscal en la
jurisdicción social”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social), 1996/22 zk. eta Iglesias Cabero, M., “Las partes en el proceso laboral”, ZZAA, Puntos
críticos de la Ley de Procedimiento Laboral, ACARL, Madril, 1991, 80. or.
18. Duela urte asko, Zaragoza y Guijarro, J.-k, Tribunales industriales, Reus, Madril, 1912, 2. or.,
zuzenbide pribatuaren eremuan nekazaritza eta industriaren ordena jurisdikzionalen berezitasuna
aintzatestea eskatzen zuen. Baita ere, Albiol Montesinos, I., Alfonso Mellado, C. L., Blasco Pellicer,
A., Goerlich Peset, J. M., Derecho procesal laboral, 3. arg., Tirant lo blanch, Valentzia, 2000, 28. or.;
Rodríguez Escanciano, S., Deficiencias del proceso social y claves para su reforma, Marcial Pons,
Madril, 2001, 32. eta 237. or.; Rodríguez-Piñero, M., “Proceso civil y proceso de trabajo”, Relaciones
Laborales, 2001/1 zk. eta egile beraren, “La emancipación del Derecho del Trabajo del Derecho
Civil”, Relaciones Laborales, 2/1996 bol. eta Tascón López, R., “La garantía de indemnidad del
trabajador por el ejercicio de acciones judiciales encaminadas a la defensa de sus derechos (un
“nuevo” contenido del derecho a la tutela judicial efectiva imprescindible en el desenvolvimiento de
las relaciones laborales)”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros),
2004/251 zk. Kontrako zentzuan, lan-ordena ordena zibilaren menpekoa dela defendatzen dute
hurrengoek: Montero Aroca, J., Gómez Colomer, J. L., Montón Redondo, A., Barona Vilar, S.,
Derecho Jurisdiccional I. Parte General, op.cit, 220. or.; Guerra San Martín, J., Lecciones de
Derecho Procesal. Introducción, op.cit, 84. eta 85. or.; De la Oliva Santos, A., Diéz-Picazo Giménez,
I., Vegas Torres, J., Derecho Procesal. Introducción, op.cit, 83. eta 88. or., eta Álvarez Sacristán, I.,
El juicio oral en el proceso laboral, Montercorvo, Madril, 1993, 21. or.
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justifikatzen du (BJLOren 9.2 art.). PZLra egiten den igorpenari dagokionez, beste
ordena jurisdikzionaletan ere badela adierazi behar da, bai penalean, bai administrazioarekiko auzietakoan. Gainera, PZLk berak bere 4. artikuluan dio zigorprozesua arautzen duen legearen (PKL) xedapenik ezean, administrazioarekiko
auziak arautzen dituenaren (AAJL) xedapenik ezean, edo LPLren xedapen faltan,
haren xedapenak aplikatuko direla. Beraz, espainiar ordenamendu juridikoaren
ezaugarria dela ondorioztatzen da, bai eremu jurisdikzionalean, bai zuzenbide
material edo substantiboan —gogoratu KZ Espainiako zuzenbide material osoaren
ordezkoa dela (KZren 3.3 art.)— zuzenbide zibila, materiala zein formala, ordezko
bezala aurreikustea19.
1.2.3. Lan-ordena jurisdikzionalaren ezaugarriak
1.2.3.1. Ezaugarri orokorrak
Lan-ordena jurisdikzionalak, gainerako ordenek bezala, bere erritu-lege
propioa eta bere eskuduntza esklusibokoak diren kasuak aztertzen dituzten organo
jurisdikzionalak ditu. Horietaz gain, honako berezitasunak ditu:

19. Ordena zibilaren izaera erakargarri honek administrazioarekiko auzietarako ordenaren eta lanordenaren jatorriak azaltzen ditu. Biak oraintsu sortu dira ordena zibiletik erauzita, jurisdikzio
berezitu eta haren salbuespen gisa. Honela ulertzen du Lasaosa Irigoyen, E.-k, Delimitación
competencial entre los órdenes social y civil de la jurisdicción: un estudio jurisprudencial, Aranzadi,
Nafarroa 2001, 383. or. AGk berak aitortu du «jurisdikzio-ordena zibila jurisdikzio osoaren sustraia
eta iturria zen eta arrazoi horregatik beragana erakartzen zuen izaera zalantzagarridun bezala aurkez
zitezkeen kontu haien ezagutza» (AGE 1956-II-1ekoa eta AGE 1956-II-15ekoa). Egun, AGE 1990IV-24koa (3486 AB) eta AGE 1990-VII-24koa (6463 AB). Bestalde, PZLren ordezko izaera ez da
berria. Lan-erritua arautzen duen legeak osagarritasun-klausularen bitartez urte asko dela aurreikusten
du hari egindako bidalketa. Horrela egiten zuen 1908ko Industria Auzitegien Legeak (34. art.),
aurreko auzitegiak berritu zituen 1912ko legeak (60. art.), geroago 1926ko abuztuaren 23ko Lan
Kodeak (498. art.) eta lan-prozedura arautu izan duten hurrengo lege guztiek (1958, 1963, 1966,
1973, 1980, 1990), egun indarrean dagoenera heldu arte. Gainera, ordena jurisdikzional guztietan
egiten den praktika da. AAJLk berariazko igorpen bat egiten du PZLra bere 1. AXn osagarritasunklausula baten bitartez, eta bere artikuluetan zehar ere PZLra hainbat eta hainbat bidalketa egiten ditu
(18., 40.3, 85.2, 90.2, 97.4, 102.2, 139.6 art.). PKLk ez du osagarritasun-klausula esanbidez jasotzen,
baina bere artikuluetan zehar askotan egiten du PZLra bidalketa (245., 258., 598., 610., 984., 989.,
996. art.). PZLk berak bere 4. artikuluan jasotzen duen ordezkotasuna, Moreno Catena, V.M.-k,
ZZAA, El proceso civil. Doctrina, jurisprudencia y formularios. Volumen 1. Libro I: artículos 1 a
98 inclusive, Tirant lo blanch, Valentzia, 2001, 40., 41. eta 43. or., dioenez «heterointegrazioa edo
beste lege prozesalen hutsuneak betetzeko ordezko zuzenbidea erabiltzea helburutzat duen klausula
orokorra da». Edozein kasutan, PZLren 4. artikuluan jasotako klausula hori erritu zibila arautzen
duen legearen lege prozesal komun bihurtzeko nahiaren isla besterik ez da, bere Zioen Azalpenean
jasotzen den bezala. Nahi hori kritikoki aztertzen du Pedrajas Moreno, A.-k, “Un nuevo enfoque de
la supletoriedad normativa, no exento de problemática: la Ley de Enjuiciamiento Civil como
aspirante a ley procesal común”, Actualidad Laboral, 2001/12 zk.
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1. Ordena honetan ebazten diren interesak normalean pribatuak dira, enpresaburuarenak eta langileenak. Banakako interesez gain —banakako lan-gatazketan
eta gatazka pluraletan—, askotan, interes kolektiboei buruz sortzen da eztabaida —gatazka kolektiboetan—20.
2. Autonomia kolektiboaren fruitu eta lan-zuzenbidearen iturri den hitzarmen
koletiboak [LEren 3.1 b) art.] berezitasun asko ekartzen dizkio lan-ordena jurisdikzionalari. Tresna horren bitartez lan-harremanaren alderdien ordezkariek
beren eremuko langileak eta enpresaburuak lotzen dituzten arauak sortzen dituzte, lan-kontratuen gutxienezko edukia baldintzatzeko. Hitzarmen kolektiboa, hainbat prozesu-aldaeraren objektu izateaz gain, prozesu-aurreko bideak
eta jurisdikziotik at gatazkak ebazteko tresnak sortzeko iturria da.
3. Ordena hau arautzen duten arau prozesalak dagokien zuzenbide materialarekin estuki loturik daude. Guztiz logikoa da, zeren zuzenbide jurisdikzionalak
zuzenbide materiala aplikatzean sortzen diren gertakizunei erantzun behar
baitie. Jakina denez, lan-organo jurisdikzionalek aplikatu beharreko zuzenbide
substantiboa lan-zuzenbidea da, eta langilea bereziki babesteko haren xedea
(babes-helburu deritzona), berehala aztertuko dugunez, lan-zuzenbide jurisdikzionalera hedatzen da21.

20. Lan-ordenaren lehen ezaugarri hau, hauek azpimarratzen dute: Granados Romera, M. I., La
sentencia colectiva, Comares, Granada 2000, 1. or.; AAAA (Koor. Castiñeira Fernández, J.), El
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el año 2002: puntos críticos. XXI Jornadas
universitarias andaluzas de derecho del trabajo y relaciones laborales, Mergablum, Sevilla 2003,
82. or. eta Rodríguez-Piñero, M., “Proceso civil y proceso de trabajo”, op.cit. Bereziki azpimarratu
behar da zenbaitetan (gutxitan) lan-ordena jurisdikzionalak interes publikoa babesten duela, horrela
da hitzarmen kolektiboak aurkaratzen direnean (LPLren 161.-164. art.), edo sindikatuen estatutuak
edo haien aldaketa aurkaratzen direnean (LPLren 165. artikulutik 174. artikulura) edo ofiziozko
prozeduran (LPLren 146.-150. art.).
21. KAE 3/1983, urtarrilaren 25ekoak lan-arau substantiboak eta prozesalak «banaezineko errealitateak» (gaztelaniaz, ‘realidades inescindibles’) direla esaten du. Zentzu berean, KAE 78/1983, urriaren
4koak, KAE 114/1983, abenduaren 6koak, KAE 14/1984, otsailaren 3koak, KAE 99/1988, maiatzaren
31koak eta KAE 266/2000, azaroaren 13koak. Doktrinan, elementu hau azpimarratzen dute hauek:
Valdés Dal-Ré, F., “Las jurisdicciones sociales en los países de la Unión Europea: convergencias y
divergencias”, Actualidad Laboral, 8/2000/8 zk.; Rivero Lamas, J.; “La aplicación del Derecho del
trabajo: tutela jurídica de los derechos y protección jurisdiccional”, Revista Española de Derecho del
Trabajo, 1990/42 zk.; Alfonso Mellado, C. L., Carratalá Teruel, J. L., Morro López, J. J., La reforma
del proceso laboral, Tirant lo blanch, Valentzia, 1994, 9. eta 16. or.; Cruz Villalón, J., “La justicia del
trabajo en Europa (y II)”, Relaciones Laborales, 1987/1 bol.; García-Perrote Escartín, I., La prueba
en el proceso de trabajo, Civitas, Madril, 1994, 30. or., eta Martínez Jiménez, J. M., Trujillo
Villanueva, F., Vela Torres, F. J., Lecciones de procedimiento laboral, Malagako Unibertsitatea,
Malaga 1997, 87. or. Nahiko zaharkitua geratu den doktrinaren zati batek —denen ordezkari, Rodríguez Piñeiro Royo, M. C., “Sobre los principios informadores del proceso de trabajo”, Revista de
Política Social, 1969/81 zk.— argudio hau erabiltzen du lan-prozesua prozesu zibiletik independentea dela defendatzeko. Egilea, geroago erakutsiko denez, ez dator azkenekoarekin bat.
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4. Ordena hau osatzen duten epai-organoek ematen dituzten ebazpenek oihartzun
zabala izan ohi dute gizarte osoan22.
1.2.3.2. Lan-ordena jurisdikzionalaren eskuduntza
Legeak ez du bakarrik lan-ordena jurisdikzionala bera sortzen (BJLOren 9.
art.), ordena horri zein gai ezagutzea dagokion ere adierazten du, beraz, gai horiek
lege-testuetan bilatu behar dira. Horrela, eta haren eskuduntzak zenbatzeko, BJLOren
9.5 artikulutik abiatu behar da: «Lan-ordena jurisdikzionaleko auzitegiek eta
epaitegiek Zuzenbidearen adar sozialaren barnean sustatzen diren uziak ezagutuko
dituzte, bai banakako gatazketan, bai gatazka kolektiboetan, baita Gizarte Segurantzari buruzko erreklamazioak eta estatuaren kontrakoak ere, lan-legeriak erantzukizuna egozten dienean». Argi dago artikulu horrek lan-ordena jurisdikzionala
zentzurik zabalenean ulertutako lan-ordenamenduarekin ezkontzen duela23, eta
ordena hori lan-ordenamendu juridikotik eratorritako gatazken ebazpenean espezializatzen dela.
Ordena sozialaren eskuduntzak LPLren 1., 2., 3. eta 4. artikuluetan zehazten
dira. LPLren lehenengo artikuluak BJLOren 9.5 artikuluaren edukia errepikatzen
du, eta jurisdikzioaren ordena sozialari «zuzenbidearen gizarte-arloan sorturiko
uziak, hala banakoen gatazketan nola gatazka kolektiboetan sortuak» egozten dizkio.
Bere aldetik, LPLren 2. artikuluak gizarte-arloko jurisdikzio-organoen ardurakoak diren gaien zerrenda aurkezten du. Zerrenda hori jaso aurretik, hura itxia ez dela,
hau da, numerus clausus ez dela azpimarratu behar da. Hona hemen zerrenda24:
a. Enpresaburu eta langileen artean lan-kontratuaren ondorioz sortuak25.

22. Izan ere, bake laborala bake sozialaren osagai garrantzitsua baita. Ondore horri BJKNk, El
Libro Blanco de la Justicia, BJKN, Madril, 1997, 285. or., arazo sozio-laboralaren alderdi
«unibertsala» deitzen dio. Antzeko hitzak erabiltzen ditu, Martínez Emperador, R.-k, “Hacia una
reforma de los recursos de suplicación y casación (1)”, Actualidad Laboral, 1985/16 zk.
23. Horrela da aspalditik, Alonso Olea, M.-k, Derecho Procesal del trabajo, Instituto de Estudios
Políticos, Madril, 1969, 19. eta 20. or., esaten duen legez, nahiz eta 1980. urtera arteko LPLra arte lanprozesua arautzen zuten legeek beren eskumena materiaren arabera ez ezik, pertsonen ezaugarrien
arabera (langile-ugazaba) ere finkatu. Egun, bigarren irizpidea bikoiztasun hutsa dela ulertuz,
pertsonen ezaugarriei erreferentziarik ez egitea ontzat hartzen da. Horrela azpimarratzen du Montero
Aroca, J.-k “Las partes en el proceso de trabajo: capacidad y legitimación”, Revista de Derecho
Procesal, 1/1975 zk.
24. Euskal Herriko Unibertsitateak Legeak bildumaren barnean argitaratu duen Lan Arloko
Prozeduraren Legearen itzulpenetik hitzez hitz. Hemendik aurrera, besterik esaten ez bada, legearen
hitzez-hitzezko guztiak lan horretatik hartuak direla hartuko da.
25. Aipu hau lan-harreman arruntarentzat eta berezientzat egiten da. Horiek arautzen dituzten
legeek lan-ordena jurisdikzionala beren garapenean sortzen diren gatazkak ebazteko bidetzat hartzen
dute. Horrela, goi-zuzendaritzako pertsonala arautzen duen 1382/1985, abuztuaren 1eko Errege
Dekretuak (14. art.); familia-etxearen zerbitzupeko pertsonalaren 1424/1985, abuztuaren 1eko Errege
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b. Gizarte Segurantzaren arlokoak, langabezia-babesa barne, Konkurtso Legean
xedaturikoa salbu.
c. Gizarte Segurantzaren babes-jarduna hobetzeko sistema aplikatzean sortuak,
pentsio-planei eta aseguru-kontratuei buruzkoak barne, baldin eta auzia lankontratu batetik edo hitzarmen kolektibo batetik eratorria bada.
d. Kideen eta mutualitateen artekoak, profesionalen elkargoek ezarritakoak izan
ezik. Halako auzigaietan, Aseguru Pribatuen Antolamendu eta Gain-begiratzeari buruzko 1995eko azaroaren 8ko 30/1995 Legeak 64. artikuluan eta hurrengoetan eta 15. XGn dioena aplikatu beharko da. Halaber, lan-fundazioen
artean edo haien eta beren onuradunen artean sortuak, obligazio berezien edo
ondare-eskubideen betetzea, izatea edo deklaratzea dela eta, erakunde horiei
dagozkien xede eta obligazioei loturik.
e. Estatuaren kontrakoak, lan-legeriak erantzukizuna esleitzen dionean.
f. Soldatak Bermatzeko Funtsaren Kontrakoak, lan-legeriak erantzukizuna
esleitzen dion kasuetan.
g. Sindikatuak eratzeari eta haien nortasun juridikoa aitortzeari buruzkoak, eta
orobat sindikatuen estatutuak eta haien aldaketak aurkaratzeari buruzkoak.
h. Sindikatuen berariazko araubide juridikoa —hala legezkoa nola estatutuzkoa— gai dutenak, barne-funtzionamenduari eta kideekiko harremanei
dagokienez.
i. Enpresaburu-elkarteak eratzeari eta haien nortasun juridikoa aitortzeari buruzkoak —1985eko abuztuaren 2ko 11/85 Askatasun Sindikalaren Lege Organikoaren xedapen indargabetzaileak dioen moduan—, eta orobat elkarteon estatutuak eta haien aldaketak aurkaratzeari buruzkoak.
j. Zuzenbidearen gizarte-arloko arau-hausteengatik sindikatuek eta enpresaburu-elkarteek duten erantzukizunari buruzkoak.
f. Askatasun sindikaleko eskubideen babesari buruzkoak.
l. Gatazka kolektiboei buruzko prozesuetakoak.
m. Hitzarmen kolektiboak aurkaratzeari buruzkoak.
n. Hauteskunde-gaiei buruzko prozesuetakoak, haustekunde-aktak erregistratzeari ezezkoa ematea barne, are prozesuak administrazio publikoen zerbitzuko enplegatuen ordezkaritza-organoetarako hauteskundeei buruzkoak diren
kasuan.

Dekretuak (12. art.); kirolari profesionalen lan-baldintzak arautzen dituen 1006/1985, ekainaren 26ko
Errege Dekretuak (19. art.); ikuskizun publikoetan aritzen diren artisten lan-harremana arautzen duen
1435/1985, abuztuaren 1eko (11. art.) Errege Dekretuak, eta enplegu-zentro berezietan lan egiten duten gutxituen harreman berezia arautzen duen 1368/1985, uztailaren 17ko Errege Dekretuak (3. XG).
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ñ. Lan elkartuko sozietate kooperatiboen nahiz lan-sozietate anonimoen eta
haietako bazkide-langileen artean sortuak, langile izate hori dela eta.
o. Enpresaburuen eta langileen artean sortuak, langileak lagatzeko kontratua-ren
ondorioz.
p. Lege mailako arau bidez esleituriko beste edozein gaiei buruzkoak.
PZLren 3. artikuluak beste zerrenda bat jasotzen du baina negatiboa, hau da,
ordena sozialetik at geratzen diren gai batzuk azaltzen ditu:
a. Askatasun sindikaleko eskubideen eta grebarako eskubideen babesa, funtzionario publikoei dagokienez eta Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu
bategineko 1.3 a) artikuluan aipaturiko enplegatuei dagokienez.
b. Enpresen inskripzioari, lanbide-arriskuen kontrako babesa formalizatzeari,
tarifatzeari, aldi baterako ezintasunaren estaldurari, afiliatzeari, altari, bajari
eta langileen datu-aldaketei buruzko ebazpen eta autoak, eta orobat Gizarte
Segurantzaren prestazioen kudeaketaz bestelako administrazio-egintzei
buruzko ebazpen eta autoak.
Ez dira haien ardura, era berean, Gizarte Segurantzako kuotekin batera
biltzeko kuoten kasuan, dagokion entitate kudeatzaileak diru-bilketaren gaian
emandako ebazpenak, eta likidazio eta arau-hauste aktei dagozkien ebazpenak.
c. Lan Arloko gaietan administrazio publikoek onartutako xedapen orokorrak eta
administrazio-zuzenbideari atxikirik gauzatutako egintzak aurkaratzearekin
zerikusia duten uziak, hurrengo zenbakian adierazitakoak salbu.
d. Konkurtso Legeak konkurtsoko epailearen ardura eta erabaki esklusibo eta
baztertzaile jotzen dituen uziak.
Hala ere, bere bigarren puntuan (LPLren 3.2 art.), gizarte-arloko jurisdikzioorganoen ezagutza aurreikusten du honako bi gaiei buruzko uzientzat:
a. Gizarte-arloko edonolako arau-hausteengatik jarritako zehapen orori buruzko
administrazio-ebazpenak; salbuespen dira artikulu honen 1. zenbakiko b)
letran aurreikusirikoak.
b. Enplegu-erregulazioari buzuko administrazio-ebazpenak, eta lantoki-aldatze
bkolektiboetan administrazioak izandako jokabideari buruzkoak.
Azkenik, LPLren 4. artikuluak ordena honi arlo honetakoak izan gabe arlo
honi esleiturikoekin lotura zuzena duten aurretiazko eta judizio aurreko arazoez
arduratzeko eskuduntza aintzatesten dio. Horiek lan-prozesua bukatzen duen
ebazpen judizialean erabakiko dira. Erabaki horrek prozesu horretatik at ondorerik
ez du izango, eta erabakitako gatazka beste ordena batean arazo nagusi bezala aurkeztu daiteke. Gainera, normalean, judizio aurreko arazo penalek ez dute lanprozesua esekiko, agiri-faltsutasunean oinarrituta erabakia emateko guztiz
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ezinbestekoak gertatzen direnean salbu. Lan-prozesu exekutiboa, aldiz, bakarrik
esekiko da baldin judizio aurreko arazo penal bat dela-eta haren oinarria titulu
exekutiboa sortu ondoren izan den agiri-faltsutasuna bada. Edozein kasutan, esekipena soilik hedatuko da gai horren ebazpenak zuzenean baldintzaturiko betearazpen-jardueretara26.
Nahiz eta LPLk ordena honen eskuduntza zehazteko 4 artikulu eskaini,
praktikan gizarte-arlo honen eskuduntza finkatzea ez da lan erraza. Asko dira gatazkak, batez ere, arlo administratiboarekin izaten direnak. Hori dela-eta, alderdiek
askotan jurisprudentziara jo behar izaten dute gai bat ordena baten edo bestearen
eskumenekoa den jakiteko27.
Bukatzeko esan dezagun, egindako azterketak argi utzi duela lan-ordena
jurisdikzionalaren eskuduntza mugatua, soilik gai batzuez arduratu daitekeelako,
eta zuzena dela, gatazkak alderdien eskariz ebazten dituelako bestelako hirugarrenen parte-hartzea (Administrazioa…) beharrezkoa izan gabe.

26. Araudi hau eta hark dakarren judizio aurreko eta mamiari buruzko kontuen baterako eztabaida, lan-prozesuan eraentzen duten kontzentrazio- eta hurrentasun-printzipioekin bat dator. Horrela
azpimarratzen du Senés Motilla, C.-k, Las cuestiones prejudiciales en el sistema procesal español,
McGraw-Hill, Madril, 1996, 5. or. Araudi hau lan-prozesuaren bizkortasuna lortzeko tresna garrantzitsua dela azpimarratzen dute honako egileek: Cea Ayala, B., Desdentado Bonete, A., Palomo
Balda, E., Incidencia de la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en el Proceso Social, Francis Lefebvre, Madril, 2001, 26. or.; Sánchez de la Parra y Setien, P., Las cuestiones prejudiciales en el
orden jurisdiccional penal, civil, contencioso y social, Comares, Granada 1996, 115. or., eta Goñi
Sein, J. L., “El juez laboral: aspectos constitucionales”, AAAA, Homenaje a Juan García Abellán,
Murtziako Unibertsitatea, Murtzia 1994, 194. or.
27. Aspalditik datorren arazo bat da. Horrela salatu zuen Montoya Melgar, A.-k, Jurisdicción y
administración de trabajo. Extensión y límites de sus competencias, Tecnos, Madril, 1970, 11. or. Gai
baten ezagutza ordena administratiboari edo lan-arloari dagokion zehaztea Conde Martín de Hijas,
V.-k, “La jurisdicción social y la jurisdicción contencioso-administrativa: concurrencia y conflictos”,
Relaciones Laborales, 1989/1 zk., dioenez «muga kontu bat da». Gizarte-arloaren eskumenekoak
diren gaiak zehaztean legearen eta jurisprudentziaren artean ere gatazkak izaten dira. Liskarrok,
Valdés Dal-Ré, F.-k, “Ley y jurisprudencia en la delimitación del ámbito del ordenamiento laboral:
un diálogo en divergencia”, Relaciones Laborales, 1994/2 bol. aztertzen ditu. Kontu hori, oro har,
aztertzen dute Mercader Uguina, J. R.-k Delimitación de competencias entre el orden social y el
contencioso-administrativo, Tirant lo blanch, Valentzia, 1996; Olmeda Freire, G.B.-k, La problemática delimitación de competencias entre el orden social y el contencioso-administrativo, Tirant
lo blanch, Valentzia, 2000; Fernández Villazón, L. A.-k, Distribución y delimitación de competencias
entre la jurisdicción social y la jurisdicción contencioso-administrativa, Lex Nova, Valladolid 2001,
eta López-Tamés Iglesias, R.-k, Jurisdicción laboral y contencioso-administrativa: delimitación de
competencias. Doctrina y jurisprudencia, Dejusa, Madril, 2001. Organo jurisdikzionalen eta
Administrazioaren arteko gatazkak Jurisdikzio Gatazken Auzitegiak ebazten ditu (BJLOren 38. art.)
eta lan-arloko organo jurisdikzionalen eta organo jurisdikzional administratiboen artekoak Auzitegi
Goreneko areto berezi batek (LPLren 12. art. eta BJLOren 42.-50. art.). Praktikan gertatzen diren
azken areto horien gainekoak aztertzen ditu Guerrero Zaplana, J.-k, “Conflictos entre la jurisdicción
contencioso-administrativa y la jurisdicción social”, op.cit.
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1.2.3.3. Ordena sozialaren araudi propioa
LPL da lan-ordena jurisdikzionalaren erritua arautzen duen legea. Indarrean
dagoen haren azken testu moldatua 2/1995 Legegintza Errege Dekretuak, apirilaren 7koak, eman zuen, eta indarrik gabe utzi zuen aurreko legea, 7/1989, apirilaren 12ko Lan Prozeduraren Oinarriak ezartzen zituen legea garatuz 521/1990
Legegintza Errege Dekretuak onartua.
Lege honek bere lehenengo liburuan arautzen ditu lan-ordena jurisdikzionalaren eskuduntza, alderdi prozesalak, lan-prozesuan gertatzen diren metaketak, egintza prozesalak, aurretiazko adiskidetzea eta auzibidera jo aurreko erreklamazio administratiboa, prozeduraren printzipioak eta betebehar prozesalak; bigarren
liburuan lan-prozesu arrunta eta prozesu-aldaerak; aurkaratze-bideak hirugarren
liburuan, eta sententzien betearazpena laugarren liburuan.
Gainera, puntu honetan, berriro, batasun jurisdikzionalaren printzipioa
mahaigaineratu behar da; izan ere, haren islan ulertzen da espainiar ordenamendu
juridikoa osatzen duten arau jurisdikzional gehienak ordena jurisdikzional guztietan aplikatzea, horietako bakoitzaren autonomia kaltetu gabe. Gauzak horrela,
hurrengoak, lan-arloan ez ezik, beste ordena jurisdikzionaletan ere aplikatzen dira:
• Espainiako antolaketa eta funtzionamendu jurisdikzionalaren oinarriak ezartzen dituzten EKren 24. artikulua (epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea) eta haren VI. titulu osoa («Botere Judiziala», EKren 117.-127. art.).
• Manamendu konstituzionalaren ondorioz (EKren 122.1 art.) emaniko BJLO.
Hark epaitegi eta auzitegien eraketa, funtzionamendua eta gobernua, eta epaile
eta magistratuen eta Justizia Administrazioaren menpeko gainerako pertsonalaren estatutu juridikoa arautzen ditu.
• Demarkazio eta Planta Judizialaren Legea (DPJL). BJLOren berariazko eskariz sortua (1. XG), honako hauek zehazten ditu: organo judizialen planta,
haien kopurua, zenbait kasutan zein udalerritan kokatzen diren eta beraietan
zerbitzatzen duten epaile eta magistratuen kopurua.
• Herritarrei zein kasu eta ingurumaritan doako justiziarako eskubidea aintzatesten zaien arautzen duen Doako Laguntza Juridikoa arautzen duen Legea
(DLJL).
• PZL, LPLren ordezkoa (LPLren 1. XG, PZLren 4. art. eta BJLOren 9.2 art.).
1.2.3.4. Ordena sozialean diharduten organo jurisdikzionalak
1.2.3.4.1. Aurkezpena
Atal honetan lan-arloan ari diren organo jurisdikzionalak, eta haiek osatzen
dituzten pertsonak, epaileak eta magistratuak, alegia, aztertuko dira. Ez da
geldialdirik egingo pertsonal ez-jurisdikzionalean (idazkari judizialak, kudeaketa
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prozesal eta administratiboaren ardura dutenen kidegoa —lehengo ofizialak—,
izapidetze prozesal eta administratiboaren ardura dutenen kidegoa —lehengo laguntzaileak—, laguntza judizialaren ardura dutenen kidegoa —lehen, agenteak—
eta beste batzuk), nahiz eta haien lana oso garrantzitsua izan gatazkak ebazteko eta
jurisdikzioa egikaritzeko, ez baitute funtzio jurisdikzionalik egikaritzen eta Botere
Judizialetik at geratzen baitira.
1.2.3.4.2. Jurisdikzioa (Botere Judiziala) eta epaileak oro har
Botere Judizial publikoa edo politikoa eta Botere Judizial antolakuntza desberdindu behar dira. Lehenengoa, berme batzuekin hornituta, jurisdikzio-ahala duten
organo guztiek osatzen dute: auzitegi arruntek, Konstituzio Auzitegiak, Kontu
Auzitegiek, Auzitegi Militarrek, Zinpeko Epaimahaiek, Ohiturazko eta Tradiziozko
Auzitegiek… guztiek jurisdikzio-ahala subiranotasun popularretik jasotzen dute
eta Botere Judizial publikoaren parte dira. Botere Judizial antolakuntza, aldiz
aurrekoa baino mugatuagoa da. Azken hori ez dute osatzen jurisdikzio-ahala duten
organo guztiek. Botere Judizial publiko edo politikoaren zati bat da: zehazki,
EKren VI. Tituluan aurreikusitako eta BJLOren arabera antotutako zatia da, EKren
117.1 artikuluak dioenez «epai-boterea osatzen duten epaileek eta magistratuek»
osatua. Horiek aztertuko dira ondoren.
Epaile eta magistratu horiek estatu osoan eta osorako kidego bakarra osatzen
dute eta funtzionario publikoen estatutua ez bezalako estatutu juridiko komuna dute
(EKren 122.1 art.), botereen banaketa ardatz bezala duen estatu orok galdatzen
duenez. Haien gobernu-organo nagusia BJKN da, eta ez du jurisdikzio-ahalik28.
Independentzia, nazioarte mailan aintzatetsia (GEDUren 10. art. [1948], EZPNIren
14.1 art. [1966] eta GEEHren 6.1 art. [1950]), EK-k aldarrikatua (117.1, 124.1 eta
127.2 art.), eta BJLOn arautua (1, 12, 13 eta 14. art.), ez epaile eta magistratuen
pribilegio gisa ulertua, herritarrentzat berme —izan ere jurisdikzio-ahala eta
funtzio jurisdikzionala haien zerbitzura baitaude— eta jurisdikzioaren egikaritzarako ezinbesteko elementu gisa baino, epaile eta magistratuen estatutuaren
ezaugarri nagusia da. Horregatik estatutu horren gainerako elementuen xede
nagusia independentzia hori babestea da.
28. Bi iruzkin. BJKNren gainean, Samanes Ara, C.-rekin, “Calificación de jueces y Magistrados e
independencia judicial”, Tribunales de Justicia, 1997/7 zk., organo honen izatearen arrazoia Botere
Betearazle zentralari Botere Judizialarekiko funtzioak kentzea dela azpimarratu behar da, funtzio
horiek BJKNk hartuz, epaile eta magistratuen independentzia babestea xede duen organo autonomoa
eta independentea izanik. Geroago sakonduko da organo horretan. Bestalde, eta epaile eta magistratuen estatutu juridikoari dagokionez, esan behar da EKn eta BJLOn arautzen dela, eta bere arauak,
jurisdikzio ahala duten epaile eta magistratuen egoera juridikoa arautzen duten heinean, zuzenbide
politikokoak direla. Beraz, funtzionarioen egoera arautzen duten estatutuak ez bezalakoak dira,
horiek zuzenbide administratibokoak direlako. Desberdintasun horretan egiten du indar Montero
Aroca, J.-k, “La función jurisdiccional y el “status” de jueces y magistrados”, Justicia, 1986/1 zk.
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Independentziak galdakizun nagusi bat jartzen dio bai Botere Judizialaren
antolakuntzari, bai Botere Judizial Politikoari: epaileek eta magistratuek, jurisdikzio-ahalaren eta funtzio jurisdikzionalaren egikaritzan, legearen menpe bakarrik
behar dute egon (EKren 117.1 art.)29. Beraz, eta ondorioz, epaileek eta magistratuek epaitu eta epaitutakoa betearazi eta bi funtzio horiek bereziki babesten dituzten bitartean, ezin diete beste inoren (estatuko Botereak zein bestelako erakundeak:
alderdi politikoak, langileen edo ugazaben elkarteak, komunikabideak…) agindu,
ohar, eragin edo jarraibideri jarraitu. Inor ez dago bakarrik epaileen independentziari jartzen zaion muga baten aurrean. Are gehiago, zuzenbidezko estatu batean
jurisdikzio-ahalak, eta ondorioz herritarrek —hura haien zerbitzura dagoelako—
izan dezaketen bermerik garrantzitsuena da30.
Ez da nahikoa aipatutako guztiekiko epaileen independentzia adieraztea eta
babestea. Gainera, independentzia hori gainerako epai-organoekiko eta haiek osatzen dituzten epaile eta magistratuekiko adierazi edo aldarrikatu behar da. Horregatik eta horretarako, epaileei independentzia osoa aintzatesten zaie beren eskumenen barruan zuzenbide objektiboa kasu zehatzera aplikatzean, gainerako epaiorganoekiko eta botere judizialaren gobernu-organoekiko (BJLOren 12.1 art.).
Ondorioz, organo jurisdikzional batek ezin du beheragoko beste organo batek
egindako ordenamendu juridikoaren aplikazioa edo interpretazioa zuzendu, legea
aurreikusitako helegiteaz arduratzen denean salbu (BJLOren 12.2 art.). Era berean,
29. Legea esatean, EK bera eta gainerako ordenamendu juridikoa ulertu behar da (EKren 9.1 eta
BJLOren 1. art.). Oso argi, Requejo Pages, J. L.-ek, Jurisdicción e independencia judicial, op.cit.,
170. or., dio epailea juridikoki independentea bada, legearen, edo hobeto, ordenamendu juridiko
osoaren menpeko egin edo bihurtu nahi delako dela. Lan-arloko epaileek egiten duten EKren
aplikazioa aztertzen du Rodríguez-Piñeiro Royo, M. C.-k, “La aplicación de la Constitución por la
jurisdicción laboral”, Relaciones Laborales, 1992/1 zk.
30. Independentzia epaileen ebazpenak legeen edukiarekin bat izatera bideratutako elementu bezala ulertzen den heinean, epaileek eta magistratuek beren funtzioa egikari dezaten oinarrizko bermea
da. Horrekin bat, Agúndez Fernández, A.-k “Garantías constitucionales de la independencia judicial”, Revista de Derecho Procesal, 1981/2.-3. zk., «epailearentzat baliozkoena bere independentzia
da, norbanako guztientzat askatasuna bezala» dio. Antzeko argumentuak erabiltzen ditu, García
Herrera, M. A.-k, “Poder judicial y Estado social”, AAAA (Ed. Andrés Ibáñez, P.), Corrupción y
Estado de Derecho. El papel de la jurisdicción, Trotta, Madril, 1996, 69. or. Hernández Martín, V.-k,
Independencia del Juez y desorganización judicial, Civitas, Madril, 1991, 159. or., berriz, independentzia-printzipioak epailearen gaineko filosofia politikoa zehazten duela eta jurisdikzio-ahalaren
adierazpen guztiak osorik inspiratzen dituela mantentzen du. Calamandrei, P., Proceso y Democracia,
Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires 1960, 67. or., italiarrak «epaileen independentziak bakarrik botereen banaketaren printzipioan sostengatzen diren demokrazietan har dezakeela
bere esanahi osoa» baieztatzen zuen. Picó i Junoy, J.-k, “La imparcialidad objetiva del juez a
examen”, Diario La Ley, 1998/4486 zk., ostera bere diskurtsoa hasten du «justizia administratzearen
ardura duten pertsonen inpartzialtasuna, objektibitatea edo zuzentasuna zalantzan jartzen dituen
gizartea, ezinbestean, tentsio etengabeak eta larriak pairatzera bideratuta dago, azken finean, eta
haiek estatuaren existentzia demokratikoa bera arriskuan jar dezakete» esanez. Antzeko terminoetan,
Álvarez-Linera y Uría, C., “Notas sobre la independencia del Poder Judicial”, La Ley, 1982/1 bol.
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debekatu egiten zaie bai pertsonal jurisdikzionalari, bai honen gobernu-organoei
—BJKN barne— beheragoko epai-organoei beren funtzio jurisdikzionalaren
egikaritzan ordenamendu juridikoaren aplikazio edo interpretazioari buruzko jarraibideak, zehatzak zein orokorrak, ematea (BJLOren 12.2 art.). Elementu horren
garrantzia BJLOk epaileen erantzukizun diziplinarioari lotuta aurreikusten dituen
zehapenek adierazten dute. Horrelako falta oso larria da, esekipenarekin, derrigorrezko lekualdatzearekin eta banaketarekin zigortua, beste epaile edo magistratu
baten jurisdikzio-ahalaren egikaritzean sartzea edozein motatako agindu edo presiorekin (BJLOren 417.4 art.). Falta larriak dira, eta 300,51 € eta 3.005,06 € bitarteko isuna egozten zaie, epaile edo magistratu batek edozein motatako gomendioren bitartez beste epaile edo magistratu baten jarduera jurisdikzionalean interesa
agertzea (BJLOren 418.2 art.) eta ordena jurisdikzionalean beheragokoek egindako
ordenamendu juridikoaren aplikazioa edo interpretazioa zuzentzea, jurisdikzioaren
egikaritzean dihardutenean dutenean salbu (BJLOren 418.4 art.)31.
Funtzio jurisdikzionalaren egikaritzarako independentzia hain garrantzitsua
izanik, ezinbestekoa esan liteke —«ez bere izate hutsa, bere eraginkortasuna
baino»32—, nahitaezkoa da ordenamendu juridikoak hura babesteko aurreikusten
dituen bideak azpimarratzea.
Esan bezala, epaileen eta magistratuen estatutu juridiko baten aurreikuspena
da independentziaren babesik sendoena. Estatutu hori, bakarrik eta esklusiboki, eta
bere zehaztapen guztietan, BJLOk soilik arau dezake (EKren 122.1 art.). Hortaz,
BJLO da epai-karreran sartzeko eta jarraitzeko baldintzak zehazten dituena
(BJLOren 302. art.)33, baita horretarako ezgaitasunak (BJLOren 303. art.)34, magistratuen eta epaileen bateraezintasunak (BJLOren 389.-395. art.)35, debekuak,
31. Salbuespen hau azpimarratzen du, argi utziz legearekin bat eta honek aurreikusitako
helegiteekin bat, epaile batek beste batek emandako ebazpena alda dezakeela, Movilla Álvarez, C.-k,
“Notas sobre la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados”, Justicia, 1988/2 zk. Aurreko
xedapenek argi eta garbi erakusten dute espainiar epaile-antolaketan ez dela hierarkia materialik,
epaileak, legea aplikatzeko bere lanean, ez duela nagusirik.
32. Hitzez hitz Díez-Picazo Giménez, I.-k, “Responsabilidad disciplinaria e independencia
judicial (Comentario a la STC 110/1990, de 18 de junio)”, Poder Judicial, 1991/22 zk.
33. Espainiarra, adin nagusikoa eta Zuzenbidean lizentziaduna izateaz gain, legeak aurreikusten
duen ezgaitasun-kariren bat ez izatea galdatzen da (BJLOren 302. art.).
34. Ezin dira epai-karreran sartu funtzio jurisdikzionala egikaritzeko fisikoki edo psikoki ez
gaituak; delitu dolosoagatik kondenatuak, errehabilitazioa lortzen ez duten bitartean; delitu dolosoagatik prozesatuak edo erruztatuak, absolbituak ez diren bitartean edo largespen-autoa ematen ez den
bitartean, eta beren eskubide zibilen egikaritza osoa ez dutenak (BJLOren 303. art.).
35. Oro har, epaile eta magistratuek ezin dute beste kargu publiko edo pribaturik izan edo edozein
motatako merkataritza-jarduerarik egikaritu (EKren 127.1 eta BJLOren 389. art.). Ezin dute justiziaareto berean edo entzutegi probintzialean zerbitzatu, edo gobernu-areto bereko partaide izan,
ezkontza-lotura duten epaile eta magistratuek, edo antzeko egitatezko loturaren bat dutenek, edo
nolabaiteko ahaidetasuna dutenek (BJLOren 393. art.). Epaile batek beste batekin aurreko
harremanen bat badu, ezin izango du hark emandako ebazpenen kontrako helegiteen erabakian parte
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(BJLOren 395. art.)36 eta eskubideak eta betebeharrak ere37.
Independentziarekin guztiz lotuta, eta horren berme gisa, epaileen inpartzialtasunean egin behar da indar38. Jurisdikzioa, definizioz, interes-gabezia objektiboarehartu (BJLOren 392. art.). Epaile batek ezin du ere bere kargua bete auzitegi edo epaitegi bateko
aretoetan normalean horietan abokatu edo prokuradore bezala dihardutenak berarekin aipatutako harreman baten bitartez lotuta badaude, edo epaile bezala izendatu aurretik aurreko 2 urteetan epaileak edo
magistratuak haietan abokatutza- edo prokuradoretza-lanak egin baditu. Azkenik, epailea edo magistratua ezin izango da aritu entzutegi probintzial edo epaitegi batean, haren lurralde-eremuan epaileak
berak, haren ezkontideak edo odolkidetasunaren araberako bigarren maila arteko ahaideek jurisdikzioaren egikaritza oztopa dezakeen interes ekonomikoa edo errotzea badute (BJLOren 393. art.).
36. Epaileak eta magistratuak ezin daitezke alderdi politiko edo sindikatuetako kide izan, ezta
haientzat lanik egin ere. Ezin dute ere Botereei, agintariei, funtzionario publikoei edo korporazio ofizialei haien egintzengatik zorionak eman edo gaitzespena adierazi. Era berean, ezin dira joan Botere
Judizialaren partaide gisa izaera judiziala ez duen edozein egintza edo batzar publikotara, baldin eta
Erregea agurtzeko edo BJKNk gonbidatuta edo baimenduta ez bada. Legegintza edo toki-hauteskundeetan beren parte-hartzea boz pertsonala ematera mugatzen da (EKren 127.1 eta BJLOren 395. art.).
37. Beste batzuen artean, lerrun-zerrendan egoteko eta dagozkien mailako igoerak izateko eskubidea (BJLOren 300. art.), ordainsaria jasotzekoa (BJLOren 402.-404. art.), elkartzekoa (BJLOren 401.
art.), immunitate judizialerakoa (BJLOren 398.-400. bis art.) eta mugiezintasun- edo inamobilitateeskubidea (EKren 117.1 eta BJLOren 15. art.) aintzatesten zaizkie. Betebeharren artean honakoak
azpimarra daitezke: zebitzatzen duen epaitegi edo auzitegia kokatzen den herri edo hirian bizi behar
da (BJLOren 370. art.), ordutegia bete behar du (BJLOren 189. art.), gatazkak ebatzi behar ditu, eta
ezin ditu legearen iluntasuna, urritasuna edo isiltasuna alegatu bere lana ez egiteko (ZKren 448. art.),
ezin du Justizia Administrazioa maltzurkeriaz atzeratu (ZKren 449. art.) eta burutzen duen funtzio
jurisdikzionalaren egikaritzan ordenamendu juridikoa errespetatu behar du (EKren 9. art.).
38. Inpartzialtasuna alderdi eta kasu zehatzaren gainean epaile konkretuak duen independentzia
besterik ez da. Calvo Sánchez, M. C.-k, “De nuevo sobre la recusación: análisis de las modificaciones introducidas en esta materia en el anteproyecto de la LEC de 26 de diciembre de 1997”, Revista
General de Derecho, 1998/648 bol., dioenez, ezin daiteke epai bidezko babes eraginkorraz hitz egin
zuzenbidezko estatu batean epaitzen dutenak inpartzialtasunaz aritzen ez badira. Bere aldetik,
Fernández-Viagas Bartolomé, P.-k, El juez imparcial, Comares, Granada 1997, 3. or., inpartzialtasuna
epaile eta magistratuen lanaren legitimazio-iturri bihurtzen du. Antzean, Lorenzo de Membiela, J.
B.-k, “La reforma de la recusación y la abstención del órgano jurisdiccional en la LPL en virtud de la
disposición final undécima de la LEC de 7 de enero de 2000, nº 1”, Revista del Poder Judicial,
2000/57 zk., inpartzialtasuna «funtzio jurisdikzionalaren beharrezko aurrekaria» dela aitortzen du.
Ideia bera erakusten dute de Marino Borrego, R.-k, “La independencia de los tribunales, garantía de
su función”, Revista de Derecho Procesal, 1988/2 zk., eta López y López, A. M.-k, “Independencia,
imparcialidad, objetividad del juez”, AAAA (Koor. Moreno Catena, V.), Problemas actuales de la
Justicia. Homenaje al Profesor Gutiérrez-Alviz y Armario, Tirant lo blanch, Valentzia, 1998, 218. or.
Goldschmidt Lange, W.-ren, “La imparcialidad como principio básico del proceso”, Revista de
Derecho Procesal, 1950/2 bol., ustez, inpartzialtasuna epailearen gogoeta subjektiboak komatxo artean
jartzea da. Lerro berean, González Granda, P.-k, Independencia del juez y control de su actividad,
Tirant lo blanch, Valentzia, 1993, 27. or., dio inpartzialtasuna epailearen lanaren egikaritzan legea ez
den gainerako guztiarekiko mendekotasunik eza dela. Gaian sakontzen dute Montero Aroca, J.-k,
Sobre la imparcialidad del juez y la incompatibilidad de funciones procesales, Tirant lo blanch,
Valentzia, 1999, 186.-188. or.; Jiménez Asensio, R.-k, Imparcialidad judicial y derecho al juez
imparcial, Aranzadi, Iruñea 2002, 71. or. eta hur., eta Esparza Leibar, I., Etxeberria Guridi, J. F.-k,
“Artículo 6. Derecho a un proceso equitativo”, AAAA (Zuz. Lasagabaster Herrarte, I.), Convenio
Europeo de Derechos Humanos, Civitas, Madril, 2004, 146. or. eta hur.
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kin aritzen da, epaileak eta magistratuak beste pertsona batzuk (alderdiak) protagonista dituzten gatazkak ebazten dituzten hirugarrenak diren heinean. Datu
objektibo bat da, erraz ulertuz legeak eta epaileen estatutu juridikoak horren
babesean indarrik ez egitea. Epaileek eta magistratuek beren lana inpartzialtasun
osoz egiten dutela, jurisdikziotik kanpoko inolako eraginik gabe, aldiz bereziki
arautu eta babesten du estatutu honek. Kasu zehatzean epaileen inpartzialtasuna edo
interes-gabezia subjektiboa babestu nahi da. Horretarako, BJLOk pertsonal jurisdikzionala zenbait kasutan (BJLOren 217. artikuluak «kari legalak» deitzen dituenak) partziala dela xedatzen du (BJLOren 219. art.)39. Objektiboki atzeman daitezkeen balizko horietan, epailea edo magistratua bere inpartzialtasunean kutsatuta
dagoela uste izango da, eta berak bere kabuz kasua ezagutzeari utzi beharko dio eta
abstenitu (BJLOren 217.-222. art.). Are gehiago, aurreko bermea nahikoa ez bada,
epailearen abstentziorik ezean, BJLOk alderdiei eta Fiskaltzari epaile hori errekusatzeko eskubidea aintzatesten die (BJLOren 217.-220. eta 223.-228. art.)40.
39. Kari horiek honako hauek dira: (1) epaileak edo magistratuak alderdiekin edo Fiskaltzarekin
ezkontza-lotura edo pareko egitatezko egoera izatea eta haien artean ahaidetasuna izatea, odolkidetasunez edo laugarren gradura arteko afinitatez; (2) alderdietako edozeinen letratu edo prokuradorearekin ezkontza-lotura edo pareko egitatezko egoera izatea eta haien artean ahaidetasuna izatea, odolkidetasunez edo bigarren gradura arteko afinitatez; (3) alderdietako edozeinen defendatzaile judiziala
edo babes-organismoen integratzailea izatea edo izan izana edo haietako edozeinen zaintzapean edo
tutelapean egon izana; (4) delitu edo falta baten erantzuletzat alderdietako batek salatua edo akusatua
egotea edo egon izana; (5) alderdietako batek jarritako salaketaren edo ekimenaren ondorioz irekitako
espediente baten ondoren zehapen diziplinario bat pairatu izana; (6) alderdietako baten defendatzaile
edo ordezkaria izan izana, letratu bezala auziari buruz irizpen-txostena eman izana, edo honetan fiskal,
peritu edo lekuko gisa aritu izana; (7) alderdietako edozeinen salatzaile edo akusatzailea izatea edo
izan izana; (8) alderdietako batekin bukatu gabeko auzi bat izatea; (9) alderdiekin adiskidetasun ertsia
edo areriotasun ageria izatea; (10) auzian edo kausan interes zuzena edo zeharkakoa izatea (ik. honen
gainean Calvo Sánchez, M. C.-k, “Reflexiones sobre la causa novena del artículo 219 de la LOPJ:
‘Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa’”, Poder Judicial, 1989/13 zk., egiten duen
iruzkin interesgarria); (11) zigor-kariaren instruktore bezala aritu izana edo auzia lehen auzialdian
ebatzi izana; (12) alderdietakoren bat epailearen menpekoa izatea edo izan izana; (13) epaileak edo
magistratuak auziaren objektua den arazoan edo karian edo harekin harremana duen beste batean
zuzenean edo zeharka parte hartu izana, aurretiaz betetako kargu publikoa edo enplegu edo lanbidejarduera dela-eta; (14) Administrazioa alderdi gisa agertzen den prozesuetan, epailea edo magistratua
egintza eman edo horri buruz informatu edo prozesuaren objektu diren egintzak egin dituen agintari edo
funtzionarioarekiko BJLOren 219. 1-9., 12., 13. eta 15. artikuluetan jasotzen diren karietako bat izatea;
(15) aurretik ebazpena eman duen edo helegite bidez edo prozesuan zehar geroago balioetsi beharreko jardueraren bat egin duen epailearekin ezkontza-lotura edo pareko egitatezko egoera, edo
ahaidetasuna bigarren mailara arte odolkidetasunez edo afinitatez izatea, eta (16) epaileak, aurretik
kargu publiko edo administratibo bat betetzearen ondorioz, auziaren objektua ezagutu badu eta
beharrezko inpartzialtasunaren kaltetan irizpidea eratu badu (BJLOren 219. art.).
40. Bi aukerak, abstentzioa eta errekusazioa, legeak aurretiaz zehaztutako epaile arruntak epaitua
izateko eskubidearen parte dira (KAE 47/1982, uztailaren 12koa eta KAE 137/1994, maiatzaren
9koa). Oso era esanguratsuan, Fenech Navarro, M.-k, Derecho Procesal civil. Introducción. Procedimientos ordinarios de declaración y ejecución, Agesa, Madril, 1980, 13. or., abstentzioak eta
errekusazioak funtzio jurisdikzionalaren kontragarantia-lana burutzen dutela dio. Gauza bera adierazten
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Independentziaren beste berme bat epaile eta magistratuen mugiezintasuna
da. EKren 117.1 artikuluan aintzatetsia, BJLOren 378. artikuluan errepikatua,
EKren 117.2 artikuluan definitzen da: «Epaile eta magistratuak ezin kenduko dira
kargutik, ez aldi baterako ahalgabetu, ez lekualdatu ez erretirarazi, ez bada legeak
aurreikusiriko kausetakoren batengatik eta han jasotako bermeekin»41. Epaile eta
magistratuen mugiezintasun hori absolutua —epaile-karreran, kategoria zehatzean
eta lanpostu jakinean mantentzeko eskubidea aintzatesten zaie— eta tenporala, edo
aldi baterakoa da; izan ere, epaileak derrigorrez erretiratzeko adinean, 70 urterekin
hain zuzen ere, bukatzen baita (BJLOren 386. art.). Denbora-bitarte horretan
du Calvo Sánchez, M. C.-k, “La recusación de los jueces y magistrados”, Revista Universitaria de
Derecho Procesal, 1988/1 zk. Bestalde, Rodríguez Fernández, R.-rekin bat, La contaminación
procesal. El derecho al juez imparcial. Causas de abstención y recusación, Comares, Granada 2000,
1. or., bien helburua da funtzio jurisdikzionala egikaritzeko orduan epaileak ideia aurresortuak izan
ditzala ekiditea, sentimenduek edo pasioek funtzio jurisdikzionalaren egikaritzan parte hartzen dutela
ekiditea alegia. Sendo, Arias Domínguez, A.-k, La abstención y la recusación de Jueces y
Magistrados, Edersa, Madril, 1999, 31. or., inpartzialtasunik gabe prozesu jurisdikzionalik ez dela
baieztatzen du. Ideia horretan indar egiten du Díaz Cabiale, J. A.-k, Principios de aportación de
parte y acusatorio: la imparcialidad del juez, Comares, Granada 1996, 407. or. PZLk abstentzio- eta
errekusazio-prozedurak arautzen ditu (PZLren 101.-119. art.), abstentzio- eta errekusazio-kariak, arau
organikoak izanik, BJLOn arautu behar direla, baina beren prozedurak, prozedura-arauak izanik,
PZLn arautu behar diren ustetan. PZLren 17. AXk honetan aurreikusten diren abstentzio- eta
errekusazio-prozedurak BJLO aldatzean aplikagarri izango direla badio ere, azkena abenduaren 23ko
19/2003 Legeaz aldatua izan ondoren, ez du PZLko 101.-119. artikuluen indarrean sartzea aurreikusi.
Are gehiago, bere 217.-228. artikuluetan abstentzio- eta prozedura-prozedurak arautu ditu. Gaia
kritikoki aztertzen du Picó i Junoy, J.-k, La imparcialidad judicial y sus garantías: la abstención y la
recusación, Bosch, Bartzelona, 1998, 37. or. eta hur. Abstentzio- eta errekusazio-karien azterketa
iuspositibo labur bat egiten du Santos Vijande, J. M.-k, “Abstención y recusación de jueces y
magistrados”, Díario La Ley, 1999/4719 zk. Materia hau BJLOn eta PZLn bikoiztuta araututa
egoteak dakartzan arazoen gainean, Bachmaier Winter, L., “La abstención y la recusación en la LEC
1/2000”, Tribunales de Justicia, 2000/5 zk.
41. Bi ohar. Hitzez-hitzezkoa EKren euskarazko itzulpen egokienetik hartuta dago, Legeak bildumaren 1. zenbakian Euskal Herriko Unibertsitateak egindako itzulpenetik hain zuzen ere. Epaile bat
kargutik kentzeko arrazoiak BJLOren 379. artikuluak aurreikusten ditu: (1) epai-karrerari uko egitea,
(2) espainiar naziotasuna galtzea, (3) epai-karreratik botatzea zehapen diziplinario baten ondorioz,
(4) delitu doloso baten ondorioz 6 hilabetetik gorako zigor askatasun-gabetzailera kondenatzea, (5)
ezgaitasun-kariren bat pairatzen duenean, jubilazioa salbu, eta (6) jubilazioa. Bestalde, esekipenkariak BJLOren 383. artikuluan aurreikusten dira: (1) haien funtzioen egikaritzan egindako delituengatik epailearen edo magistratuaren kontra joan daitekeela adierazi bada, (2) beste edozein delitu
dolosorengatik haien kontra espetxeratze-autoa, fidantzapeko askatasun-autoa edo prozesamenduautoa eman bada, (3) diziplinazko espedientean edo ezgaitasun-espedientean behin-behinean zein
betiko, horrela erabakitzen bada, (4) kondenazko sententzia irmo batean esekipena zigor nagusi edo
akzesorio bezala aurreikusten bada, kargutik kentzea bidezkoa ez denean. Argi gera bedi epaikarrerako kategoria baten barne lekualdaketa borondatezkoa dela. Salbuespen gisa derrigorrezko lekualdaketa soilik gertatzen da epailetik magistratura igotzean (BJLOren 311.1 art.) edo diziplinazko
zehapen bidez [BJLOren 420.1 c) art.]. Azkenik, jubilazioa soilik adinarekin bat gertatzen da (derrigorrezkoa 70 urtera heltzean) edo funtzioen egikaritzarako ezgaitasun iraunkorra gertatzen denean
(BJLOren 385. art.).
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mugiezintasunaren babesa oso garrantzitsua da, hari eraso egitea epaileen independentziari eraso egitea baita. Nola babesten du ordenamendu juridikoak mugiezintasun hori? Hura arautzen duten legeak babestuz. Horrela, BJLOren 6. artikuluarekin
bat, epaileek eta magistratuek ez dituzte aplikatuko legearen, EKren edo arauhierarkiaren kontrako xedapenak edo erregelamenduak42.
Azkenik, epaileen eta magistratuen estatutuak haien independentziaren berme
bezala aurreikusten duen erantzukizuna nabarmendu behar da. Jurisdikzio-ahalaren
titularrek independentziaz eta inpartzialtasunez jardun behar dute. Bestela,
erantzukizuna izango dute. Epaileen eta magistratuen erantzukizuna EKren 117.1
artikuluan eta BJLOren 1. artikuluan aurreikusten da. Azken horrekin bat, erantzukizun hori hiru eratakoa izan daiteke (BJLOren 16. art.): diziplinarioa, zibila eta
penala43. Hirurak estatuak, jurisdikzioak sortutako kalteengatik, epaile-akatsengatik edo justizia-administrazioaren ezohiko funtzionamenduaren ondorioengatik,
izan dezakeen ondare-erantzukizunetik (EKren 121. art.) at ulertu behar dira.
1.2.3.4.3. Lan-epaitegien antolaketa
Lan-arloko epaile-antolaketa ikasi aurretik, honako puntu hauek azpimarratu
behar dira:

42. Ezin zaigu pasatu mugiezintasuna EKn bertan aldarrikatzen dela (117.1 artikuluan iragarria,
117.2 artikuluan mamitzen da). Datu horri gehitu behar zaio beste epai-organoek edo BJKNk ezin
dietela jarraibide orokorrik ez zehatzik eman ordenamendu juridikoaren aplikazio edo interpretazioari
buruz beren azpitik dauden organoei (BJLOren 12.3 art.).
43. Duela zenbait urte, Dranguet, A.R.-k, Responsabilidad e independencia del Poder Judicial,
Justicia Revista Jurídica, Madril, 1930, XXIV or., erantzukizuna independentziaren ordain gisa
deskribatu zuen, biak Botere Judizialaren oinarri izanik. Geroago, antzeko tenorean, Montero Aroca,
J., Independencia y responsabilidad del juez, Civitas, Madril, 1990, 91. or.; Movilla Álvarez, C.,
“Responsabilidad del juez”, Poder Judicial, 1989/5 zk., eta zenbaki berean, Ruiz Vadillo, E.,
“Responsabilidad de Jueces y Magistrados: civil, penal y disciplinaria”. KAk berak hitzez hitz dio
«independentziak erantzukizuna du kontrapisu». Pertsonal jurisdikzionalak diziplinazko erantzukizunari aurre eginen dio (BJLOren 414.-427. art.) ez prozesu zehatz batean izandako portaeraren
ondorio gisa, estatuarekin lotzen duen harreman juridiko publikoa urratzen duenean baino (haren
estatutu juridikoaren arau jakin baten urraketa: bateraezintasunak, debekuak, zeregin judizialen
utzikeria…). Bakarrik legeak aurreikusten dituen kasuetan izango da —hark falta oso larriak, larriak
eta arinak desberdintzen ditu— eta betiere legeak aurretik ezarritako bermeekin bat galdatu ahal
izango da. Erantzukizun horren izaera administratiboan egiten du indar, Gabaldón López, J.-k,
“Responsabilidad disciplinaria de Jueces y Magistrados”, Poder Judicial, 1989/5 zk. Gainera, epaile
eta magistratuek erantzukizun zibila izango dute (BJLOren 411.-413. art., eta PZLren 269.2 art.)
funtzio jurisdikzionalaren egikaritzan dolo edo kulpaz aritzen direnean (BJLOren 411. art.). Kasu
horietan, kaltetutako alderdiek edo haien oinordekoek epai-organo baten aurrean demanda zibil baten
bitartez sortutako kalte-galeren ordainketa eskatuko dute. Demanda hori ezin izango da aurkeztu
kaltea eman den prozesuari bukaera ematen dion ebazpena irmoa izan arte. Azkenik, pertsonal
jurisdikzionalak funtzio jurisdikzionalaren egikaritzan burututako delitu eta falten ondoriozko zigorerantzukizunari aurre egin beharko dio (BJLOren 405.-409. art.).
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1. Beti egonen da gai edo errieta zehatza ezagutzea dagokion epai-organo eskuduna (BJLOren 9.1 eta 9.6 art.). Logikoki, gatazka bat —adibidez, interesen
gaineko edo erregelamentazioko liskarretan— jurisdikzioaren jarduera-eremutik at geratzen bada, ez da egongo independentea eta eskuduna den epaiorgano bat hura ebazteko44. Horri gaineratu behar zaio organo jurisdikzionalek ez dituztela zalantzak edo arazo hipotetikoak ebazten, auzi zehatzak baino.
2. Epaile-karrera osatzen duten hiru kategorietatik (epaile, magistratu eta AGko
magistratu), lan-organo jurisdikzionalak magistratuek zerbitzatzen dituzte.
Herritarrarentzat berme bat izan daiteke; izan ere, teorian magistratuek epaileek baino esperientzia handiagoa dute. Gainera, magistratu horiek jurisdikzioaren ordena sozialean espezializatuta daude45. Lan Epaitegietan magistratuek zerbitzatzen dute justizia, zehazki, magistratu batek haietako bakoitzean,
jurisdizkio-ahala osorik izanik; Auzitegietan, berriz, magistratu batek baino
gehiagok zerbitzatzen dute justizia, eta guztiek egikaritzen dute jurisdikzioahala.

44. Honen harira, LPLren 5.1 artikuluarekin bat, lan-arloko organo jurisdikzional batek materia edo
funtzioa dela-eta —ikusiko denez, baita lurraldea ere— demanda batez arduratzeko eskumenik ez
duela uste badu, jaso bezain laster auto bat emanen du, eta horrela adierazi eta demandatzaileari demanda noren aurrean eta nola jar dezakeen azalduko dio, eta horrela, epai bidezko babes eraginkorra
jasotzeko eskubidearen (EKren 24. art.) egikaritzan lagunduko dio. Xedapen hau herritarrarentzat
berme bat da; izan ere, aurretiaz baitaki demanda organo jurisdikzional desegokiaren aurrean aurkezten badu, oker horrek ez diola eragotziko geroago organo egokiaren aurrean aurkeztea. Ez dakar
berekin berme bat, edo behintzat, ez neurri berekoa, LPLren 5.2 art., eskuduntzarik eza sententzian
bertan adierazteko parada, arazoaren funtsean edo mamian sartu gabe, aldarrikatzeko aukera jasotzen
baitu. Bigarren aukera horrek, zalantza gabe, herritarrari arazo gehiago ekar diezazkioke (denbora
galtzea, gutxienez). Bi kasuetan, epai-organoak, bere burua eskumen gabekotzat deklaratu aurretik,
alderdiei eta Fiskaltzari entzun behar die 3 egunetan (LPLren 5.3 art.). Berme osagarri legez,
alderdiei aipatutako autoa errekurritzeko aukera onartzen zaie (LPLren 5.4 art.).
45. Datu honetan aspaldi indar egin zuen, Alonso Olea, M.-k, Derecho procesal del trabajo,
op.cit., 11. or. Honen harira, magistratuek epaile-karreran sartzeko dituzten bideak gogora ekarri
behar dira: kategoria honetan gertatzen diren 4 hutsunetik 2, gutxienez, karguan 3 urte daramatzaten
epaileen igoeraren bidez betetzen dira, eta betiere, lerrun-zerrendan hobeto kokatuta dauden epaileak
igotzen dira; hirugarren hutsunea betetzeko aukera-probak egiten dira ordena jurisdizional zibil eta
penalerako (BJLOren 311.1, 311.2 eta 312.1 art.) eta espezializazio-probak ordena jurisdikzional
administratibo eta laboralerako (BJLOren 311.1, 311.2, 311.4, 311.5 eta 312.2 art.), eta aipatutako
probetan gutxienez 2 urtean epaile-lanak egin dituzten epaileek parte har dezakete. Gainerako
hutsunea lanbidean 10 urte baino gehiago daramaten aintzatetsitako gaitasuna duten juristen artean
beteko da, meritu-lehiaketa bidez (BJLOren 311.1, 311.3, 311.4 eta 311.5). Beraz, lan-arloko epaitegietan diharduten magistratu gehienak lan-arloan espezialistak dira, aipatutako espezializazio-probak
gainditu dituzten heinean. Proba horietara, aipatu bezalaxe, gutxinez 2 urteko esperientziadun epaileak aurkez daitezke —haientzat igoera bat da—, baita magistratuak —haientzat espezializazio bat
da— eta karrera fiskaleko kideak ere, eta horrela, epaile-karrerara espezializatuta sartzen dira
(BJLOren 311.1, 311.2, 311.4, 311.5 eta 312.2 art.).
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3. JANetako eta ANko lan-aretoek lehen auzialdian zenbait kasutaz arduratzeko
eskumena alde batera utzita (LPLren 7. eta 8. art.), lan-epaitegiak edo gizarteepaitegiak dira lan-ordena jurisdikzionaleko auzialdiko organoak. Haiek ezagutzen dituzte auzialdi bakarrean ordena honi egotzitako gatazka guztiak
(LPLren 6. art.). Beraz, beren erabakien kontra, oro har, ezin daiteke apelaziorik jarri, nahiz eta helegite berezi batzuk jartzeko aukera izan.
4. Beste epai-organo batzuetan gertatzen ez den bezala (adibidez, gai zibil eta
penalez arduratzen diren lehenengo auzialdiko eta instrukzioko epaitegietan),
gizarte-arloko epaitegiak bakarrik eta bereziki lan-ordenarekin zerikusia duten
materiez arduratzen dira. Egia da, JANak, AN eta AG beste materia batzuez
ere arduratzen direla, baina azpimarragarria da era berean, lan-ordenari dagozkion gatazkez arduratzeko areto edo sala berezietan antolatzen direla.
Zein da gizarte-arloko jurisdikzio-organoen antolaketa? BJLOk eta DPJLk
antolamendu bakun bat aurreiskuten dute, 4 epai-organoren gainean: (I) Gizartearloko epaitegiak, (II) JANetako gizarte-aretoa edo lan-aretoa, (III) ANko gizartearetoa eta (IV) AGko gizarte-aretoa.
(I) GIZARTE-ARLOKO EPAITEGIAK: 1938an sortutako Lan Magistraturen
oinordeko, gizarte-arloko epaitegien oinarrizko organoak dira. Probintzian izaten
diren gatazkez arduratzeko jurisdikzioa dute. Normalean, hiriburuan kokatzen dira,
nahiz eta beste toki batean kokatzea ere zilegi izan, zerbitzuak edo languneen
hurbiltasunak hala eskatzen duenean. Kasu horietan, eta probintzia berean epaitegi
bat baino gehiago badira, haien jurisdikzioa mugatu beharko da. Horrela, gertatzen
da Alacant eta Elchen edo Murtzian eta Cartagenan esaterako. Edozein kasutan,
probintzia bakoitzean gutxienez gizarte-arloko epaitegi bat dago (BJLOren 92. art.).
Legeak gizarte-arloko epaitegi batek bere jurisdikzioa autonomia-erkidego bereko
probintzia batera baino gehiagora luzatzeko aukera aintzatesten du, nahiz eta
praktikan aukera hori inoiz erabili ez den.
Gizarte-arloko epaitegi horiek pertsona bakarreko organoak dira, hau da,
Espainiako epaile eta magistratuen «kidego bakarreko» kide batek zerbitzatzen
ditu, eta berak bakarrik du jurisdikzio-ahala46. Lehen auzialdian eta bakarrean
(eskuduntza funtzionala) lan-arloko beste organo jurisdikzionalei berariaz egozten
46. BJLO aurretik, epaitegi hauek gorputz independente bat osatzen zuten lan-nagistratuek
zerbitzatzen zituzten, eta beren lerrun-zerrenda propioa zuten. Horren harira, grafikoki, RodríguezPiñero, M.-k, “Una nueva fase de la jurisdicción de trabajo”, Relaciones Laborales, 1985/2 zk, hitzez
hitz hauxe dio: «Formalki lan-jurisdikzioa historikoki —Frankoren garaian nabarmenki areagotu zen
fenomenoa— jurisdikzio “berezi” bezala sortu zen, administratiboki Justizia Ministeriotik banandua,
eta bere epaile eta gainerako kidegoek era independentean eratua». Kidego hori lan-epaitegien
historian kokatzen du Montoya Melgar, A.-k, “La justicia laboral”, Arbor: ciencia, pensamiento y
cultura, 2003/691 zk. Montero Aroca, J.-k, “Los tribunales de trabajo entre el pasado y el porvenir
(Especial referencia a la materia de Seguridad Social)”, Revista de Seguridad Social, 1983 (urtea)
zk., berriz, epaile-kidego horri buruzko jazoerak azaltzen ditu.
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ez zaizkien gai eta gatazkei buruzko prozesuak ezagutzen dituzte (eskuduntza
objektiboa) (BJLOren 93. art. eta LPLren 6. art.). Ez dituzte ebazten lurraldeari
dagokionez probintziaren eremua gainditzen duten gatazkak. Horien ezagutza
JANei edo AGri egozten zaie47.
Espainia osoan zehar mota honetako hainbat epaitegi daudela eta haien
eskuduntza objektiboa eta funtzionala berdinak direla aintzat hartuz, ezinbestekoa
da epaitegi horien lurralde-eskuduntza zehaztea, hura izango baita gizarte-arloko
epaitegi zehatzaren eskuduntza mugatuko duena. Horren harira, LPLk arau berezirik ez dagoen kasuetan aplikagarri suertatzen den arau orokor bat aurreikusten du.
Zehazki, demandatzaileari hautatzeko aukera ematen dion foru bikoitz bat xedatzen
du: haren aukeran, zerbitzuak eman diren tokiko epaitegia izango da gatazka
ezagutzeko eskuduna edo demandatuaren helbidekoa (LPLren 10.1 art.)48.
Aipatutako arau bereziak aplikagarriak zaizkie prozesu-aldaerei. Horrela, Gizarte Segurantzari buruzko gatazketan (langabezia-babesa barne), demandatzaileak
aukeratu ahal izango du aurkaratu den berariazko edo isilbidezko ebazpena eman
den barrutiko epaitegiaren eta demandatzailaren bizilekuan dagoenaren artean
[LPLren 10.2 a) art.]. Gizarte Segurantzaren babes-jarduna hobetzeko sistemak
aplikatzean sortutako liskarretan (pentsio-planei eta aseguru-kontratuei buruzkoak
barne) eta, oro har, kideen eta mutualitateen arteko gatazketan, demandatzaileak
demandatuaren bizilekukoaren edo demandatzailearen bizilekukoaren artean
aukeratu ahalko du. Salbuespen legez, aurreikuspen-mutualitateen arteko
prozesuetan, demandatuaren bizilekuko epaitegia izango da eskuduna [LPLren
10.2 b) art.]. Izapidetze-aldiko soldatak estatuari erreklamatzeari buruzko prozesuetan, berriz, kaleratze-epaia eman zuen epaitegia izango da eskuduna [LPLren
10.2 c) art.]. Era berean, sindikatuak eratzeari eta haien nortasun juridikoa aitortzeari buruzko gatazketan, eta orobat sindikatuen estatutuak eta haien aldaketak
aurkartzeari buruzkoetan, eta enpresaburu-elkarteak eratzeari eta haien nortasun
juridikoa aitortzeari buruzkoetan, eta orobat elkarteon estatutuak eta haien aldaketak aurkaratzeari buruzkoetan, lurralde-eskuduntza sindikatuaren edo enpresaburu-elkartearen egoitzako epaitegiari egozten zaio [LPLren 10.2 d) art.]. Sindikatuen berariazko araubide juridikoari (bai legezkoa, bai estatutuzkoa) buruzko
liskarretan eta zuzenbidearen gizarte-arloko arau-hausteengatik sindikatuek eta
47. Horren harira, Baylos Grau, A., Cruz Villalón, J., Fernández, M. F., Instituciones de derecho
procesal laboral, 2ª arg., Trotta, Madril, 1995, 37. or., «elkarrekikotasun-printzipioaz» mintzo dira.
Horrekin bat kontuan hartu beharko da zein organori dagokion lan-gatazkez arduratzea jakiteko
gatazkaren eraginak pairatzen dituen lurraldea eta hainbat organoren eskuduntza noraino heltzen den.
48. LPLk arau orokor honi zenbait ñabardura egiten dizkio. Zerbitzuak hainbat lurralde-barrutitan
ematen badira, langileak aukeran izango ditu, bere bizilekuari dagokion epaitegia, kontratuari
dagokiona —baldin eta demandatua hartan egonik hura zitatzerik badago— edo demandatuaren
bizilekuari dagokiona. Gainera, demandatuak bat baino gehiago badira eta bizilekuaren irizpideari
jarraitzen bazaio, demandatzaileak demandatuetariko edozeinen bizilekuari dagokion epaitegia aukeratu ahal izango du.
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enpresaburu-elkarteek duten erantzukizunari buruzko gatazketan prozesua eragin
zuen egintzak edo egintzek efektuak izandako tokikoa izango da eskuduna
(LPLren 10.2 e) art.). Askatasun sindikaleko eskubideei buruzko liskarretan, aldiz,
eskuduna izango da babes-eskea eragin duen lesioa gertutako tokiko epaitegia
(LPLren 10.2 f) art.). LPLk arautzen dituen hauteskundeei buruzko prozesualdaeretan epaitegi eskuduna enpresa edo lantokia dagoen barrutiari dagokion
tokikoa izango da arau orokor legez [LPLren 10.2 g) art.]49.
Edozein kasutan, argi gera bedi, lurralde-eskuduntza zehazten duten arauak
ezin direla aldatu; beste era batera esanda, alderdientzat xedaezinak dira. Beraz,
ezin daiteke menerapenik edo sumisiorik izan50.
(II) JUSTIZIA-AUZITEGI NAGUSIETAKO LAN-ARETOA: BJLOk marrazten duen epai-antolaketarekin bat, autonomia-erkidego bakoitzean JAN bat
dago, eta haren lurraldeko epai-antolaketa ixten du, AGri dagokion jurisdikzioari
kalterik egin gabe (BJLOren 70. art.)51. JAN horietako bakoitzak erkidegoko
lurralde osoa du bere lan-esparru (BJLOren 71. art.) eta 3 aretok osatzen dute:
49. Legeak arau orokor hau zehazten du: lantegiak hainbat udalerritan badaude eta jurisdikzioa
hainbat epaitegiri badagokie eta bat-bera bada enpresa-batzordea edo administrazio publikoen
zerbitzuko enplegatuen ordezkaritza-organoa, hasieran, hauteskunde-mahaia eratu zen tokiko
epaitegia izango da eskuduna.
50. Baieztapen honen kontra, beste batzuen artean, Gómez de Liaño, F., Álvarez de Linera, S.,
Pérez-Cruz Martín, A. J., Roca Martínez, J. M., Hernández Galilea, J. eta Iglesias García, C.-k,
Derecho procesal laboral, op.cit., 110. or., alderdiek lurralde-eskuduntzari buruzko arauak alda
ditzaketela mantentzen dute. Alde berriz, Chocrón Giráldez, A. M., Lecciones de derecho procesal
laboral, Laborarum, Murtzia 2001, 46. or., bi argudio zehatzekin: batetik, Lan Prozeduraren Oinarri
Legeak bere 2. oinarrian organo jurisdikzionala bere eskuduntza oro har —desberdintasunik egin
gabe— aztertzera behartzen zuela azpimarratzen du, eta bestetik, BJLOren 9.6 artikuluak jurisdikzioa
luzaezina dela xedatzen duela nabarmentzen du. Horren harira eta Carocca Pérez, A.-rekin, “Competencia territorial improrrogable”, op.cit., luzaezintasun honen funtsa «alderdien arteko desberdintasuna ekiditea da, hau da, alderdi indartsuenak bere forua ahultsuenari ezartzen ez diola ekiditea». Gai
honetan, zalantza gabe, ezinbestekoa da PZL berriak ekarri duen aldaketa nabarmentzea: aipatutako
legearen aurretik doktrinaren gehiengoak eskuduntzaren luzagarritasuna defendatzen bazuen ere,
erritu zibila arautzen duen 2000/1 Legea indarrean sartu ondoren, aho batez defendatzen da lurraldeeskuduntzaren luzaezintasuna. Gaia bikainki azaltzen du González Calvet, J.-k, “La competencia
territorial en el procedimiento laboral tras la entrada en vigor de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento
Civil”, Jueces Para la Democracia. Información y Debate, 2002/45 zk. Antzean, Villar del Moral, F.
J., Daza Velázquez de Castro, R., La incidencia de la nueva ley de Enjuiciamiento Civil en el proceso
ordinario laboral, en los recursos y en la ejecución, Comares, Granada 2001, 31. or., eta Ortego
Pérez, F., La competencia territorial indisponible, op.cit., 203. or. Puntu honetan geroago egingo da
indar berriro.
51. Horrela, eta Fernández Domínguez, J. J.-rekin, “La Ley de Procedimiento Laboral de 1990:
novedades y puntos críticos”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1993/60 zk., «erregionalizazio prozesal» baten aldeko hautua egin du legelariak. Bestalde, bereziki azpimarratu behar da JANak,
nahiz eta beren egoitza eta jarduera-eremua autonomia-erkidegoa izan, ez direla autonomia-erkidegoaren organoak. Espainiako Botere Judizial bakarraren parte dira. Datu hau azpimarratzen dute
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lehenengoa, areto misto bat, zibila eta penala; bigarrena, administratibo bat, eta
hirugarrena, lar-arloko bat. Hortaz, autonomia-erkidego bakoitzean gutxienez
JANetako lan-areto bat dago, erkidegoaren hiriburuan kokatua eta jurisdikzioduna
lurralde osoan52.
Lan-areto horiek aretoko presidente batek eta magistratu batzuek osatzen dituzten kide anitzeko organoak dira. Kasuak gutxienez 3 magistratuk osatutako taldeetan ezagutzen dituzte (BJLOren 196. art.), eta beraien artean batek txostengile
edo ponente-lanak egingo ditu53. Edozein kasutan, ahalgo jurisdikzionala ez zaio,
oro har, JANei —edo AGri— egozten, bere aretoei baino (BJLOren 55. art. eta
hur. eta 72. art. eta hur.). Lehen auzialdi eta bakarrean ezagutzen dituzte (eskumen
funtzionala) elkarren segidan jasotzen diren gaiei buruzko liskarrak, baldin eta
gizarte-arloko epaitegien lurralde-eremua gainditu ondoren, autonomia-erkidego
gainditzen ez badute (eskuduntza objektiboa): sindikatuen eratzea, haien nortasun
juridikoaren aitorpena eta haien estatutuen aurkaratzea eta aldaketa [LPLren 2 g)
art.]; sindikatuen eraentza juridikoa, barne-funtzionamendua eta afiliatuekiko
harremanak [LPLren 2h) art.]; enpresaburu-elkarteak eratzea, haien nortasun
juridikoaren aitorpena eta haien estatutuen aurkaratzea eta aldaketa [LPLren 2 i)
art.], askatasun sindikaleko eskubideen babesa [LPLren 2 k) art.]; gatazka kolektiboak [LPLren 2 l) art.], eta orobat legeak berariaz egozten dizkion guztiak
[LPLren 7 a) art.]. Beraz, argi gera bedi, ez dela zerrenda itxi bat. Gainera, bigarren
auzialdian ezagutzen dituzte gizarte-arloko epaitegien ebazpenen kontra jartzen
diren erregu-errekurtsoak [LPLren 7 b) art.] eta haiei dagozkien kexa-errekurtsoak (LPLren 187. art.). Era berean, beren lurraldean kokatutako gizarte-arloko
epaitegien arteko eskumen-arazoak ebazten dituzte [LPLren 7 c) eta 75.3 art.] eta
auzi-ihesean diren demandatuek eskatutako entzuteak erabakitzen dituzte (LPLren
hauek: Jimena Quesada, L., El principio de unidad del Poder Judicial y sus peculiaridades
autonómicas, Centro de estudios políticos y constitucionales, Madril, 2000, 66. or.; Montero Aroca,
J., “La unidad jurisdiccional: su consideración como garantía de la independencia judicial”, Justicia,
1984/1 zk., eta Montoya Melgar, A., “Jurisdicción laboral y Estado de las Autonomías tras la nueva
LOPJ”, Relaciones Laborales, 1985/8 zk.
52. Hau da ohikoena Espainiako autonomia-erkidego gehienetan. Hala ere, salbuespen bezala, eta
probintzia batzuen lan-zama edo bestelako inguruabarrak alegatuz, BJLOren 78. artikuluarekin bat,
litekeena da gizarte-areto bat baino gehiago egotea autonomia-erkidego bateko JANean. Kasu
horretan, areto bakoitzaren jurisdikzioa eutonomia-erkidegoaren probintzia bakarrera edo batzuetara
mugatuko da, eta egoitza probintzia horretako hiriburua izango da. Horrela, adibidez, Andaluziako
JANek 3 gizarte-areto ditu (egoitzak Sevillan, Granadan eta Malagan) eta 2 Kanarietakoak (Santa
Cruz Tenerifekoan eta Las Palmasen) eta Gaztela eta Leongoak (Burgosen eta Valladoliden). Areto
horien barruan litekeena da sekzioak sortzea (BJLOren 72.2 art.). Esaterako, Granadako gizartearetoak kaleratze-gatazketan sortzen diren erregutze-helegiteez besterik ez da arduratzen.
53. BJLOren 197. artikuluak, auzitegi guztiei (JAN, AN eta AG) aplikagarri zaien arau bat ematen
du: legeak besterik ez badio, aretoa osatzeko nahiko izango dira 3 magistratu (BJLOren 196. art.);
hala ere, lehendakariak edo magistratuen gehiengoak nahi izanez gero, magistratu guztiak deituak
izango dira aretoa osatzeko.
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183.4 art.). Azkenik, gizarte-arloko epaitegiak osatzen dituzten epaileen errekusazioak eta JANetako kideenak beraienak ere, hauen lehendakarienak izan ezik
—areto berezi batek ebazten baititu (BJLOren 77. art.)— ezagutzen dituzte.
JAN batzuek gizarte-arloko areto bat baino gehiago dituztenez (bakoitza
autonomia-erkidegoaren lurralde zati bati lotua, baina guztiak eskuduntza objektibo
eta funtzional berarekin), lurralde-eskuduntzako arauak ere garrantzitsuak suertatzen dira organo honetan. Arau hori aztertu aurretik esan behar da ezen gatazka bat
(legearen hitzetan «auzigaiaren efektuak») autonomia-erkidegoaren lurraldea gailendu gabe, areto desberdinen lurraldera hedatzen bada, JANetako gobernu-salak
onetsitako banaketa-erregelekin bat zehaztuko dela zein aretori dagokion kasua
ezagutzea (LPLren 11.3 art.). Lurralde-eskuduntza arautzeko LPLk jasotzen dituen
arauei so eginez, ez dute foru orokor bat aurreikusten, hainbat prozesu-aldaerari
dagozkien foru bereziak baino. Horrela, gatazka kolektiboei buruzko prozesuetan
edo hitzarmen kolektiboak aurkaratzeari buruzkoetan, gatazkaren efektuak gertatzen diren auzitegiko sala izango da eskudun, edo aurkaratu den hitzarmeneko
klausulen aplikazio-eremua hedatzen den barrutikoa [LPLren 11.1 a) art.]; sindikatuak eta enpresaburu-elkarteak eratzeari eta haien nortasun juridikoa aitortzeari
buruzko prozesuetan, eta orobat haien estatutuak eta haien aldaketak aurkaratzeko
jarraitzen diren prozesuetan, sindikatuek eta enpresaburu-elkarteek egoitza duten
barrutiko auzitegia izango da eskuduna [LPLren 11.1 b) art.]; sindikatuen
berariazko araubide juridikoa, barne-funtzionamendua edo kideekiko harremanak
hizpide dituzten prozesuetan, eskumena prozesua eragin duen egintzaren edo
egintzen efektuak gertatzen diren barrutiko auzitegiak izanen du [LPLren 11.1 c)
art.]; eta, askatasun sindikaleko eskubideen babesari buruzko prozesuak ezagutzeko eskuduna babes-eskea eragin duen lesioa gertatu den barrutiko auzitegia
izango da (LPLren 11.1 d) art.).
(III) AUZITEGI NAZIONALEKO GIZARTE-SALA: BJLOren 62. artikuluak sortua, Madrilen kokatuta eta Espainia osoan jurisdikzioduna, 3 aretok osatzen
dute: zigor-aretoa, areto administratiboa eta gizarte-aretoa (BJLOren 64. art.).
Azkena hiru magistratuk (lehendakaria barne) osatutako kide anitzeko organoa da.
LPLren 8. artikuluarekin bat, auzialdi bakarrean ezagutzen ditu autonomia-erkidego baten lurraldetik harago ondoreak dituzten honako gai hauei buruzko gatazkak: sindikatuak eratzea eta haien nortasunaren aitorpena, eta haien estatutuen
aurkaratzea eta aldaketa [LPLren 2 g) art.], sindikatuen eraentza juridikoa, barnefuntzionamendua eta kideekiko harremana [LPLren 2 h) art.], enpresaburu-elkarteen
eratzea eta haien nortasunaren aitorpena, eta haien estatutuen aurkaratzea eta aldaketa [LPLren 2 i) art.], askatasun sindikaleko eskubideen babesa [LPLren 2 k) art.], gatazka kolektiboak [LPLren 2 l) art. eta BJLOren 67.1 art.] eta hitzarmen kolektiboen
aurkaratzea [LPLren 2 m) art. eta BJLOren 67.2 art.]. Gainera, bere kideen kontrako errekusazioaz arduratzen da, lehendakariarenaz izan ezik, hura areto berezi batek
ebazten baitu (BJLOren 69. art.). Ez da arduratzen helegiteez edo eskumen-arazoez.
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(IV) AUZITEGI GORENEKO GIZARTE-ARETOA: Madrilen kokatua, Espainia osoan jurisdikzioduna, AG ordena jurisdikzional guztietan gorengo organoa
da, berme konstituzionaletarako ezarritakoa salbu (BJLOren 53. art.). Bere IV.
aretoa Gizarte Aretoa da, 12 magistratuk eta presidente batek osatutako kide anitzeko organoa. Normalean auziez 3 magistratuk osatutako taldeak arduratzen dira,
eta kopuru hori bostera arte igo daiteke doktrina bateratzeko kasazio-errekurtsoa
ebazteko, gatazkaren garrantziari edo zailtasunari erreparatuz lehendakariak edo
salaren gehiengoak horrela eskatzen dutenean (BJLOren 225.2 art.). Izan ere,
bigarren auzialdiko organo bat da. Auzialdian beheragoko organoek emandako
ebazpenen kontra aurkeztutako helegiteez arduratzen da. Horrela, zehazki, kasazioerrekurtsoak, bai arruntak bai doktrina bateratzea xede dutenak [LPLren 9 a) art.],
ordena sozialeko organo jurisdikzionalek emandako sententzia irmoen kontrako
berrikuspen-helegiteak [LPLren 9 b) art.] eta kexa-helegiteak (LPLren 187. art.)
ebazten dituzte. Gainera, lan-ordenako jurisdikzio-organoen arteko eskumen-arazoak —organo horiek hierarkian goragoko organo erkiderik ez dutenean [LPLren 9
c) art.]54— eta auzi-ihesean diren demandatuen entzunaldi-eskaerak ezagutzen ditu
(LPLren 183.4 art.). Azkenik, bere kideen kontrako errekusazioak ere ebazten ditu,
lehendakariaren edo bi edo magistratu gehiagoren kontra batera doazenak salbu,
horiek guztiak BJLOren 61. artikuluan araututako areto berezi batek ezagutzen
baititu.

54. Argi ikus daitekeenez, hainbat autonomia-erkidegotan kokatutako lan-ordenako organo jurisdikzionalen arteko eskuduntza-arazoak dira.

2. Akzioa lan-prozesuan: alderdiei aintzatesten
zaien eskubide multzoa

2.1. AKZIOA: HERRITARREI EPAILEEN AURREAN AINTZATESTEN
ZAIEN ESKUBIDE MULTZOA. SARRERA
Bigarren kapitulu honetan, jurisdikzioarekin eta prozesuarekin batera, zuzenbide
jurisdikzionalaren oinarri den elementua aztertuko da: akzioa. Gai liskartsua, arazo
juridiko eztabaidatua, lerro asko eskaini dizkiote hainbat egilek akzioaren izaera,
ezaugarriak, ondoreak… aztertzeari, betiere akzio zibila aintzat hartuz. Eztabaida
askoren ondorio, akzioaren gainean hamaika teoria sortu dira, eta guztiak kapitulu
honetan aztertuko diren bi teoria nagusien gainean sailka daitezke55. Argi gera
bedi ez dela gure asmoa teoria horien formulazioan eta ñabarduretan indar egitea.
Nahiz eta haiek aipatuko diren, egun akzioa ordenamendu juridikoan nola ulertzen
den eta nola positibizatu den azaltzea da helburua, horretarako kontzeptu horren
eboluzioari so egin behar bazaio ere.
2.2. AKZIOAREN SORRERA: AUTOBABES EDO
AUTOTUTELAREN DEBEKUA
Akzioaren kontzeptua ulertzeko ezinbestekoa da aurretik bi ideia nagusi lantzea.
Batetik, gatazka juridikoak, eta horien barruan lan-gatazkak bereziki, gizarte
guztietan gertatu direla eta gertatuko direla azpimarratu behar da. Bestetik, bake
sozialak eta justiziak gatazka horiek konpontzea galdatzen dutela nabarmendu behar
da. Testuinguru horretan, gizarte aurreratuetan liskarren konponketa ezin daiteke
autobabesean oinarritu, hau da, norberak bere kabuz gatazkak konpontzean, hori
ordenamendu juridiko guztiek bereziki debekatzen baitute. Baina ordenamendu
horiek justizia pribatua debekatzeaz gain, ordainean, herritarrei errietak konpontzeko baliabide zibilizatuak eta arrazionalak eskaini behar dizkiete, horrela «babes

55. Era barregarrian, Fairén Guillén, V.-k, “De nuevo sobre los conceptos de acción y de
pretensión”, Revista de Derecho Procesal, 1988/1 zk., gaiaren gaineko teoria-aniztasuna «Babeleko
dorre»tzat jotzen du. Haren dizipulua den Montero Aroca, J.-k, Ensayos de derecho procesal, Bosch,
Bartzelona, 1996, 117. or., berriz, «guztia teoria eta hitzen guda batera mugatu dela» idazten du.
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pribatua babes publikoan eraldatzeko»56. Gauzak horrela, babes publiko horren
eremuan agertzen eta kokatzen da jurisdikzioa, estatuaren Botere batek eskainitako
liskarrak konpontzeko baliabide legez. Herritarrak ahalgo jurisdikzionala duten
epaile eta magistratuen esku uzten du kalapiten konponketa. Hau da abiapuntua
bigarren kapitulu honetan. Herritarra zein eskubideren aitzakiapean edo izenean
doan epaileengana, eta behin haien aurrean aintzatesten zaizkion eskubideak zein
diren jakin nahi da. Testuinguru horretan, akzioaren edo akzio-eskubidearen
kontzeptuak ulertzen lagunduko du herritarrek beren tirabirak konpontzeko epaileengana joateko duten aukera, eta behin hautua eginda, haiek dituzten bermeak.
2.3. AKZIOA EGUN: KONTZEPTUA ETA EZAUGARRIAK
Akzio edo akzio-eskubide honako honi deritzo: jurisdikziora jotzeko edo sartzeko
eskubidea buru dela, ordenamendu juridikoak herritarrei funtzio jurisdikzionala
egikaritzen duten epaileen aurrean aintzatesten dien eskubide multzoari. Beste hitz
batzuetan, egokia da akzioak «herritarrek Justizia Administrazioaren aurrean duten
posizioa» islatzen duela baieztatzea57. Izan ere, estatuak autobabesa debekatu eta
eskubideak babestearen funtzioa berarentzat bakarrik hartzen duenean funtzio
jurisdikzionalaren bitartez, herritarrei babes jurisdikzionala eskatzeko eskubidea
(akzio-eskubidea, alegia) aintzatesten die. Ondorioz, eta bukaezineko eztabaidak
alde batera utzita, akzioa egun, lehenik eta behin, «herritarrek beren alde estatuaren indar publikoa eskatzeko duten baliabidea» da58. Elementu horri erreparatuz,
hainbat eratara deitzen zaio: epai bidezko defentsarako eskubidea, jurisdikziorako
eskubidea, estatuaren jarduera jurisdikzionalerako eskubidea edo prozesurako
eskubidea. Baina akzioa epai-organoetara jotzeko eskubidea baino gehiago da;
izan ere, haren edukia ez baita mugatzen epaileengana jotzeko ahalmenera.
56. Hitzez hitz Tapia Fernández, I., Lecciones de Derecho Procesal, I. bol., Introducción, op.cit.,
92. or. Antzeko ideiak, aurretiaz eman zituen Gómez Morán, L.-k, La justicia por dentro, 2. arg.,
FET, Oviedo 1940, 48. or. Beste hitz batzuekin, González Pérez, J.-k, El derecho a la tutela
jurisdiccional, 3. arg., Civitas, Madril, 2001, 22. or., beste batzuen artean Alcalá-Zamora y Castillo,
N.-ri, Proceso, autocomposición y autodefensa (contribución al estudio de los fines del proceso), 3.
arg., Universidad Nacional Autónoma de México, Mexiko 1991, 164. or. eta hur., jarraituz, era
esanguratsuan, aurkariaren kontrako akzio zuzena estatuaren kontrako akzioagatik ordezkatzen dela
mantentzen du, oihaneko legea zibilizazioaren legeagatik, alegia.
57. Formulazio hau erabiltzen dute Ramos Méndez, F.-k, El sistema procesal español, op.cit., 94.
or. eta Ortells Ramos, M., Cámara Ruíz, J., Juan Sánchez, R.-k, Derecho procesal: Introducción,
Punto y Coma, Valentzia, 2000, 177. eta 178. or. Akzio-eskubidea ez dutela bakarrik eskubideek
osatzen, baizik eta zamek ere matizatzen du Serra Domínguez, M.-k, “Evolución histórica y
concepciones modernas del concepto de acción”, Revista de Derecho Procesal, 1968 eta egile
beraren, “Precisiones en torno a los conceptos de parte, capacidad procesal, representación y
legitimación”, Justicia, 1987.
58. Hitzez hitz Cordón Moreno, F.-k, Introducción al Derecho Procesal, op.cit., 12. or., eta
Moreno Catena, V.-k, “Sobre el contenido del derecho fundamental a la tutela efectiva”, Revista del
Poder Judicial, 1984/10 zk.
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Akzioak epaitegira jotzea erabakitzen duten herritarrei prozesuan aintzatesten
zaizkien beste eskubideak ere bere barne hartzen ditu. Beste era batera esanda,
«akzioa prozesu osoan zehar agertzen da»59. Akzioa prozesuaren bitartez asetzen
da. Baina akzio-eskubidearen edukia datozen lerroetan aztertzeko utziko da eta,
orain, haren ezaugarriei erreparatuko zaie. Bost gogoeta nahikoak dira haiek
azaltzeko.
1. Lau ordena jurisdikzionalei aplikagarri gertatzen zaien kontzeptu bakar edo
generiko bat da. Akzio-eskubideak herritarrentzat eskubide batzuen aintzatespena dakar berekin, berdin izanik haiek zein ordena jurisdikzionaletara
doazen60.
59. Ramos Méndez, F.-k, El sistema procesal español, op.cit., 89. or., erabilitako esamoldea.
60. Egun gailentzen den akzioaren kontzeptu hau, hura elementu bakar legez ulertzen duen hau,
akzioaren ulermenean jazo den eboluzioaren fruitua da. Hura ezagutzeko haren historian zehar bidaia
bat proposatzen da Montero Aroca, J.-ren, Ensayos de Derecho Procesal, op.cit., 117.-144. or. eskutik. «Akzio» berbak jatorria zuzenbide erromatarrean du, non akzioaren teoria (ikuskera, nahi bada)
monista gailentzen zen: azkioa eta eskubide materiala identifikatzen ziren (Celsoren Disgesto XLIV,
7, 51 hitzetan «nihil liud est actio quam ius quod sibi debeatur iudicio persequendi»). Akzioaren
ikusmolde hori denbora luzez mantendu zen, geroago eta mendeen joan etorrian, XIX. mendeko
Alemanian garaiko bi juristen arteko eztabaidaren gune bihurtu zen arte. Windscheid-en (Die “actio”
des römischen Zivilrechts von Standpunkte des heutigen Rechts, Düsseldorf, 1856) eta Muther-en
(Zur Lehre von der Römische “Actio”, dem heutigen Klagerecht, der Litiscontestation und der singular Succesion in obligationen, Erlangen, 1875) arteko eztabaida juridikoak akzioaren binakako teoria
edo teoria dualista sortu zuen. Babes jurisdikzionala lortzeko estatuaren kontra zuzendutako eskubide
publikoa, akzioa alegia, eskubide materialetatik desberdindu zen. Orduz geroztik, eztabaidaren ardatzak bi dira: zuzenbide materialaren eta prozesuaren arteko harremana —harreman hau «akzioaren
teoria zehatza» delakoak azaltzen du, zeinak akzio-eskubide publikoaren autonomia aldarrikatzeaz
gain, akzioa aldeko sententzia bat lortzeko eskubide bezala definitzen duen— eta prozesuari hasiera
ematen dion arrazoia edo karia, hau da, herritar batek zergatik eska dezakeen organo jurisdikzionalen
parte-hartzea. Azken arazo hori «akzioaren teoria abstraktuak» azaltzen du. Teoria horrek akzioa
jarduera jurisdikzionalerako edo prozesurako eta aurkeztutako tirabira ebazten duen sententzia bat,
aldekoa zein kontrakoa, lortzeko eskubide bezala definitzen du. Lehenengo teoriaren jarraitzaile gisa,
honakoak aipa daitezke: Wach, F.W., Handbuch des deutschen Zivilprozessrechts, Leipzig, 1885;
Ramiro Podetti, J., Teoría y técnica del Proceso Civil y Trilología estructural de la Ciencia del
Proceso Civil, Ediar, Buenos Aires, 1963, 383. or.; Chiovenda, G., La acción en el sistema de los
derechos. Ensayos sobre Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, 1949; Gómez Orbaneja, E., Herce
Quemada, V., Derecho Procesal Civil, I. bol., 3. arg., Gráfica administrativa, Madril, 1951, 54. or.;
Goldschmidt, J., Principios Generales del Proceso I. Teoría General del Proceso, Ediciones
Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1961, 119. or.; Fenech Navarro, M., Derecho Procesal
Civil. Introducción. Procedimientos ordinarios de declaración y de ejecución, op.cit., 26. or.; De la
Oliva Santos, A., Díez-Paicazo Giménez, I., Vegas Torres, J., Derecho procesal Introducción, op.cit.,
96. or.; De la Oliva Santos, A., Sobre el derecho a la tutela jurisdiccional. La persona ante la
Administración de Justicia: derechos básicos, Bosch, Bartzelona, 1980, 10. or.; eta Ormazabal
Sánchez, G., La ejecución de laudos arbitrales, Bosch, Bartzelona, 1996, 22. or. Bigarren teoriaren
alde honakoak: Degenkolb, H., Einlassungszwang und Urteilsnorm. Beiträge zur materiellen Theorie
des Klagen insbesondere der Anerkennungsklagen, Leipzig, 1877; Plosz, Beiträge zur Theorie des
Klagerechts, Leipzig, 1880; Rocco, A., La sentencia civil, Mexiko, 1945; Gimeno Sendra, V.,
Fundamentos del Derecho Procesal, op.cit., 133. or.; Moreno Catena, V., Cortés Domínguez, V.,
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2. Estatuaren aurrean herritarrak duen eskubidea, edo hobeki, eskubide multzoa
da akzioa. Babes jurisdikzionala berme batzuekin edo berme batzuez
horniturik ematea ez da estatuarentzat aukerako zerbait, betebehar bat baino,
ordena juridikoaren babesle eta bermatzaile den heinean61.
3. Aurreko puntuaren ondore, eta hura matizatuz, herri gehienetan konstituzionalizatutako eskubide publiko bat dela esan behar da, eta eskubide horiek, nahiz
eta estatuaren aurrean egikaritu, beste pertsona edo alderdi baten kontra egikaritzen direla. Azken horrek (demandatuak, alegia) ez du asetzen demandatzaileak eskatutako babes jurisdikzionala. Babes hori epaileek soilik eman eta aitor
dezakete, baina haiek erabakitzen dutenaren menpe geratzen da demandatua62.
4. Eskubide materialekin duen harremanari dagokionez, lehendabizi, akzioa
haiengatik independentea den eskubidea —edo eskubide multzoa— dela aitortu behar da. Ondoren, matizazioak datoz. Epai bidezko babeserako eskubidea
—hobeki, hura osatzen duten eskubideen multzoa—, zalantza gabe, eskubide
autonomo bat da, baina bere ezaugarri nagusia eskubide materialekiko instru-

Gimeno Sendra, V., Introducción al Derecho Procesal, op.cit., 257. or.; eta Asensio Mellado, J. M.,
Introducción al Derecho Procesal, op.cit., 180. eta 184. or. Nahiz eta bi teoria nagusi hauek eta beraien gainean sortutakoek akzioaren hainbat ikusmolde eta ezaugarri aldarrikatu, egun akzio motarik
(adibidez, erreibindikatzailea…) ez dela adierazi behar da, zuzenbide erromatarretik aurrera egile
askok mantendu zuten bezala; gaur egun, kontzeptu bakarra eta bateratua da, nahiz eta haren alderdi
zehatz eta abstraktuaz mintza daitekeen (honen harira, aspaldi Gutierrez de Cabiedes, E.-k, “Una
nueva reflexión acerca del concepto de derecho procesal”, Revista de Derecho Procesal, 1970/3 zk.,
«bai akzioaren teoria zehatzak, bai akzioaren teoria abstraktuak, egiazko zati bat dute eta gailentzen
dena ez da konponbide eklektiko bat, haien sinkretiko bat baino»), eta geroago uziari eta bestelako
elementu batzuei erreparatu beharko zaie prozesuaren eta zuzenbide materialaren arteko harremana
azaltzeko, eta orduan bai, uzi motak aipatuko dira. Gaur egun, berehala ikusiko den legez, argi geratu
da akzioa bakarrik eta soilik epaileei eskatzeko erabil daitekeela. Ideia horretan uzia aztertzean
egingo da indar.
61. Formulazio hau defendatzen du Silguero Estagnan, J.-k, La tutela jurisdiccional de los
intereses colectivos a través de la legitimación de los grupos, Dykinson, Madril, 1995, 67. or. Akzioa
estatuaren kontrako eskubide subjektibo bezala ulertzea kritikatzen du Ortells Ramos, M.-k,
Introducción al Derecho Procesal, op.cit., 110. eta 111. or., akzioa estatuaren eta herritarraren arteko
interes-gatazka berekin dakarren eskubide bezala ulertzea kritikatu du zehazki, eta funtzio jurisdikzionalaren bitartez justizia egitea estatuaren beraren interesa ere badela argudiatu du. Egile horren
esanetan, herritarrak, urratutako bere eskubide edo interesaren babes judiziala eskatuz estatuarengana jotzen duenean, estatuari ustezko urraketak mehatxatu duen bere agintea sendotzeko aukera
ematen dio. Horrela, norbanakoak, bere interes indibidualaren asetzea eskatzean, zuzenbide objektiboaren jardueran laguntzen duen bitartean, estatuak legea berrezartzen du, era berean norbanakoaren eskubide subjektiboa defendatuz.
62. Hemen prozesuaren ezaugarri bat aurkitzen da: bitasuna edo posizioen bitasuna. Prozesuaren
berezitasun honetan indar egiteko aukera izango da, eta zigor-prozesuan agertzen diren bereizgarritasunei bereziki begiratuko zaie.
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mentaltasuna da: epai bidean eskubide materialen asetzea du xede63. Eta puntu
horretan, aipatutako akzioaren teoria zehatza mahaigaineratu behar da. Gogoratzen denez, teoria horren azken helburua zuzenbide objektibo edo materialaren eta prozesuaren arteko harremana azaltzea da. Testuinguru horretan, teoria
honek akzio-eskubidea eskubide materialetatik autonomoa dela mantentzen
du, eta haien oinarri, eduki eta helburu desberdinetan indar egiten du. Beraien
arteko desberdintasun oro honako ideia honetan mamitzen da: eskubide
materiala beti prestazio bat betez (ematea, egitea edo ez egitea) asetzen den
heinean, akzio-eskubidea bakarrik eta esklusiboki organo jurisdikzionalek
jurisdikzioaren eta prozesuaren bitartez ematen duten babesaren bitartez
asetzen da. Hala ere, akzioa egikaritzean, beti, eskubide subjektibo materialak
aipatuko dira. Are gehiago, auzitegiak, hala dagokionean, uzia eskubide materialen existentziaren arabera onartuko du64.
5. Izaera jurisdikzionaleko eskubidea edo eskubide multzoa da, jurisdikzioarekin
eta prozesuarekin batera, zuzenbide jurisdikzionalaren ardatz; akzio-eskubideak berekin dakartzan eskubideen aintzatespena bakarrik uler daiteke aurretik
irtenbide jurisdikzionalaren aintzatespena eta erakundetzea izan delako65.

63. Testuinguru honetan, akzioa, Moreno Catena, V., Cortés Domínguez, V., Gimeno Sendra, V.k, Introducción al Derecho Procesal, op.cit., 256. or., defendatzen duten legez, eskubide autonomo
bezala agertzen da, babestu nahi den eskubide materialaz bestelakoa den eskubide bezala.
64. Horrela da, nahiz eta gure ordenamenduak, EKren 24. artikuluko aipua kenduta («pertsona
guztiek eskubidea dute epaileek eta auzitegiek benetan babes eman diezaieten beren eskubide eta
interes legitimoen erabileran»), ez duen akzio-eskubidea egoera zehatz edo eskubide materialekin
lotzen, eta litekeena da akzio-eskubidea eskubide materialaren titularra ez den norbanako batek
izatea. Horren harira, De la Oliva Santos, A., Diéz-Picazo Giménez, I., Vegas Torras, J.-k, Derecho
Procesal. Introducción, op.cit., 84. or., teoria zehatzaren jarraitzaile, zenbait egoeratan, oinarri
juridiko-material batzuk ematen badira, eduki zehatza duten sententziak lortzeko edo jasotzeko
eskubide publiko zehatzak aintzatesten direla defendatzen dute. Eskubide horri akzio deritzo, eta
erromatar actio-arekin parekatzen dute. Antzeko norabidean, Tapia Fernández, I.-k, Lecciones de
Derecho Procesal, I. bol., Introducción, op.cit., 95. or., akzio-eskubideaz mintzo denean, argi eta
garbi esaten du zenbait oinarri juridiko-material azaltzen direnean —alderdiek beren uzia babesten
duen arau substantibo bat badute—, organo jurisdikzionalek uzia aintzatetsi eta onartuko dietela, eta
beren aldeko sententzia bat emango dutela.
65. Hau gure tesia da, nahiz eta doktrinaren zati handi batek prozesutik guztiz independentea den
eskubide bat dela defendatu. Azken ildo horretan, Guasp Delgado, J., La pretensión procesal, 2. arg.,
Civitas, Madril, 1985, 52. or. Eskubide jurisdikzionala dela mantenduz, Gozaíni, O. A., Teoría general del Derecho Procesal. Jurisdicción, acción y proceso, Editora comercial, industrial y financiera,
Argentina, 1996, 41. or. eta Asensio Mellado, J., Introducción al Derecho Procesal, op.cit., 188. or.
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2.4. AKZIO-ESKUBIDEAREN KONSTITUZIONALIZAZIOA
(EK-REN 24.1 ART.): EDUKIA
Historian eta doktrinan akzioaren gainean izan den eztabaidak —lege data esparruan baino gehiago lege ferenda eremuan— azkenaldian epai bidezko babes
eraginkorrerako eskubidearen konstituzionalizazioari aurre egin behar izan dio.
Espainiar ordenamendu juridikoak, eztabaida oro alde batera utziz, eskubide hau
EKren 24. artikuluan jasotzen du, non gainera babes-gabezia debekatzen den eta
berme ororekin egindako epaiketarako eskubidea aintzatesten den. Ikusiko denez,
eskubide horiek guztiak estuki loturik daude. Horregatik, egun, akzioaren azterketa,
berari buruzko teoriak eta eztabaidak alde batera utzita, zuzenbide konstituzionalaren eta gainerako ordenamendu juridikoaren islan egin behar da66.

66. Akzioa, epaileengana jotzeko eskubidea buru dela, herritarrei bide jurisdikzionalean aintzatesten zaizkien eskubideen multzo bezala definituta, bistakoa denez, eskubide horiek zein diren eta beren
edukia ezagutzeko ordenamendu juridikoari so egin behar zaio. Horrela adierazten du Fairén Guillén,
V.-k, Estudios de Derecho Procesal, Editorial Revista de Derecho Privado, Madril, 1955, 74. or. Egile horren esanetan (87. or.), «akzioa ez da eskubide berezi bat, materiala edo prozesala, gizabanakoaren nortasunaren gaineko eskubide bat baizik» (Hellwig, System des deutschen Zivilprozessrechtss, 29. or. aipatzen du); are gehiago, haren esanetan, akzioa gizakiaren, herritarraren
oinarrizko eskubidea da. Ildo berean, Couture, E. J.-k, Fundamentos del derecho procesal civil,
op.cit., 57.or., akzioa norbanakoaren nortasunaren atributua dela esaten du. Giza eskubidetzat hartzen
du, eta horrela izendatzeko adierazpen unibertsaletan, nazioarteko itunetan edo estatuetako
konstituzioetan agertu edo ez, gauza bera dela mantentzen du, Gaspar Lera, S.-k, El ámbito de
aplicación del arbitraje, Aranzadi, Iruñea, 1998, 57. or.
67. Carocca Pérez, A.-k, Garantía Constitucional de la defensa procesal, Bosch, Bartzelona, 1998,
102. or. eta hur., EKren 24. artikuluan akzioaren konstituzionalizazioari buruz doktrinaren hainbat
iritzi bikain azaltzen ditu. Doktrinaren zati batek (guztiengatik, Cordón Moreno, F., Introducción al
Derecho Procesal, op.cit., 111. eta 136. or.) akzioa EKren 24. artikuluko eskubidearekin identifikatu
ezin daitekeela defendatzen du. Beste batzuek, gurekin bat, akzioa eta EKren 24. artikulua parekatzen
dituzte. Bigarrenen artean, batzuk aipatzearren, Moreno Catena, V., Cortés Domínguez, V., Gimeno
Sendra, V., Introducción al derecho procesal, op.cit., 261. or.; Gimeno Sendra, V., Constitución y
proceso, Tecnos, Madril, 1988, 73. or.; eta Garrido Falla, F. et al., Comentarios a la Constitución,
Civitas, Madril, 1980, 301. eta 302. or.
68. Horrela ulertzen da Díez-Picazo, L.-k, “Notas sobre el derecho a la tutela judicial efectiva”,
Revista del Poder Judicial, 1987/5 zk., akzioari «eskubide-izarra» deitzea. Oinarrizko eskubidea den
heinean, bereziki babestuta dago lehentasun- eta sumariotasun-printzipioetan oinarritutako epaitegi
arrunten aurreko prozedura berezi batekin eta KAren aurreko babes helegitearen bitartez (EKren 53.2
art.). Gainera, oinarrizko eskubideek dituzten berme guztiak ditu: Botere publiko guztiak lotzen ditu;
derrigorrez lege organikoz arautu behar da (EKren 53.1 art.) eta Giza Eskubideen Adierazpen
Unibertsala eta Espainiak gaiaren gainean sinatutako gainerako Itun eta Nazioarteko Hitzarmenekin bat
interpretatu behar da (EKren 10.2 art.). Era berean, ordenamendu juridikoa interpretatzeko irizpide edo
printzipioa da (KAE 46/1981, uztailaren 23koa eta KAE 92/1983, azaroaren 28koa). Are gehiago, KAk
esan duenez, arau prozesal oro oinarrizko eskubide hau ahalik eta eraginkorrena izateko eran interpretatu behar da. Horren harira, KAE 6/1986, urtarrilaren 21ekoa, KAE 65/1988, martxoaren 21ekoa, KAE
15/1990, otsailaren 1ekoa, KAE 78/1991, apirilaren 15ekoa eta KAE 154/1992, urriaren 19koa.
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Akzio-eskubidea EKren 24. artikuluan jasotzen da67, haren lehenengo Tituluaren bigarren Kapituluaren lehenengo Atalean. KAk jurisprudentzia oparoz
hornitutako oinarrizko eskubide bat da68. Gainera, KAk eskubide hori aitzakia
bezala erabili du EKren 24.2 artikuluan berariaz aintzatesten ez diren hainbat eskubide oinarritzeko.
Espainiar ordenamendu juridikoak prozesuan alderdi izateko gaitasuna
aintzatesten dio herritar orori, pertsona fisiko zein juridiko, espainiar zein atzerritar
—estatua bera ere—69 eta ordena jurisdikzional guztietan aplikagarriak zaizkion
eskubide multzo edo «konstelazioa» da70. Lan-arloan, LEren 4.2 g) artikuluak
berariaz aintzatesten du eskubide hori langileentzat71.
Ez da, beraz, Konstituzioan aintzatetsia izanagatik, herritarrak zuzenean egikaritu dezakeen askatasun-eskubide bat. Prestazio-eskubide bat da, estatuak asetu
beharrekoa72. Gainera, eta legelariari jarduera judiziala eta prozesua taxutzeko
69. Bere aplikazioa aintzatesten dio pertsona orori, fisiko zein juridiko, azpimarratzen du KAEk
273/2000, urriaren 16koak. Elementu honetan indar egiten du González Pérez, J.-k, El derecho a la
tutela jurisdiccional, op.cit., 33. or., eskubide hau justizia lortzeko «pertsona ororen eskubide bezala»
—bestelako azalpenik gabe (komatxoak egilearena dira)— definituz. Eskubide hori bertokoei eta
baita atzerritarrei ere aplikagarri zaiela adierazten duten hamaikatxo adibide ikus daitezke jurisprudentzian: KAE 4/1982, otsailaren 8koa, KAE 99/1985, irailaren 30ekoa, KAE 115/1987, uztailaren
7koa eta KAE 54/1997, martxoaren 17koa. Bereziki azpimarratu behar da KAE 95/2003, maiatzaren
23koa, atzerritarrei haien egoera Espainian edozein izanda (legezkoa edo ez) akzio-eskubidea
aintzatesten zaiela azpimarratzen duelako. Beraz, ius gentium-aren eremuan kokatzen den eskubide
bat da. Horren harira, Almagro Nosete, J., Tomé Paule, J., Instituciones de Derecho Procesal.
Proceso civil, op.cit., 64. or. Ugaria da eskubide hau estatuari berari aintzatesten dion jurisprudentzia.
Hala, KAE 137/1985, urriaren 17koa, KAE 129/1995, irailaren 11koa, KAE 123/1996, uztailaren 8koa
eta KAE 211/1996, abenduaren 17koa. Eskubide honen subjektu-aniztasuna azpimarratzen du, bereziki, Figueruelo Burrieza, A.-k, El derecho a la tutela judicial efectiva, Tecnos, Madril, 1990, 62. or.
70. «Eskubide-konstelazioaz» mintzo da García-Perrote Escartín, I., “Prueba y proceso laboral”,
Derecho Privado y Constitución, 1994/4 zk. Era berean, Goerlich Peset, J. M., “El derecho al proceso:
acceso a la jurisdicción y acceso al recurso en materia laboral”, AAAA, Jurisprudencia constitucional y
relaciones laborales. Estudios en homenaje a D. Francisco Tomás y Valiente, La Ley-Actualidad,
Madril, 1997, 201. or.; Diéz-Picazo Giménez, I., “Artículo 24: Garantías procesales”, AAAA (Zuz.
Alzaga Villamil, O.), Comentarios a la Constitución Española de 1978, III. bol., Edersa, Madril,
1996, 25. or., eta Durán López, F., “El derecho a la tutela judicial efectiva y al proceso debido en el
orden social”, AAAA (Koor. Rodríguez-Sañudo, F., Elorza Guerrero, F.), Veinte años de jurisprudencia laboral y social del tribunal constitucional. XIX jornadas universitarias andaluzas de derecho
del trabajo y relaciones laborales, Tecnos, Madril, 2001, 359. or.
71. Honen harira, Rojas Rivero, G.P.-k, El derecho del trabajador al ejercicio individual de las
acciones derivadas del contrato de trabajo, Civitas, Madril, 1994, 16. or., aipatutako artikuluan aintzatetsitako eskubidea («bere kontratutik eratorritako akzioen egikaritza indibidualerako eskubidea»)
oro har herritarrei egotzitako eskubide bat dela eta lan-harreman juridiko baten barnean egikaritzen
dela azpimarratzen du.
72. Horrela adierazten dute honakoek: KAE 99/1985, irailaren 30ekoa, KAE 190/1991, urriaren
14koa, KAE 55/1995, martxoaren 6koa, KAE 252/2000, urriaren 30ekoa, KAE 143/2002, ekainaren
17koa, KAE 58/2003, martxoaren 24koa eta KAE 126/2004, uztailaren 19koa. Epai bidezko babes
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askatasun-eremu bat aintzatesten zaionez, legez taxututako edo itxuratutako eskubide bat da (EKren 53.1 eta 117.3 art.). Horrela, itxuratze-lan hori egitean, legelariak eskubide honi mugak ezar diezazkioke. Edozein kasutan, muga horiek
akzioaren oinarrizko edukia errespetatu behar dute eta Konstituzioak babestutako
beste eskubide eta interesak jagotera bideratu behar dira. Gainera, muga horiek
bilatzen duten xedearekiko proportzionaltasuna gorde behar dute73. Beraz, ez da
herritarren eskubide absolutua edo baldintzarik gabekoa, eta herritarrek haietaz
gozatu ahal izateko legelariak ezartzen dituen betekizunak (epailearen eskuduntza,
prozedura egokia…) bete behar dituzte74.
Behin eta berriz esan den bezala, akzio-eskubideak lehenbizi epaitegira
jotzeko edo sartzeko eskubidea berekin badakar ere, bere edukia ez da agortzen
aipatutako horretan, eta present dago prozesu guztian. Jarraian KAren jurisprudentziak akzioari ematen dion edukia azalduko da.

eraginkorrerako eskubidearen prestazio-izaera garatzen dute Aparicio Pérez, M. A.-k, “El derecho a
la organización de la tutela judicial efectiva”, El Poder judicial Monográfico. Anuario de Derecho
Público y Estudios Políticos, 1988/1 zk., eta De Val Arnal, J. J., García Díez, M.-k, “El derecho a la
tutela judicial efectiva y el recurso de casación para la unificación de la doctrina en el proceso
laboral”, Poder Judicial, 1993/32 zk. Honen harira oso garrantzitsua da Sáez Lara, C.-rekin, La tutela
judicial efectiva y el proceso laboral, Thomson-Civitas, Madril, 2004, 25. or., zehaztea epai bidezko
babes eraginkorrerako eskubideak, oinarrizko eskubidea den heinean, lehenbizi, «norbanakoak
boterearen aurrean» babesten dituela; izan ere, KAk esan duen legez, «herritar bakoitzak bere eskubide
eta interesak inposatzeko duen botere-falta —gainerakoak errespetatu beharraren eta EKren 10.
artikuluak aipatzen duen gizarte-bakearen derrigorrezko ondorioa— da epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea bere oinarrizko edo ezinbesteko izaeraz hornitzen duena, partikularren eskubideak
eta interesak egikaritzeko beharrezkoa den heinean» (KAE 175/2001, uztailaren 26koa).
73. Guztiak KAk adierazitako baldintzak dira: KAE 185/1987, azaroaren 18koa, KAE 114/1992,
irailaren 14koa, KAE 132/1992, irailaren 28koa, KAE 143/1994, maiatzaren 9koa, KAE 221/1994,
uztailaren 18koa, KAE 174/1995, azaroaren 23koa, KAE 112/1997, ekainaren 3koa eta KAE
203/2004, azaroaren 16koa. Muga horien garrantzia azpimarratzen dute, herritarrei eta bereziki langileei egozten dizkieten bermeetan indar eginez, Valdés Dal-Ré, F., Casas Baamonde, M. E.-k, “Tutela
judicial, competencia de la jurisdicción social y acceso al proceso de trabajo”, Derecho Privado y
Constitución, 1994/4 zk.
74. Azken finean, herritarrek eskubide honetaz legelariak egiten duen moldera egokitu behar dute.
Horrela adierazten dute hurrengoek: KAE 185/1990, azaroaren 15ekoa, KAE 63/1991, apirilaren 6koa,
KAE 68/1991, apirilaren 8koa, KAE 145/1991, uztailaren 1ekoa, KAE 65/1993, martxoaren 1ekoa,
KAE 221/1994, uztailaren 18koa, KAE 4/1995, urtarrilaren 10ekoa, KAE 140/1995, irailaren 28koa,
KAE 123/1996, uztailaren 8koa eta KAE 203/2004, azaroaren 16koa. Epai bidezko babes eraginkorra
lortzeko legeak ezartzen dituen betekizunak betetzeko beharrizana azpimarratzen dute Cano Mata,
A.-k, El derecho a la tutela judicial efectiva en la doctrina del tribunal constitucional (artículo 24 de
la Constitución), Editorial Revista de Derecho Privado, Madril, 1984, 10. or., eta Bujosa Vadell, L.
M., Rodríguez García, N.-k, “Algunos apuntes sobre el derecho a la tutela judicial efectiva en la
jurisprudencia constitucional”, Diario La Ley, 1999/4765 zk.
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1. Justiziara jotzeko (epaitegira joateko) eskubidea
Nahiz eta ordenamendu juridikoko artikulu batean berariaz jasota agertu ez
—ezta EKren 24. artikuluan bertan ere—, jarduera jurisdikzionala martxan jartzeko eskubideak Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunaren 14. artikuluan
eta Giza Eskubideen Europar Hitzarmenaren 6. artikuluan du oinarri juridikoa. Era
berean, espainiar KAren jurisprudentzia bera ere aipatu behar da, non «epai
bidezko babeserako eskubidearen lehen ezaugarria demandatzaileak prozesuari hasiera emateko eta demandatua haren ondoreetara meneratzeko duen ahalmen askea
dela» irakur daitekeen75. Beraz, eskubide hori EKren 24. artikuluan aintzatetsitako
gainerako eskubide prozesalen oinarria edo prius-a da76. Epaileenganako sarrera
babesteko, edozein gatazka juridiko epaitegietara eraman daitekeela mantentzen
da, eta horretarako, pro actione edo favor actionis printzipioak aldarrikatzen
dira77. Hala ere, badakigu ez dela baldintzarik gabeko eskubide bat, ezinbestekoa
baita hura gozatzeko herritarrak bere egikaritzarako legeak ezartzen dituen baldin75. Hitzez hitz, KAE 65/1985, maiatzaren 23koa. Sententzia honek akzioa epaitegira heltzeko edo
iristeko eskubide bezala marrazten du. Antzean, KAE 89/1985, uztailaren 19koa, KAE 80/1990, apirilaren 26koa, KAE 131/1991, ekainaren 17koa, KAE 75/2001, martxoaren 26koa, KAE 182/2002, urriaren
14koa eta KAE 143/2003, uztailaren 14koa. Zigor-prozesuaren gainean ñabardura garrantzitsu bat egin
behar da. Lan-prozesuan, zibilean bezala, epai bidezko babes eraginkorrerako eskubideak prozesu
bati hasiera emateko eskubidea eta hura ebazten duen ebazpen baterako eskubidea (hau berehala
aztertuko da) berekin badakartza ere, zigor-prozesuan edozein pertsonak ezin dio akusazio batekin
prozesuari hasiera eman. Zigor-prozesuari bakarrik emango zaio hasiera norbanako bati egotzitako
egitateak delitu izan daitezkeenean, eta hori instrukzioko epaileak zehaztuko du. Horregatik, zigoreremuan akzio-eskubidea eta ius puniendi edo zigorrerako eskubidea desberdindu behar dira.
Lehenengoaren titularrak herritar guztiak dira —iraindua (akusazio partikularra) eta gainerakoak
(akusazio popularra, EKren 125. artikuluan aintzatetsia)— eta baita Fiskaltza ere. Zigorrerako
eskubidea, aldiz, estatuak soilik du. Akusatzaileak, nahiz eta delituaren biktima izan, ez du zigortzeko
eskubide, subjektiborik. Ez da akusatzailea ere zigor-harreman juridiko material baten titularra. Zigorzuzenbidearen aplikazioa organo jurisdikzionalen erabateko monopolioa da. Beraz, zigor-akzioa
prozesurako eta estatua zigortzeko eskubidea baieztatzen edo ukatzen duen sententziarako eskubidea
da. Ius ut procedatur-a da (KAE 108/1983, azaroaren 29koa, KAE 1/1985, urtarrilaren 9koa, KAE
191/1989, azaroaren 16koa eta KAE 37/1993, otsailaren 8koa). Horren islan ulertzen da epai bidezko
babes eraginkorrerako eskubideak ez diola zigor-akzioaren egikaritzaileari prozesua burutzeko
baldintzarik gabeko eskubidea ematen. Bakarrik, instrukzio-fasean, epailearen arrazoitutako
pronuntziamendu baterako eskubidea ematen dio (KAE 191/1992, azaroaren 16koa). Argudio horiek
bikain azaltzen ditu, Montero Aroca, J.-k, Principios del Proceso Penal. Una explicación basada en
la razón, Tirant lo blanch, Valentzia, 1997, 100. eta 101. or. Giza Eskubideen Europar Hitzarmenaren
6. artikuluari buruz, ik., Esparza Leibar, I., Etxeberria Guridi, J. F., “Artículo 6. Derecho a un
proceso equitativo”, op.cit., 146. eta hur.
76. Jurisprudentziak EKren 24.1 artikuluak, epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidearen edukiaren ezinbesteko oinarri legez, jurisdikziorako sarrera bermatzen duela errepikatu du. Horrela, KAE
19/1981, ekainaren 8koa, KAE 111/2000, maiatzaren 5ekoa eta KAE 11/2001, urtarrilaren 29koa.
77. KAE 21/1989, urtarrilaren 31koa, KAE 77/1994, martxoaren 14koa, KAE 172/1995, azaroaren
21ekoa, KAE 152/1996, irailaren 30ekoa, KAE 90/2001, apirilaren 2koa, KAE 62/2002, martxoaren
11koa, KAE 12/2003, urtarrilaren 28koa eta KAE 126/2004, uztailaren 19koa. Printzipio hau betearazpenfasean ere aplikatzen da. Horrela adierazten du KAEk 33/1987, martxoaren 12koak. Ikusiko denez,
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tzak eta betekizunak betetzea. Edozein kasutan, gatazkak epai bidean ez onartzeko
arauak era edo zentzu murrizgarrian interpretatu behar dira, eta alderdiei aintzatetsi
beti konpongarriak diren akats eta ez-egiteak konpontzeko aukera78.
2. Jarduera jurisdikzionalaren garapenean aintzatesten diren eskubideak
Epai-organoak, bere jurisdikzio-lanak egitean, Konstituzioak aurreikusten
dituen berme prozesalak (EKren 24. artikuluan bereziki xedatuak) eta legeak ezar
ditzakeenak errespetatu behar ditu, legezkotasun-printzipioak prozesua informatzen
baitu. Berme horiek guztiek alderdi prozesalen babes-gabezia saihestu nahi dute.
Aurrerago aztertuko dira berme horiek. Orain, komunikazio-egintzak (jakinarazpenak, deiak edo zitazioak eta epatzeak) (LPLren 53.-62. artikuluak) era egokian
egitearen garrantzia besterik ez da azpimarratuko, komunikazio akastun batek
eskubide hori urratzen baitu79, eta epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidearen parte dela indemnitate-berme deritzona. Zer da berme hori? Zein da haren
LPLren 81. artikuluak pro actione printzipioa jasotzen du, eta demandatzaileari demandan eginiko
akats, ez-egite eta zehaztugabetasunak konpontzeko aukera ematen dio. Beraz, eta arau orokor legez,
demanda oro onargarria da, eta bere onartzerik eza salbuespen da. Lan-arloan, elementu honen
garrantziari erreparatzen diote, Cruz Villalón, J., Valdés Dal-Ré, F.-k, Lecturas sobre la reforma del
proceso laboral, Ministerio de Justicia, Madril, 1991, 216. or. Ildo beretik, Molero Manglano, C.-k,
La demanda laboral, Thomson-Civitas, Iruñea, 2006, 31. or., «Zuzenbidean oinarritua dirudien
edozein uzi jar daitekeela» defendatzen du.
78. Horrela jasotzen dute hauek: KAE 126/1984, abenduaren 26koa, KAE 139/1985, urriaren 18koa,
KAE 99/1990, maiatzaren 24koa, KAE 25/1991, otsailaren 11koa, Miñambres Puig, C.-k, “Sobre la
subsanación de defectos legales de la demanda y sobre la desestimación de la demanda admitida, con
archivo de los autos, en sentencia, por deficiencias de la subsanación (Comentario a la Sentencia del
Tribunal Constitucional 25/1991, de 11 de febrero)”, Revista Española de Derecho del Trabajo,
53/1992 zk. komentatua, KAE 65/1993, martxoaren 1ekoa, KAE 38/1996, martxoaren 11koa, KAE
210/1996, abenduaren 17koa eta KAE 112/1997, ekainaren 3koa. Konpontzearen teknika arau prozesalen interpretazioan pro actione printzipiotik eratorriko lehenengo betekizuna dela azpimarratzen du
Murcia Clavería, A.-k, La representación voluntaria en el proceso laboral, Marcial Pons, Madril,
1994, 97. or.
79. Horrela ikusten da honako hauetan: KAE 68/1986, maiatzaren 27koa, KAE 9/1991, urtarrilaren
11koa —sententzia hau Chozas Alonso, J. M.-k “Sobre los actos de comunicación con las partes y el
derecho a la tutela judicial efectiva (Comentario de la Sentencia del Tribunal Constitucional 9/1991,
de 17 de enero; Sala 1, en recurso de amparo núm. 1799/1988 BOE de 13 de febrero de 1991)”,
Revista Española de Derecho del Trabajo, 1992/52 zk. aztertzen du—, KAE 242/1991, abenduaren
16koa, KAE 145/2000, maiatzaren 29koa eta KAE 132/2002, ekainaren 3koa. Komunikazio prozesaleko egintzen garrantzia azpimarratzen du Bachmaier Winter, L.-k, “Efectividad de la citación del
demandado, rebeldía y audiencia al rebelde en el proceso laboral (Comentario a la STC 18/1990, de
12 de febrero)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1991/46 zk. Horrela, eta Arozamena
Sierra, J.-rekin, “Las garantías judiciales en la jurisprudencia constitucional”, Poder Judicial,
1994/35 zk, EKren 24. artikuluarekin duten harremana azpimarratuz, «dimentsio konstituzionaleko
berme prozesala» dela azpimarratu behar da. EKren 24. artikuluan kokatzeari buruz, Zarzalejos
Nieto, J.-ren, “Los actos de comunicación con las partes en la Ley de Procedimiento Laboral según
las jurisprudencias constitucional y ordinaria”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1988/33
zk., esanetan horrekin legegileak babes-gabeziaren debekua ahalik eta berme gehienekin babesten du.
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edukia? «Akzio judizialari edo hura prestatzeko edo haren aurreko egintzen egikaritzari ezin dio(la) jarraitu eremu publikoan edo pribatuan ondorio kaltegarririk
protagonizatzen dituen pertsonarentzat»80.
3. Babes-gabeziaren debekua
EKren 24.1 artikuluak bere azken zatian berariaz jasotzen du «ezein kasutan
ezin gertatuko da defentsa-gabeziarik». Zehaztu gabeko kontzeptu juridikoa,
legeak definitu gabea, ez da babes-gabezia sententziak demandatzailearen uziaren
alde edo kontra jasotzen duen pronuntziamenduarekin ezkondu behar, sententzia
hori emateko jarraitu beharreko prozesuan egon daitekeen berme-gabeziarekin
baino. Zentzu horretan, gabeziarik handienak, zalantzarik gabe, alderdien defentsaeskubidea murrizteagatik etorritakoak dira (alegazioak edo frogak mugatzea,
alegia), betiere murrizpen horiek beraiei egotzi ezin bazaizkie eta kalte larria
sortzen badie81. Eztabaidaezina da babes-gabeziaren debekua epai bidezko babes
Argi gera bedi kontradikzio-printzipioa gailentzeko komunikazio egokia ezinbestekoa dela. Horretan
egiten dute indar, Barrio Calle, M. A.-k, “Las notificaciones en el proceso laboral según la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, Actualidad Laboral, 1989/18 zk., eta Carratalá Teruel, J.
L.-k, “Consecuencias de las notificaciones defectuosas en el proceso laboral”, Tribuna Social
(Revista de Seguridad Social y Laboral), 1992/22 zk. Azkenik, demandaren ediktu bidezko
komunikazio desegoki batek sortutako babes-gabezia aztertzen du Bachmaier Winter, L.-k,
“Emplazamiento edictal, sentencia inaudita parte y audiencia en rebeldía (Comentario a la Sentencia
de 10 de julio de 1995, de la Sala IV del Tribunal Supremo”, Revista Española de Derecho del
Trabajo, 1997/81 zk. Geroago aztertuko denez, komunikazio-egintzak egokiro egitea ezinbestekoa da
bermeak babesteko, baita prozesuaren konzentrazioa eta bizkortasuna lortzeko ere.
80. KAE 198/2001, urriaren 4kotik hitzez hitz. Ildo beretik, lehenago, KAE 7/1993, urtarrilaren
18koa, KAE 14/1993, urtarrilaren 18koa, KAE 54/1995, otsailaren 24koa eta KAE 140/1999, uztailaren 22koa. Berriagoak, KAE 16/2006, urtarrilaren 19koa —Nogueira Guastavino, M.-k, “La garantía
de indemnidad en tiempos de “vacas locas” o el caso de los veterinarios de la STC 16/2006”, Revista
General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2006/11 zk. egiten du haren gaineko
iruzkin kritikoa—, KAE 44/2006, otsailaren 13koa eta KAE 65/2006, otsailaren 27koa. Tascón
López, R.-k, “La garantía de indemnidad del trabajador por el ejercicio de acciones judiciales
encaminadas a la defensa de sus derechos (un “nuevo” contenido del derecho a la tutela judicial
efectiva imprescindible en el desenvolvimiento de las relaciones laborales)”, op.cit., ongi esaten
duenez, langileak bere eskubideak defendatzeko epai-bidea —eta administrazio-bidea bera ere—
erabiltzeagatik mendeku bat jasotzen duenean (kaleratzea bereziki, baina beste edozein ere), bere
epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea urratu egiten da. Antzean, Fernández López, M. F.,
Morales Ortega, J. M., Pérez Yáñez, R. M., “El contenido del art. 24 CE en la jurisprudencia
constitucional 2001/02: continuidad básica con variaciones”, Relaciones Laborales, 2003/1 bol., eta
González Posada Martínez, E., “La garantía de indemnidad y sus perfiles”, Revista General de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2006/11 zk.
81. Horrela berresten dute sententzia hauek: KAE 13/1981, apirilaren 22koa, KAE 48/1984, apirilaren 4koa, KAE 96/1985, uztailaren 29koa, KAE 89/1986, uztailaren 1ekoa, KAE 145/1990, urriaren
11koa, KAE 127/1992, irailaren 28koa, KAE 10/1993, urtarrilaren 18koa, KAE 52/1997, martxoaren
17koa eta KAE 77/1997, apirilaren 21ekoa. Doktrinak ere aho batez onartzen du. Denen artean, Chamorro Bernal, F., La tutela judicial efectiva. Derechos y garantías procesales derivados del artículo
24.1 de la Constitución, Bosch, Bartzelona, 1994, 112. or. eta hur.; Picó y Junoy, J., Las garantías
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eraginkorrerako eskubidearen zati dela eta alderdiekin komunikazioak era egokian
egitea, bai babes-gabezia ekiditeko bai epai bidezko babes eraginkorra bermatzeko,
ezinbestekoa dela82.
4. Ebazpen baterako eskubidea
Epai-organoak aurkezten zaion gatazkaren mamia konpondu behar du, hari
buruzko uzia onartuz edo ez, baldin eta legeak horretarako aurreikusten dituen betekizun eta baldintza prozesalak betetzen badira83. Baieztapen horri buruz zenbait
alderdi azpimarratu behar dira.
constitucionales del proceso, Bosch, Bartzelona, 1997, 95. or.; Acosta Estévez, J. B., Los derechos
básicos del justiciable, PPU, Bartzelona, 1987, 134. or.; Romero Coloma, A. M., El artículo 24 de la
Constitución Española: análisis y valoración. El acceso del ciudadano a la Justicia, Serlipost,
Bartzelona, 1993, 31. or.; Almagro Nosete, J., “La prohibición constitucional de indefensión”, Poder
Judicial 1989/6, eta Gesto Alonso, G., “Precisiones sobre el concepto de indefensión desde el punto
de vista procesal”, Revista de Derecho Procesal, 1991/2 zk.
82. Ugariak dira jurisprudentzian babes-gabeziaren debekua epai bidezko babes eraginkorrerako
eskubidearen zatia dela nabarmentzen duten sententziak: KAE 71/1985, ekainaren 12koa, KAE
61/1986, maiatzaren 20koa, KAE 98/1987, ekainaren 10ekoa eta KAE 121/1988, ekainaren 21ekoa.
Ildo beretik, Chamorro Vernal, F., La tutela judicial efectiva..., op.cit., 130. or. Testuinguru honetan,
Serrano Hoyo, G.-ren esanetan, La prohibición de indefensión y su incidencia en el proceso, Comares, Granada 1997, 118. or., epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea, berme guztidun prozesu
baterako eskubidea eta babes-gabeziarik ez pairatzeko eskubidea ez dira gauza bera, nahiz eta alderdi
batzuetan bat etorri (egilearen esanetan oinarri bera dute). Bere aldetik, García Blasco, J.-k, “Tutela
judicial efectiva y doctrina del tribunal constitucional: el derecho al proceso laboral”, Actualidad
Laboral, 1989/30 zk., babes-gabeziaren debekua epai bidezko babes eraginikorrerako eskubidearen
«formulazio negatiboa» dela baieztatzen du. Babezgabezia ekiditeko komunikazio-egintzen garrantzia sententzia hauetan ikusten da: KAE 190/1995, abenduaren 18koa, KAE 77/1997, apirilaren
21ekoa, KAE 86/1997, apirilaren 22koa eta KAE 99/1997, maiatzaren 20koa. Horren harira, LPLren
53.1 artikuluak komunikazio-egintzak defentsa-eskubidea eta berdintasun- eta kontraesanprintzipioak bermatuz egingo direla xedatzen du. Komunikazio-egintzen helburua eta garrantzia
azpimarratzen dute Sempere Navarro, A.V.-k, “Legitimidad y condicionantes constitucionales del
emplazamiento edictal (Sobre la Sentencia TC 51/1994, de 16 de febrero)”, Revista Española de
Derecho del Trabajo, 1995/74 zk., eta Durán López, F.-k, “El derecho a la tutela judicial efectiva y al
proceso debido en el orden social”, AAAA (Koor. Rodríguez-Sañudo, F., Elorza Guerrero, F.),
Veinte años de jurisprudencia laboral y social del tribunal constitucional. XIX jornadas universitarias andaluzas de derecho del trabajo y relaciones laborales, Tecnos, Madril, 2001, 387. or.
83. Legeak aurreikusten dituen betekizunak daudenean erabakia emateko betebeharra jorratzen
dute honakoek: KAE 32/1982, ekainaren 7koa, KAE 37/1982, ekainaren 16koa, KAE 19/1986, otsailaren 7koa, KAE 55/1987, maiatzaren 13koa, KAE 191/1988, urriaren 17koa, KAE 180/1988, urriaren
11koa, KAE 231/1991, abenduaren 10ekoa, KAE 27/1995, otsailaren 6koa, KAE 211/2002, azaroaren 11koa, KAE 172/2002, irailaren 30ekoa, KAE 12/2003, urtarrilaren 28koa, KAE 143/2003,
uztailaren 14koa eta KAE 126/2004, uztailaren 19koa. Emandako erabakiak hasierako uzia onartzeko
edo ez onartzeko aukeraz: KAE 9/1981, martxoaren 31koa, KAE 22/1982, maiatzaren 18koa, KAE
35/1982, ekainaren 14koa, KAE 1/1991, urtarrilaren 14koa, KAE 32/1991, otsailaren 14koa, KAE
96/1991, maiatzaren 9koa, KAE 121/1994, apirilaren 25ekoa, KAE 193/2000, uztailaren 8koa, KAE
108/2000, maiatzaren 5ekoa, KAE 158/2000, ekainaren 12koa, KAE 3/2001, urtarrilaren 15ekoa,
KAE 89/2001, apirilaren 2koa eta KAE 30/2004, martxoaren 4koa.
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Lehendabizi, legeak aurreikusten dituen betekizun eta baldintza prozesalak ez
betetzeagatik mamiari edo funtsari buruzko erabaki bat ematen ez bada, prozesal
hutsa baino, ez da epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea urratzen84. Elementu hori ulertzeko ezinbestekoa da nabarmentzea legelariak ezin dituela EKren
24. artikulua mugatzen duten formalismo hutsak ezarri edo aipatutako artikuluarekin bat zentzurik ez duten formak xedatu85. Gainera, aurrerago esan den legez,
alderdiei formetan eginiko akatsak zuzentzeko aukera eman behar zaie.
Epai bidezko babes eraginkorrerako eskubideak ez dakar berekin demandatzaileak edo demandatuak bere uzia edo erresistentzia, hurrenez hurren, onartua
ikusteko eskubidea. EK-k herritar orori bermatutakoa prozesua eta konstituzionalizatutako berme prozesalak dira86. Beraz, ezin daiteke ulertu EKren 24. artikuluak
akzioaren teoria zehatza edo demandatzailearen aldeko sententzia bat lortzeko
eskubidea jasotzen duenik87, horrek auzialdian uzia onartzen ez duen sententzia
orori, epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea urratu delako aitzakiapean,
KAra atea irekiko liokeelako, KA bigarren edo hirugarren auzialdi bihurtuz eta
EKren 53.2 artikulua urratuz, babes-helegitea eskubide eta interes orotara hedatuz,
oinarrizko eskubideetarako soilik aurreikusia dagoenean.
Epai bidezko babes eraginkorrerako eskubideak bermatu egiten du erabaki
judizialak alderdiek prozesuan tarteratu edo aurkeztutako arazo eta uzi guztiak
konponduko dituela. Beste edozer kongruentzia-printzipioaren kontrakoa litzateke
—organo jurisdikzionalak ezin du eman eskatutakoa baino gehiago, ezta eskatutakotik bestelakoa dena edo uziaren oinarritik bestelakoa den beste kari bategatik
ere— eta berdintasun- eta kontradikzio-printzipioak urratuko lituzke, eztabaida
84. Horrela, ez da eskubide hau urratzen, ez bada ematen mamiari edo funtsari buruzko erabaki
bat, adibidez, uzia prozedura desegokian jartzeagatik edo jarri zutenek legitimazioarik ez dutelako.
Ideia hau hauetan ikusten da: KAE 93/1983, azaroaren 8koa, KAE 20/1993, urtarrilaren 18koa, KAE
84/1997, apirilaren 22koa eta KAE 157/2002, irailaren 16koa. Elementu honetan erreparatzen du
Palomar Olmeda, A.-k, “La competencia de los órganos jurisdiccionales y el derecho a la tutela
judicial efectiva (Comentario a la STC 90/1991, de 25 de abril)”, Revista Española de Derecho del
Trabajo, 1992/52 zk.
85. Hala adierazten dute hauek: KAE 41/1988, martxoaren 14koa, KAE 68/1988, uztailaren
14koa, KAE 146/1991, uztailaren 1ekoa, KAE 98/1992, ekainaren 22koa eta KAE 154/1992, urriaren
19koa —azken hau Albiol Montesinos, I.-k, “Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva:
interpretación formalista de los requisitos procesales (Comentario a la STC 154/1992, de 19 de
octubre)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1993/60 zk. komentatzen du—. Betekizun
hauek beti interpretatu behar dira epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidearen alde.
86. Horrela interpretatzen du KAk: KAE 22/1982, maiatzaren 12koa, KAE 101/1987, ekainaren
15ekoa, KAE 32/1988, otsailaren 29koa, KAE 213/1990, abenduaren 20koa eta KAE 27/1995,
otsailaren 6koa.
87. Berariaz adierazten dute KAEk 9/1981, martxoaren 31koak, KAEk 118/1989, uztailaren
3koak eta KAEk 146/1991, uztailaren 1ekoak. Interpretazio hori Gómez de Liaño González, F.-k,
“Notas sobre el alcance del derecho a la tutela judicial efectiva”, Revista Universitaria de Derecho
Procesal, 1988/0 zk., dioenez, «soilik arauaren idazkera desegokiak sortutako ilusioa da».
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prozesalaren aldaketa dakarrelako, eta zioz epai bidezko babes eraginkorrerako
eskubidea urratu eta babes-gabezia gertatuko litzateke88.
Gainera, eta erantsitako berme gisa, azken erabakiak motibatua behar du izan
(EKren 24. artikulua EKren 120.3 artikuluarekin bat). Motibatzea «hartutako
erabakia justifikatzea da, argumentazio sinesgarri bat emanez eta epaileak egiten
dituen eragiketen oinarriak adieraziz»89. Horrela, hartutako erabakiaren oinarria
88. PZLren 218. artikuluan jasotzen den kongruentzia-printzipio honekin bat, Tapia Fernández, I.ren, El objeto del proceso. Alegaciones. Sentencia. Cosa juzgada, La Ley, Madril, 2000, 96. or., esanetan sententziak alderdiek zehaztutako mugen barnean mugitu behar du. Antzera, Álvarez Sacristán,
I.-k, “La pretensión en el proceso laboral”, Relaciones Laborales, 1989/2 bol., sententziak prozesuaren
objektu den edo diren uziekin bat etorri behar duela esaten du. Beraz, Alemany Zaragoza, E.-rekin,
“La incongruencia de la sentencia en el proceso laboral”, Revista Jurídica de Catalunya, 1982/4 zk.,
bat «sententziaren armoniaren barne-betekizun bat da». Sententzien kongruentziaren betebeharrean
indar egiten du Sánchez Pego, F. J.-k, “La sentencia laboral de instancia y el principio de congruencia”, Actualidad Laboral, 1992/27 zk. Kontrako zentzuan, inkogruentzia eta honen motak aztertzen
ditu, Muñoz Álvarez, G.-k, “La incongruencia de las resoluciones de jueces y tribunales y el derecho
a la tutela judicial. Jurisprudencia constitucional”, Diario La Ley, 1997/4446 zk. Kongruentziaprintzipioaren urraketak dakarren babes-gabezia aintzatesten dute honakoek: KAE 95/1990, maiatzaren 23koa, KAE 109/1992, irailaren 14koa, KAE 43/1993, otsailaren 8koa, KAE 90/1993, martxoaren 15ekoa, KAE 4/1994, urtarrilaren 17koa, KAE 196/1994, uztailaren 4koa, KAE 11/1995,
urtarrilaren 16koa, KAE 111/1997, ekainaren 3koa, KAE 136/1998, ekainaren 29koa, KAE 229/1998,
abenduaren 1ekoa, KAE 19/1999, otsailaren 22koa, KAE 113/1999, ekainaren 14koa, KAE 96/1999,
maiatzaren 31koa eta KAE 17/2000, urtarrilaren 31koa. Doktrinan, inkongruentziaren ondoriozko
babes-gabezia aztertzen dute Bonafe-Schmitt, I., Díez-Paicazo Giménez, I., Fernández Ferrares, G.-k,
El derecho a la tutela jurisdiccional y el recurso de amparo. Una reflexión sobre la jurisprudencia
constitucional, Civitas, Madril, 1995, 77. or.; Gómez de Liaño, F., Álvarez de Linera, S., Pérez-Cruz
Martín, A. J., Roca Martínez, J. M., Hernández Galilea, J., Iglesias García, C.-k, Derecho procesal
laboral, op.cit., 96. or.; Palomar Olmeda, A.-k, “Un aspecto más de la tutela efectiva de los jueces y
tribunales: la incongruencia extra petita”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1993/58 zk., eta
Ríos Salmerón, B.-k, “Prescripción e incongruencia (Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 32/1992, de 18 de marzo)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1993/60 zk. Inkongruentziak berdintasun- eta kontradikzio-printzipioan dituen eraginak aztertzen ditu Cruz Villalón, J.-k,
“La incongruencia en el proceso laboral desde la perspectiva constitucional”, Derecho Privado y
Constitución, 1994/4 zk. Ildo beretik jurisprudentzian: KAE 191/1987, abenduaren 1ekoa, KAE
60/1990, martxoaren 29koa eta KAE 225/1991, azaroaren 28koa. Azkenik, kongruentziaren, xedapenprintzipioaren, kontradikzioaren eta epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidearen arteko
harremana aztertzen du González Biedma, E.-k, “Principio de congruencia en el proceso de trabajo y
derecho a la tutela judicial efectiva”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1989/39 zk.
89. Hitzez hitz Fernández Entralgo, J.-k, “La motivación de las resoluciones judiciales en la
doctrina del Tribunal Constitucional”, Poder Judicial, 1989/6 zk. Bikaintasunez, Igartua Salaverría,
I.-k, La motivación de las sentencias, imperativo constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madril, 2003, 25. or., italiar konstituzioa aipatuz, EKren 120.3 artikuluko betebeharra
«botere jurisdikzionala duten subjektu eta organoek beren erabakien kontu beren boterearen iturriari
emateko bidea» bezala definitzen du. Bere aldetik, Colomer Hernández, I.-k, La motivación de las
sentencias: sus exigencias constitucionales y legales, Tirant lo blanch, Valentzia, 2003, 35. or. eta
hur., motibazioaren barruan hiru dimentsio desberdintzen ditu: motibazioa, erabaki judizialaren
justifikazio legez; motibazioa, epaileak sententzia idatzi aurretik egiten dituen gogoeta juridiko
bezala, eta motibazioa, produktu edo diskurtso gisa.
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adierazten da, eta erabakia indarrean dagoen ordenamendu juridikoaren aplikazioaren isla —eta ez arbitrarietateen fruitu— dela argi geratzen da (EKren 9.3 art.);
era berean, helegiteen bitartez bere kontrol jurisdikzionala posible bihurtzen da.
Motibaziorik ezak epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea urratzea dakar90.
Ez du bermatzen epai bidezko babes eraginkorrerako eskubideak hartutako
erabakiaren egokitasuna, eta ezin berma daiteke bere oinarri juridikoetan edo/eta
aplikatu beharreko arauaren hautaketan akatsen bat ez egotea91.
Era berean, erabakiak beste sententzia batzuen irmotasuna edo gauza epaitua
errespetatu behar du. Kontrakoak epai bidezko babes eraginkorra urratuko luke92.
Gainera, epai bidezko babes eraginkorraren parte da prozesuari bukaera ematen dion
sententziaren irmotasuna, eta bere gauza epaituaren ondore edo efektua. Azkenak
ondorengo epaiketetan ebazpenaren ondorio juridikoak errespetatzeko beharra eta
erabakitako gatazka berriro epaile aurrera eramateko debekua dakar berekin93.
90. Oro har, motibatzeko beharrari buruz: KAE 150/1988, uztailaren 5ekoa, KAE 184/1988, urriaren 13koa, KAE 25/1990, otsailaren 19koa, KAE 199/1991, urriaren 28koa, KAE 210/1991, azaroaren
11koa, KAE 109/1992, irailaren 14koa, KAE 101/1992, ekainaren 25ekoa, KAE 27/1993, urtarrilaren
25ekoa, KAE 30/1994, urtarrilaren 27koa, KAE 32/1996, otsailaren 27koa, KAE 54/1997, martxoaren
17koa, KAE 184/1998, irailaren 28koa, KAE 35/2002, otsailaren 11koa eta KAE 128/2002,
ekainaren 3koa. Horren harira, Calamandrei, P.-k, Proceso y Democracia, op.cit., 115. or., motibazioa «funtzio jurisdikzionalaren “arrazionalizazioaren” ikurrik garrantzitsuena» bezala definitzen du.
Baita ere, Hernández Martín, V.-k, Independencia del Juez y desorganización judicial, op.cit., 149. or.
Geroago aztertuko den legez, lan-prozesurako motibazio beharra LPLren 97.2 artikuluan jasotzen da,
eta PZLren 218.2 artikuluaren zehaztapena da. Motibazio-faltak epai bidezko babes eraginkorrerako
eskubidea urratzen duela adierazten dute hurrengoek: KAE 8/1983, otsailaren 18koa, KAE 24/1990,
otsailaren 15ekoa, KAE 154/1995, urriaren 24koa, KAE 3/1996, urtarrilaren 15ekoa eta KAE 67/1997,
apirilaren 7koa. Elementu honetan indar egiten dute Fernández Entralgo, J.-k, “La motivación de las
resoluciones judiciales en la doctrina del Tribunal Constitucional”, op.cit., eta Desdentado Bonete, A.,
Mercader Uguina, J. R.-k, “Motivación y congruencia de las sentencias laborales en la doctrina del
Tribunal Constitucional”, Derecho Privado y Constitución, 1994/4 zk.
91. KAk aintzatetsi du honako hauetan: KAE 26/1990, otsailaren 19koa, KAE 127/1990,
uztailaren 5ekoa eta KAE 201/1994, uztailaren 4koa.
92. KAE 159/1987, urriaren 26koa, KAE 171/1991, irailaren 16koa, KAE 204/1991, azaroaren
30ekoa, KAE 179/1999, urriaren 11koa eta KAE 54/2000, otsailaren 28koa. Beraz, gauza epaitua,
Martínez Rodríguez, F.-k, “La eficacia jurídica de la sentencia colectiva y los procesos individuales
sobre idéntico objeto (Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1994, de 17 de enero)”,
Relaciones Laborales, 1994/1 bol., adierazten duen legez, ziurtasun eta bake juridikoa gordetzea
helburu duen erakundea da. Ferreres Comella, V.-ren, “El tratamiento procesal de la cosa juzgada en
la reciente jurisprudencia española”, Justicia 1990/4 zk., esanetan, gauza epaituaren oinarria prozesua
bera da; izan ere, prozesua eraginkorra izateko derrigorrezkoa baita epaileen pronuntziamenduak
memento batetik aurrera aurkaezinak izatea. Ideia bera garatzen dute Montero Aroca, J.-k, “Cosa
juzgada, jurisdicción y tutela judicial”, op.cit., eta Cachón Villar, P.-k, “La excepción de la cosa
juzgada en el proceso laboral”, Revista General de Derecho, 1997/634.-635. zk.
93. Hurrengoetan irakur daiteke: KAE 159/1987, urriaren 26koa, KAE 12/1989, urtarrilaren
25ekoa, KAE 92/1993, martxoaren 15ekoa, KAE 23/1994, urtarrilaren 27koa, KAE 135/1994, maiatzaren 9koa eta KAE 106/1995, uztailaren 3koa.

64

Lan-zuzenbide jurisdikzionala. Azterketa objektiboa eta kritikoa

5. Ebazpenaren betearazpenerako eskubidea
Konstituzioak berak (118. artikuluan, BJLOren 17.2 artikuluan errepikatua)
sententziak eta epaile eta auzitegien gainerako erabakiak betetzeko betebeharra
ezartzen du, erga omnes lostesleak diren heinean. Eta borondatez betetzen ez
badira, betearazpena egingo da. Exekuzioak borondatez bete ez den sententzia baten
derrigorrezko betetzea dakar; erabaki baten eraginkortasunerako eskuduna den organo jurisdikzionalak egin beharreko jarduerarako eskubidea da. Beraz, exekuzioa
edo betearazpena funtzio jurisdikzionalaren edukia ere da bada (EKren 117.3 art.
eta BJLOren 2.1 art.), eta gainera, oso garrantzitsua zuzenbidezko estatu batean;
izan ere, exekuziorik ezean, epaileen erabakiak eta horiek jasotzen dituzten eskubide-aintzatespenak asmo hutsetan geratuko lirateke. Beste hitz batzuetan, jurisdikzio-organo batek emandako mamiari buruzko pronuntziamendua bete egin behar
da, borondatez edo derrigorrez, bestela herritarrari eskainitako babesa erangikorra
ez baita94.
Jurisprudentzian ez dago argi prestazio zehatzak prestazio orokor edo diruzko
bihurtzea epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidearen barne dagoen ala ez.
Nahiz eta sententzia batzuek aipatutako aukera ukatu —ondorengo batzuek
prestazio zehatzak prestazio orokor edo diruzko bihurtzea—, eraldaketa hori justifikatzen duen arrazoirik bada, epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidearen
parte dela aitortzen dute95.
94. Ugaria da jurisprudentzia zentzu honetan: KAE 26/1983, apirilaren 13koa, KAE 67/1984,
ekainaren 7koa, KAE 106/1985, urriaren 7koa, KAE 167/1987, urriaren 28koa, KAE 92/1988, maiatzaren 23koa, KAE 119/1988, ekainaren 20koa, KAE 148/1989, irailaren 21ekoa, KAE 152/1990,
urriaren 4koa, KAE 142/1992, urriaren 13koa, KAE 194/1993, ekainaren 14koa, KAE 39/1995,
otsailaren 13koa, KAE 57/1995, martxoaren 6koa, KAE 9/1996, urtarrilaren 29koa, KAE 18/1997,
otsailaren 10ekoa, KAE 163/1998, uztailaren 14koa, KAE 202/1998, urriaren 14koa, KAE 108/1999,
ekainaren 4koa, KAE 53/2000, otsailaren 28koa eta KAE 3/2002, urtarrilaren 14koa. Elementu honetan
egiten du indar, Sainz de Robles Rodríguez, F.C.-k, “El modelo de juez en la Constitución (Discurso
oral pronunciado por el Excmo. Sr. D. Federico Carlos Sainz de Robles Rodríguez, Presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, con motivo de la apertura del año
judicial 1984-1985)”, Revista del Poder Judicial, 1984/13 zk., hau esanez: «Ez da nahikoa (…)
eskubidea adieraztea, adierazpen hori gizarte-errealitatean egikaritzea beharrezkoa da —nola egin
adieraziz—, era argian, kosturik txikienarekin eta ahalik eta lasterren». Ideia bera errepikatzen dute,
zuzenbidezko estatu batean bere garrantzia azpimarratuz, Fernández López, M. F.-k, “El derecho a la
ejecución de las sentencias: procesos de despido y de conflictos colectivos”, Derecho Privado y
Constitución, 1994/4 zk.; Salgado Carrero, C.-k, “El derecho a la ejecución de las sentencias como manifestación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”, Revista del Poder Judicial, 1998/51
zk.; Cabero Morán, E., Nevado Fernández, M. J.-k, “Ejecución de sentencias laborales y tutela
judicial efectiva”, Derecho Privado y Constitución, 1994/4 zk.; Alférez del Moral, D., Escudero
Moratalla, J. F.-k, La ejecución laboral, Bosch, Bartzelona, 2003, 20. or., eta Salinas Molina, F.-k,
“La ejecución en la jurisprudencia constitucional”, Cuadernos de Derecho Judicial, 1996/17 zk.
95. Lehenengoen artean, KAE 58/1983, ekainaren 29koa eta KAE 67/1984, ekainaren 7koa. Geroagokoen artean, KAE 149/1989, irailaren 22koa, KAE 194/1991, urriaren 17koa, KAE 247/1993,
ekainaren 19koa, KAE 322/1994, azaroaren 28koa eta KAE 18/1997, otsailaren 10ekoa. Egoera
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6. Helegiteetarako eskubidea
Ordena jurisdikzional zibilean, administratiboan eta gizarte-ordenan, epai
bidezko babes eraginkorrerako eskubideak ez dakar berekin legelariak auzialdiko
sententziaren kontra helegitea aurreikustea. Helegitea zigor-arloan da soilik
derrigorrezkoa96. Hala ere, legelariak helegite horiek aurreikusten baditu, arruntak
edo bereziak, haiek jartzeko eskubidea, betiere legeak ezarritako betekizun
prozesalak errespetatuz, epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidearen edukiaren parte dira, eta bere onarpenari desegokiak diren oztopoak ezin zaizkio jarri97.
Edozein kasutan, helegite baten ez-onartze edo ukapenak ez du epai bidezko babes
eraginkorrerako eskubidea urratzen, erabaki hori legearekin bat eta haren interpretazio egokiarekin (aldekoa eta arrazoitua) egiten bada98.
zehatza aztertzendute Pardo Iranzo, V.-k, Ejecución de sentencias por obligaciones de hacer y de no
hacer, Tirant lo blanch, Valentzia, 2001, 50.-56. or., eta García Pons, E.-k, Ejecución de sentencia. El
derecho a la ejecución de sentencia como manifestación prestacional de contenido fundamental del derecho a la tutela judicial según la doctrina del Tribunal Constitucional, PPU, Bartzelona, 1995, 77. or.
96. Ez du eskubide hau esanbidez aintzatesten Konstituzioak. Eskubide hau Eskubide Zibil eta
Politikoen Nazioarteko Itunaren 14.5 artikuluan aintzatesten da espresuki eta gure ordenamenduan
EKren 10.2 artikuluaren bitartez aplikatzen da. Aipatutako itunaren 14.5 artikulua aztertzen du
Montero Aroca, J.-k, “Tutela judicial y derecho al recurso en el proceso penal (Sobre los errores de la
doctrina, la falta de sistema legal y la incomprensión de la jurisprudencia constitucional)”, Revista
del Ministerio Fiscal, 1997/4 zk. Era berean, KAk berak aintzatetsi du zigor-prozesuan bigarren
auzialdi baten beharra: KAE 140/1985, urriaren 21ekoa, KAE 7/1986, urtarrilaren 21ekoa eta KAE
20/1989, urtarrilaren 31koa. Gaia azaltzen dute Sempere Navarro, A.V.-k, “Sobre la conexión entre
incongruencia omisiva de la sentencia y conducta procesal del perjudicado (Comentario a la
Sentencia del Tribunal Constitucional 128/1992, de 28 de septiembre)”, Revista Española de
Derecho del Trabajo, 1993/61 zk., eta Varela Gómez, B.J.-k, “El derecho al recurso en la doctrina
del Tribunal Constitucional”, Justicia, 1991/1 zk.
97. Jurisprudentzian arras ongi frogatutako kontua: KAE 157/1989, urriaren 5ekoa, KAE 29/1990,
otsailaren 26koa, KAE 20/1991, urtarrilaren 31koa, KAE 108/1992, irailaren 14koa, KAE 143/1992,
urriaren 13koa, KAE 161/1992, urriaren 26koa, KAE 37/1995, otsailaren 7koa, KAE 58/1995,
martxoaren 10ekoa, KAE 71/2002, apirilaren 8koa eta KAE 164/2002, irailaren 17koa. Baita, aho
batez, doktrinan: Armenta Deu, T., “El derecho a los recursos: su configuración constitucional”,
Revista General del Derecho, 1994/598.-599. zk.; Varela Gómez, B., “El derecho al recurso en la
doctrina del Tribunal Constitucional”, op.cit.; Desdentado Bonete, A., “Sobre la tramitación del
recurso de queja, la subsanación de defectos procesales y el derecho a la tutela judicial efectiva (Un
comentario a la sentencia 72/1992, de 13 de mayo, del Tribunal Constitucional)”, Revista Española de
Derecho del Trabajo, 1993/58 zk.; Rodríguez-Piñeiro Arroyo, M. C., “Derecho al recurso y
exigencias formales en el proceso laboral”, Relaciones Laborales, 1987/1 bol., eta Sempere Navarro,
V., “Sobre la subsanación del omitido nombramiento de letrado en orden al recurso de suplicación”,
Revista Española de Derecho del Trabajo, 1991/47 zk.
98. Noski, kontrako kasuan, bai. Horrela ulertzen dute honakoek: KAE 66/1992, apirilaren 29koa,
KAE 108/1992, irailaren 14koa, KAE 115/1992, irailaren 14koa eta KAE 9/1992, urtarrilaren 16koa. Puntu hau garatzen dute, beste batzuen artean, Gil-Robles, A.-k, Los nuevos límites de la tutela judicial efectiva, Centro de Estudios Constitucionales, Madril, 1996, 126. or.; Saavedra Gallo, P.-k, “El derecho de
acceso al sistema de los recursos”, AAAA, XIII Jornadas de Estudio sobre los Derechos Fundamentales
y Libertades Públicas, 1. bol., Ministerio de Justicia, Madril, 1993, 355. or. eta hur., eta De Diego Díez,
L. A.-k, El derecho de acceso a los recursos. Doctrina jurisprudencial, Colex, Madril, 1988, 43. or.
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7. Kautelazko babeserako eskubidea
Adierazpen-prozesua eta betearazpen-prozesua, bereziki haien garapenerako
eta izapidetzerako behar den denborari so eginez gero, epai bidezko babes eraginkorra lortzeko nahikoa ez dela gerta daitezke. Horregatik, kautela-prozesua epai
bidezko babes eraginkorrerako eskubidearen parte da. Azken prozesu horren xedea
beste prozesu baten, adierazpenezkoa zein exekutiboa, erabakiaren eraginkortasuna bermatzea da, eta horretarako kautelazko neurriak aurreikusten eta erabakitzen dira99. Neurri horiek, haien eraginkortasuna bermatzeko, beste alderdiari
entzun gabe erabaki daitezke, behin-behinekoak dira eta prozesu nagusian zehar
alda daitezke100. Lan-prozesuan erabiltzen den kautelazko neurri bat aipatzekotan,
prebentziozko enbargoa aipatu behar da. Lerro batzuk aurrerago egingo da indar
kautelazko babesean.
2.5. LAN-PROZESURA JOTZEN DUEN HERRITARRAREN BESTE
BERME BATZUK (EK-REN 24.2 ART.)
EKren 24.2 art. herritarrarentzat berme konstituzional prozesal batzuk aurreikusten
ditu. Berme horiek epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidearen parte dira,
horregatik haiek urratuz gero, aipatutako eskubidea urratzen da101. Nahiz eta, oro
99. Horrela aldarrikatzen da jurisprudentzian: KAE 66/1984, ekainaren 6koa, KAE 115/1987, uztailaren 7koa, KAE 237/1991, abenduaren 12koa, KAE 14/1992, otsailaren 10ekoa, KAE 148/1993, apirilaren 29koa, KAE 39/1995, otsailaren 13koa eta KAE 78/1996, maiatzaren 20koa. Ramos Méndez,
F.-k, Enjuiciamiento Civil, II. bol., Bosch, Bartzelona, 1997, 723. or., azaltzen duenez, epailearen azken
erabakia eragingabekoa izan dadila ekiditea dute helburu kautela-neurriek. EKren 24. artikuluaren
eraginkortasunak kautelazko babesaren arauketa galdatzen duela azpimarratzen du Cucarella Galiana,
L. A.-k, “Constitución y tutela cautelar. Una revisión de las aportaciones de la jurisprudencia y
doctrina italianas”, Revista de Derecho Procesal, 1998/1 zk., eta baita “Medidas cautelares previas al
laudo arbitral: una revisión de la jurisprudencia reciente”, Tribunales de Justicia, 1997/3 zk. ere.
100. Oinarri jurisprudentzialarekin horrela demostratzen du Picó i Junoy, J.-k, Las garantías constitucionales del proceso, op.cit., 74. or. Demandatuari entzuteari buruz, Jiménez-Asenjo González, E.rekin, “Las medidas cautelares en la LPL y en la LEC”, Estudios Jurídicos. Cuerpo Secretarios
Judiciales, 2002/2 zk., nabarmendu behar da, arau orokor gisa, kautelazko neurriak erabaki aurretik
demandatuari entzungo zaiola, horretarako alderdiak bista batera deitu ondoren, eta honetan bakoitzak
nahi duena alegatu eta frogatuko du (PZLren 733.1 eta 734. art.), nahiz eta salbuespenezko egoera
batean (premia edo neurriaren eraginkortasuna) neurria demandatuari entzun gabe eman daitekeen
(PZLren 733.2 art.). Bigarren kasuan, demandatua neurriaren kontra agertu ahal izango da.
Horretarako, 20 eguneko epea ematen zaio neurria hartzen denetik zenbatuta. Neurria eskatu duen
demandatzaileari entzun ondoren eta bista bat egin ostean, auzitegiak egoki deritzona erabakiko du
(PZLren 739.-742. art.).
101. KAE 22/1982, maiatzaren 12koa, KAE 101/1987, ekainaren 15ekoa, KAE 32/1988, otsailaren 29koa eta KAE 27/1995, otsailaren 6koa. Berme hauei Guerra San Martín, J.G.-k, Lecciones de
Derecho Procesal. Introducción, op.cit., 312. or., «prozesuaren printzipio politikoak» deritze,
eskubide subjektibo publikoak direla nabarmenduz. Berme horiek gutziek Sáez Lara, C.-k, La tutela
judicial efectiva y el proceso laboral, op.cit., 28. or., dioenez «prozesu justu baterako» eskubidea
osatzen dute, nahiz eta berariaz zigor-prozesurako aurreikusi. «Behar den prozesuaz» mintzo da
Esparza Leibar, I., El principio del proceso debido, Bosch, Bartzelona, 1995.
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har, zigor-epaiketarako eta akusatuaren defentsan aurreikusita egon, horietako
batzuk lan-prozesuan ere aplikatzen dira. Egin diezaiogun so, laburki bada ere,
horietako bakoitzari.
a) Legeak aurretik zehaztutako epaile arrunterako eskubidea
Oinarrizko eskubidea izateaz gain, ahalmen jurisdikzionalaren printzipio
informatzaile bat da, prozesu eta ordena jurisdikzional orotan aplikagarri102.
Eskubide honen bi alderdi desberdindu behar dira. Batetik —bere alderdi positiboa
da— herritarrari prozesua eragiten duen egintza gauzatu baino lehen, legeak
sortutako organo jurisdikzional batean diharduen, jurisdikzioduna eta eskuduna
den epaile independente eta inpartzial batek egindako epaiketa justua bermatzen
dio. Bestetik —EKren 117.6 artikuluan aintzatetsitako alderdi negatiboa—, salbuespenezko «ad hoc» edo ex post ipso organo jurisdikzionalak sortzea debekatzen
du103. Hala ere, eskubide honek ez du ukatzen epai-organonen artean kasuak
banatzeko eskuduntza-arau bereziak ezartzeko aukera104.
b) Letratuaren defentsarako eta laguntzarako eskubidea
Legeak eratutako eskubide honek herritarrari zuzenbidean teknikoa edo
aditua den pertsona baten defentsa eta laguntza bermatzen dio, prozesuaren
aurretik eta prozesuan zehar. Zehazki, prozesu jurisdikzionala gauzatzen ari den
bitartean, herritarrari bere uziak argudioekin oinarritzeko eskubidea eta kontrakoak
bere uziak oinarritzeko emandako argudioak errefusatzeko eskubidea aintzatesten
zaizkio. Horrela da, inolako baldintzarik gabe, prozesu eta ordena guztietan, baita
bakuntasunagatik edo garrantzia txikiagatik abokatua derrigorrezkoa ez den

102. KAE 101/1984, azaroaren 8koa, KAE 97/1987, ekainaren 10ekoa, KAE 56/1990, martxoaren
29koa, KAE 39/1994, otsailaren 15ekoa, KAE 131/2001, ekainaren 7koa eta KAE 181/2004, azaroaren 2koa. Jurisprudentziarekin printzipio hau ordena guztietan aplikagarri gertatzen dela demostratzen du De Diego Díez, L. A.-k, El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, op.cit., 45.
or. Iragan historikoan eskubide hau ikusten da 1791ko Frantziako Konstituzioaren 4. artikuluan eta
Espainiako 1812ko Kadizko Konstituzioaren 247. artikuluan.
103. Eskubide honen bi alderdi hauek honako sententzia hauetan desberdintzen dira: KAE
47/1983, maiatzaren 31koa, KAE 137/1994, maiatzaren 9koa, KAE 171/1994, ekainaren 7koa, KAE
6/1997, urtarrilaren 13koa eta KAE 64/1997, apirilaren 7koa. Doktrinan desberdinketa hau egiten
dute Diéz-Picazo Giménez, I.-k, “El derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la
ley”, Revista Española de Derecho Constitucional, 1991/31 zk.; Gimeno Sendra, V.-k, Constitución
y proceso, op.cit., 56. or.; Ruíz Ruíz, G.-k, El derecho al juez ordinario en la Constitución Española,
Civitas, Madril, 1991, 137. or., eta De la Oliva Santos, A.-k, Los verdaderos tribunales en España:
legalidad y derecho al juez predeterminado por la ley, Centro de Estudios Ramón Areces, Madril,
1992, 115. or.
104. Horrela jasotzen da jurisprudentzian: KAE 33/1989, otsailaren 13koa eta KAE 76/1992,
maiatzaren 14koa. Doktrinan, Burgos Ladrón de Guevara, J., El juez ordinario predeterminado por
la ley, op.cit., 43. eta 44. or.
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kasuetan ere105. Era berean, eskubide honek, legeak aurrikusitako ingurumarietan,
ofiziozko abokatu baterako eskubidea dakar berekin, eta ingurumari horietan
ofiziozko abokatu hori ukatuz gero, eskubide hau urratzen da. Eskubide hau ere
urratzen da abokatua askatasunez izendatzeko borondatea oztopatzen edo ukatzen
denean, eta ondorioz, babes-gabezia izaten da106.
c) Herritarrek beren kontra formulatutako akusazioaren berri izateko eskubidea
Zigor-prozesurako pentsatutako eskubide bat da107. Printzipio akusatorioarekin estuki loturik, antzinako zigor-prozesu inkisitorioa debekatzen du: orain ezin
da prozesu bat burutu akusatuak bere kontrako karguak ezagutu gabe, eta presiobide hori erabat debekatuta dago. Egun, eta EKren 24.2 artikuluan jasotako eskubide honetan oinarrituta, akusatuak, lehenengo mementotik, atxilotzearen unetik
(gertatzen bada), bere akusatu-egoera ezagutzeko eskubidea du, baita atxilotzeko
arrazoiak ere, kontradikziozko defentsa bat prestatzeko ezinbesteko tresna baita108.
d) Beharrezkoak ez diren atzerapenik gabeko eta berme guztiekin hornitutako
prozesu publiko baterako eskubidea
Eskubide hau hiru elementuk osatzen dute: (1) prozesu publiko baterako eskubideak, (2) beharrezkoak ez diren atzerapenik gabeko prozesu baterako eskubideak, eta (3) berme guztiekin hornitutako prozesu baterako eskubideak. Hiru
elementuok aztertuko dira ondoren.
Prozesu publiko baterako eskubideak jarduera prozesalen publizitatearen
aldarrikapena dakar berekin. Nazioarteko mailan (Giza Eskubideen Europar
Hitzarmenaren 6.1 art., Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunaren 14. art.
eta Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren 11. art.) eta estatuan (EKren 120.1
artikuluan eta hainbat lege prozesaletan, hala nola BJLOren 232. art., PZLren
138. art. eta PKLren 680. art.) aintzatetsia, eskubide hau ez da absolutua. Salbuespenak izan, baditu. EKren 120.1 artikulua «prozedura-legeetan jasotako» salbues105. KAE 71/1990, apirilaren 5ekoa, KAE 29/1995, otsailaren 6koa, KAE 92/1996, maiatzaren
27koa, KAE 114/1998, ekainaren 1ekoa, KAE 217/2000, irailaren 18koa eta KAE 22/2001,
urtarrilaren 29koa. Estatu demokratiko batean elementu honen garrantzia azpimarratzen du Picó i
Junoy, J.-k, Las garan-tías constitucionales del proceso, op.cit., 102. or.
106. KAE 188/1991, urriaren 3koa, KAE 162/1993, maiatzaren 18koa, KAE 91/1994, martxoaren
21ekoa eta KAE 120/1997, uztailaren 1ekoa.
107. Nahiz eta beste arlo batzuetara, horien artean lan-arlora, zabaltzeko joera ematen dela nabaritzen den. Horrela erakusten du KAE 44/1983, maiatzaren 24koak. Oro har, printzipio akusatorioan
indar egiten dute Armenta Deu, T.-k, Principio acusatorio y Derecho Penal, Bosch, Bartzelona, 1995;
Martínez Arrieta, A.-k, La nueva concepción jurisprudencial del principio acusatorio, Comares, Granada, 1994, eta Ruiz Vadillo, E.-k, El principio acusatorio y su proyección en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, Actualidad Civil, Madril, 1994.
108. KAE 83/1992, maiatzaren 28koa, KAE 95/1995, ekainaren 19koa eta 36/1996, martxoaren
11koa.
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penez mintzo da, eta KAk legeak horrela jasotzean prozesuaren publizitatea
moralitate edo ordena publikoko arrazoiengatik muga daitekeela dio109. Edozein
kasutan, prozesuaren publizitateak alderdiak kontrol publikotik at geratzen den
justizia batetik babestu nahi ditu, komunitate osoan justiziarengan konfiantza
zabaltzen duen heinean110.
Beharrezkoak ez diren atzerapenik gabeko prozesu baterako eskubideak, aldiz,
denbora elementua epai bidezko babes eraginkorrean sartzen du. Ez da horren
xedea izapidetze prozesalaren bizkortasun zorrotza, epe guztiak zehazki betetzen
direla, bermatzea. Eskubide honen helburua justifikaziorik gabeko atzerapenik ez
duen justizia bermatzea da; justizia «arrazoizko epean» ematea, alegia, atzerapenarekin lortzen edo ematen den justizia ez delako justizia111. Beraz, edozein atzerapen

109. KAE 62/1982, urriaren 15ekoa, KAE 96/1987, ekainaren 10ekoa, KAE 176/1988, urriaren
4koa eta KAE 65/1992, apirilaren 29koa. Publizitatea mugatzen duten elementu hauek aztertzen
dituzte, García Rodríguez, M.H.-k, “Garantías fundamentales del proceso justo: la publicidad”,
Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, 1992/1 zk., eta Pedraz Peñalva, E.-k, “Notas sobre
publicidad y proceso”, Poder Judicial, 1986/11 zk.
110. Zentzu honetan, ia hitzez hitz KAE 96/1987, ekainaren 10ekoa eta KAE 65/1992, apirilaren
29koa. Doktrinan, Pedraz Penalva, E.-k, Constitución, jurisdicción y proceso, op.cit., 215. or.,
prozesuaren publizitatearen beharrizana defendatzen du, gizarteak justizia baloratzeko eta legearen
«egia» kontrolatzeko ezinbestekotzat hartuta. Antzeko arrazoiak eta Botere Judizialaren gardentasuna
aipatuz, Fernández de Oliveira, R.-k, “Medidas para hacer efectivo el acceso a la justicia”, Poder
Judicial, 1994/33 zk., publizitatea «estatu demokratikoaren atributua» dela esaten du. Ildo beretik,
García Rodríguez, M.H.-k, “Garantías fundamentales del proceso justo: la publicidad”, op.cit.
Publizitatea kontradikzioarekin eta alderdiek beren defentsa egikaritzeko aukerarekin erlazionatzen
ditu, Pedraz Penalva, E.-k, “Publicidad y derecho al debido proceso. Publicidad y derecho de acceso
a la información contenida en los ficheros de datos jurisdiccionales”, Revista General del Derecho
1997/631 zk. Azkenik, grafikoki, De Mendizábal Allende, R.-k, “Calidad de vida y sistema judicial”,
Actualidad Administrativa, 1993/18 zk., «eztabaida judizialen publizitate barik benetako justizia ezin
egin daitekeela» dio.
111. Azken baieztapena, bere formulazioan oso zorrotza, ahobatezko jurisprudentziak (KAE
7/1995, urtarrilaren 10ekoa, KAE 20/1995, urtarrilaren 24koa, KAE 10/1997, urtarrilaren 14koa, KAE
109/1997, ekainaren 2koa, KAE 195/1997, abenduaren 19koa, KAE 140/1998, ekainaren 29koa, KAE
43/1999, martxoaren 22koa eta KAE 125/1999, ekainaren 28koa) eta doktrinak egiten dute. Azken
horren eremuan, denen artean, Climent Durán, C., “Sobre las dilaciones indebidas: el descarte constitucional de una determinada solución judicial. Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional
148/94, de 12 de mayo (BOE núm. 140)”, Revista General de Derecho, 1994/598-599 bol.; Fernández-Viagas Bartolomé, P., El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, Civitas, Madril, 1994,
78. or.; García Pons, E., “Contenido esencial del derecho a un proceso dentro de un plazo razonable o
sin dilaciones indebidas”, Revista General de Derecho, 1996/627 zk.; Ruíz Vadillo, E., “Algunas breves consideraciones sobre los indicios, las presunciones y la motivación de las sentencias”, Poder
Judicial, 1986/3 zk.; Marín Castán, M. L., “La polémica cuestión de determinación del ‘plazo razonable’ en la administración de justicia”, Revista Española de Derecho Constitucional, 1984/10 zk.;
Gimeno Sendra, V., Constitución y proceso, op.cit., 137. or.; Prieto Rodríguez, J.I., Dilaciones
indebidas y derecho penal (causas y remedios. Crítica a las soluciones jurisprudenciales arbitrales),
Akal/Iure, Madril, 1997, 9. or., eta Revenga Sánchez, M., Los retrasos judiciales: ¿cuándo se vulnera
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eta epe prozesalak ez betetzea ez da beharrezkoa ez den atzerapena. KAk, Giza
Eskubideen Europar Auzitegiari jarraituz, atzerapena zehazteko, kasuaren konplexutasuna, auzitegien eta alderdien jarduera, prozesuaren iraupena, baliabideak…
kontuan hartu behar direla esan du112. Behin sortuta, logikoki, atzerapen hori ezin
daiteke konpondu, eta justiziaren funtzionamendu anormalaren ondoriozko kalteordainak jasotzeko eskubidea sortzen da (EKren 121. art.)113.
el derecho a un proceso sin dilaciones?, Tecnos, Madril, 1992, 11. or. Doktrina eskubide honen
—García Pons, E., Responsabilidad del Estado: la justicia y sus límites temporales, Bosch,
Bartzelona, 1997, 98. or., eskubide publiko subjektibo bat, botere publikoen aurreko uzi bat,
prestazio-eskubide bat, estatuak duen betebeharra delako eta berme instituzionala— eta epai bidezko
babes eraginkorrerako eskubide orokorraren arteko harremana zein den azaltzen ahalegintzen da.
González Ortega, S.-k, “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (Comentario a la STC
139/1990, de 17 de septiembre)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1991/48 zk., aipatutako
bi eskubideak desberdintzea ezinbestekotzat jotzen du «nahiz eta biak estuki loturik egon, azken
horren asetzea epaile-ebazpena ematen denean —berandu bada ere—, bakarrik ematen delako».
Aldiz, beharrezko atzerapenik gabeko prozesurako eskubidea «urratu egiten da epai-erantzuna
justifikazioarik gabe edo larregi atzeratzen denean, berandu emandako epai erantzunak sortutako
urratzea konpon ezina baita». Ildo beretik, Gimeno Sendra, V., “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”, Justicia, 1986/1 zk.; Gómez Santamaría, M. A., “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas como derecho fundamental”, Justicia, 1990/4 zk.; Moreno Millán, C., “El derecho a un
proceso sin dilaciones indebidas”, Procuradores, 1993/30 zk., eta Pérez Muñoz, M., “El derecho a un
proceso sin dilaciones indebidas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, La Ley, 1991/4
bol. Egile hauek jurisprudentzia dute bere alde: KAE 26/1983, apirilaren 13koa, KAE 36/1984,
martxoaren 14koa, KAE 5/1985, urtarrilaren 23koa, KAE 133/1988, uztailaren 4koa, KAE 180/1996,
azaroaren 12koa, KAE 21/1998, urtarrilaren 27koa, KAE 78/1998, martxoaren 31koa, KAE
160/2004, urriaren 4koa eta KAE 166/2004, azaroaren 16koa.
112. KAE 139/1990, azaroaren 17koa, KAE 73/1992, maiatzaren 13koa, KAE 215/1992, abenduaren 1ekoa, KAE 69/1993, martxoaren 1ekoa, KAE 324/1994, abenduaren 1ekoa, KAE 125/1999,
ekainaren 28koa, KAE 160/2004, urriaren 4koa eta KAE 166/2004, azaroaren 16koa. Elementu hauen
azterketa sakona egiten dute Riba Trepat, C.-k, La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas, Bosch, Bartzelona, 1997, 101. or.; Sagardoy Bengoechea, J. A. eta Del valle, J. M.-k,
“Una nota sobre el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (A propósito de la Sentencia del
Tribunal Constitucional 49/1991, de 11 de marzo)”, Revista Española de Derecho del Trabajo,
1992/52 zk.; Belloch Julbe, J. A.-k, “Las dilaciones indebidas”, Jueces Para la Democracia.
Información y Debate, 1989/7 zk.; Esparza Leibar, I., Etxeberria Guridi, J. F.-k, “Artículo 6. Derecho
a un proceso equitativo”, op.cit., 146. or. eta hur., Pedraz Penalva, E.-k, “El derecho a un proceso sin
dilaciones indebidas”, Poder Judicial, 1996/43-44 zk., eta García Pons, E.-k, “Contenido esencial del
derecho a un proceso dentro de un plazo razonable o sin dilaciones indebidas”, op.cit. Kari horiek
aztertzeaz gain, Giza Eskubideen Europear Auzitegiaren jurisprudentzia ugari aurkezten du Perelló
Doménech, I.-k, “Sobre el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”, Jueces Para la Democracia. Información y Debate, 2000/39 zk. Kari hauek onartzen dituzte, baina KAren jurisprudentzia
europar testura mugatu izana kritikatzen dute; haien ustez jurisprudentzia konstituzionalak eduki
zabalagoa izan beharko luke (adibidez, epe prozesalak betetzeko oinarrizko eskubidea aintzatetsiz),
Barceló i Serramalera, M., Días-Maroto y Villarejo, J.-k, “El derecho a un proceso sin dilaciones
indebidas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, Revista del Poder Judicial, 1997/46 zk.
113. KAE 5/1985, urtarrilaren 23koa, KAE 35/1994, urtarrilaren 31koa eta KAE 125/1999, ekainaren 28koa. Beharrezkoak ez diren atzerapenen ondoriozko ondare-erantzukizunean sakontzen dute García Pons, E.-k, Responsabilidad del Estado: la Justicia y sus límites temporales, op.cit.; López Muñoz,
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Azkenik, berme guztiekin hornitutako prozesuaz mintzatzea errepikapen
hutsa da, egileek eta jurisprudentziak esaten dutenez, eskubide hau EKren berme
orokorrarekin ezkondu behar baita114. Baina gainera, eta hona hemen berrikuntza,
berme guztiekin hornitutako prozesurako eskubide hau, EKren 10.2 artikuluaren
bidetik, nazioarteko testuetan jasotako eskubide eta berme prozesalekin ezkondu
da, eta horrela gure ordenamendu juridikora berariaz EKren 24. artikuluan jasotzen
ez diren eskubideak eta bermeak ekarri ditu115. Zenbait egilek eskubide hori
beharreko prozesurako eskubidearekin («due process of law») ezkontzen dute116.
e) Norberaren defentsarako egokiak diren froga-bideak erabiltzeko eskubidea
Ordena eta prozesu guztiei aplikagarri, eskubide honek herritarrari bermatzen
dio erabili nahi dituen froga guztiak onartu eta garatuko direla, frogatu nahi diren
egitateak frogatzeko egokiak badira betiere117. Beraz, legeak egituratutako eskubiR.-k, Dilaciones indebidas y responsabilidad patrimonial en la Administración de Justicia, Comares,
Granada, 1996; Rifa Soler, J. M.-k, “Responsabilidad patrimonial del Estado por el anormal
funcionamiento de la Administración de Justicia y por error judicial”, Revista General de Derecho,
1995/613-614 zk., eta Gimeno Sendra, V.-k, “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”,
AAAA (Koor. Moreno Catena, V.), Problemas actuales de la justicia. Homenaje al Profesor
Gutiérrez-Alviz y Armario, op.cit., 180.-182. or. Benetazko kasu bat erabiltzen du eskubide honen
urraketaren ondoreak azaltzeko, Belloch Julbe, J. A.-k, “Sobre el derecho constitucional a un proceso
sin dilaciones indebidas”, Jueces Para la Democracia. Información y Debate, 1989/6 zk.
114. Zentzu honetan, Díez-Picazo Giménez, I.-k, “El artículo 24 de la Constitución y la aplicación
del Derecho procesal: breve reflexión sobre algunas cuestiones pendientes en la interpretación de un
precepto capital”, Tribunales de Justicia, 1998/6 zk., herritarrek eta KAk berak berme guztiekin
hornitutako prozesurako eskubidea EKren 24. artikuluko eskubideen gehiketa gisa erabiltzea asko
kritikatzen du, horrela jokatuz eskubide hura eduki gabe uzten delako. Antzeko iritziarekin, Bandrés
Sánchez-Cruzat, J. M., Derecho Fundamental al proceso debido y el tribunal constitucional,
Aranzadi, Iruñea 1992, 37. or. eta García Blasco, J., “El derecho procesal laboral en la Jurisprudencia
del tribunal Constitucional”, AAAA (Zuz. Martín-Retortillo Baquer, L.), De la jurisprudencia del
Tribunal constitucional, Institución Fernando el Católico, Zaragoza 1985, 326. or.
115. Alderdien berdintasun prozesala edo epaile-inpartzialtasuna kasu: KAE 66/1989, apirilaren
17koa, KAE 162/1993, maiatzaren 18koa eta KAE 125/1995, uztailaren 24koa.
116. Denen ordezkari, Esparza Leibar, I., El principio del proceso debido, op.cit., 242. eta 243. or.,
zeinak printzipio hau «gure herrian zuzenbidezko estatuaren adierazpen jurisdikzionala» dela
mantentzen duen, bere edukia EKren 24. artikulutik harago joanik. Teoria bera mantentzen du Pedraz
Penalva, E.-k, “Publicidad y derecho al debido proceso. Publicidad y derecho de acceso a la
información contenida en los ficheros de datos jurisdiccionales”, op.cit.
117. Betekizun horiek jurisprudentzian jasotzen dira: KAE 158/1989, urriaren 5ekoa, KAE 87/1992,
ekainaren 8koa eta KAE 181/1995, abenduaren 11koa. Sanchís Crespo, C.-k, “El derecho fundamental
a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (un recorrido por la jurisprudencia
constitucional)”, Tribunales de Justicia, 1998/5 zk., eskubide hau osatzen duten 4 elementuak
desberdintzen ditu: froga proposatzeko eskubidea, proposatutako froga egokiak onartuak izateko
eskubidea, ez-onartze motibatu, arrazional eta ez-arbitrario baterako eskubidea eta onartutako froga
praktikatzeko eskubidea. Gogoratu, testuinguru honetan, BJLOk (11. art.) eta PZLk (287. art.) froga
ez-zilegia, oinarrizko eskubide bat urratuz lortzen dena, debekatzen dutela. Lan-prozesuan, gainera,
del Rey Guanter, S.-rekin, “Nuevas técnicas probatorias, obtención ilícita de la prueba y derechos
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de bat da, kasuan kasuko prozesuaren araudiaren menpe eta legegileak ezartzen
dituen muga guztiekin, eta muga horiek betiere eskubide honen alde interpretatu
behar dira118. Auzitegi arruntek erabakiko dute alderdiek proposatutako frogak
egokiak diren edo ez, eta froga onartzen ez duen erabakia beti motibatu behar dute.
Horrela, KAk soilik epaiketa bat berrikus dezake, babes-helegitearen bitartez, epai
bidezko babes eraginkorrerako eskubidearen urraketak atzemateko119.
f) Norberaren buruaren kontra ez deklaratzeko eskubidea eta nork bere burua
errudun ez aitortzeko eskubidea
Nazioartean, Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunaren 14. artikuluan eta Giza Eskubideen Europar Hitzarmenaren 6. artikuluan aintzatetsiak, eta
nazio mailan EKren 17.3 eta 24.2 artikuluetan, eskubide biak estuki loturik, zigorprozesuen eta zehapen-prozesu administratiboen subjektu pasiboei soilik aintzatesten zaizkie, eta «ordenamendu juridikoak jasotako autobabesaren beste adibide
bat» dira120.
g) Errugabetasun-presuntziorako eskubidea
Printzipioz, zigor-prozesuari eta zehapen-prozesu administratiboari aplikagarria121, tradizionalki kontrakoa frogatzen ez den bitartean, pertsona oro errugabea
fundamentales en el proceso laboral”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1989/37 zk., lanprestazioak duen izaera pertsonalisimoa dela-eta, frogak lortzeko orduan oinarrizko eskubideak
bereziki babestu behar direla azpimarratu behar da.
118. Herritarraren babes-gabezia ekiditeko ezinbesteko elementua. Horrela diote sententzia hauek:
KAE 45/1996, martxoaren 25ekoa, KAE 83/1997, apirilaren 22koa, KAE 88/1997, maiatzaren 5ekoa
eta KAE 122/1997, uztailaren 1ekoa.
119. Auzitegi arruntek frogaren onarpena edo ukapena motibatu beharraz: KAE 89/1995, ekainaren
6koa, KAE 128/1996, uztailaren 9koa, KAE 164/1996, urriaren 28koa, KAE 39/1997, otsailaren
27koa, KAE 83/1997, apirilaren 22koa eta KAE 116/1997, ekainaren 23koa. KAk egiten duen
berrikuspenaren gainean: KAE 74/1983, uztailaren 30ekoa, KAE 51/1985, apirilaren 10ekoa, KAE
149/1987, irailaren 30ekoa, KAE 9/1989, urtarrilaren 23koa eta KAE 52/1989, otsailaren 22koa.
120. Hitzez hitz Montoro Puerto, M.-k, “Garantías constitucionales de carácter procesal: ‘Derecho
a no declarar contra sí mismos’”, Economist and Jurist, 1996/20 zk.
121. Horrela aintzatesten dute KAEk 195/1995, irailaren 19koak, KAEk 127/1996, uztailaren 9koak
eta KAEk 14/1997, urtarrilaren 28koak. Eskubide honen balizko aplikazioa lan-prozesuan aztertzen du
Godínez Vargas, A.-k, “El principio de presunción de inocencia y el proceso de despido disciplinario
(Comentario de la STC, Sala Segunda, 27/1993, de 25 de enero, en recurso de amparo 346/1990,
BOE núm. 47, de 24 de febrero de 1993)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1994/64 zk.
Printzipio hau lan-gatazketan ere aplikagarri suertatzen dela baieztatzea posible egiten duen
jurisprudentzia aztertzen du Pedrajas Moreno, A.-k, “Derecho a la presunción de inocencia y proceso
de trabajo”, Derecho Privado y Constitución, 1994/4 zk. Ildo beretik, egile berak, Despido y
derechos fundamentales. Estudio especial de la presunción de inocencia, Trotta, Madril, 1992, 236.
or. Hala ere, oraintsuko jurisprudentziak (KAE 153/2000, ekainaren 12koa) presuntzio hau kaleratzeen
eta zehapenen aurkaratze-prozesuetan ez dela aplikatzen esaten du, beraietan estatuaren ius
puniendi-a ez delako zalantzan jartzen. Ildo beretik, KAE 30/1992, martxoaren 18koa, KAE 27/1993,
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dela eta prozesuan horrela tratatua izateko eskubide subjektibo bezala formulatua
izan bada ere122, zuzenagoa da frogaren gainean auzitegiei zuzendutako arau
multzo bezala definitzea (nork frogatu behar duen, nola, non, frogaren balorazioa,
bere motibazioa…)123; In dubio pro reo printzipioarekin erlazionatua, ez da «benetako presuntzio bat, subjektuaren erruduntasuna argi dagoenean ere aplikatzen
delako»124.

urtarrilaren 25ekoa, KAE 6/1995, urtarrilaren 10ekoa eta KAE 53/1995, otsailaren 23koa. Azken
iritzi hori defendatzen dute, jurisprudentzia oinarri hartuz, García-Perrote Escartín, I.-k, “El despido
en la jurisprudencia constitucional”, Cuadernos de Derecho Judicial, 1996/17 zk.; Cruz Villalón, J.,
Valdés Dal-Ré, F.-k, Lecturas sobre la reforma del proceso laboral, op.cit., 70. or., eta Sancristobal
Villa-nueva, J. M.-k, “La valoración judicial de la prueba: prueba válida y lícita en los despidos
disciplinarios y económicos”, Justicia Laboral, 2004/18 zk.
122. Beste hitz batzuetan: inor ezin daiteke penalki kondenatu edo administratiboki zehatu haren
kontrako froga inkriminatoriorik gabe. Horrela esaten du KAk hauetan: KAE 118/1991, maiatzaren
23koa, KAE 104/1992, uztailaren 1ekoa, KAE 34/1996, martxoaren 11koa, KAE 49/1996, martxoaren
26koa, KAE 40/1997, otsailaren 25ekoa eta KAE 123/1997, uztailaren 1ekoa. Gizakiaren duintasunean oinarrituz, printzipio honetan indar egiten dute Guerra San Martín, J., Belloch Julbe, J. A.,
Torres y López de la Calle, E.-k, “El derecho a la presunción de inocencia”, La Ley, 1982.
123. KAE 94/1990, maiatzaren 23koa, KAE 45/1997, martxoaren 11koa, KAE 47/1998, martxoaren
2koa, KAE 115/1998, ekainaren 1ekoa, KAE 5/2000, urtarrilaren 17koa, KAE 16/2000, urtarrilaren
31koa eta KAE 33/2000, otsailaren 14koa. Rodríguez Raimúndez, A.-k, “Notas sobre presunción de
inocencia”, Poder Judicial, 1995/39 zk., presuntzio honen izaera bikoitza defenditzen du: prozesuren
ezinbesteko irizpidea eta oinarrizko eskubidea. Córdoba Roda, J.-k, “El derecho a la presunción de
inocencia y la apreciación judicial de la prueba. Un estudio de dos sentencias de los Tribunales
Constitucional y Supremo”, Revista jurídica de Catalunya, 1982/4 zk., berriz, norbanako batek delitu
edo urraketa bat gertatu dela esateko, eta ondorioz, errugabetasun-presuntzioa baztertzeko, hiru
elementu behar direla dio: (1) froga praktikatzea, (2) haren praktikan legeak galdatutako betekizunak
betetzea, eta (3) epaileak praktikatutako froga ondo baloratzea. Hiru betekizun horien gainean, Vegas
Torres, J., Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal, La Ley, Madril, 1993, 35. eta 36.
or., De Vega Ruiz, J. A., “La presunción de inocencia hoy”, Justicia, 1984/1 zk.; Del Molino, M. S.,
“La presunción de inocencia como derecho constitucional”, Revista de Derecho Procesal, 1993/3 zk.;
Jaén Vallejo, M., La presunción de inocencia en la jurisprudencia constitucional, Akal/Iure, Madril.
1987, 23. or., eta Igartua Salaverria, J., Valoración de la prueba, motivación y control en el proceso
penal, Tirant lo blanch, Valentzia, 1995, 142. or. Azkenik, errugabetasun-presuntzioak epaileen
arbitrioa mugatzeko duen paper garrantzitsua azpimarratzen du Rodríguez Ramos, L.-k, “Presunción
de inocencia no minimizada”, La Ley, 1983/4 zk.
124. Hitzez hitz Romero Arias, E.-k, La presunción de inocencia. Estudio de alguna de las consecuencias de la constitucionalización de este derecho fundamental, Aranzadi, Iruñea, 1985, 38. or.
Errugabetasun-presuntzioaren eta in dubio pro reo printzipioaren arteko harremana aztertzen dute
honakoek: KAE 44/1989, otsailaren 20koa, KAE 138/1992, urriaren 13koa eta KAE 108/1995, uztailaren 3koa. Doktrinan harreman hau aztertzen dute Bacigalupo Zapater, E.-k, “Presunción de inocencia,
in dubio pro reo y recurso de casación”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1998/XLI
bol., Tomás y Valiente, F.-k, “’In dubio pro reo’, libre apreciación de la prueba y presunción de
inocencia”, Revista Española de Derecho Constitucional, 1987/20 zk.; Montañés Pardo, M. A.-k, La
presunción de inocencia. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Aranzadi, Iruñea, 1999, 45. or., eta
Rusconi, M. A.-k, “Principio de inocencia e “in dubio pro reo””, Jueces Para la Democracia.
Información y Debate, 1988/33 zk.
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2.6. AKZIOA ETA UZIA
Ikusi berri da akzioak eskubide multzo bat dakarrela berekin (justiziarako sarbidea,
berme zehatz batzuk dituen prozesurako eskubidea, funtsari edo mamiari buruzko
ebazpen baterako eskubidea, ebazpena betearatezko eskubidea, haren aurka helegitea jartzeko eskubidea eta kautelazko neurriak onartzeko eskubidea). Eskubide
horiek guztiak herritar guztiei edozein prozesutan aintzatetsitako konstituzionalizatutako eskubide publikoak dira. Beraz, langileak eta ugazabak Konstituzioak
aurreikusten dituen eskubide eta bermez hornituta doaz prozesura. Herritar guztientzat komunak diren eskubideak eta bermeak dira, eta akzioak kasu edo gatazka zehatza zehazteko balio ez duela argi geratzen da. Epaile aurrera eramaten diren kasuak
zehaztu eta indibidualizatu nahi badira, beste elementu bat behar da. Akzioak ez du
balio xede horretarako. Baina era berean, ezin zaigu pasatu edozein langile edo
ugazaba, edo haietako edozeinen edo bien talde bat, epaitegira doanean zerbait eskatzera hainbat egitatetan oinarrituta egiten duela. Kasuan kasuko egiten den eskaera
horrek eta hura oinarritzen duten egitateek uzia osatzen dute, eta uzia epaile
aurrera eramaten diren gatazkak indibidualizatzeko elementua da. Horrela, akziotik
abiatuta uzira heltzen da. Bi elementu horiek harremanetan jartzeko beta heldu da.
Akzioak, hobeki, herritarrei Justizia Administrazioaren aurrean aintzatesten
zaizkien eskubide multzoak, uziarekin harremanetan jarriz bakarrik du zentzua.
Beste hitz batzuetan, epaitegira joateko eskubidea eta akzioa osatzen duten gainerakoak, uzia jartzeko aintzatesten dira, epaile aurrean eskatzeko125. Beraz, denboran lehena akzioa da, auzitegietara sarbidea, eta ondoren, uzia egikaritzea
demandan126. Horrela, uzia eta prozesuaren objektua pareka daitezke, prozesu
zehatza indibidualizatuz eta gainerako prozesuetatik desberdinduz, eta uzia
kontzeptu prozesal asko azaltzeko ezinbesteko elementu bihurtzen da (jurisdikzioa,
eskuduntza, prozedura, metaketa, auzibitartea, gauza epaitua…) 127 . Azken
horretan sakonduko da ondoren.
Jatorriz GUASPren formulazioa128, egun, uzia epai-organo bati beste pertsona baten aurrean eta bizitzako ondasun baten gainean eginiko eskari oinarritu gisa
125. Guasp Delgado, J.-ren, La pretensión procesal, op.cit., 43. or., esanetan alderdiak prozesura
kexa batekin doaz, eta kexa uziarekin parekatzen du.
126. Ido honetatik, Fairén Guillén, V., Estudios de Derecho Procesal, op.cit., 87. or.; Gimeno
Sendra, V., Fundamentos del Derecho Procesal, op.cit., 134. or., eta Couture, E. J., Fundamentos del
derecho procesal civil, op.cit., 67. eta 72. or.
127. Prozesuaren objektua da De la Oliva Santos, A., Aragoneses Martínez, S., Hinojosa Segovia,
R., Muerza Esparza, J., Tomé García, J. A.-ren, Derecho Procesal penal, Colección Ceura, Centro de
estudios Ramón Areces, Madril, 2000, 176. or., esanetan «hura zertaz mintzo den» (res de qua agitur)
edo «jarduera jurisdikzionala zertan proiektatzen den» (196. or).
128. Akzioaren teoria abstraktuaren abstrakzioan sakonduz, akzioa eta uzia desberdindu zituen,
«hain eztabaidatsua den akzioaren kontzeptua», benetan «uzia jartzeko eskubidea» dela esanez,
horregatik akzioaren izaera estraprozesala —guretzat pentsaezina, akzioa jurisdikzioarekin eta
prozesuarekin batera zuzenbide jurisdikzionalaren oinarritzat baitugu— defendatzen du eta uzia
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ulertu behar da129. Hemendik, hura osatzen duten elementuak ondorioz ateratzen
dira: elementu subjektiboa, zein pertsona edo alderdiren artean aurkezten den (nor
den demandatzaile eta nor demandatu, alegia), eta objektiboa, eta horren barruan
petitum delakoa —ondasun juridiko baten erreferentzian auzitegiari egiten zaion
eskari zehatza— eta causa petendi delakoa —eskatzeko karia— desberdindu
daitezke. Prozesuaren objektua zehazteko bidean, ezinbestekoa da azken bi elementu horien garrantzia azpimarratzea, pertsona berek prozesu ugari protagoniza
ditzaketela kontuan izanik, ez direlako pertsonek eurek hainbat prozesu indibidualizatuko dituztenak, egindako eskaera zehatzak eta horiek oinarritzen dituzten
egitateak baino.
Eskaerari dagokionez, lan-prozesurako LPLren 80.1 d) artikuluan positibizatua, desberdindu behar dira epaileari eginiko babes zehatzaren eskaera (adierazpenezko babesa130, exekutiboa edo kautelazkoa) —baita berehalako eskaera deitua
ere— eta bitarteko eskaria. Azken hori ondasun juridiko baten erreferentzian (zerbait ematea, egitea edo ez egitea…) demandatuari zuzendutako eskaria da. Eskatzeko karia, aldiz, eskaeraren oinarri zehatza da; oinarri hori garrantzi juridikoa
duten egitateek, arau juridiko-materialen balizko supostuak osatzen dituzten
egitateek, alegia, behar dute izan. Ez dira arauak, baizik eta arauetan jasotzen diren
balizko egoerak osatzen dituzten egitateak131.
Demandatzaileak aurkezten duen uziaren edo eskari bat jasotzen duen borondate-adierazpenaren aurrean, demandatuak beti eskatuko du bere ez-kondena. Bigarren eskari horri, kontra-uzi, erresitentzia edo uziari aurkaratzea deitzen zaio. Erresitentzia horrek ez du prozesuaren objektua mugatzen, ezta objektu berri bat sartzen, errekonbentzio-kasuan izan ezik, baina eztabaidaren objektua bai zabaltzen
du. Kontra-uzi hori oinarritu daiteke edo ez, baina egitekotan, beti, egitateak
erabiliz eginen da.

«prozesuan posizio dogmatiko eta zentralean jarriz». Horrela diote Guasp Delgado, J.-k eta
Aragoneses Alonso, P.-k, Derecho Procesal civil, I. bol., op.cit., 205. or. Hala ere, egile horiek
marraztutako uziaren kontzeptua, jada ezagutzen den La pretensión procesal lanean arras ongi
azaldua, lan honetan mantentzen denetik oso urrun dago.
129. Montero Aroca, J., Gómez Colomer, J. L., Montón Redondo, A., Barona Vilar, S., El nuevo
proceso civil, 2. arg., Tirant lo blanch, Valentzia, 2000, 217. or.
130. Hura adierazpen hutsekoa izan daiteke, epai-organoari eskubide edo egoera juridiko bat dela
edo ez dela adierazteko eskatzen zaionean; eratzailea, epai-organoari harreman edo egoera juridiko
bat sortzea, aldatzea edo azkentzea eskatzen zaionean, edo kondenazkoa, epai-organoari
demandatuaren kargupekoa den prestazio bat adierazteko eta ondorioz hura betearazteko eskatzen
zaionean.
131. De la Oliva Santos, A., Díez-Picazo Giménez, I.-k, Derecho procesal civil. El proceso de
declaración, Centro de Estudios Ramón Areces, Madril, 2000, 49. or., diotenez, «egoera juridikomaterialetatik sortzen dira, garrantzi juridikoa duten egoeretatik».
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Uzia definitu ondoren132, oso garrantzitsua da elementu hori eskubide sujektibotik edo eskubide materialtik edo harreman juridikotik (haien artean lan-harremana) desberdintzea. Bigarrenek, uzi asko eta desberdinei bide eman diezaiekete,
eta horietako bakoitza prozesu batean garatuko da. Hala ere, uzia ez da eskubide
bat —nahikoa da uzia jartzeko egikaritzen den akzio-eskubidearen existentziarekin—, ezta egintza bat ere, hainbat egintzaren edukia baino.

132. Aipatutakoa lan-uzia da, edo zibila, baina ez penala; izan ere, haiek definitzen dituzten elementu subjektiboak eta objektiboak ezin daitezke zigor-prozesuan aplikatu. Horrela, eta elementu
subjektiboari dagokionez, zigor-prozesuan berdin da nork akusatzen duen, hark ez baitu eskubide
subjektibo materialik, ez baita harreman juridiko material baten titular. Bakarrik akusatzeko eskubidea du (betebeharra Fiskaltza bada). Elementu objektiboari dagokionez, petitum-ak ez du inolako
interesik, zigor-prozesuan bakarrik kondenazko babesa eska daitekeelako eta akusatzaileak egiten
duen kondena-eskaerak ez duelako epailea lotzen, hark betiere legeak kasuan kasurako aurreikusten
duen zigorra jarri behar baitu. Alderantziz, causa petendi-a, «pertsona zehatz bati egotzitako egitate
zigorgarri moduan ulertua» (De la Oliva Santos, A., Aragoneses Martínez, S., Muerza Esparza, J.,
Tomé García, J. A., Derecho procesal penal, op.cit., 196. or.), edo «penalki tipifikatutako jokaera»
(Ramos Méndez, F., El proceso penal, sexta lectura constitucional, Bosch, Bartzelona, 2000, 34. or.)
da esklusiboki zigor-prozesuaren objektua.

3. Lan-prozesua eta haren nondik norakoak

3.1. LAN-GATAZKAREN KONPONBIDE JURISDIKZIONALAREN
HIRUGARREN ELEMENTUA: PROZESUA.
AURKEZPENA ETA GARRANTZIA
Kapitulu honetan zuzenbide jurisdikzionalaren hirugarren ardatza aztertuko da:
prozesua. Funtzio jurisdikzionala egikaritzeko ezinbesteko tresna da, epaileek eta
auzitegiek ezin baitute justizia nahi duten moduan banatu edo egin, legeak jarritako egintza eta betekizunekin baino. Beste hitz batzuetan, funtzio jurisdikzionala
bakarrik prozesuaren bitartez egikari daiteke. Gainera, prozesua herritarrek beren
akzio-eskubidea eta horrek dakartzan eskubide guztiak asetzeko duten baliabide
juridikoa da. Beraz, herritarren epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea
asetzeko ezinbesteko elementu bat da133.
3.2. KONTZEPTUA. PROZEDURATIK DESBERDINTZEA
Aurreko lerroetan prozesuaren izaera instrumentala argi finkatuta —funtzio jurisdikzionala egikaritzeko eta epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea asetzeko
elementua da—, huts egiteko beldurrik gabe, prozesua hurrengo lerroetan aipatuko
diren ezaugarriak dituen jurisdikzioaren elementua dela baiezta daiteke134. Puntu
133. Hau Espainiako doktrinak aho batez onartutako kontua da. Denen artean, Cordón Moreno, F.,
Introducción al Derecho Procesal, op.cit., 125. or., eta Montero Aroca, J., Gómez-Colomer, J. L.,
Montón Redondo, A., Barona Vilar, S., Derecho Jurisdiccional. Parte general, op.cit., 294. or.
134. Prozesuaren kontzeptua hain era zabalean aurkeztuta, hurrengo lerroetan azalduko diren bere
ezaugarrien zain, doktrinak ematen dituen definizio batzuk jasotzen dira. Horrela, Guerra San Martín,
J.-k, Lecciones de Derecho Procesal. Introducción, op.cit., 21. or., dio prozesua «alderdi batek bestearen aurrean edo kontra aurkeztutako uziak aztertzera eta egikaritzera zuzendutako epai-organoaren
eta alderdien jarduera multzoa» dela. De la Oliva Santos, A., Diéz-Picazo Giménez, I., Vegas Torres,
J.-k, Derecho Procesal. Introducción, op.cit., 38. or., berriz, «kasu zehatzean zuzenbidea aplikatzera
edo egikaritzera zuzendutako bata bestearen atzeko egintza juridikoen multzo (epai-organoarena,
subjektu juridikoena edo estatuaren beste organoena)» bezala definitzen dute. Bere aldetik, Asensio
Mellado, J. M.-k, Introducción al Derecho Procesal, op.cit., 197. or., «prozesuaren kontzeptuan
alderdien egoerak eta haiek sortzen dituzten aukerak eta zamak, prozesuan agertzen diren eskubide
eta betebeharrak, epaileak alderdiekiko eta objektu prozesalarekiko dituen botereak, edo era garrantzitsuan, aurresupostu prozesalak sartzen direla» dio. Luze eta zabal eztabaidatu da prozesuaren
izaera juridikoari buruz. Bikainki azaltzen du gaia Montero Aroca, J.-k, Ensayos de Derecho
Procesal, op.cit., 145.-166. or.
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honetan prozesua eta prozedura desberdinduko dira. Bien arteko harreman nagusia
da bigarrena (prozedura, alegia) lehenengoaren (prozesuaren) forma edo kanpoko
itxura izatea135. Aurrekoa adierazi ondoren, hiru ñabardura egin behar dira. Batetik,
prozesua epai-organoen edo organo jurisdikzionalen jardueraren gainean soilik
erabil daiteke, eta prozedura, berriz, beste Botereen lanaren gainean ere bai (prozedura administratiboaz edo legegintza-prozeduraz mintza gaitezke). Gainera, eta
bigarren ñabardura legez, prozesua formalki prozedura baten bitartez garatzen
da136. Hala ere, prozedura bakar bat prozesu baten baino gehiagoren kanpoko itxura
edo forma izan daiteke137. Azkenik, formaren garrantzia eta bere izaera instrumentala azpimarratu nahi dira. Izan ere, prozedura-arauak ezin daitezke izan herritarren
eskubide eta interesen egikaritza eraginkorra oztopatzen duten formalismo hutsak.
Alderantziz, haren xedeak beraien defentsaren eraginkortasuna behar du izan,
135. Ibáñez Frocham, M.-k, La jurisdicción. Doctrina, jurisprudencia y legislación comparada,
op.cit., 31. or., prozedura deitzen dio «egintza prozesalen formalitate multzoari». Antzeko ildotik,
Esparza Leibar, I., El principio del proceso debido, op.cit., 53. or.
136. Era oso esanguratsuan, González Pérez, J.-k, Derecho Procesal Administrativo, I bol.,
Instituto de Estudios Políticos, Madril, 1958, 24. or., prozedura prozesuarentzat akueduktua edo ubidea urarentzat dena dela dio, bidea baina ez edukia.
137. Bi fenomeno prozesalen ondorioa izan daiteke: uzi-metaketa edo auto-metaketa. Biak desberdintzea oso garrantzitsua da. Uzi-metaketak, LPLk akzio-metaketa deitzen duenak —hemen akzio
terminoa aipatutako zentzuan erabiltzen da, zuzenbide jurisdikzionalaren ardatzetako bat bezala—, uzi
edo objektu prozesalen aniztasuna suposatzen du. Uzi bakoitzak prozesu bati hasiera ematen dio, eta
prozesu guztiak prozedura bakar batean metatzen dira. Prozedurak uzi guztiak ebazten dituen sententzia
batekin bukatuko dira, eta uzi bakoitzarentzat pronuntziamendu bat jasoko da. Metaketa uzi desberdinen arteko harremanean oinarritzen da eta bere xede dira prozedura-ekonomia eta kontraesankorrak
diren sententziak ekiditea. Uzi-metaketa artikulu hauetan arautzen da: LPLren 27., 28., 34. eta 35. art.
Bere araudian sakontzeko tokirik ez bada ere, azpimarratu nahi da demandatzaileari demandan demandatuaren kontra dituen uzi guztiak aurkezten (metatzen) uzten bazaio ere (nahiz eta titulu desberdinetatik eratorri), inoiz ezin izango direla epaiketa batean metatu —ezta errekonbentzio bidez ere—
(beraz, derrigorrez bakarrik egikaritu beharko dira), kaleratzeari buruzko uziak, langilearen borondatez kontratuaren bukaeraren ondoriozkoak (LEren 50. art.) edo kontratua kari objektiboengatik bukatzearen ondoriozkoak (LEren 52. art.), hauteskundeei buruzkoak, hitzarmen kolektiboen aurkaratzea,
sindikatuen estatutuen aurkaratzea eta askatasun sindikalaren eta gainerako oinarrizko eskubideen
babesari buruzkoak. Uzi-metaketaren fenomeno hau azaltzen du Valle Muñoz, F. A.-k, “La acumulación
de pretensiones en la demanda laboral”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios
Financieros), 1998/187 zk. Sakonago, Valle Muñoz, F. A., López López, J.-k, La acumulación de
acciones en el proceso laboral, Aranzadi, Nafarroa, 1998. LPLk arautzen duen autoen metaketaren
(edo prozesu-metaketaren) ondorioz (LPLren 29.-32. art. eta 34. eta 35. art.), jada martxan eta bukatu
gabe dauden bi prozesu edo gehiago (eta horietako bakoitzaren uziak) sententzia formal bakarrarekin
bukatzen den prozedura bakar batean metatzen dira (PZLren 74. art.). Metaketa hau gertatzen da
prozesu batean emango den sententziak bestean ondore prejudizialak izan ditzakeenean edo prozesu
desberdinetako objektuak hain lotuta daudenean, bananduta izapidetuta bateraezinak edo baztertzaileak diren sententziak lortzeko arrisku handia dagoenean (PZLren 76. art.). Noski, ekonomia prozesala
lortzeko tresna ere bada. Bi metaketa horien ondoan, LPLk helegiteen eta betearazpenen metaketa ere
arautzen du. Horietan kapitulu batzuk aurrerago egingo da indar. Lan-prozesuan gertatzen den
metaketa fenomeno hau osotasunean aztertzen du Montero Aroca, J.-k, La acumulación en el proceso
laboral (acciones, autos, recursos y ejecuciones), Tirant lo blanch, Valentzia, 1999.

Lan-prozesua eta haren nondik norakoak

79

formak prozesuan zehar alderdiek eta epaileak bete beharreko pausoak zehazten
dituen heinean; horrela ziurtasun juridikoa eskaintzen da eta estatuaren boterea
mugatu eta bermatzen da138. Edozein kasutan, eta ikusiko denez, lan-prozesua
gutxieneko edo ezinbesteko formez139.
3.3. PROZESU MOTAK ETA LAN-PROZESUAREN IZAERA
Alderdiek beren eskaera zein ordena jurisdikzionalari aurkezten dioten aintzat
hartuta, egikaritzen dituzten uziekin bat, eta haiek alegatzen eta epaileek gatazka
ebazteko aplikatzen duten zuzenbide objektiboaren arabera, lau prozesu desberdintzen dira: zibila, penala, administratiboa eta laborala. Egin diezaiogun so azkenari,
laboralari. Batetik, azpimarratu behar da lan-ordenak bere ezaugarri propioak dituela, eta ondorioz, besteetatik independentea dela. BJLOren 9. artikuluak irakurketa hori egiten uzten du. Bestetik, eta lan-prozesuaren gainean iritzia bestelakoa
da. Nahiz eta egile batzuek lan-prozesua prozesu zibiletik independentea dela uste
izan eta horretarako haren ezaugarriak alegatu140, lan-prozesua prozesu zibil berezi
bat dela mantentzen da, prozesu administratibo bezala, generoaren barruan, espezie
138. Horregatik, prozedurari buruzko arauek ere pro actione printzipioarekin bat interpretatuak
behar dute izan. Horrela, KAE 21/1981, urtarrilaren 31koa, KAE 157/1989, urriaren 5ekoa, AGE
1999-VI-28 (AB 5786), AGE 2002-I-30 (AB 4272) eta AGE 2005-III-15 (AB 3506). Ildo honetatik,
Esparza Leibar, I.-k, El presupuesto procesal del procedimiento adecuado, Comares, Granada, 1996,
3. or., prozedura eta honen legezkotasuna berme bikoitza dela dio, alderdientzat, prozesu zehatzean
jarraitu beharreko bidea aurretiaz ezagutzeko aukera dutelako, eta funtzio jurisdikzionala era egokian
egikaritzeko.
139. Adibidez, demanda guztiak behin-behinean onartzen dira, nahiz eta akatsak izan (LPLren 81.
art.), edo egintza prozesal gehienak ahozkoak dira. Lan-prozesuaren ezaugarri hau azpimarratzen
dute Montoya Melgar, A., Galiana Moreno, J. M., Sempere Navarro, A.V., Ríos Salmerón, B.-k,
Curso de procedimiento laboral, 4. arg., Tecnos, Madril, 1995, 21. or. KAk berak argi eta garbi esan
du beharrezkoak ez diren formalismoak alde batera utzi behar direla: KAE 79/1985, uztailaren 3koa,
KAE 172/1995, azaroaren 21ekoa, KAE 209/1996, abenduaren 17koa, KAE 93/1997, maiatzaren
8koa eta KAE 184/1997, ekainaren 2koa. Beraz, beharrezkoan bakarrik formalista den prozesu bat
da. Lan honen azken zatian, prozesu-aldaera desberdinak eta lan-epaitegiek ematen duten adierazpenbabesa, betearazpen-babesa eta kautelazko babesa aztertu ondoren, bueltatuko gara kontu honetara.
140. Egile laboralistak dira, gehienbat, honelakoak esaten dituztenak. Lan-prozesua prozesu
zibiletik independentea dela esanez, hura lan-zuzenbidean kokatzen dute, eta horren esparruan ez
bakarrik lan-zuzenbide substantiboa edo materiala baizik eta lan-zuzenbide prozesala ere sartzen dute.
Iritzi honetakoak dira, askoren artean, Blasco Segura, B., Alcázar Carrillo, R. L., Derecho Procesal
Laboral, Librería General Zaragoza, Zaragoza, 1974, 4. or.; Valle Muñoz, F. A., “Los principios
rectores del proceso laboral: manifestaciones en la LPL y tratamiento jurisprudencial”, Aranzadi
Social, 1999/5 bol.; Rodríguez Piñeiro, M., “Sobre los principios informadores del proceso de
trabajo”, op.cit.; Guasp Delgado, J., “El proceso del trabajo en la teoría general del Derecho
Procesal”, Revista Universidad de Oviedo, 1949, eta Valdés Dal-Ré, F., “Las jurisdicciones sociales
en los países de la Unión Europea: convergencias y divergencias”, op.cit. Iritzi honetakoak diren
egileen zerrenda zehatza egiten du Montoya Melgar, A.-k, “Los procesos laborales y el sistema del
derecho del trabajo”, ZZAA (Koor. Moreno Catena, V.), Problemas actuales de la Justicia.
Homenaje al Profesor Gutiérrez-Alviz y Armario, op.cit., 822.-825. or.
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edo mota141. Planteamendu horrek azalpen sakonago bat merezi du. Gure teoria 5
arrazoitan oinarritzen da:
1. Aurkeztutako zuzenbide jurisdikzionalaren kontzeptuaren eremuan, lan-prozesua prozesu-kategorian koka daiteke. Jurisdikzioaren eta akzioaren instrumentu,
EKn oinarrituta, haren ezaugarriak (jurisdikziora sarbidea, babes-gabeziaren
debekua, frogak…) ordena jurisdikzional guztietarako berdinak dira142.
141. Duela urte asko baieztatu zuten, Ruiz-Jarabo, F., Castán Tobeñas, J.-k, Jurisdicción social y
especialización judicial. Discurso leído el día 15 de junio de 1964, en su recepción pública, por el Excmo
Señor D. Francisco Ruíz-Jarabo y Baquero y contestación del Excmo Sr. D. José Castán Tobeñas,
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madril, 1964, lehenengoak 48. orrialdean eta
bigarrenak 81. orrialdean. Egun, horrela mantentzen dute, beste askoren artean, Ramos Méndez, F.-k,
El sistema procesal español, op.cit., 23. or.; Luelmo Millán, M. A., Rabanal Carbajo, P.-k, Los
principios inspiradores del proceso laboral, McGraw Hill, Madril, 1999, 41. or.; Aragoneses Alonso,
P.-k, Proceso y Derecho Procesal (Introducción), 2. arg., Edersa, Madril, 1997, 396. or.; Ortells Ramos,
M.-k, Introducción al Derecho Procesal, op.cit., 162. or.; Almagro Nosete, J., Tomé Paule, J.-k,
Instituciones de Derecho Procesal. Proceso civil, op.cit., 42. or.; Palacio, L. E.-k, Manual de Derecho
Procesal Civil, op.cit., 15. or.; Martínez Emperador, R.-k, “La tutela judicial de la libertad sindical (y
2)”, Actualidad Laboral, 1991/4 zk.; Lorca García, J.-k, “Aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil reformada al recurso de casación laboral”, Actualidad Laboral, 1984/5 zk.; Tapia
Fernández, I.-k, Lecciones de Derecho Procesal. Introducción, I. bol., op.cit., 66., 71. eta 72. or.; Aguilera Izquierdo, R.-k, Proceso laboral y proceso civil: convergencias y divergencias, Thomson-Civitas,
Madril, 2004, 28. or., eta Baylos Grau, A., Cruz Villalón, J., Fernández, M. F.-k, Instituciones de
Derecho Procesal Laboral, op.cit., 114. or. Bere aldetik, Montalvo Correa, J.-k, “La repercusión de
la LEC en el proceso social”, ZZAA, El proceso laboral. Estudios en homenaje al Profesor Luis
Enrique de la Villa Gil, Lex Nova, Valladolid, 2001, 650. or., lan-prozesua «prozesu zibilaren
adierazpen singularra» dela esaten du. Antzeko ildotik, Bodas Martín, R., “Ley de Enjuiciamiento
Civil y prueba en el proceso laboral”, ZZAA (Koor. Martínez Abascal, V.A.), Nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil y proceso laboral, Marcial Pons, Madril-Bartzelona, 2002, 128. or. Iritzi hau
indartzen duten hainbat sententzia ikusten dira jurisprudentzian. Guztien isla, AGE 1995-IV-24 (AB
3266), «lan-prozesua, PZLn araututako ahozko epaiketaren bertsio matizatuaz» mintzo dena eta KAE
91/1988, maiatzaren 20koa, «lan-prozesuak, ez dio(la) prozesu zibilaren berezitasun bat izateari
uzten» aitortzen duena. Era oso esanguratsuan, Cruz Villalón, J.-k, El arbitraje laboral en la reforma
legislativa, Tirant lo blanch, Valentzia, 1995, 16. or., prozesu zibilari «lan-prozesuaren aizpa
nagusia» deritzo. Azkenik, Ríos Salmerón, B.-k, “La Ley de Enjuiciamiento Civil y el proceso
declarativo laboral: prontuario práctico”, Actualidad Laboral, 2000/40 zk., gai honetan «laboralista
eta prozesalisten arteko eztabaida inozoa, zentsurik gabekoa, komikoa (…)» azpimarratzen du.
142. Beste batzuen artean, Rodríguez-Piñeiro Arroyo, M. A., “Proceso civil y proceso de trabajo”,
op.cit. eta Ruíz Vadillo, E., “La casación social. Consideraciones en torno a la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 6 de agosto de 1984”, Relaciones Laborales, 1985/2 bol. Jada duela urte
asko, Martínez Emperador, R.-k, “Los órganos jurisdiccionales y la Constitución”, Revista de
Política Social, 1979/121 zk., hauxe zioen: «Prozesua bakarra da bere kontzeptuan eta ugaria bere
adierazpenetan. Prozesuan ebazten den materiak, jarritako uzia ebazteko aplikatu beharreko
ordenamendu juridiko substantiboaren eremuak, askotan araudi prozesal desberdina aholkatzen du,
segurtasun eta justizia xedeak hobeto asetzeko, eta horrela prozesu-eredu desberdinak sortzeko». Era
egokian adierazten du Valdés Dal-Ré, F.-k, “La defensa en juicio por el sindicato de derechos
individuales: una facultad inutilizada”, Relaciones Laborales, 1994/2 bol., «prozesu zibila lanprozesu bihurtzeak harreman prozesalaren eta prozesuaren beraren presupostu ideologikoak eta
oinarri dogmatikoak aldatu gabe uzten ditu».
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2. Lan-prozesua eta prozesu zibila arras berdinak dira. Ez da lan-prozesuan
haren independentzia aldarrikatzeko adina elementu desberdinik ikusten.
Berehala aztertuko denez, batean eta bestean eraentzen duten printzipioak
berdinak dira. Bien prozeduraren printzipioak ere berdinak dira, eta biek egia
formala bilatzen dute143.
3. Historiari so egin behar zaio: 1908ko maiatzaren 19ko Auzitegi Industrialen
legeak epai-organo horiek eta lan-gatazkak ebazteko prozesu berezi bat sortu
arte, beti izan ziren ordena zibilaren eskumenekoak, eta epaile zibilek, prozesu
zibil arruntaren bitartez, lan-kontratutik edo zerbitzuen errentamendukontratutik eratorritako gatazka oro konpontzen zuten. Nahiz eta lan-justizia
sortu justizia zibila lan-gatazketarako oso garestia, konplexua eta geldoa

143. Hala ere, asko dira lan-prozesuaren azken xedea egia materiala bilatzea dela diotenak. Horien
artean, Luelmo Millán, M. A., Rabanal Carbajo, P.-k, Los principios inspiradores del proceso
laboral, op.cit., 46. or, LPLk jasotzen duen araudiarekin egia materiala bilatzen dela uste dute. Bere
tesia LPLk magistratuari aintzatesten dizkion hainbat ahalmenetan oinarritzen dute, hala nola onartutako froga bat, nahiz eta eskatu duenak baztertu, jarraitzeko eskatzeko aintzatesten zaion ahalmenean
(LPLren 87.2 art.), alderdiei, adituei zein lekukoei egitateak argitzeko nahi dituen galderak egiteko
aukeran (LPLren 87.3 art.), edo epaiketa bukatutzat emanda, sententzia emateko epean hobeto ebaztearren frogak agintzeko aintzatesten zaion ahalmenean (LPLren 88. eta 95.1 art.). Ahalmen horiek
geroago aztertu eta matizatuko dira. Aipatutako egileek jurisprudentzia ere erabiltzen dute beren
iritzia oinarritzeko (11. or.): KAE 24/1984, otsailaren 23koa, KAE 62/1984, maiatzaren 21ekoa, KAE
227/1991, azaroaren 28koa, Valentziako JAN 1992-II-5 (AB 898), Kataluniako JAN 1993-X-13 (AB
4533), Galiziako JAN 1994-IX-28 (AB 3426), Madrilgo JAN 1995-V-10 (AB 2204) eta Errioxako
JAN 1997-XII-18 (AB 4302). Antzeko ildotik, antzeko argumentuekin, Alonso Olea, M., Miñambres
Puig, C., Alonso García, R. M., Derecho Procesal del Trabajo, op.cit., 122. or. Hiru egile horietako
lehenak jarrera bera defendatzen zuen duela urte asko: Derecho procesal del trabajo, op.cit., 37. or.
Baita hauek ere: Chocrón Giráldez, A. M., Lecciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit., 21. or.,
Martínez Jiménez, J. M., Trujillo Villanueva, F., Vela Torres, F. J., Lecciones de procedimiento
laboral, op.cit., 98. or.; Baylos Grau, A., Cruz Villalón, J., Fernández, M. F., Instituciones de
Derecho Procesal Laboral, op.cit., 114., 148. eta 176. or.; Gimeno Sendra, V., “El derecho a un
proceso laboral “justo””, Tribuna Social (Revista de Seguridad Social y Laboral), 1997/76 zk.; Sanz
Tomé, F., “Notas sobre la prueba en el proceso laboral (1)”, Revista de Política Social, 1979/123 zk.;
Sánchez de la Parra y Setien, P.F., Las cuestiones prejudiciales en el orden jurisdiccional penal,
civil, contencioso y social, op.cit., 114. eta 115. or., eta Valencia Mirón, A. J., “Algunas notas sobre
la admisibilidad del arbitraje en los conflictos individuales de trabajo”, Temas Laborales (Revista
Andaluza de Trabajo y Bienestar social), 1986/6 zk. Iritzi berezi samarrarekin, Marín Correa, J. M.-k,
“En torno a la conciliación en el proceso individual de trabajo”, Documentación Laboral, 1983/10
zk., lan-prozesuak egia materiala egia formalaren aurretik bilatzen duela esaten du. Antzeko
terminoetan, Bodas Martín, R., “La prueba en el proceso laboral”, Aranzadi Social, 1991/5 zk. Bere
aldetik, Gómez de Liaño, F., Álvarez de Linera, S., Pérez-Cruz Martín, A. J., Roca Martínez, J. M.,
Hernández Galilea, J., Iglesias García, C.-k, Derecho procesal laboral, op.cit., 183. or., egia horien
artean desberdinketarik egin behar ez dela diote, egia ura bezain argia dela edo bestela ez dela
argudiatuz. Oin-ohar honetan lan-prozesuak bilatzen duen egiaren gainean dagoen iritzi nagusietariko
bat argi geratzen da. Egilearena, aipatutakoa ez bezalakoa, berehala azalduko da, lan-prozesuaren eta
prozeduraren printzipioak aztertu ondoren, eta horrela, eztabaida bukatutzat emanen da.
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suertatzen zelako, ordutik hona, PZL beti izan da lan-prozesuaren ordezko
araua (LPLren 1. XG eta PZLren 4. art.). Elementu horrek asko hurbiltzen du
lan-prozesua prozesu zibilera144.
4. Datu historikoak alde batera utzirik, eta ikuspuntu iuspositibista batetik, 2000.
urteko PZLk lan-prozesua zaharkituta utzi duela esatea ez da gezurra. Jada
lan-prozesua ez da aukera kritikoa prozesu zibilean. Ahozkotasuna, hurrenkera, auzialdiaren gailentzea, kontzentrazioa… ez dira jada lan-prozesuaren
ezaugarri bereziak, egun prozesu zibilak horiek guztiak konkistatu baititu, eta
bizkortasuna, bakuntasuna eta eraginkortasuna bilatu dira. Horrela, duela
gutxi arte prozesu zibila eta lan-prozesua harremanetan jartzeko generoaz eta
espezieaz aipatu badira, beharbada, hemendik aurrera espezie-izaera hori
galdu egin dela esan beharko da145.

144. Horrela dio, ia hitzez hitz, Gil Suárez, L.-k, “Incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil en el proceso laboral. Algunos puntos críticos”, Actualidad Laboral, 2001/12 zk. Azken baieztapen hori —Montero Aroca, J.-ren hitzetan, “Los tribunales de trabajo entre el pasado y el porvenir
(Especial refe-rencia a la materia de Seguridad Social)”, op.cit.—, historikoki demostratua da.
Antzeko terminoetan, aurretik, egile bera, “El proceso laboral. Conceptos generales”, Revista de
Política Social, 1977/113 zk.; Alonso Olea, M., Derecho Procesal del trabajo, op.cit., 12. or.; Blasco
Segura, B., Alcázar Carrillo, R. L., Derecho Procesal Laboral, op.cit., 7. or., eta De los Santos Martín
Ostos, J., “Las diligencias para mejor proveer en el proceso laboral”, Revista de Derecho Procesal,
1980/4 zk. Geroago, Rodríguez Escanciano, S., Deficiencias del proceso social y claves para su
reforma, op.cit., 17. or. eta Pedrajas Moreno, A., “Un nuevo enfoque de la supletoriedad normativa,
no exento de problemática: la Ley de Enjuiciamiento Civil como aspirante a ley procesal común”,
op.cit. Jadanik 1900eko urtarrilaren 30eko Lan Istripuen Legeak (14. art.), Auzitegi Industrialen
1908ko maiatzaren 19ko Legeak (34. art.), eta 1926ko Lan Kodeak (1926ko abuztuaren 23ko Errege
Legegintza Dekretuak onatua) (498. art.) PZLren ordezkotasuna jasotzen zuten. Lan-prozesuaren
jatorrian sakontzeko, ik. Montero Aroca, J., Los tribunales de Trabajo (1908-1938). Jurisdicciones
especiales y movimiento obrero, Universidad de Valencia, Valentzia, 1976, 15. or. eta hur., eta
Rodríguez-Piñeiro Arroyo, M. C., “La emancipación del Derecho del Trabajo del Derecho Civil”,
op.cit. Azken horrena baita, “Sobre los principios informadores del proceso de trabajo”, op.cit.
145. Ildo honetatik, Rodríguez-Piñeiro Arroyo, M. C., “Medidas cautelares y reforma del proceso
civil”, Relaciones Laborales, 2000/1 bol. Egilearen antzera, beste egile horrek ez du zalantzan jartzen
lan-ordena jurisdikzionalaren beharrizana, lan-prozesuaren berezitasuna baino. Egile berak, beste lan
batean (“Proceso civil y proceso de trabajo”, Relaciones Laborales, 2001/1 bol.), kontrako zentzuan,
PZLren erreformak lan-prozesuaren berezitasuna ez duela zalantzan jartzen, berresten baizik, esaten
du. Bere iritzia zuritzeko nahiz eta PZLk auzialdia indartu, prozesu zibila bi auzialditan edo gradutan
antolatuta dagoen prozesua dela azpimarratzen du, eta nahiz eta prozesu zibilean ahozkotasun,
hurrenkera eta konzentrazio-printzipioak aplikatu, lan-epaileari egia bilatzeko ahalmen gehiago
ematen zaizkiola. Horren harira, Montoya Melgar, A.-k, “Proceso civil y proceso laboral (En torno a
las recíprocas influencias entre la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Procedimiento)”, ZZAA
(Koor. Ríos Salmerón, B., Sempere Navarro, A.V.), Incidencia de la Ley de Enjuicimianto Civil en el
Procedimiento Laboral, Aranzadi, Nafarroa, 2001, 26. or. «prozesu zibilaren “laboralizazio”fenomeno osasungarriaz» mintzo da.
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5. Azkenik, zuzenbide konparatuari begiratu behar zaio. Auzoko estatuetan,
Frantzia eta Italia eredu, lan-prozesua prozesu zibil berezi bat da, eta konplexurik gabe aintzatesten da146.
Beraz, eta ondorio gisa, argi gera bedi bi prozesu, zibila eta penala, desberdindu nahi direla. Zigor-prozesua ez den oro, zibila da, eta bien arteko desberdintasuna haietan eraentzen duten printzipioetan dago. Horrenbestez, lan-prozesua
eta prozesu administratiboa prozesu zibilaren berezitasunak dira.
3.4. LAN-PROZESUAREN ETA LAN-PROZEDURAREN PRINTZIPIOAK
3.4.1. Sarrera
Prozesuaren printzipioek honako xede hau dute: prozesuaren objektua osatzea
eta alderdiek hura xedatzeko duten gaitasuna eta prozesuaren hainbat fasetan
subjektu prozesalen portaera aztertzea. Prozeduraren printzipioek, aldiz, jarduera
prozesala eraentzen dutenak dira147.
3.4.2. Lan-prozesuaren printzipioak
Lan-prozesua, prozesu administratiboa bezala, aukera-printzipioan oinarritzen da. Printzipio horrek prozesu zibila informatzen du, eta herritarraren edo
norbanakoaren interes indibiduala kolektibitatearen interesaren gainetik jartzen du.
Haren kontrakoa zigor-prozesuan eraentzen duen beharrizan-printzipioa da, eta
hark kolektibitatearen interes publikoaren babesa gailentzen du148.
146. Bi herri horien erreferentzian horrela esaten dute Jiménez Fortea, F. J.-k, “La casación para
la unificación de doctrina laboral: instituciones afines en Derecho comparado”, Revista General del
Derecho, 1998/649-650 bol. eta Martín Valverde, A.-k, “Jurisdicción Social y tutela judicial
efectiva”, op.cit.
147. Martínez Jiménez, J. M., Trujillo Villanueva, F., Vela Torres, F. J.-ren, Lecciones de
procedimiento laboral, op.cit., 81. or., definizioa. Printzipio horien azterketak, Berzosa Francos,
M.V.-k, “Principios del proceso”, Justicia, 1992/3 zk., esaten duen legez, sistema jurisdikzionalaren
azterketa errazten du, printzipio horiek interpretatzeko elementu laguntzaile bihurtzen diren heinean.
Lege-hutsunea gertatzen den kasuetarako analogia posibilitatzen dute. Gainera, lege ferenda
eztabaidatarako testuinguru teoriko egokia eskaintzen dute. Printzipio horien funtzio horiek guztiak
azpimarratzen dituzte, Rodríguez-Piñero Royo, M. C.-k, “Sobre los principios informadores del
proceso de trabajo”, op.cit.; Valle Muñoz, F. A.-k, “Los principios rectores del proceso laboral:
manifestaciones en la LPL y tratamiento jurisprudencial”, op.cit.; Montero Aroca, J., Gómez
Colomer, J. L., Montón Redondo, A., Barona Vilar, S.-k, Derecho jurisdiccional I. Parte general,
op.cit., 317. or., eta Valencia Mirón, A. J.-k, Introducción al Derecho Procesal, Comares, Granada
2000, 359. or. eta hur.
148. Beharrizan-printzipio honek era berean ius puniendi-a esklusiboki estatuaren esku uzten du;
estatua da zigor-zuzenbidea auzitegien eta prozesuaren bitartez aplikatzearen arduradun bakarra. Ez
da aintzatesten gaizkilearen eta biktimaren arteko harreman juridiko materialik eta estatuak ez du
herritarren esku esklusiboki uzten prozesura egitateen ekarpena. Bestalde, aukera-printzipioak,
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Lan-prozesua aukera-printzipioak informatzen duela baieztatzeak aintzatespen bikoitza dakar berekin: batetik, lan-prozesuan borondatearen autonomia
gailentzen dela —EK-k jabetza pribatua (EKren 33.1 art.) eta merkatu-ekonomiaren eremuan enpresa-askatasuna (EKren 38. art.) aintzatestearen ondorio zuzena—,
eta bestetik, gatazkak ebazteko jurisdikzioa ez diren beste baliabide batzuk erabiltzeko aukera. Horren ildotik, ADR (Alternative Dispute Resolution) mundumugimendua aipatu behar da. Filosofia hori alde batera utzita, borondatearen
autonomian eta hark lan-prozesuan duen islan sakonduko da ondoren.
Borondatearen autonomian oinarrituta, eta aukera-printzipioaren ondorio,
lehenengo eta behin, xedapen-printzipioa aipatu behar da. Horrek, epaiketara eramandako edo eztabaidatua den eskubide subjektibo materialaren izaera pribatuan
oinarrituta, lan-prozesua alderdien, inoiz ez ofizioz, eskariz bakarrik has daitekeela
suposatzen du. Epaileak bakarrik has daitezke funtzio jurisdikzionala egikaritzen
horrela herritar batek eskatuta, demandaren bidez149, eta ezaugarri hori ezinbestean
alderdiek gatazka konpontzeko beste bide batzuk erabiltzeko duten aukerarekin
lotu behar da. Printzipio horrekin bat, gainera, alderdiek bakarrik zehazten dute
prozesuaren objektua150, eta era berean, beraiek nahi dutenean prozesuari bukaera
eman diezaiokete. Azkenik, eta xedapen-printzipioa aplikatuz, kongruentzia-prin-

Alarcón, A.-rekin, “El procedimiento de arbitraje”, Justicia, 1989/4 zk., norbanakoari bere interes
pribatuaren urraketaren aurrean jarduteko askatasuna aintzatesten dio: epaibidera edo epaibidetik
kanpoko beste baliabide batera joan daiteke, edo urraketa pairatu beste barik. Haren esanetan, azken
finean norbanakoak bere interesa defendatu nahi duen eta nola erabaki behar du, eta ofizioz edo
Fiskaltzaren eskaeraz bide bati edo besteari ezin zaio hasiera eman. Bi printzipio horiek argi eta garbi
azaltzen dituzte, Gómez de Liaño González, F.-k, Introducción al Derecho Procesal (Abogacía y
Proceso), 5. arg., Forum, Oviedo, 1997, 240.-244. or.; Berzosa Francos, M.V.-k, “Principios del
proceso”, op.cit.; Vázquez Sotelo, J. L.-k, “Los principios del proceso civil”, Justicia, 1993/4 zk., eta
Asensio Mellado, J. M.-k, Introducción al Derecho Procesal, op.cit., 197.-219. or.
149. Horregatik «eskatutako justiziaz» aipatzen da. Elementu hori langileei baliozkotasunez
beharrezko zuzenbideaz onartzen zaizkien eskubideak bereganatu aurretik edo gero xedatzeko LEren
3.5 artikuluak jasotzen duen debekuarekin ondo ezkontzen da, langileen eskubideen xedaezintasunak
ez baitakar berekin bere egikaritza jurisdikzionalki eskatzeko betebeharra. Horrela, Luelmo Millán,
M. A., Rabanal Carbajo, P., Los principios inspiradores del proceso laboral, op.cit., 46. or. eta
Ramos Quintana, M.I., La garantía de los derechos de los trabajadores (Inderogabilidad e
Indisponibilidad), Lex Nova, Valladolid, 2002, 21., 42. eta 43. or. Puntu honetan oso garrantzitsua da
azpimarratzea ofiziozko prozedurak (LPLren 146.-150. eta 156. art.) ez dituztela organo jurisdikzionalek hasten, kasuan kasuko agintari administratibo-laboralek izan ezik. Zehaztapen bera egin
daiteke hitzarmen kolektiboen aurkaratzerako (LPLren 161.1 art.). Geroago aztertuko dira.
150. Nahiz eta LPLk berariaz ezer ez esan, PZLk bere 216. artikuluan «epaitegi zibilek (…)
alderdien uziak direla eta erabakiko dituzte kontuak» xedatzen du. Grafikoki, Aguilera Izquierdo, R.-k,
Proceso laboral y proceso civil: convergencias y divergencias, op.cit., 58. or., lan-prozesuan
prozesua eta objektu zehatza alderdien xedatzeko askatasunaren menpe dagoela esaten du. Antzeko
terminoetan, San Cristobal Villanueva, J. M., “La valoración judicial de la prueba: prueba válida y
lícita en los despidos disciplinarios y económicos”, op.cit.
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tzipioarekin bat, organo jurisdikzionalek alderdiak mahaigaineratutako gatazkaren
arazo eta alderdi guztiak ebatzi behar dituzte151.
Argi gera bedi, nahiz eta borondatearen autonomia gailendu, eta horren isla
den xedapen-printzipioak lan-prozesua informatu, zuzenbide jurisdikzionala osatzen
duten arauak zuzenbide publikokoak direla, estatuaren subiranotasunetik eratorritako epaileek eta magistratuek egikaritzen duten funtzio jurisdikzionala arautzen
baitute. Beraz, arau prozesal horiek beti aplikatzen dira, alderdien borondatea
edozein izanik152.
Aukera-printzipioak, xedapen-printzipioaz gain, alderdien ekarpenaren printzipioa dakar berekin. Nagusiki, alderdiei aintzatesten zaizkie prozesua zuzentzeko ahalmen materialak. Alderdiak dira prozesura egitateak ekarri behar dituztenak, ez epailea153; alderdi batek kontrakoak alegatutako egitateak egiazkotzat jo
ditzake eta haiek inolako frogarik gabe epailea lotu154, eta alderdiei dagokie egitate
eztabaidatuen frogaren zama, eta horretarako, oro har, froga praktikatzea eta frogabide zehatzak eskatu beharko dituzte155.
Aurrekoak alderdiei badagozkie ere, epai-organoaren lana da prozesuaren
zuzendaritza formala, bai egintza prozesalen egokitasunaren kontrola —benetako

151. Elementu hau azpimarratzen du Esparza Leibar, I.-k, El presupuesto procesal del procedimiento adecuado, op.cit., 9. or.
152. Ildo honetatik, lan-ordena jurisdikzionalari eta lan-prozesuari buruz: LAZE 1975-0I-22 (AB
297), LAZE 1980-II-4 (AB 572), LAZE 1985-III-29 (AB 148) eta LAZE 1988-V-12 (AB 229). Baita,
KAE 116/1986, urriaren 8koa, KAE 175/1988, urriaren 3koa, KAE 255/1993, uztailaren 20koa eta
KAE 221/1994, uztailaren 18koa. Doktrinan, beste batzuen artean, Aguilera Izquierdo, R., Proceso laboral y proceso civil: convergencias y divergencias, op.cit., 58. or.; Fábrega, J. P., Derecho procesal
del trabajo (individual y colectivo), Litho, Panama, 1982, 436. or., eta Molero Manglano, C., La
demanda laboral, op.cit., 41. or.
153. PZLren 216. artikuluak xedatzen du. Gogoratu, prozesuaren objektua osatzen dutela soilik
demandatzailearen uzia oinarritzen duten egitateek. Demandatuak egitate berriak mahaigaineratzen
baditu, eztabaidaren objektua zabalduko dute. Ezin ditu inoiz epaileak prozesuaren objektua eta
eztabaidaren objektua zehaztu. Horrela, KAE 101/1993, martxoaren 22koa eta KAE 270/1993,
irailaren 20koa.
154. Berariaz xedatzen du PZLren 281.3 art. Datu hau lan-prozesuak bilatzen duen egiaren
erakusgarri da: egia formala, edo ez behintzat, materiala. Berehala sakonduko da datu honetan.
155. Hala ere, epai-organoari frogaren gainean hainbat ahalmen aintzatesten zaizkio: ofizioz sendagile forentse baten parte-hartzea eskatzea (LPLren 93.2 art.), auziaren objektuan aditua den pertsona baten edo gehiagoren txostena entzutea (LPLren 95.1 art.), hitzarmen kolektibo baten batzorde
parekidearen txostena entzutea edo eskatzea gatazka haren interpretazioaren gainekoa denean
(LPLren 95.2 art.), sexu-diskriminazio kasu batez arduratzen ari den prozesuan organo publiko
eskudunei txostena eskatzea (LPLren 95.3 art.) edo hobeto ebazteko diligentziak erabakitzea (LPLren
88). Frogaren balorazioari dagokionez, LPLren isiltasuna ikusi ondoren, PZLra jo behar da. PZLk
bitariko sistema bat ezartzen du: froga legala (alderdien itaunketa eta dokumentala) eta froga askea
(lekukoak, adituak eta aintzatespen judiziala). Horietan guztietan aurrerago egingo da indar.
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aurresupostu prozesalak dira, beraz—, bai prozesuaren bultzada ere (BJLOren 237
eta 288. art. eta LPLren 52.1 art.)156.
3.4.3. Lan-prozeduraren printzipioak
Lan-prozesua eraentzen duen aukera-printzipioaren ondorio dira LPLren 74.
artikuluan «prozesuaren printzipio» deritzen eta benetan prozeduraren printzipioak
diren hurrenkera- edo arartegabekotasun-, ahozkotasun-, kontzentrazio- eta
lastertasun-printzipioak. Guztiek egintza prozesalen forma arautzea dute xede157.
Lau printzipio horietan hainbat ñabardura egin behar dira. Alde batetik, legezkotasun-printzipioa gogora ekarri behar da: prozesu osoa eta forma ere legearen
menpe dago, eta ziurtasun juridikoa gailentzen da158. Bestalde, nahiz eta LPLk lau
printzipio horiek erabat autonomo eta independenteak balira bezala aurkeztu, zalantzarik gabe, ahozkotasun-printzipioa garrantzitsuena da, eta beste hirurak haren
ondorio dira159. Gainera, eta nahiz eta LPLk aipatutakoekin publizitate-printzipioa
jaso ez, azkenak ere informatzen du lan-prozesua (EKren 24.2 eta 120.1 art. eta
BJLOren 232. art.). Gauza bera esan daiteke prozesuaren abusua eta maula ekiditea
helburu duen fede on prozesalari buruz (PZLren 247. art.). Azkenik, azpimarratu
behar da printzipio horiek lan-prozesu arrunta eta prozesu-aldaerak arautzen dituzten
arauak interpretatzeko eta aplikatzeko gidari direla (LPLren 74.2 art.). Printzipio
horiek banaka aztertuko dira.
156. Horrek epai bidezko babes eraginkorra lortzen eta, bereziki prozesuaren bizkortasuna lortzen
laguntzen du. Horrela defendatzen du Esparza Leibar, I.-k, “Prozesuaren printzipioak”, ZZAA (Koor.
Esparza Leibar, I.), Prozedura Zibilaren Legea, 2. arg., Eleria Euskal Herriko Legelarien Aldizkaria,
Donostia, 2001, 15. eta 16. or. Bultzada ofiziala ez da inoiz hedatzen helegite baten aurkezpenera edo
betearazpenaren hasierara, ikusiko denez, horiek alderdien eskariz egingo baitira. Argi gera bedi,
bultzada ofizialak langilearen babes handiagoa dakarrela.
157. Hemen prozesu zibila lan-prozesutik desberdintzeko legegilearen ahalegin hutsala ikusten da,
lan-prozesuaren printzipioak ezarri nahi izan dituenean. Ez dira prozesuaren printzipioak,
prozedurarenak baino. Gainera, prozesu zibilean eraentzen duten printzipio berdinak dira: hurrenkera
edo arartegabekotasuna (PZLren 137., 190., 194. eta 289.2 art.), ahozkotasuna (PZLren 414.-430. art.
eta 431.-433. art. eta 443.-447. art.), kontzentrazioa (beste batzuen artean PZLren 290. art.) eta
bizkortasuna (adibidez, PZLren 188. art.). Elementu honek lan-prozesua prozesu zibilaren
berezitasuna dela esaten duen egilearen teoria indartzen du.
158. EKren 9. artikuluan aurreikusia. PZLk eta PKLk printzipio hau berariaz beren 1. artikuluan
jasotzen badute ere, ez da antzeko xedapenik LPLn.
159. Doktrinan aho batez onartzen den fenomeno bat da. Askoren artean, Esparza Leibar, I., El
principio del proceso debido, op.cit., 58. or., ahozkotasunaz eta «bere printzipio-ondorioetaz» mintzo
da. Baita hauek ere: Tapia Fernández, I., Lecciones de Derecho Procesal. Introducción, 1 bol.,
op.cit., 83 eta 84. or.; Ortells Ramos, M., Introducción al Derecho Procesal, op.cit., 164. eta 229. or.;
De la Oliva Santos, A., Díez-Paicazo Giménez, I., Vegas Torres, J., Derecho Procesal. Introducción,
op.cit., 75. or.; Morón Palomino, M., Derecho Procesal Civil (Cuestiones fundamentales), Marcial
Pons, Madril, 1993, 101. or.; Montero Aroca, J., Los principios políticos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Los poderes del juez y la oralidad, Tirant lo blanch, Valentzia, 2001, 177., 181. eta
185. or., eta Goldschmidt, J., Principios Generales del Proceso II. Problemas jurídicos y políticos
del proceso penal, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1935, 143. eta 144. or.
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Ahozkotasun-printzipioak lan-prozesuan ahozkotasunaren gailentzea dakar
berekin, ez esklusibotasuna160; izan ere, nahiz eta demanda idatzia izan (LPLren
80.1 art.), erantzuna eta epaiketa ahoz egiten baitira (LPLren 85. art.), are gehiago,
sententzia bera ere ahozkoa izan daiteke (LPLren 50. art.), eta horrela prozesua
benetako bakuntasunez hornitzen da. Helegiteak eta betearazpena, ikusiko denez,
idatziak dira. Ahozkotasuna erabiltzen zuten egile askok lan-prozesua 1881eko
PZLk arautzen zuen prozesu zibila ez bezalakoa zela argudiatzeko. Egun, PZLk
nagusiki ahozkoak diren bi prozesu arrunt arautzen dituenez, puntu honetan lanprozesuaren eta prozesu zibilaren artean desberdintasunik ezin atzeman daiteke161.
Hurrenkera-, berehalakotasun- edo arartegabekotasun-printzipioak epaileak
prozesuko alderdiekin harreman zuzena izatea galdatzen du, hura jardueretan
present egoteko beharrizana. Ez da alderdien eta epaileen arteko ezer162. Kasua
ezagutu duen epaileak —judizioaren egintza burutu duenak— emango du sententzia, eta hark sententzia ezin eman badu, epaiketaren egintza berriro errepikatu
beharko da (LPLren 98.1 art.)163. Irtenbide bera aurreikusten da organo kolegiatuentzat sententzia emateko beharrezkoak diren gehiengoak lortzeko arazoak
sortzen direnean (LPLren 98.2 art. eta BJLOren 255 eta 258. art.).
Kontzentrazio-printzipioak bi ondorio nagusi dakartza berekin; batetik,
egintza prozesalak audientzia bakarrean edo gutxitan, egintzen batasunean, alegia,
egin behar direla, guztiak magistratuaren gogoan gera daitezen; eta bestetik, azken
160. Ez bakarrik idatzizko egintzak daudelako (adibidez, demanda bera), baizik eta normalean
ahozko egintzak dokumentuz laguntzen direlako eta dokumentatu egiten direlako. EK-k berak 120.
artikuluan prozedura «nagusiki ahozkoa» izango dela dio. Antzeko zentzuan, BJLOren 229.1 art.
Horren gainean, Esparza Leibar, I.-k, El principio del proceso debido, op.cit., 59. or., ahozko
hutsekoa den prozedura bat utopikoa dela esaten du. Berezitasun gisa, ahozkotasuna dela-eta, lanprozesuaren froga-fasean bi datu azpimarratu behar dira: konfesioaren (alderdien itaunketa) frogarako
galderak (posizioak) ahoz proposatzen dira, plegurik onartu gabe (LPLren 91.1 art.), eta lekukoen
frogan ez da onartzen galdera eta birgaldera idatzirik (LPLren 92.1 art.).
161. Epaiketa arrunt bereziki arruntean, judizio aurreko entzunaldia (PZLren 414.-430. art.) eta
epaiketaren egintza bera (PZLren 431.-433. art.) ahozkoak dira, eta lan-prozesura asko hurbiltzen
dira. Bigarren epaiketa arrunt zibila, hitzezkoa (PZLren 437.-447. art.), zentzuzkoa denez, oraindik
ahozkoagoa da, eta bista, haren egintzarik garrantzitsuena, ahozkoa da. Prozesu zibil berriaren
ahozkotasunaren arauketak prozesu hori lan-prozesura asko hurbildu duela azaltzen du Desdentado
Bonete, A.-k, “Apuntes sobre la nueva LEC y el proceso declarativo ordinario en el orden social”,
Tribuna Social (Revista de Seguridad Social y Laboral), 2001/127 zk.
162. Oso era argian Blanes Rodríguez, E.-k, “Notas críticas sobre la aplicación de los principios
de oralidad, concentración e inmediación en el anteproyecto de la LEC”, ZZAA, Jornadas sobre el
anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil organizadas por la Asociación Jueces para la Democracia y dirigidas por Edmundo Rodríguez Achútegui, Edijus, Madril, 1999, 22. or., «epai bidezko
babes eraginkorrak alderdiak epaitegiaren alboan egotea galdatzen duela» azpimarratzen du.
163. PZLren 137.3 artikuluak hurrenkera-faltak «egindako jardueren zuzenbide osoko deuseztasuna ekarri duela» xedatzen du. Egile batzuek hurrenkera-printzipio honetan oinarritzen dute lanprozesuak bilatzen duen egia materialaren defentsa. Guztien izenean, Rodríguez Piñeiro, M., “Sobre
los principios informadores del proceso de trabajo”, op.cit.
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sententzian, arazo edo gatazka nagusiarekin batera, aurreko arazoak, intzidenteak
eta aurrejudizialak konpondu behar direla, dokumentuen faltsukerian oinarritutako
zigor-arazo prejudizialak izan ezik (LPLren 4. eta 86. art. 85.-85. artikuluekin
lotuta). Printzipio horrek uzi-metaketa —akzio-metaketa legegilearen hitzetan—
(LPLren 27., 28., 34. eta 35. artikuluak), prozesu-metaketa —auto-metaketa legegilearen hitzetan— (LPLren 29.-32., 34. eta 35. art.), helegite-metaketa (LPLren
33.-35. art.) eta betearazpen-metaketa (LPLren 36.-41. art.) legitimatzen ditu,
ekonomia prozesalaren eta hainbat epaile-jardueraren artean kontraesanak ekiditeko asmoz.
Bizkortasun-printzipioa, EKn bertan aurreikusia —jada aztertutako 24.
artikuluan, «beharrezkoak ez diren atzerapenik gabeko prozesua»z mintzatzean—,
printzipio autonomo bat baino gehiago, aurreko printzipioen ondorio zuzena da164.
Ondorengoekin bat, lan-prozesua prozesu bizkor bat dela esan daiteke:
1. Epe eta termino guztiak, ebazpen judiziala emateko aurreikusiak izan ezik, luzaezinak eta perentorioak edo ezinbestekoak dira, eta bakarrik legeak berariaz
aurreikusitako kasuetan eseki eta berriro has daitezke (LPLren 43.3 art).
2. Kasu askotan, abuztua baliozkoa da (LPLren 43.4 art.).
3. Komunikazio-egintzak ahalik eta era edo baliabide bizkor eta eraginkorrekin
egin behar dira (LPLren 53.1 art.).
4. Adiskidetze- eta epaiketa-egintza esekitzeko aukeraren mugapena (LPLren
83. art.)165.
5. Auzialdi bakarraren aurreikuspenak (LPL 6. art.) lan-prozesuaren bizkortasuna errazten du, nahiz eta ezohiko helegite edo helegite berezien aintzatespenak bizkortasun hori mugatu.
6. Hainbat premiazko prozesu-aldaera daude, eta haietan epeak asko laburtzen
dira166.
7. Eta, LPLren 75.1 artikuluarekin bat, organo judizialek atzera botako dituzte
ofizioz, ebazpen funtsatuan, luzamendu-asmoz formulatu diren edo eskubi164. Elementu honetan egiten dute indar, Luelmo Millán, M. A., Rabanal Carbajo, P.-k, Los
principios inspiradores del proceso laboral, op.cit., 95. or.
165. Aipatutako artikuluaren arabera alderdi biek eskatzen dutenean edo organo judizialean egiaztaturiko arrazoi justifikatuak direnean bakarrik geroratu ahal izango dira adiskidetze- eta epaiketaegintzak eta behin bakarrik, eta hurrengo 10 egunen barruan berriro egingo dira. Salbuespenez,
gorabehera larri eta egoki frogatuak tartean direnean, bigarrenez geroratzea erabaki ahal izango da.
166. Oporrei buruzko prozesuetan (LPLren 126. art.), mugigarritasun geografikoa eta lan-baldintzen aldaketa funtsezkoei buruzkoetan (LPLren 138. art.), edoskitze-baimenetan eta familia arrozoiengatik lanaldia murrizteko baimenetan, orduak eta epea zehazteko prozesuetan (LPLren 138. bis art.),
gatazka kolektiboetan (LPLren 157. art.) eta oinarrizko eskubideen babesean (LPLren 177.1 art.).
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deaz abusatzea edo legearen maula dakarten eskaera, intzidente eta salbuespenak. Alderdiek horiek ekiditeko betebeharra dute.
Publizitate-printzipioa, LPLren 74. artikuluan agertzen ez dena, nahiz eta
berariaz BJLOren 232. eta LPLren 84.1 artikuluetan jaso, ahozkotasunaren ondorio
zuzena da167.
3.4.4. Lan-prozesua eta prozesu zibila. Haien arteko harremanari
buruzko ondorioa
Prozesua eta prozedura informatzen duten printzipioen azterketak argi uzten
du lan-prozesua eta zibila antzekoak direla, eta agerian geratzen da lehenengoa
bigarrenaren berezitasuna besterik ez dela168. Eta iritzi horri eusteko lan-prozesuak bilatzen duen egia ez da oztopo: nahiz eta LPLk magistratuei egia materiala
bilatzeko tresna batzuk aintzatetsi —batez ere, froga-fasean169—, magistratuek
167. LPLren 84.1 artikuluak adiskidetzea ahalegintzeko organo jurisdikzionala entzunaldi publikoan eratzea galdatzen du. Hura lortu ezean, jarraian epaiketaren egintzari emango zaio hasiera, eta
hura ere entzunaldi publikoan egingo da (LPLren 85. art.). Gómez de Liaño, F., Álvarez de Linera,
S., Pérez-Cruz Martín, A. J., Roca Martínez, J. M., Hernández Galilea, J., Iglesias García, C.-k,
Derecho procesal laboral, op.cit., 101. or., publizitatea «justizia-administrazioaren legitimitate
konstituzionalaren baldintza» gisa definitzen dute. Publizitatean sakontzeko akzio-eskubidea
aztertzean hartaz esandakora mugatzen gara.
168. Nahiz eta aspalditik prozedura laborala eraentzen duten printzipioak —ahozkotasuna,
bizkortasuna, hurrenkera eta kontzentrazioa— oraintsu PZLk prozesu zibilerako aurreikusi dituen.
Asimilazio hori duela urte batzuk iragarri zuen doktrinak. Denen adierazgarri, Valdés Dal-Ré, F.,
“Algunas claves de la reforma del proceso laboral”, Actualidad Laboral, 1990/37 zk., eta egile beraren, “El lugar de la Ley de Procedimiento Laboral en el ordenamiento jurídico”, Relaciones Laborales, 1990/2 bol. Geroago, behin PZL indarrean zela, egile berak gaiaren gaineko iruzkinak
erakusten ditu, “La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el proceso laboral ordinario en instancia”,
Relaciones Laborales, 2001/1 zk. Baita iragarri zuten, Escudero Moratalla, J. F., Frigola Vallina, J.-k,
“El juez y el proceso laboral. Un modelo a seguir en la reforma civil”, Revista Justiforum, 1995/3 zk.
eta Murgas Torrazza, R.-k, “La jurisdicción del trabajo en Iberoamérica”, Revista Española de
Derecho del Trabajo, 1982/11 zk. Prozesu zibilaren eta lan-prozesuaren arteko desberdintasun
nagusia bigarrenak langileari ematen dion babes berezian datza. Montoya Melgar, A.-k, Derecho del
trabajo, op.cit., 742. or., oso ondo azaltzen duen legez, prozesu zibilean alderdiak magistratuaren
aurrean berdintasun zorrotzean agertzen diren heinean, lan-prozesuan langilea ugazabari dagokionez
soziologikoki beheragoko agertzen da, eta berdintasuna kontratatzaile ahula babesteko eran
interpretatu behar da. Berdintasun-printzipio honetan geroago sakonduko da.
169. Onarturiko froga bat egiten hasita, uko egiten badio hura proposatu zuen alderdiak, organo
judizialak jarraitzeko erabakitzeko ahalmena du, eta erabaki horren kontra errekurtsorik ezin jar
daiteke (LPLren 87.2 art.); alderdiei, adituei eta lekukoei egitateen argiketarako egoki iruditzen zaizkion galderak egin diezazkieke (LPLren 87.3 art.) eta epaiketa amaituta, eta epaia emateko epearen
barnean, beharrezko deritzon froga guztiak egitea erabaki dezake epaileak edo auzitegiak, hobeto
ebaztearren, alderdien esku-hartzearekin (LPLren 88 eta 95.1 art.). Gainera, magistratuak ofizioz
—edo alderdiaren eskariz— auzitegi-mediku baten esku-hartzea eskatu ahal izango du, haren
txostena beharrezkoa den kasuetan (LPLren 93.2 art.) edo auzigaian aditua den pertsona baten edo
gehiagoren irizpiena entzun dezake, egoki baderitzo, epaiketa-ekitaldian bertan edo hura amaitutakoan, hobeki ebazteko (LPLren 95.1 art.).
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bakarrik erabil ditzakete alderdiek horretarako baimena ematen dietenean; izan ere,
lan-prozesuan aukera-printzipioek eta horren ondorio diren xedapen eta alderdien
ekarpen-printzipioak eraentzen baitute, eta magistratu bat bakarrik alderdi batek
hala eskatzean sar daiteke gatazkaren azterketan. Gainera, alderdiak dira prozesuaren objektua mugatu eta zehazten dutenak, eta edozein mementotan prozesuaz
xedatzeko aukera dute, hari bukaera emateko, eta magistratuak ezin ekidin dezake.
Ezin da ahaztu gainera epaileak erabakitzen dituen egitateak alderdiek bakarrik
alega ditzaketela, eta alderdi batek besteak aurkeztutako egitateak onartzen baditu,
zuzenean sententziara joango direla, hau da, inolako frogarik behar gabe epailea
lotuko dutela. Puntu honetan, eta esandakoaren ondoren, galdera bakar bat egin
daiteke: nola baiezta daiteke, inolako zalantzarik gabe, lan-prozesuaren xedea egia
materiala dela?170
3.5. PROZESU MOTAK: ADIERAZPEN-PROZESUA, PROZESU
EXEKUTIBOA ETA KAUTELAZKO PROZESUA
Aurreko kapituluan, akzioa aztertzean, uzia jartzeko baino, hau da, bizitzako
ondasun baten erreferentzian eta beste pertsona baten aurrean epaileei babes zehatza
eskatzeko baino ezin daitekeela egikaritu esan zen. Orduan epai-organoei hiru motatako babesa eska dakiekeela esan zen: adierazpenezkoa, exekutiboa eta kautelazkoa. Orain horietako bakoitzari prozesu bat dagokiola esan behar da, eta horrela,
adierazpen-prozesua, prozesu exekutiboa eta kautelazko prozesua aztertu behar
dira171.
Adierazpen-prozesuan, baita kognizio- edo ezagutza-prozesua deitua (EKren
117.3 artikuluko «epaitzea»), zuzenbide objektiboa kasu zehatzean aplikatzen da,
gatazka konkretuan zein zuzenbide aplikatu behar den esaten (iuris-dictio) da,
gatazkan dabiltzan alderdiei dagozkien posizio juridikoak, eskubideak eta

170. Kontua era errazean, baina oso argian azaltzen du Montero Aroca, J.-k, “Particularidades de
la prueba en el proceso laboral. procedimiento, objeto y medios. Especial referencia a la prueba
documental”, Cuadernos de Derecho Derecho Judicial, 1997/23 zk. Egile horrek 5 arrazoi ematen
ditu doktrinak eta jurisprudentziak egia materialari buruz esaten dutenak benetako eduki juridikorik
ez duela frogatzeko: (1) gutxienez alderdiren batek baieztatu gabeko egitateak ez dira existitzen
epailearentzat; (2) bi alderdiek baieztutako egitateak (batek baieztatu eta besteak onartuak) epaileak
egiazkotzat jo behar ditu; (3) froga, jarduera prozesal gisa, bakarrik eman daiteke gutxienez alderdi
batek prozesu zehatzean froga ematea eskatzen badu; (4) soilik alderdiek proposatutako frogak
praktikatuko dira; eta (5) froga baloratzeko arau legalak daude.
171. EKren 117.3 artikuluak ahalmen jurisdikzionalaren egikaritza «epaituz eta epaitutakoa
betearaziz» ematen dela esatean, bakarrik adierazpen-prozesua eta prozesu betearazlea identifikatzen
ditu. Nahiz eta EK kautelazko prozesuaz mintzo ez, PZLren 5. artikulua babes jurisdikzional motaz
mintzo denean, kautelazkoa berariaz jasotzen du.
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betebeharrak finkatzeko. Prozesu horretan hiru motatako adierazpen-uzi aurkeztu
eta ebatzi daitezke:
a. Adierazpen hutseko uziak: horien bidez epaileari harreman edo egoera juridiko
bat badela edo ez dela adierazteko eskatzen zaio. Adierazpen horrek per se
uzia asetzen du, ondorengo betearazpenik behar izan gabe172.

172. Nahiz eta askotan babes edo tutela mota hau lan-ordena jurisdikzionalean ematen den edo ez
zalantzan egon izan den, argi eta garbi esan behar da badela. Horrela ikus genezake sententzia hauetan: KAE 34/1984, martxoaren 9koa, KAE 71/1991, apirilaren 8koa, KAE 210/1992, azaroaren 30ekoa,
KAE 20/1993, urtarrilaren 18koa, hiru artikulutan aztertua, Caballero Sánchez, J., “Sobre las sentencias declarativas de la jurisdicción social (Comentario de la Sentencia del Tribunal Constitucional
20/1993, de 18 de enero)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1994/64 zk., eta egile beraren,
“Las sentencias declarativas en el proceso laboral: requisitos de admisibilidad y condicionamiento
(Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 20/1993, de 18 de enero)”, Revista Española
de Derecho del Trabajo, 1995/69 zk., eta Escalante Zabala, R., “Admisibilidad de las acciones declarativas en el proceso laboral (Comentario de la Sentencia del Tribunal Constitucional 20/1993, de 18
de enero, BOE de 12 de febrero de 1993)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1994/64 zk.
KAE 65/1995, maiatzaren 8koa, AGE 1992-V-6 (AB 3516), AGE 1992-VI-20 (AB 4602), AGE
2001-VII-20 (AB 8075) eta AGE 2001-IX-25 (AB 317). Horietan guztietan irakur daiteke harreman
juridiko zehatz baten gainean den ziurtasun-faltari bukaera emateko benetako, interes zehatz eta eguneratua dagoenean uzi hau onar daitekeela. Horrela adierazten du Rivero Lamas, J.-k, “Cuestiones
generales sobre el proceso laboral en la jurisprudencia de unificación de doctrina”, ZZAA (Koor.
Ramírez Martínez, J. M., Sala Franco, T.), Unificación de doctrina del Tri-bunal Supremo en materia
laboral y procesal laboral. Estudios homenaje al Profesor Efrén Borrajo, Tirant lo blanch, Valentzia,
1999, 495. or. Bere aldetik, Rodríguez-Piñeiro Royo, M. C.-k, “Acción declarativa, interés tutelable y
proceso de trabajo”, Relaciones Laborales, 1991/1 bol., adierazpenezko babesa badela eta bere xedea
bi pertsonen arteko egoera juridikoaren ziurtasuna (demandatzaileak demandatuarekin duen
harreman juridiko-material bati buruz zalantzak ditu: baden edo ez, edo haren gaineko eskubide eta
betebeharren gainean) dela adierazten du. Egile berak beste lan batean (“El carácter subsidiario de la
acción declarativa en el proceso de trabajo”, Relaciones Laborales, 1991/1 bol.), adierazpen hutseko
uzia kondenazko uziarekin lotzen du, eta baldintza batzuen pean lehenengoa bigarrenarekiko
autonomoa dela nabarmentzen du. Egile berak dio —“Acción declarativa y calificación del contrato
de trabajo”, Relaciones Laborales, 1991/1 bol.— adierazpenezko uziaren adibide tipikoa harreman
juridiko-laboral bat existitzen den edo ez adierazteko epaileari eskatzen diona dela. Esaterako, KAE
65/1995, maiatzaren 8koan aztertzen den uzia izan daiteke: sententzia horrek ebazten duen kasuan,
adierazpen hutseko uzi bat jartzen da, zerbitzu-prestazio bat lantzat jo daitekeen edo ez galdetuz,
ugazaba jakin bati egozteko hala dagokionean. Uzi hauen aintzatespenaren garrantzia epai bidezko
babes eraginkorrerako azpimarratzen du Casas Baamonde, M. E.-k, “¿Normalización de las acciones
declarativas y recuperación del principio dispositivo en el proceso laboral?”, Revista Española de
Derecho del Trabajo, 1992/53 zk. Ildo beretik, oso interesgarria da bi hauen irakurketa: Sánchez
Pego, F. J., “La admisibilidad de las acciones declarativas derivadas del contrato de trabajo”,
Actualidad Laboral, 1982/12 zk., eta Prados de Reyes, F. J., “Ejercicio de las acciones declarativas
en el procedimiento laboral”, Temas Laborales (Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar social),
1986/6 zk. Azkenik, gaia sakontasunez aztertzen du Botana López, J. M.-k, La acción declarativa.
En especial en los procesos de trabajo y seguridad social, Universidade da Coruña-Civitas, Madril,
1995.
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b. Uzi eratzaileak: horien bitartez epai-organoari harreman edo egoera juridiko
bat sortzeko, eraldatzeko edo azkentzeko eskatzen zaio. Uzi horrek ere ez du
exekuziorik behar: epailearen ebazpenak berez uzia asetzen du173.
c. Eta kondenazko uziak: horien bitartez demandatzaileak epaileari demandatuak
zor dion prestazio bat adierazteko eskatzen dio. Adierazpen hori betearazpentitulu bihurtzen da, eta kondenatutako demandatuak bakez bete ezean,
betearazpen jurisdikzionalaren bidez indarrez betearaz daiteke174.
Betearazpen-prozesuan (EKren 117.3 artikuluko «epaitutakoa betearazi»)
betearazpen-uzia jartzen da. Uzi horrek, esan berri den bezala, aurretik borondatez
bete ez den kondenazko sententzia bat galdatzen du175. Ez bada betetzen, epaileari
adierazpenezko ebazpenaren derrigorrezko betearazpena eskatzen zaio betearazpenuziaren bitartez, hura betetzeko beharrezkoa den jokabidea egitea, eta horretarako
epai-organoak indarra erabil dezake176.
Azkenik, kautelazko prozesuaren objektua kautelazko uzia da. Epaileari beste
prozesu batzuen (adierazpenezkoak zein betearazpenezkoak) eraginkortasuna
bermatzeko beharrezko neurriak hartzeko eskatzen zaio; izan ere, haien izapidetzea galdatzen duen denborak azken arrakasta zalantzan jar baitezake.
3.6. EGINTZA PROZESALAK
Prozesua egintza prozesalez osatzen da, egintza prozesalen bitartez garatzen da177.
Egintza prozesala egintza juridiko mota bat da. Lan-egintza prozesalak I. Liburuko,
IV. Tituluan («Egintza prozesalez») arautzen dira (LPLren 42.-62. art.)178.
173. Adibidez, kaleratze-sententzia irmoaren betearazpenean, ugazabak langilea era egokian ez
badu berrartzen, ez berrartzearen ondoriozko intzidentean (LPLren 236. art.) hura frogatuta, magistratuak lan-harremana bukatutzat edo azkendutzat emango du (LPLren 279.2 art.).
174. Aurreko adibidearekin jarraituz, kaleratze-sententzia irmoaren betearazpenean, magistratuak
ugazaba kondenatuko du langileari kalte-ordain bat eta tramitazio-soldata ordaintzera (LPLren 279.2
art.). Kasu horretan sakonduko da kaleratze-sententzia irmoak aztertzean.
175. Matizazio edo ñabardura oso garrantzitsu bat egin behar da: betearazpena sakontasunez
aztertzean ikusiko denez, litekeena da titulu ez-jurisdikzionaletan oinarritutako betearazpena (LPLren
68. eta 84.4 art.).
176. Carnelutti, F.-k, Sistema del Derecho Procesal Civil, 1 bol., Uteha, Buenos Aires, 1944, 214.
or., grafikoki azaltzen zuen adierazpen-prozesuaren bitartez, arrazoia erabiliz, ezagutzea bada
helburua, prozesu betearazlearekin, indarra erabiliz, errealitatea transformatzea dela xedea.
177. Deigarria da oso prozesu hitza latinezko processus-tik, ‘aurrerapena’ adierazi nahi duen
hitzetik, eratorria dela. Horrela, Espainiako Diccionario de la Real Academia Española-k, 21. arg.,
Madril, 1992, 1671. or., «aurrerantz joateko akzioa» («acción de ir hacia delante») gisa definitzen du.
Izan ere, prozesua alderdien eta epai-organoaren egintza prozesal multzoa baita, eta egintzok
hasieratik bukaera arte ordenan eta denboran elkarren segidan ematen dira.
178. Alderdien jarduera judizialak (noiz egin behar diren, non aurkeztu behar diren idazkiak…),
epaileen ebazpenak eta idazkarien antolaketa-eginbideak eta komunikazio-egintzak arautzen dira. Ez
dira horiek xehetasunez aztertuko lana larregi ez luzatzeko, baina haien araudiaren lerro nagusiak
aurrerago aipatuko dira.
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Egintza prozesalek izan litekeen helburu edo xedea, zehatza, zilegia eta
egokia behar dute izan eta boluntarioki legeak egintzon subjektu legez aintzatesten
dituztenek —alderdiek edo organo jurisdikzionalek (horien barnean magistratuen,
idazkari judizialen eta bestelako laguntzaileen egintzak desberdindu behar dira)—
egin behar dituzte, baldin eta horretarako gaitasuna badute179. Normalean kasuaz
arduratzen ari den epai-organoa kokatzen den tokian burutuko dira (LPLren 44.
art.)180, baliozko egun eta orduetan (LPLren 43.1 art.), eta magistratuek balizkoak
ez diren egun eta orduak baliozkotzeko aukera izango dute, baliozkoetan egitea
ezinezkoa denean edo ebazpen judizial baten eraginkortasuna bermatzeko beharrezkoa denean (LPLren 43.5 art.). Edozein kasutan, egintza prozesalak burutzeko
kasuan kasuko legeak agindutako formei jarraitu behar zaie. Ezinbestekoa da
azpimarratzea autonomia-erkidegoetako hizkuntza ofizialetan egin daitekeela
(BJLOren 231. art.).
3.7. ALDERDI PROZESALAK
3.7.1. Aurkezpena
Prozesuan, lehenengo kapituluan aztertu den epai-organoaz gain, alderdi
prozesalak aritzen dira. Alderdi prozesala da epai-organoaren aurrean uzia egikaritzen duen subjektua, baita uzi horren pairatzailea ere181. Hurrengo lerroetan alderdi
horietan egingo da indar.
3.7.2. Alderdien jarduera-printzipioak
Prozesuak bakarrik du zentzua, honetan, kontrako posizioetan (posizioen
bikoiztasun edo dualitate-printzipioa), gutxienez bi alderdi prozesal jarduten
badira: posizio bat (aktiboa) uzia jartzen duen pertsonak edo pertsonek osatzen
dute (demandatzaileak edo auzi-jartzaileak) eta bestea (pasiboa), uzi hori pairatu
behar duenak, eskaeraren pairatzaileak, alegia (demandatua edo auzi-pairatzailea).
Baliteke bi posizioetan edo horietako batean alderdi edo pertsona bat baino gehiago egotea. Dena den, posizio bakoitzean alderdi bakar bat zein gehiago egon, guztiek dute prozesuan zehar entzunak izateko eskubidea, hau da, denek dute beren

179. Borondatezko izaera honetan ikusten da egintza prozesalen eta jazoera prozesalen arteko desberdintasuna: azkenak prozesutik at geratzen dira, baina hartan eragina dute. Horrela desberdintzen
dituzte, Gómez Orbaneja, E., Herce Quemada, V.-k, Derecho Procesal Civil, I bol., op.cit., 188. or.
180. Salbuespenak izan badira: alderdien itaunketa (PZLren 311. art.), lekukoen galdeketa
(PZLren 364. art.), azteketa edo miaketa judiziala (PZLren 353. art.), jakinarazpenak…
181. Definizio hau Guerra San Martín, J.-i, Lecciones de Derecho Procesal. Proceso civil. Vol I.
Parte General, Universidad de Deusto, Bilbao, 1989, 83. or., zor zaio. Oso garrantzitsua da azpimarratzea alderdi prozesalaren kontzeptua prozesala soilik dela, bakarrik prozesura eta horren ingurukora aplikagarria. Ez alderdi, ez epaile denari hirugarren deitzen zaio.
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eskubidea defendatzeko alegazioak egiteko eskubidea182. Logikoki, horretarako,
kontrako alderdiak alegatutako egitatezko eta zuzenbidezko elementuak ezagutu
behar dituzte. Bigarren horri kontradikzio-printzipio deritzo. Gainera, prozesuko bi
posizioak eta hartan diharduten alderdi guztiak berdintasunez aritu behar dira,
eskubide eta zama berekin. Hori, hain zuzen, EKren 1. eta 14. artikuluetan aintzatesten den berdintasun-printzipioa da183.
182. Printzipio hau akzio-eskubidea aztertzean babes-gabeziari eta berme guztidun prozesuari
buruz esandakoarekin lotu behar da. Edozein kasutan, argi gera bedi, eskubide bat dela; beraz,
alderdiek hala nahi dutenean egikarigarria, demandatua errebelde izendatu ondoren epaiketarekin
jarraituko da (LPLren 83.3 artikuluak hauxe dio: «Demandatuaren ez-agertze justifikatu gabeak ez du
eragotziko epaiketa egitea: aurrera jarraituko du, demandatua auzi-ihesean deklaratu beharrik izan
gabe»). Berriro gogora ekarri behar da komunikazioen garrantzia eskubide hauen eraginkortasunerako.
183. Prozesuan alderdien berdintasuna benetan gai eztabaidatua da, praktikan jartzeko zaila —era
egokian, Capalletti, M., Garth, B.-k, El acceso a la Justicia. La tendencia en el movimiento mundial
para hacer efectivos los derechos, Fondo de cultura económica, Mexiko, 1996, 14. or., berdintasun
perfektua utopia dela esaten dute, alderdien arteko desberdintasunak inoiz ezin direlako erabat desagerrarazi—, eta lan-prozesuan matizatuta agertzen dena. Lan-ordenan eta lan-prozesuan langileen eta
ugazaben arteko gatazkak ebazten dira. Bi horien artean jatorrizko desberdintasuna ikusten da: bata
eta bestearen egoera ekonomikoa desberdina da, eta desberdina da baita ere horietako bakoitzak biak
lotzen dituen mendekotasunezko harreman juridikoan betetzen duen tokia (KAE 3/1983, urtarrilaren
25ekoa eta KAS 20/1984, otsailaren 13koa eta Del Rey Guanter, S., “La aplicación de los valores
superiores de la Constitución española en el Derecho de trabajo”, Relaciones Laborales, 1988/1 zk.).
Aipatutako arrazoia erabiltzen bada lan-zuzenbide materialaren babes-xedea edo konpentsatzailea
justifikatzeko, arrazoi bera aplika daiteke esandako xedea lan-prozesura eta hura arautzen duten
arauetara hedatzeko (KAE 3/1983, urtarrilaren 25ekoa, KAE 78/1983, urriaren 4koa, KAE 109/1983,
azaroaren 29koa, KAE 114/1983, abenduaren 6koa eta KAE 99/1988, maiatzaren 31koa. Doktrinan
bereziki azpimarratzen dute elementu hau, Velasco de la Fuente, M.-k, “La igualdad en el campo
jurídico procesal laboral”, Revista de Derecho Procesal, 1991/1 zk., eta Montoya Melgar, A.-k, “Los
procesos laborales y el sistema del Derecho del trabajo”, Revista Española de Derecho del Trabajo,
1986/25 zk.). Horrela, Martínez Abascal, V.A-k, ZZAA (Koor. Martínez Abascal, V.A.), Nueva Ley
de Enjuiciamiento civil y proceso laboral, op.cit., 8. or., esaten duenez, lan-zuzenbide substantibo eta
prozesalaren babes-xedeak edo konpentsatzaileak aberastu egiten du lan-ordenan epai bidezko babes
eraginkorrerako oinarrizko eskubidearen edukia. Horrela, lan-prozesuaren arauketan bereziki langilea
basbesten duten neurriak asko dira. Adibide gisa honako hauek aipa genitzake: doako laguntza
juridikorako eskubidea apriori, berehala ikusiko denez, langilearen alde aintzatesten da bakarrik;
sindikatuak bere kideen izenean eta interesean aritu daitezke, afiliatuek horrela baimenduz gero
(LPLren 20.1 art.); sorpresazko errekonbentzioen debekua (LPLren 85.2 art.); kaleratzearen
ondoriozko prozesuetan alderdien parte-hartzearen ordena aldatzen da: langile demandatzaileak
demanda berretsi ondoren, ugazaba demandatuari dagokio bere argudioak azaltzea lehenbizi alegaziofasean, froga-fasean eta ondorio-fasean (LPLren 105.1 art.); frogaren zamaren alderantzikatzea edo
inbertsioa egitate diskriminatzaileak alegatzen direnean (kasu honetan ugazaba demandatuari
dagokio hartutako neurrien eta bere proportzionaltasunaren justizifikazio objektiboa, arrazoizkoa eta
egokiro frogatua) (LPLren 96. eta 179.2 artikuluak); ofiziozko prozeduraren existentzia (LPLren
146.-150. art.); askatasun sindikala eta gainerako oinarrizko eskubideak babesteko prozesu-aldaera
berezia (LPLren 175.-182. art.); helegiteko beharrezkoa den gordailua edo kondenaren zenbatekoa
aurkezteko betebeharraren salbuespena (LPLren 227. eta 228. art.); behin-behineko sententziaren
betearazpenean haren kontura aurrerakinak jasotzeko eskubidea (LPLren 287. art.); kostuak
ugazabari bai, baina langileari ez ezartzea (LPLren 233.1 art.); ugazaba fede txarrez edo ausarkeriaz
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3.7.3. Alderdien gaitasuna
Lan-prozesura joan ahal izateko, bestelako prozesuetara bezala, gaitasun
bikoitza galdatzen da, alderdi izateko gaitasuna eta jarduteko gaitasun prozesala.
Lehenengoa prozesuko eskubide eta zamen titular izateko aukera da eta pertsona
fisiko guztiek dute pertsona izate hutsagatik (KZren 29., 30. eta 31. art.). Bigarrena,
baita epaiketan edo epaile aurrean agertzeko gaitasuna deitua, prozesua osatzen
duten egintza prozesalak baliozkotasunez egiteko ahalmena da, eta beren eskubide
zibilen egikaritza osoa dutenek dute (LPLren 16.1 art. eta PZLren 7. art.). Bakarrik
haiek ager daitezke epaiketan zuzenean beren eskubide eta interes zilegien defentsan. Gainerako guztien izenean, hau da, eskubide zibilen egikaritza osoa ez
dutenen izenean, epaile aurrean haien ordezkari zilegiak edo zuzenbidearekin bat

aritzen denerako zehapenen aurreikuspena (LPLren 97.3 art.)... Ikus bedi neurri horien izateko
arrazoia. Guztiek bilatzen dute lan-prozesuko alderdien benetazko berdintasuna edo berdintasun
eraginkorra (KAE 109/1983, azaroaren 29koa eta KAE 114/1983, abenduaren 6koa), «alderdien artean
den desberdintasun materiala» gutxituz (KAE 125/1995, uztailaren 24koa). Horretarako alderdien
berdintasun formala aldatzen da —inoiz ez materiala edo sustantziala—, berdintasun materiala edo
sustantziala lortzeko helburuarekin (KAE 3/1983, urtarrilaren 25ekoa eta KAE 14/1983, otsailaren
28koa). Ildo horretatik, Rodríguez-Piñero, M. C.-k, Derecho del trabajo y proceso, Escuela Social de
Murcia 1972, 22. or., nahiz eta epailea inpartziala izan, prozesu neutro bat ez dela azpimarratzen du.
Horregatik, eta aipatutako neurri guztiekin, alderdiek prozesuan arma-berdintasuna izatea bilatzen du
legegileak, eta kontradikzioa erraztu eta babes-gabezia errotik debekatzen du. Horrek ez du berdintasun konstituzionalaren printzipioa (EKren 14. art.) urratzen, hark ez baitu berdintasun absulutu bat
galdatzen (KAE 14/1983, otsailaren 28koa eta Aragoneses Alonso, P., “Estructura y función del
proceso laboral”, Revista Española de Derecho Procesal, 1961/1 zk., eta Mairal Jiménez, M., “La
igualdad de las partes en el proceso laboral”, Temas Laborales (Revista Andaluza de Trabajo y
Bienestar Social, 1995/34 zk.), eta EKren 9.2 artikuluan aldarrikatzen den berdintasun errealaren
printzipioak babesten du. Edozein kasutan, tratu desberdin hori ezin da joan legeak arautzen duenetik
harago eta bere oinarrizko helburua benetazko egia behar du izan. Beraz, desberdintasun formala
onartzen bada, betiere berdintasun materialean eraginik ez duen heinean onartzen da eta Rubio
Llorente, F.-rekin, “La igualdad en la aplicación de la ley”, Anuario de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Madrid, 1997/1 zk., testuinguru honetan, epaileak legearen aurrean
berdintasuna (benetazkoa edo materiala) mantentzea duela xede azpimarratu behar da. Horregatik,
eta aipatutako arriskuak ekiditeko, Baylos Grau, A.-rekin, “La igualdad de las partes en el proceso
laboral y la tutela judicial efectiva”, Derecho Privado y Constitución, 1994/4 zk., benetako berdintasun hori bilatzeko eta ez bakarrik langilea babesteko, baizik eta baita ugazaba ere, LPLk berariaz
jasotzen duen beste kontzeptu juridiko bat aplikatzearen aldekoa da egilea: oreka prozesala (LPLren
75. art.). Azken horrek berdintasun-printzipioa osatzen duten bi alderdiak jasotzen ditu, alderdien
babes-gabezia debekatzen duen alderdi materiala edo berdintasun sustantziala (EKren 24.1 art.) eta
defentsarako eskubidea eratzen duten bermeek osatzen duten alderdi formala (EKren 24.2 art.).
Organo jurisdikzionala da bi alderdi horien uztartze egokia babestu eta bermatu behar duena. Egile
honek aldarrikatzen du LPLk berdintasun-printzipioa oreka sozialaren printzipioagatik aldatu duela
lan-prozesuaren printzipio ordenatzaile gisa. Ildo beretik, García Perrote, I., La prueba en el proceso
de trabajo, op.cit., 113.-116. or.
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haien ez-gaitasuna ordezkatu behar dutenak agertuko dira (LPLren 16.4 art.).
Logikoki, pertsona juridikoak prozesuan beren ordezkarien bitartez aritzen dira184.
Gainera, gaitasun prozesala edo auzitarako gaitasuna izango dute 16 urtetik
gora eta 18 urtetik beherako langileek, lan-kontratuetatik eta Gizarte Segurantzarekiko harremanetatik eratorritako eskubide eta interes legitimoei dagokienez, baldin
eta gurasoen, tutoreen edo bere kargu dituen pertsona edo erakundearen legezko
baimenik behar ez badute lan-kontratua egiteko, edo guraso, tutore edo bere kargu
dituen pertsona edo erakundeak baimena emana badie, lan-arloko legeriararen
arabera, kontratua egiteko (LPLren 16.2 art.).
3.7.4. Alderdien legitimazioa
Gaitasunak edozein prozesutan nor ager daitekeen adierazten badu ere, legitimazioak adierazten du prozesu zehatzean eta uzi zehatza jarriz eta pairatuz nor
aritu daitekeen. Legitimazioa da, beraz, normalki, alderdi prozesalak nor diren
zehazten duen kontzeptua185.
Nahiz eta LPLk lan-prozesuan eskubide subjektibo edo material edo interes
legitimo baten «titularrak» legitimatuta daudela esan (LPLren 17.1 art.), benetan
legitimatuta daude eskubide subjektibo edo material edo interes legitimo baten
titularrak direla baieztatzen dutenak; izan ere, azken finean, gatazkaren mamia
erabakitzen duen sententzia izango da legitimitate hori egokia edo zuzena den edo
ez zehaztuko duena186. Aurrekoa legitimazio aktiboa da, uzia jartzen duenari
dagokiona (demandatzailea). Haren aurrean legitimazio pasiboa dago: demandatzaileak edo legitimatu aktiboak betebeharraren urraketa nori egozten dion, demandatua nor den zehazteko. Gainera, prozesuan zehar eskubide subjektibo edo

184. Merezi du nabarmentzea, hurrengoak, nahiz eta nortasun juridikorik ez izan, epaiketan aritu
daitezkeela: langileen taldeak (beren burua epaiketan eta epaiketatik at ordezkatzen dute (LEren 10.2
art.), enpresa-batzordeak (LEren 65.1 art.), langileen delegatuak (LEren 62.2 art.) eta sekzio sindikalak [LPLren 152 c) artikuluak gatazka kolektiboetarako aintzatesten die, eta LPLren 161.2 artikuluak hitzarmen kolektiboen aurkaratzerako]. LPLren 16.5 artikuluak dioenez, ondasun-erkidegoen eta
taldeen izenean, haien antolatzaile, zuzendari edo kudeatzaile gisa azaltzen direnak arituko dira.
185. Fairén Guillén, V.-k dioenez, Estudios de Derecho Procesal, op.cit., 78. or., legitimazioak
uziari eragiten dio, eta ez akzioari, eta akzioa edonork egikaritu dezake. Horrela, baita ere, Ortells
Ramos, M. et al. Derecho Procesal Civil, 2. arg., Aranzadi, Nafarroa, 2001, 151. or.; De la Oliva Santos,
A., Diéz-Picazo Jiménez, I., Derecho Procesal Civil. El proceso de declaración, op.cit., 128. or.;
Gómez de Liaño, F., El proceso civil, 3. arg., Forum, Oviedo, 1996, 56. or., eta Ramos Méndez, F.,
Enjuiciamiento Civil, I. bol., Bosch, Bartzelona, 1997, 18. or. Jurisprudentzian legitimazioa «aktorearen eta egikaritzen den eskariaren edukiaren arteko harreman berezia dela» aintzatesten da (KAE
122/1998, ekainaren 15ekoa, KAE 252/2000, urriaren 30ekoa eta KAE 171/2002, irailaren 30ekoa).
186. Datu honetatik bi ondorio ateratzen dira: batetik, legitimazioa gatazkaren ebazpenaren
aurreko kontzeptu prozesala dela, eta bestetik, prozesua ez dela garatzen zuzenbidezko oinarri
batekin, uziak jasotzen duen baieztapen hutsaren oinarrian baino.
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materialen titulartasuna alda daitekeela kontuan hartuz (adibidez, demandatzailea
hiltzean haren oinordetza), legitimazio arrunta eta deribatua desberdintzen dira.
Hala ere, zenbait kasutan legitimazioa norbaitek egindako baieztapenean
oinarritu ez ezik, legeak ezartzen du. Bigarren horri legitimazio berezi edo ezohiko
legitimazio deritzo, aurretik azaldutakotik —arruntetik alegia— desberdintzeko187.
Azken bi berezitasun aipatu behar dira. Batetik, legeak langile-sindikatuei eta
enpresaburu-elkarteei dagozkien interes ekonomikoak eta sozialak defendatzeko
legitimazioa aintzatesten die (LPLren 17.2 art.)188. Bestetik, legitimazio aniztuna
187. LPLn ezohiko legitimazioaren edo legitimazio bereziaren hainbat adibide ikus daitezke:
Fiskaltzaren, aktiboa (sindikatuen estatutoak aurkaratzeko (LPLren 171.1 art.), eta pasiboa (hitzarmen kolektiboa aurkaratzen denerako (LPLren 162.6 eta163.4 art.), edo sindikatuen estatutoak
aurkaratzen direnerako (LPLren 165.2 art.) eta askatasun sindikaleko eskubideen babeserako (LPLren
175.3 art.); Entitate Kudeatzaileen eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiarena (LPLren 140.
art.) eta Soldatak Bermatzeko Funtsarena (LPLren 23. art.). Azken horrek, LPLren 23.1 artikuluarekin bat, alderdi gisa esku hartu ahal izango du prozesuaren izapidetzako edozein fase edo unetan,
baldin eta langile auzilariei soldatak ordaintzeko edo kalte-ordainak emateko erantzukizunik erator
badaiteke. Gainera, konkurtso-prozeduraren batean sarturik dauden enpresen kasuan, eta dagoeneko
kaudimengabe deklaratu edo desagertuetan, epaileak ofizioz edo alderdien eskariz alderdi gisa
deituko du (LPLren 23.2). Gai honetan sakontzen dute García Murcia, J.-k, “Sobre la posición del
FOGASA en el proceso laboral”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1995/74 zk.; Ramos
Torres, M.-k, La actividad procesal del fondo de garantía salarial, Tirant lo blanch, Valentzia, 1999;
Roqueta Buj, R.-k, Las prestaciones del FOGASA, Tirant lo blanch, Valentzia, 1997, eta Echezarreta
Bedia, M. A.-k, Posición Jurídica del Fondo de Garantía Social en el Proceso Laboral. Artículo 23
de la LPL, Gomila, Bilbao, 2002.
188. Honen ildotik, sindikatuek (eta ugazaben elkarteek) legitimazio mota desberdinak dituztela
azpimarratu behar da. Batetik, aipatutakoa, beren interes ekonomiko eta sozialen defentsan
egikaritutakoa. Legitimazio hau lan-harreman kolektiboen gaineko interes kolektiboen (EKren 7.
artikuluan aintzatetsiak) eremuan aintzatesten da. Horrela, sindikatuak legitimatuta daude askatasun
sindikalaren gaineko eskubideen urraketan [LPLren 2 k) eta 175. art.], gatazka kolektiboen kasuan
[LPLren 2 l) eta 152 a) eta b) art.] (azken hau ugazaben elkarteentzat) eta hitzarmen kolektiboen
aurkaratzerako [LPLren 2 m) eta 163. art.]. Beste batzuetan, sindikatuen eta ugazaba-elkarteen
legitimazioa, eskubide eta betebeharren titularrak diren pertsona juridiko diren heinean, egiten
dituzten negozio juridikoetatik etor daiteke (beren langileekiko harremanak, hornitzaileak…).
Gainera, LPLk sindikatuei langile zehatz baten ordezkari gisa (LPLren 20. art.) edo laguntzaile gisa
(LPLren 175.2 art.) aritzeko aukera aintzatesten die. Hala ere, azken kasuan sindikatua ez dago legitimatuta langileari dagokion uzia egikaritzeko. Azken bi kasuak eta beroien gainekoak deskribatzen
ditu, Cruz Villalón, J.-k, “La actuación del sindicato en los procesos individuales de trabajo”, Relaciones Laborales, 1992/2. zk. Bere aldetik, Valdés Dal-Ré, F.-k, “La defensa en juicio por el
sindicato de derechos individuales: una facultad inutilizada”, op.cit., langileek ahalmen hau oso
gutxitan erabiltzen dutela kritikatzen du. Oro har, sindikatuak lan-prozesuan izan dezakeen partehartzeari buruz, ik. egile beraren, “La intervención de las representaciones colectivas en el proceso de
trabajo”, Temas Laborales (Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social), 1989/15 zk.; Palomeque López, M. C., “La presencia del sindicato en la nueva Ley de Procedimiento Laboral”, Actualidad Laboral, 1991/1 bol., eta oraintsuago, egile beraren eta izenburu berdinduna, Estudios
Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales, 2000/4 zk.; Montoya Melgar, A., “La posición del
sindicato en el proceso laboral”, Documentación Laboral, 1992/38 zk.; Solans Latre, M. A., Ochoa
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edo plurala posible da, hau da, alderdi bat baino gehiago egon daitezke aktiboki edo
pasiboki legitimatuta —oso erraz ulertzen den kontua, lan-prozesuaren errealitateari erreparatuz gero, non interes kolektiboen gaineko gatazka asko konpontzen
diren— uzi bakar bat egikaritzeko. Auzikidetza edo litiskonsortzio deritzon fenomeno prozesala da hau189.
3.7.5. Postulazio prozesala
Prozesu zibilean, PZLk berariaz salbuesten dituen kasuetan izan ezik, alderdiek
prokuradore baten ordezkapena (PZLren 23. art.) eta abokatu baten defentsa
(PZLren 31. art.) behar badute, lan-prozesuko errealitatea bestelakoa da: aspalditik
alderdiek beren burua ordezkatu eta defenda dezakete190. Hala ere, bere ordezkapena prokuradore, kolegiatutako gizarte-graduatu, abokatu191 edo bere eskubide
zibilen egikaritza osoan dagoen edozein pertsonari leporatu edo agindu diezaioke,
apud acta idazkari judizialaren aurrean agertuz edo eskritura publiko bidez
(LPLren 18.1 art.)192. Ordezkariak prozesuko egintza guztiak burutu ditzake,
Hortelano, J. L., “Ejercicio procesal por el sindicato de las acciones individuales de sus afiliados”,
Actualidad Laboral, 1996/38-39 zk., eta Ortiz Lallana, M. C., La intervención del sindicato en el
proceso de trabajo, Consejo Económico Social, Madril, 1994.
189. Auzikidetza edo litiskonsortzioa, aktiboa, alderdi-aniztasuna posizio aktiboan (demandatzailean) ematen denean, eta pasiboa, demandatuaren posizioan ematen denean izan daiteke. Posible
da alderdi-aniztasuna bi posizioetan ematea. Auzikidetza mistoa edo bitarikoa litzateke. Era berean,
auzikidetza horiek izan daitezke borondatezkoak, alderdiek hala nahi dutenean ematen direnak, edo
derrigorrezkoak, legeak agintzen duenean ematen direnak.
190. Horrela da 1926ko Laneko Kodetik. Datu hau azpimarratzen dute Alonso Olea, M.-k,
Derecho Procesal del trabajo, op.cit., 32. or.; Blasco Segura, B., Alcázar Carrillo, R.-k, Derecho
Procesal Laboral, op.cit., 60. or., eta Barrio Calle, M. A.-k, “La representación en el proceso
laboral”, Revista de Derecho Procesal, 1981/1 zk.
191. Hiru kasu hauetan ordezkaritza tekniko bat da, zuzenbidean adituak direnek egikaritzen dutelako. Demandatzaileak datu hau demandan adierazi behar du. Demandatua bada teknikoki ordezkatua
izango dena, datu hau epaitegiari edo auzitegiari jakinarazi behar dio epaiketarako deitua denetik
hurrengo bi egunetan, datu hau demandatzaileak ezagutu ondoren, hark ere bat izendatu edo ofiziozko
bat eskatzeko (LPLren 21.2 art.). Soma daitekeenez, neurri honekin alderdien berdintasuna babestu
nahi da. Alderantziz, demandatzaileak letratuaren laguntzaz arituko dela adierazi badu, Molero Manglano, C.-k, “La actividad procesal del demandado previa a la vista”, Actualidad Laboral, 1991/18
zk., oso ondo dioenez, ez du antzeko adierazpenik egin beharko alderdi demandatuak. Gizarte
Graduatuak lan-prozesuan izan dezakeen parte-hartzeari buruz, bere jatorriaz eta abokatu eta
prokuradoreekin duen harremanari buruz, ik. Rodríguez-Piñeiro Royo, M. C., “La “representación”
por graduado social en el proceso de trabajo”, Relaciones Laborales, 1992/1 bol.; Tárraga Poveda, J.,
“La representación y defensa por graduado social”, Aranzadi Social, 1996/2 bol., eta La representación y defensa en juicio por graduado social, Laborarum, Murcia, 2001, eta Murcia Clavería, A.,
“La postulación y el graduado social colegiado en el proceso de trabajo”, Relaciones Laborales,
1999/2 bol.
192. Murcia Clavería, A.-rekin, La representación voluntaria en el proceso laboral, op.cit., 38.
or., LPLren 18. artikuluan bi motatako ordezkaritzak desberdindu behar dira: borondatezko ordezkaritza
profesionala (abokatu, prokuradore edo gizarte-graduatuaren alde) eta borondatezko ordezkaritza
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konfesatzea salbu193.
Argi gera bedi, nahiz eta auzialdiaren bakuntasuna dela-eta lan-prozesuan
alderdiek abokatu baten zerbitzuak behar ez izan (LPLren 21.2 art.), beraiek beraien
burua defenditzeko aukera izanik194, nahi badute bat izenda dezaketela. Ugazabak,
zentzu ertsian (postulazioko profesionala ez den bere eskubide zibilen egikaritza osoa duen edozein
pertsona fisiko zein juridikoren alde). Azkena, Molero Manglano, C.-k, La demanda laboral, op.cit.,
79. or., aintzatesten duen moduan, ez da oso erabilia praktikan. Gainera, prozesu berean hasieratik 10
demandatzaile badaude, edo demandatu beraren kontra aurkeztutako demandei dagozkien autoak
metatzen badira epaitegi edo auzitegi baten aginduz, LPLren 29. artikuluarekin bat, eta ondorioz
posizio aktiboan 10 demandatzaile baino gehiago badira (derrigorrezko auzikidetza aktiboa), lanprozesua errazago egiteko, bere operatibitatea errazteko, demandatzaile guztiek ordezkari komun bat
izendatu beharko dute. Ordezkari horrek derrigorrez abokatua, prokuradorea, kolegiatutako gizartegraduatua, demandatzaileetariko bat edo sindikatu bat behar du izan eta berarekin tratatuko dira
aurrerantzean auziko eginbideak (LPLren 19.1 eta 2 art.). Lehenengo kasuan (jatorrizko demandatzaileaniztasuna), ordezkaritza eskritura publikoaren bitartez edo idazkari judizialaren edo adiskidetze-,
bitartekaritza- eta arbitraje-funtzioak dituen zerbitzu administratiboaren aurrean edo funtzio hauek
dituen organoaren aurrean egin ahal izango da. Bigarren kasuan, ordezkaritza bakarrik idazkari judizialaren aurrean agertuz egin daiteke. Bi kasuetan edozein demandatzailek adieraz dezake pertsonalki
edo gainerakoez bestelakoa den ordezkari propioaren bitartez aritzeko bere borondatea (LPLren
19.3 art.). Era berean, bi kasuetan posible da demandatzaile taldea sindikatu batek ordezkatzea edo
langile bakar batek bere ordezkari gisa bere sindikatua izendatzea. Azken ordezkaritza mota horren
ezaugarri nagusia hura emateko era da: isilbidezkoa. Demandan sindikatuak ordezkatzen duen langilea sindikatu horretan izena emanda duela frogatu beharko du eta langile horrek prozesua hastean
sindikatuak ordezkatzeko borondatea adierazi diola. Baimena emandakotzat joko da afiliatutako
langileak kontrakorik esan ezean. Baimen hori ematen ez badu, langileak sindikatuari erantzukizuna
eskatu ahalko dio lan-prozesu independente batean (LPLren 20.2 art.) eta prozesua oraindik martxan
badago, epaileak edo auzitegiak, sindikatuari entzun aurretik, jardueraren artxiboa aginduko du bestalako izapidetzarik gabe (LPLren 20.3 art.).
193. Ia hitzez hitz LAZE 1982-IV-27 (AB 2438).
194. Alderdiak abokatu gabe aritu daitezke lan-prozesua bakuntasun osoz araututa dagoelako eta
alderdiei hainbat berme aintzatesten zaizkielako. Nahiz eta bakuntasun hau lan honen azken kapituluan aztergai izango den, haren isla dira, adibide gisa, organo judizialek ofizioz, ebazpen funtsatuan,
luzamendu-asmoz formulatu diren edo eskubideaz abusatzea dakarten eskaera, intzidente eta salbuespenak atzera botatzea; gainera, zuzendu egingo dituzte arau baten testuan oinarriturik ere prozesuen
orekari, babes judizialari eta ebazpenen eraginkortasunari dagokienez Konstituzioan eta legeetan
aurreikusitakoaren kontra doazen egintzak (LPLren 75. art.); hirugarrenei justiziarekin kolaboratzeko
betebeha-rra egozten zaie (EKren 118. art. eta BJLOren 17.1 art.), betebehar honen urraketa zehatuz
(LPLren 57.3 eta 239.3 art.); demandatzaileak uzi metaketa desegoki bat egiten badu (hau da, metatu
ezin diren uziak metatzen baditu), epaileak edo auzitegiak okerra konpontzeko eskatuko dio [LPLren
80.1 c) art.]; auzijartzaileak jurisdikzioa edo eskuduntza zehaztean oker egin dezakeenez, epaileak biak
ofizioz aztertuko ditu, eta alderdiak eta Fiskaltza hiru eguneko epe komunean deituko (LPLren 5.3 art.);
demandatzaileak prozedura desegoki bat martxan jartzen badu (adibidez, prosezu arrunta jarraitu behar
denean, prozesu-aldaera zehatz bat eskatzen denean), epaileak uziari dagokion izapidetza emango
dio, ez oker eginez demandatzaileak eskatutakoa; demandan betekizunen bat faltatzen bada, epaileak
alderdiari konpontzeko eskatuko dio (LPLren 81.1 art.); epaile aurreko adiskidetzean alderdiak
adostasun batera heltzen badira, epaileak adostutakoa haietako batentzat kalte larria, lege-iruzurra
edo eskubide-abusua dela uste badu, ez du akordioa onetsiko (LPLren 84.1 art.).

100

Lan-zuzenbide jurisdikzionala. Azterketa objektiboa eta kritikoa

doako justiziarako eskubidea duen kasuetan salbu, gastu horri aurre egin beharko
dion heinean, langileari ofiziozko bat aintzatesten zaio, hurrengo puntuan ikusiko
den legez. Abokatuaren parte-hartzea beharrezkoa da helegitea aurkezteko (beste
batzuen artean LPLren 192., 193., 206., 207., 219.2 eta 229. art.).
3.8. LAN-PROZESUAREN KOSTUAK
Bide jurisdikzionalara joateak, eta prozesura zehazki, herritarrari gastu batzuk
ekartzen dizkio (dirusariak, kontsignazioak, gordailuak…)195. Testuinguru honetan, egun indargabetutako LPLren 25.1 artikuluak lan-justizia betearazpen-fasera
arte doakoa zela aintzatesten zuen196. Indargabetze horren gainetik, eta egun indarrean dagoen legediarekin bat (EKren 119. art., BJLOren 20. art. eta tasa judizialak
kentzeko 25/1986, abenduaren 24ko Legea) aipatutako doatasuna —«konstituzionalizatutako beste eskubide prozesal batzuen eskubide instrumental gisa»197—
mantentzen dela esan behar da, honako lau salbuespen hauekin:
1. Alderdiek erabilitako ordezkari eta defendatzaileen (abokatu, prokuradore eta
gizarte-graduatuak) ordainsariak.
2. Fede gaiztoz edo ausarkeria nabarmenez aritzeagatik auzialdian kostuen
kondena gehienez 600 €-ko zenbatekoan. Kopuru horri bi posizio prozesalen
abokatuen ordainsaria gehitu beharko zaio kondenatua ugazaba denean
(LPLren 97.3 art.). Magistratuek kostuen kondena ezar dezakete helegiteak
ere ebaztean (LPLren 233. art.).

195. Sánz Tomé, F.-k, “Las costas en el proceso laboral”, Relaciones Laborales, 1993/2 bol., dioenarekin bat EK-k berak justizia garestia dela aintzatesten du isilbidez bere 119. artikuluko formulazioarekin. Zehazki, DLJLk bere zioen azalpenean hauxe dio: «25/1986 Legeak tasa judizialak kenduta,
epai bidezko babesera jotzeak dakartzan kostu ekonomikorik handienak legearen aginduz honetan
eskubideen eta interesen defentsa eta ordezkaritzaz arduratzen diren profesionalen parte-hartzetik
dator. Hain zuzen ere, estatuak aparatu judiziala erabiltzeagatik kobratzeari uko egin dioenetik,
abokatuaren, prokuradorearen eta beste edozein profesionalen ordainsariak, eta beharrezkoak diren
aditu-frogak edo dokumentalak lortzeko ordaindu beharrekoa da baliabide ekonomikorik ez duten
herritarrentzat jasan ezinezko kostua».
196. Artikulu hau eta LPLren 26. artikulua Doako Justiziaren 1/1996 Legeak, urtarrilaren 10ekoak,
[bere XI bakarraren c) apartatua] indargabetu zituen. Historian zehar lan-prozesua doakoa izan da.
Aspaldi, doako justiziaren abantailak azpimarratu zituen, Gómez Colomer, J. L.-k, “La gratuidad
relativa de la justicia”, La Ley, 1983/4 bol. Egun, Barrio Calle, M. A., “Incidencia en el procedimiento laboral de la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita”, Actualidad Laboral, 1996/30 zk.
197. Hitzez hitz De Diego Díaz, L. A.-k, “Asistencia jurídica gratuita. Intervención judicial en el
marco de su nueva regulación”, Diario La Ley, 1997/4291-4292 zk. KAren jurisprudentzian oinarrituz (KAE 138/1988, uztailaren 8koa eta KAE 16/1994, urtarrilaren 20koa), egile honek doakotasuna
epai bidezko babes eraginkorrerako, arma prozesalen berdintasunerako eta letratuaren laguntzarako
oinarrizko eskubideen tresna eta zehaztapena dela esaten du.
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3. Helegitea aurkezteko galdatzen diren gordailu eta kontsignazioak (LPLren
192, 227 eta 228. art.).
4. Betearazpen-fasea198.
Edozein kasutan, epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea (EKren 24.
art.) benetan eraginkorra izan dadin, beharrezkoa da baliabide ekonomikorik ez
duten norbanakoei doako laguntza juridikorako eskubidea aintzatestea199. Eskubide
horren nondik norakoak ezagutzeko, EKren 119. art., DLJL eta haren erregelamendua (2103/1996, irailaren 20ko Errege Dekretua, 1949/2000 abenduaren 1eko
Errege Dekretuak aldatua) izan behar dira kontuan. Azken horrek bere 2 d) artikuluan doako laguntza juridikorako eskubidea aintzatesten die langileei eta Gizarte
Segurantzaren onuradunei. Haren baliabide ekonomikoak ugariagoak zein eskasagoak izan, eskubide hori langileari aintzatesten zaio, eta iuris et de iure langileen
alde eta langile gisa edo Gizarte Segurantzaren onuradun gisa auzitan aritzen
direnerako baliabide falta aintzatesten du. Ez zaie onura hori edozein ingurumaritan ugazebei eta haien elkarteei eta sindikatuei aintzatesten; auzitan aritzeko
baliabide ekonomikoen falta frogatu ondoren bakarrik aitortzen zaie200. Hala ere,
araudi berriarekin, langileei aintzatetsitako doako justiziaren hedapena mugatu
egin da. Egun, langileei eta Gizarte Segurantza Sistemaren onuradunei onura hori
aintzatesten zaie, baliabide-eskasia frogatu gabe, bakarrik eta soilik epaiketako
198. Salinas Molina, F.-k, “Ejecución definitiva laboral”, Tribuna Social (Revista de Seguridad
Social y Laboral), 2001/130 zk., betearazpenaren ez-doakotasuna bi arrazoi emanez justifikatzen du.
Batetik, bere xedea betearazleari betearaziak borondatez ez betetzeagatik eratortzen zaizkion gastuak
ordaintzea delako, eta bestetik, bere helburua baita betearazpenak beste pertsona batzuei sortutako
gastuak ordaintzea.
199. Honen harira, Morón Palomino, M., Derecho Procesal Civil (cuestiones fundamentales),
op.cit., 81. or. Gainera, Martín Brañas, C.-rekin bat, “La asistencia jurídica gratuita como parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión:
su unificación por ley 1/1996, de 10 de enero”, Documentación Laboral, 1996/49 zk., eskubide hori
zuzenbidezko estatu demokratiko eta sozialean ezinbestekoa dela aitortu behar da, non doako justiziarako eskubideak, epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea babestu ez ezik, babes-gabezia
ekiditen baitu. Tonu krikoarekin Asensio Mellado, J. M.-k, Derecho Procesal Civil. Parte primera,
op.cit., 134. or., justiziarako sarbidean alderdien berdintasun formala —ez materiala— bermatu behar
dela dio; izan ere, estatuak herritarrei justizia lortzeko baliabideak bermatzen baitizkie, baina ez
kontrako alderdiaren baliabideekiko parekotasuna.
200. Langileen aldeko doako justizia honen orokortasuna zuzenean lotu behar da lan-ordenamendu juridikoari egozten zaion babes-helburuarekin, hau da, langilea babesteko xedearekin. Langileen
ahultasun ekonomikoa suposatzen da. Horrela, Barrio Calle, M. A.-k, “El beneficio de justicia
gratuita y los gastos procesales en el procedimiento laboral”, Aranzadi Social, 2004/6 zk., bi motatako doakotasunaz mintzo da, legezkoaz («arauak ezartzen duena da, baliabide ekonomikoekiko
independentea dena») eta emakidakoaz, ugazabek, legearekin bat, eskatu behar dutena. Baita Álvarez
Cortés, J. C., “El principio de gratuidad en el proceso laboral: su dimensión constitucional y los
problemas derivados de la aplicación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita”, Revista de Derecho
Social, 2001/14 zk. ere. Doakotasun hau dela-eta, langileen eta ugazaben artean azaltzen diren
desberdintasunek doktrinan sortzen dituzten kritikak azken kapituluan landuko dira.
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defentsarako, aipatutako onurak berekin dakartzan gainerako prestazioak jasotzeko 201, eta doako laguntza juridikorako eskubidea eskatu ondoren, berori
jasotzeko baldintzak betetzen dituztela frogatu beharko dute, hala nola baliabideeskasia (familia osoa eta kontzeptu guztiak kontuan hartuta urteko lanbide arteko
gutxieneko ordainsariaren bikoitza baino gutxiago) (DLJLren 3.1 art.) eta eskubide edo interes propioen defentsarako jartzen den uziaren sostengarritasuna
(DLJLren 3.4 art.)202.

201. DLJLren 6. artikuluak doako laguntza juridikoaren aintzatespenek berekin dakartzaten prestazioak zehazten ditu. Horiek prozesu aurreko doako aholkularitzatik —bere xedea prozesua ekiditea
edo uziaren bideragarritasuna aztertzea denean— abokatuaren doako defentsa eta ordezkaritzara
doaz, azken horren parte-hartzea legeak galdatzen duenean, edo horrela izan ezean, epaileak edo
auzitegiak alderdien berdintasuna bermatzeko hala eskatzen duenean. Aipatutako artikuluak beste
prestazio batzuk ere jasotzen ditu: prozesuan zehar egunkari ofizialetan derrigorrez jarri behar diren
iragarki eta ediktuen doakotasuna; helegitea aurkezteko behar diren gordailuak aurkezteko beharraren
salbuespena (nahiz eta DLJLk ezer ez esan, LPLrekin bat ez dira gordailuak jarri behar erregutzeerrekurtsoan eta kasazio-errekurtsoan (LPLren 228. art.)); adituen doako laguntza, organo jurisdikzionalei lotuta dauden adituek emanda, edo hauek izan ezean, administrazio publikoen menpeko
funtzionario edo zerbitzuek emanda, eta salbuespen gisa, aditu pribatuek emana. Baita ere haren barnean sartzen dira, kopiak, lekukotzak, notarioen aktak… doan jasotzeko eskubidea. Prestazio horiek
aztertzen dituzte, Carratalá Teruel, J. L.-k, “Gratuidad de justicia y jura de cuentas en el proceso
laboral”, Tribuna Social (Revista de Seguridad Social y Laboral), 1996/67 zk.; Giménez Sánchez, I.-k,
“Reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita (Análisis de la Ley 1/1996, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita)”, Revista del Poder Judicial, 1999/53 zk.; Colomer Hernández,
I.-k, El derecho a la justicia gratuita, Tirant lo blanch, Valentzia, 1999, 91.-100. or.; Rodríguez
García, N.-k, Justicia gratuita: un imperativo constitucional. Doctrina, jurisprudencia, legislación y
formularios, con especial referencia a los procesos de amparo constitucional, Comares, Granada, 2000,
123.-151. or., eta Bachmaier Winter, L.-k, La asistencia jurídica gratuita, 2. arg., Comares, Granada,
1999, 109. or. eta hur.
202. Honen harira, Ordeig Fos, J. M.-ren esanetan, “Una dislocación en el proceso laboral: la
nueva ley de asistencia jurídica gratuita”, Tribuna Social (Revista de Seguridad Social y Laboral),
1996/72 zk. gai honetan indarrean dagoen legeak (DLJL) atzerapauso izugarria ekarri du berekin.
Lehen, LPLren 25.2 art. indarrean zegoenean, doako justiziarako eskubide legal purua aintzatesten
zen, eta aurreko lan-lege prozesalen ohiturari jarraituz (1912ko Auzitegi Industrialen Legea, 1926ko
Lan Kodea, 1966ko LPL...), eskubidea edo onura langileei eta Gizarte Seguntzaren onuradunei oro
har aintzatesten zitzaien. Ez zuten eskaerarik egin behar, edo beren baliabide-gabezia frogatu behar.
Orain, aldiz, onura bere osotasun guztian bakarrik Gizarte Segurantzaren Entitate Kudeatzaileei
aintzatesten zaie [DLJLren 2 b) art.]. Hala ere, argi gera bedi, puntu honetan doktrinan hainbat iritzi
eta interpretazio agertzen direla. Horrela, Rubio de Medina, M. D., El beneficio de justicia gratuita,
Bosch, Bartzelona 2001, 23. or.

II. ZATIA:
LAN-GATAZKAREN
KONPONBIDE
JURISDIKZIONALA.
AZTERKETA OBJEKTIBOA

4. Lan-ordenaren eremu objektiboa.
Prozesu arrunta eta prozesu-aldaerak

4.1. SARRERA
Puntu honetan, konponbide jurisdikzionalaren ezaugarri nagusiak aztertu ondoren,
gatazka mota bakoitzarentzat hark aurreikusten duen tratua aztertuko da. Erregelamentazio-gatazkak zergatik geratzen diren jurisdikziotik at eta aplikazio- eta interpretazio-liskarrak ebazteko jurisdikzioak dituen baliabideetan indar egingo da.
Beste hitz batzuetan, ordena sozialaren eremu objektiboa aztertuko da.
4.2. ERREGELAMENTAZIO-GATAZKAK: JURISDIKZIOTIK AT
Erregelamentazio-gatazkak ordenamendu juridikoko arau bat aldatu edo ordezkatu,
edo berri bat sortu nahi dutenak dira; horrela ordenamendu juridiko positiboarekiko posizio kritiko bat erakusten da. Horri, oraintsu aztertu berri dena gehitzen
bazaio, Botere Judizialaren zeregina, funtzio jurisdikzionala egikarituz, Botere Legegileak, Betearazleak edo autonomia kolektiboak bere eskuduntzen esparruan, eginiko arauen eraginkortasuna ziurtatzea dela alegia, haiek betetzen direla begiratuz,
epaituz eta epaitutakoa betearaziz, soilik legearen menpe; erraz asko atzeman
daitezke erregelamentazio-gatazkak epai-bidetik kanpo geratzea azaltzen duten bi
arrazoi nagusiak. Horrela, EK-k aldarrikatutako eta Botere banaketan oinarritutako
zuzenbidezko estatu demokratiko eta sozialaren eremuan, inoiz ez dagokio Botere
Judizialari zuzenbidea sortzea, erregelamentazio-gatazken azken xedea. Horrela balitz, Botereen banaketaren kontra egingo litzateke. Bestalde, organo jurisdikzionalek gatazkak ebazten dituzte legea ez besterik aplikatuz, existitzen den zuzenbide
positiboa ezarriz. Erregelamentazio-gatazkak ezin daitezke indarrean dagoen zuzenbidea aplikatuz konpondu, ez dutelako hura oinarri. Are gehiago, ez dute hura
onartzen. Horregatik, interes-gatazkak diren heinean, legea ez bezalakoak diren
beste elementu batzuk kontuan izanik (etika, ekitatea, bestelako balioak…) ebatzi
behar dira. Edozein kasutan, argi gera bedi, nahiz eta egun aipatutako argumentaziopean espainiar ordenamendu juridikoak erregelamentazio-gatazkak jurisdikziotik at utzi203, harreman juridikoen normaltasunean duten eragina aintzat hartuz,
203. Bazterketa hau ez da beti gertatu. 1970eko maiatzaren 22ko Dekretuaren aurretik, eta 1962ko
irailaren 20ko Dekretua indarrean egon zen bitartean, Lan Magistraturek, agintari administratiboek
zegozkien jarduerak bidaltzea erabakitzen bazuten, mota orotako lan-gatazkez arduratu ahal ziren,
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haiek ebazteko interes handia duela. Horrela erakusten dute erregelamentaziogatazkak ebazteko aurreikusten dituen epaibidetik kanpoko teknikek204.
4.3. APLIKAZIOZKO ETA INTERPRETAZIOZKO LAN-GATAZKAK
ORDENA SOZIALAREN AZTERGAI. PROZESU ARRUNTAREN ETA
PROZESU-ALDAEREN AURKEZPENA
Aplikazio- eta interpretazio-gatazkek badute indarrean dagoen zuzenbidea oinarri.
Are gehiago, ordenamendu juridikoko xedapen baten aplikazioa edo interpretazioa
helburu duten liskarrak dira. Horregatik, eta bere ebazpenerako indarrean dagoen
zuzenbide positiboaren aplikazioa galdatzen duten heinean, estatuko Botere Judizialak ebazten dituen gatazkak dira.
Lan-gatazka juridikoak ebazteko bidean ezinbestekoa da gatazka indibidual
edo plural eta kolektiboen artean desberdintzea, LPLk aplikazio- eta interpretaziogatazka kolektiboak ebazteko prozesu-aldaera berezi bat (LPLren 151.-160. art.)
eta gatazka indibidual eta pluralentzat prozesu arrunt bat (LPLren 76.-101. art.) eta
15 prozesu-aldaera —haien materia kontuan hartuz—205 aurreikusten baititu.
bai aplikaziozkoez, bai erregelamentaziozkoez. Eboluzio hori ederki ondo azaltzen du RodríguezSañudo Gutiérrez, F.-k, “Sobre la intervención del Orden Jurisdiccional Laboral en la solución de los
conflictos colectivos”, Temas Laborales (Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar social), 1986/6 zk.
Edozelan ere, aipatutako arrazoiak kontuan hartuz, eta García-Perrote Escartín, I.-rekin, “El proceso
de conflictos colectivos en la LPL de 1990”, Relaciones Laborales, 1991/1 bol., erregelamentaziogatazkak jurisdikziotik at uztea txalotu egin behar da.
204. Errealitate hori duela urte asko aintzatetsi zuen Isidro Somares, J.-k, “La jurisdicción laboral.
Su competencia y sus órganos. Clasificación de los conflictos. La competencia en función de los mismos. jurisdicción y órganos para la solución de conflictos”, Revista de Política Social, 1966/69 zk.
205. Esan berri den bezala, gatazka mota bakoitzari prozesu bat dagokio, indibidual edo pluralei
prozesu arrunta edo kasuan kasuko prozesu-aldaera berezia, eta gatazka kolektiboei prozesu-aldaera
kolektibo berezia. Beraz, desberdintasuna eskubidea balioarazteko eran dago. Akzio partikularrak
kolektiboki egikaritzen dituzten langileek ezin dute gatazka kolektiboko prozesu-aldaerara jo;
prozesu arruntera edo kasuan kasuko prozesu-aldaera berezira jo beharko dute. Alderantziz, talde
guztia oinarritzat duen eskaera generiko bat egiten bada, prozesu-aldaera egokia gatazka kolektiboari
dagokiona izango da. Horrela, askoren artean, Rodríguez Santos, B., “Análisis especial de la
actividad del TCT en materia de convenios y conflictos colectivos”, Revista de Trabajo, 1984/75 zk.
Jurisprudentzian: AGE 1992-VII-21 (AB 5644), AGE 1993-III-8 (AB 1715), AGE 1994-I-3 (AB
188), AGE 1994-XI-28 (AB 9242), AGE 1994-XII-12 (AB 10088) eta AGE 1995-II-20 (AB 1164).
Honen gainean, Alonso Olea, M., Miñambres Puig, C., Alonso García, M.R.-rekin, Derecho
Procesal del trabajo, op.cit., 74. or., ñabardura garrantzitsu bat egin behar da. Nahiz eta gatazka
kolektibo bat izan, kondena-eskaera badago, demandatzaileek demanda plurala aurkez dezakete
demanda kolektiboaren lekuan, eta magistratuak haien borondatea errespetatu beharko du, eta alderdiek beren akzioak egikaritzeko eraren gainean erakutsitako borondatea ezin du aldatu. Kontrakoa
langileen epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidearen kontra joango litzateke. Zentzu horretan,
AGE 1994-VI-14 (AB 5436), AGE 1995-III-8 (AB 1754), AGE 1995-III-10 (AB 1761), AGE 1995III-22 (AB 2178) eta AGE 1995-III-29 (AB 2347). Sententzia horiek guztiek gatazka kolektiboak
plural moduan izapidetzea onartzen edo agintzen dute, demandatzaileak horrela nahi izan zuelako.
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Prozesu-aldaeretan, haien araudian bereziki arautzen ez diren elementuetan,
prozesu arrunta arautzen duten xedapenak aplikatuko dira (LPLren 102. art.).
Zehazki prozesu-aldaerak honako hauek dira: diziplinazko kaleratzearen
prozesua (LPLren 103.-113. art.); zehapenak aurkaratzeko prozesua (LPLren 114.
eta 115. art.); kaleratzeagatiko epaiketetan izapidetze-aldiko soldatak estatuari
erreklamatzeko prozesua (LPLren 116.-119. art.); arrazoi objektiboengatik kontratua azkentzetik eratorritako prozesua (LPLren 120.-123. art.); arrazoi ekonomiko,
antolamenduzko, tekniko edo ekoizpenezkoak direla kausa egindako kaleratze
kolektiboak ezagutzeko prozesua (LPLren 124. art.); oporrei buruzko prozesua
(LPLren 125. eta 126. art.); hauteskunde-gaiei buruzko prozesuak (LPLren 127.-136.
art.)206; lanbide-sailkapenari buruzko prozesua (LPLren 137. art.); mugikortasun
geografikoari eta lan-baldintzen funtsezko aldaketari buruzko prozesua (LPLren
138. art.); edoskitze-baimenen eta familia-arrazoiengatik lanaldia murrizteko
baimenei buruzko prozesua (LPL 138. bis art.); Gizarte Segurantzari buruzko
prozesua (LPLren 139.-145. art.); ofiziozko prozedura (LPLren 146.-150. art.);
hitzarmen kolektiboak aurkaratzeko prozesua (LPLren 161.-164. art.); sindikatuen
estatutuak edo haien aldaketa aurkaratzeko prozesua (LPLren 165.-174. art.)207 eta
askatasun sindikaleko eskubidearen eta gainerako oinarrizko eskubide eta
askatasun publikoen babeserako prozesua (LPLren 175.-182. art.).

206. Prozesu-aldaera honen barnean beste bi prozesu bereizten dira, bata LEren 76. artikuluarekin
bat hauteskunde-prozesuaren kontrako aurkaratzeak ebazten dituen laudo arbitralaren kontra aurkeztutako aurkaratzea ezagutzeko (LPLren 127.-132. art.), eta bestea, langileen delegatuak eta enpresabatzordekideak hautatzeko hauteskundeen aktak erregistrateari ezezkoa ematen dion administrazioabezpena aurkaratzeko (LPLren 133.-136. art.).
207. Prozesu-aldaera honen barnean ere bi prozesu desberdintzen dira, bata sindikatuen estatutuen
gordailutzeari ezezkoa ematen dion administrazio-ebazpena aurkaratzeko (LPLren 165.-170. art.), eta
bestea, sindikatuen estatutuak aurkaratzeko (LPLren 171.-174. art.).

5. Lan-adierazpenaren prozesu arrunta

5.1. SARRERA
Kapitulu honetan hasi eta hurrengoetan lan-ordena jurisdikzionalak eskaintzen
dituen hiru tutela edo babes jurisdikzional aztertuko dira: adierazpen-prozesuaren
bitartez egikaritutako adierazpen-babesa, betearazpen-prozesuaren bitartez ematen
den betearazpen-babesa eta kautela-prozesuaren bitartez egikaritzen den kautelazko babesa. Lan-prozesuan aurreikusten den helegite-eraentza ere aztertuko da.
Gaia oso zabala denez eta aztertzeko dagoen tartea mugatua, gaiaren azterketa
iuspositibista bat egiteko saioa egingo da, LPL oinarritzat hartuz eta garrantzitsuak
diren elementuak azpimarratuz.
5.2. LAN-ADIERAZPEN PROZESU ARRUNTAREN FASEAK
5.2.1. Kokapena
Lan-adierazpen prozesu arrunta LPLk prozesu-aldaera berezi batekin lotzen
ez dituen gatazka indibidualak eta kolektiboak ezagutzeko aurreikusitakoa da.
Prozesu-eredua da, eta haren xedapenak berariaz prozesu-aldaerentzat xedatzen ez
den guztian aplikatuko dira (LPLren 102. art.)208.
Prozesu arrunta demandarekin hasten da, eta horretan akzio-eskubidea
egikaritu eta uzia jartzen da. Hala ere, LPLk demanda aurretiko eginbide eta
jarduera batzuk arautzen ditu. Horien azterketarekin hasiko da prozesu arruntaren
analisia.

208. Hala ere, doktrinak normaltasunez onartzen du, nahiz eta prozesu honen izena «arrunta» izan,
organo jurisdikzionalen lan-zamari erreparatuz, gutxien erabiltzen den prozesua dela, kasurik gehienak
prozesu-aldaera berezien bitartez izapidetzen baitira. Guztien izenean, Martínez Jiménez, J. M.,
Trujillo Villanueva, F., Vela Torres, F. J., Lecciones de procedimiento laboral, op.cit., 79. or. eta Rubio de Medina, M. D., El proceso laboral ordinario, Bosch, Bartzelona, 2000, 9. or. Zentzu horretan,
Molero Manglano, C.-k, La demanda laboral, op.cit., 44. eta 103. or., prozesu arrunt hau «aldaera
bereziekin identifikatzen ez diren diru edo zenbateko erreklamazioez arduratzeko dela» esaten du.
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5.2.2. Demanda-aurreko egintzak
5.2.2.1. Prestamen-egintzak
Demanda aurkeztu aurretik, bere gatazka ebazteko jurisdikzio-bidea erabili
nahi duen herritarrak zenbait egintza egin behar ditu, batzuk derrigorrezkoak eta
beste batzuk hautazkoak. Hautazkoei dagokienez, LPLk «prestamen-egintzak» deritze (LPLren 77. art.)209. Egintza horien helburua demandatzaileak demanda ongi
jartzeko behar dituen datuak lortzea da. Inoiz ez ahozko epaiketa prestatzea.
Lan-arloko lege prozesalak mota honetako bi egintza arautzen ditu: etorkizunean demandatua izango denaren deklarazioa eta dokumentuen erakusketa. Lehenengoarekin bat, demandatzeko asmoa duenak organo jurisdikzionalari eska diezaioke demandatua izango denak bere nortasunari buruzko egitateren bati buruz
deklara dezala, egitate horren berri jakin gabe ezin has badaiteke epaiketa (LPLren
76.1 art.)210. Era berean, liburuak eta kontuak aztertzea edo beste edozein dokumentu kontsultatzea demanda oinarritzeko ezinbestekoa suertatzen bada, etorkizuneko demandatzaileak organo jurisdikzionalari eska diezaioke agiri horiek helarazteko. Kontabilitate-dokumentuen kasuan, demandatzailea gai horretan aditua den batek
aholkaturik joan daiteke (LPLren 77.1 art. LEren 29.2 artikuluarekin bat ulertuz).
Bi prestamen-egintza horiek organo jurisdikzionalari kari justua alegatuz
eskatzen zaizkio, eta hark onartzeko edo ez, ez dio entzungo eragindako pertsonari
(etorkizuneko demandatuari).
Epai-organoak prestamen-egintzak ukatzen baditu, erabaki horren kontra ezin
jar daiteke helegiterik, etorkizunean azken sententziaren kontra jar daitezkeenak
alde batera utziz (LPLren 76.3 art.).
5.2.2.2. Aurretiazko adiskidetzea
Derrigorrezko egintzak dira LPLren V. Tituluan («Prozesua saihestea») arautuak, hala nola aurretiazko adiskidetzea eta auzibidera jo aurreko erreklamazio
administratiboa. Puntu honetan lehena aztertuko da, eta hurrengoan, bigarrena.
Aurretiazko adiskidetzea LPLren 63. artikulutik 68. artikulura bitartean arautzen da. Horrekin bat, LPLk lan-prozesua izapidetu ahal izateko horren aurretiko
209. PZLak «aurretiazko eginbideak» bezala identifikatzen dituenak dira (PZLren 256.-263. art.).
Prozesutik kanpoko egintzak edo borondatezko jurisdikzioko egintzak dira, eta beren helburua
demandatzaileak alderdien legitimazioa edo erabaki beharreko gaiaren elementuak argitzea da. LPLk
bere 76.2 artikuluan prestamen-egintzen titulupean aurreratutako lekuko froga arautzen du. Azken
hori, noski, ez da prestamen-egintza bat, froga bat baino.
210. Subjektu pasiboak adierazitakoak bakarrik eta soilik prestamen-ondoreak ditu, eta prozesu
honetan bere legitimazioa zalantzan jarri ahal izango du. Nola burutuko da egintza hori? LPLren
isiltasunaren aurrean, PZLrekin bat egingo dela ondorioztatzen da (PZLren 258.-261. art.).
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betekizun prozesal bat ezartzen du: adiskidetze-ahalegina egitea bai dagokion
administrazio-zerbitzuaren aurrean, bai LEren 83. artikuluan aipatzen diren lanbide
arteko akordioen edo hitzarmen kolektiboen bitartez eginkizun horiek bere gain
hartzeko era daitekeen organoaren aurrean (LPLren. 63. art.) 211 . Jarraian
beharrezkoak dira hiru ñabardura. Lehendabizi, prozesu aurretiko jarduerak, eta
adiskidetzea bereziki, epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidearekin bateragarria da, hark bi helburu nagusi dituen heinean: (1) gatazkan dauden alderdien
arteko prozesu jurisdikzionala ekiditea, horretarako beharrezko bermeekin alderdiek adostutako konponbide bat erraztuz, eta (2) ezusteko demandak ekiditea212.
Era berean, bereziki azpimarratu behar da, derrigorrezkoa dela akordio batera
heltzen ahalegintzea. Ez da derrigorrezkoa lortzea. Azkenik, eta adiskidetze-ahalegin hori ezagutzeko eskuduntza duen organoari dagokionez, legea «dagokion
administrazio-zerbitzua»z mintzo denean, desagertutako Instituto de Mediación
Arbitraje y Conciliación (IMAC, aurrerantzean) delakoaren tokia hartu dutenez ari
da; estatu mailan, Lan Ministerioko Zuzendaritza Orokorrean kokatzen den Bitartekaritza, Arbitraje eta Adiskidetzeko Zuzendariordetza Orokorra; probintzian,
Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioko Zuzendaritza Probintzialak eta gaiari
buruzko eskuduntza bereganatu duten autonomia-erkidegoetan, Bitartekaritza,
Arbitraje eta Adiskidetze Zerbitzuak213. Gainera, eta estatuak, aipatutakoetatik at,
211. Aurretiazko adiskidetze hau aurresupostu prozesala dela aitortzen dute honako sententziek:
AGE 1985-XI-11 (AB 5748), KAE 81/1992, maiatzaren 28koa, KAE 69/1997, apirilaren 8koa, KAE
10/2001, urtarrilaren 29koa eta AGE 2002-IV-22 (AB 7797). Doktrinan, Escudero Moratalla, J. F.,
Frigola Vallina, J., Casas Puig, P., El proceso laboral práctico. Comentarios, formularios y esquemas básicos, Bosch, Bartzelona, 1999, 69. or. eta González Velasco, J., Conciliación y reclamación
previas en lo laboral, Edersa, Madril, 1998, 159. or. Gaian sakontzen dute Montero Aroca, J.-k, La
conciliación previa o extrajudicial en el proceso laboral (Doctrina, Jurisprudencia y Formularios),
Tirant lo blanch, Valentzia, 1999, 19.-26. or. eta Romero Pradas, M.I.-k, La conciliación en el
proceso laboral, Tirant lo blanch, Valentzia, 2000, 72. or.
212. Lehenengo helburuaren gainean Martínez Jiménez, J. M., Trujillo Villanueva, F., Vela
Torres, F. J.-k, Lecciones de procedimiento laboral, op.cit, 69. or., bereziki azpimarratzen dute
alderdiek adostutako edozein konponbide, betiere beharrezko bermeekin eginez gero, hirugarren
batek eman dezakeena baino hobea dela. Ildo beretik, Valdés Dal-Ré, F., “El nuevo proceso laboral”,
Relaciones Laborales, 1990/2 bol. Jurisprudentzian: KAE 60/1989, martxoaren 16koa, KAE 162/1989,
urriaren 16koa, KAE 217/1991, azaroaren 14koa, KAE 81/1992, maiatzaren 28koa, KAE 68/1997,
apirilaren 8koa, AGE 1999-II-17 (AB 2597) eta AGE 2004-II-4-I (AB 798). Jurisprudentzia ugari
dago adiskidetzeari ezusteko demandak ekiditeko funtzioa egozten diona. Guztien artean, KAE
60/1989, martxoaren 16koa, KAE 162/1989, urriaren 16koa eta KAE 217/1991, azaroaren 14koa.
Honetan egiten dute indar, Vila Soler, M. A., García del Saz, M. P.-k, “Derecho a la tutela judicial
efectiva: acto de conciliación preprocesal (Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional
núm. 350/1993, del 22 de noviembre)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1995/72 zk.
213. Eskuduntza hau lortu dute, Andaluziak (4103/1982, abenduaren 29ko Errege Dekretua eta
2972/1983, urriaren 25eko Errege Dekretua), Aragoik (572/1995, apirilaren 7ko Errege Dekretua),
Asturiasek (2090/1999, abenduaren 30eko Errege Dekretua), Balear Uharteek (98/1996, urtarrilaren 26ko
Errege Dekretua), Kanariak (661/1984, urtarrilaren 25eko Errege Dekretua), Kantabriak (RD
1900/1996, uztailaren 2ko Errege Dekretua), Gaztela-Mantxak (384/1995, martxoaren 10eko Errege
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bestelako organorik sortu ez duenez aurretiazko adiskidetze hori gauzatzeko, helburu honekin LEren 83. artikuluarekin bat, langileek eta ugazabek beren autonomia
kolektiboaren egikaritzan sortutako lanbide arteko akordioak edo hitzarmen
kolektiboak kontuan hartu beharko dira. Edozein kasutan, desberdinketa hori oso
garrantzitsua da, lehen kasuan —IMACn ondorengoak diren organoen aurreko
adiskidetzea— adiskidetze horren araudia finkatzeko 2756/1979 Errege Dekretua,
azaroaren 23koa, IMACk bere funtzioen zati bat bereganatzeko emandakoa
—oraindik materia batzuetan indarrean—, kontuan hartu beharko da; autonomia
kolektiboak sortutako adiskidetze-organoen kasuan, berriz, alderdiek zehaztutako
adiskidetze-izapidetzea izan beharko da kontuan. Bi kasuetan LPLren xedapenak
aplikatuko dira.
Autonomia kolektiboaren fruitu den adiskidetzea alde batera utzita, aipatutako
Errege Dekretuak eta LPLk arautzen dutenean indar egingo dugu.
Legeak berak (LPLren 64. art.) zenbait kasutan aurreko adiskidetzea beharrezkoa ez dela xedatzen du. Horrela izango da: a) administrazio-bideko aurretiazko erreklamazioa galdatzen denean (nahiz eta hartan pertsona pribatuak ere aritu),
b) Gizarte Segurantzari buruzko prozesuetan, c) oporrak hartzeari buruzko prozesuetan, d) hauteskunde-gaiei buruzkoetan, e) ofizioz hasitakoetan, f) hitzarmen
kolektiboen aurkarapenari buruzkoetan, g) sindikatuen estatutuen edo haien aldaketen aurkarapenari buruzkoetan, h) askatasun sindikalaren babesari buruzko prozesuetan, eta i) behin prozesua abian jarri ondoren, hasieran demandatuak ez diren
beste pertsona batzuen kontra demanda zuzendu behar denean214.
Aipatutako Errege Dekretuarekin bat, adiskidetzailea zuzenbideko lizentziadun pertsona bat (organo pertsonabakarra) izango da. Eskatzaileak —etorkizuneko
demandatzaileak— aukeratuko du organo hori, betiere legeak aurreikusten dituen
bi aukeren artean: zerbitzuak eman direneko tokiko adiskidetzailea edo interesatuen —etorkizuneko demandatuak— helbidekoa (2756/1979 EDren 5. art.). Beraz,
lan-epaitegientzat LPLren 10. artikuluan aurreikusten den lurraldeko eskuduntzaarau bera aplikatzen da.
Dekretua), Gaztela eta Leonek (831/1995, maiatzaren 30eko Errege Dekretua), Kataluniak (2342/1980,
urriaren 3ko Errege Dekretua), Euskadik (RD 2362/1980, azaroaren 4ko Errege Dekretua), Extremadurak (6421/1995, apirilaren 21eko Errege Dekretua), Galiziak (4104/1982, abenduaren 29ko Errege
Dekretua eta 666/1984, otsailaren 8ko Errege Dekretua), Errioxak (946/1995, ekainaren 9ko Errege
Dekretua), Madrilek (932/1995, ekainaren 9ko Errege Dekretua), Murtziak (375/1995, martxoaren
10eko Errege Dekretua), Nafarroak (938/1986, apirilaren 10eko Errege Dekretua) eta Valentziak
(4106/1982, abenduaren 29ko eta 668/1984, otsailaren 8ko Errege Dekretuak).
214. Zergatik salbuesten dira kasu hauek? Logikoa dirudi aurreko erreklamazio administratiboa
galdatzen duten egoerak salbuestea eta azken hori aurretiazko adiskidetzearen alternatiba bihurtzea,
baina gainerako kasuak legegilearen diskrezionalitatearen fruitu dira. Horrela aintzatesten du, salbuespen hauek numerus clausus direla azpimarratuz, Romero Pradas, M.I.-k, La conciliación en el
proceso laboral, op.cit., 65. or.
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Alderdiei adiskidetzeko eskatzen zaien gaitasuna lan-prozesuan eskatzen den
bera da (2756/1979 EDren 5.2 art.) eta beraiek pertsonalki edo ordezkari bitartez215
eta abokatu baten laguntzaz ager daitezke (2756/1979 EDren 10. art.).
LPLk alderdiek adiskidetzera nahitaez joan behar duten (66.1 art.) eta ez
agertzearen ondorioak xedatzen ditu. Alderdiak adiskidetze-ekitaldirako behar
bezala zitatuak egonik, adiskidetzea eskatu duena agertzen ez bada eta arrazoi
zuzenik alegatzen ez badu, adiskidetze-orrian ez aurkeztutzat joko da eta jardundako
guztia artxibatuko da. Ondorioz, eskatzaileak ezin izango du bere demandarekin
aurrera jarraitu, demandatzeko betekizun prozesal bat falta zaiolako (LPLren 66.2
art.). Bere ez-agertzea arrazoi zuzen batekin zuritzen badu, adiskidetzerako data
berria jarri eta zitazio egokiak egingo dira, betiere horretarako eperik bada216. Beste
alderdia ez bada agertzen —etorkizunean demandatua izango dena—, adiskidetzea
saiatu eta huts egindakotzat joko da, eta demandatzaileak betekizun prozesal
horrekin bete duela suposatuko da, demanda aurkezteko bidea zabalik izanik.
Azken kasu horretan, etorkizunean emango den sententzia adiskidetze-orrian jasotako uziarekin bat badator, epai-organoak ausarkeria edo fede gaiztoa atzemanez,
600 euro arteko isun bat ezar dezake (LPLren 66.3 art.).
Adibidez, bi alderdiak aurkezten dira eta adiskidetze-ahalegina burutu egin
da. Testuinguru horretan argi geratu behar du adiskidetze-eskaera aurkeztu eta
onartze hutsak —alderdiak akordio batera heldu zein ez— geldieran uzten duela
iraungitze-epea eta etenda preskripzio-epea. Adiskidetze-ahaleginaren biharamunean hasiko da iraungitze-epea berriz zenbatzen edo/eta adiskidetze-eskaera aurkeztu eta ekitaldia egin gabe, hamabost egun igarotakoan (LPLren 65.1 art.)217.
Gainera, adiskidetzearen beraren ondore propioei erreparatu behar zaie. Hura
2756/1979 Errege Dekretuaren 10. artikuluarekin bat eginez, adostasunarekin edo
adostasun gabe buka daiteke. Lehenengo balizko egoeran, nahiz eta gatazkari
bukaera ematen dion adostasun batera ez heldu, demanda aurkezteko betekizun
prozesala beteta egongo da218. Adostasuna lortuz gero, adiskidetzeak bere xedea
215. Ordezkapena bost eratara egin daiteke: (1) notario-botereaz, (2) idazkari judizialaren aurrean
agertuz, (3) kasuan kasuko zerbitzu administratiboaren aurrean agertuz, (4) ordezkatuaren idazki
bidez eta (5) ordezkariaren agerpen bitartez (2756/1979 EDren 9. art.).
216. LPLren 65.2 artikuluak adiskidetzea burutzeko gehienezko 30 eguneko epea aurreikusten du.
Tarte horretan ospatzen ez bada, «amaitutzat joko da prozedura eta betetzat izapidea». Beraz, puntu
horretan aurreko lan-adiskidetzearen betekizuna malgutu egiten dela ikusten da. Horrela, KAE
69/1997, apirilaren 8koa.
217. Logikoki, ez da ondore hau gertatuko eskatzailea ez denean agertzen, horretarako arrazoi
zuzenik gabe. Horrela adierazten dute honakook: AGE 1985-II-25 (AB 692), LAZE 1987-VI-10 (AB
12842), AGE 1987-V-28 (AB 3913) eta AGE 2002-XII-2 (AB 1937). Efektu bera sortuko da
alderdiek LEren 83. artikuluan jasotzen diren lanbide arteko akordioak edo hitzarmen kolektiboak
aplikatuz arbitraje-konpromiso bat sinatzen badute (LPLren 65.3 art.).
218. Era berean, betekizuna betetzat joko da, aipatu den gisa, nahiz eta demandatzailea ez agertu,
bere ez agerpena justifikatzen badu, adiskidetzea ez bada ospatzen hura eskatu eta hurrengo 30
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erdietsita ikusiko du, prozesua ekidin da, alegia, objektu gabe utzi ondoren.
Adostasun hori transakzio-kontratu batean jasoko da219. Kontratu hori alderdiek
edo akordioagatik kaltea izan lezaketenek kontratuak baliogabetzen dituzten
arrazoiengatiko akzioa baliatuz aurkaratu ahal izango dute, 30 eguneko epean
adiskidetzearen objektua izan den gai edo objektuaz arduratzeko eskuduntza duen
epaitegi edo auzitegiaren aurrean (LPLren 67. art.). Adiskidetzean hitzartutakoa,
eta zehazki organo adiskidetzaileak emandako ziurtagiria, hartan parte hartzen
dutenentzat betearazpen-titulua da, epaile edo auzitegi aurrean berresteko beharrik
gabe, eta sententziak betearazteko izapidetzeari jarraituz betearaz daiteke (LPLren
68. art.).
5.2.2.3. Auzibidera jo aurreko erreklamazio administratiboa
Posible da Administrazioak ugazaba rola hartuz, Administrazio zuzenbidearen eremutik at, lan-zuzenbidearen esparruan aritzea. Ondorioz, lan-prozesuko
protagonista izan daiteke. Kasu horretan, eta Administrazioa herritar guztiak direla
alegatuz, zenbait pribilegio aintzatesten zaizkio, eta garrantzitsuena puntu honetan
aztertuko den aurreko erreklamazio administratiboa da. Horrela, langile batek
estatua, autonomia-erkidegoak, toki-entitateak edo haien menpe dauden erakunde
autonomiadunak demandatu ahal izateko, aurretik derrigorrez bide administratiboa
agortu behar du. Beste hitz batzuetan, lan-prozesuan eskatuko duena aurretiaz bide
administratiboan eskatu behar du (LPLren 69.1 art. eta azaroaren 26ko 30/1992
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 120.1 art.).
Ez da beharrezkoa aurreko erreklamazio administratiboari jarraitzea prozesu
hauetan: (1) oporrak hartzeari buruzko prozesuetan, (2) hauteskunde-gaiei buruzko
prozesuetan, (3) ofizioz hasitakoetan, (4) gatazka kolektiboei buruzkoetan, (5)
hitzarmen kolektiboen aurkarapenari buruzkoetan, (6) sindikatuen estatutuen edo
haien aldaketen aurkarapenari buruzkoetan, eta (7) LEren 33. artikuluarekin bat
Soldatak Bermatzeko Funtsaren kontra egindako erreklamazioei buruzko prozesuetan (LPLren 70. art.).
LPLk ez du arautzen aurreko erreklamazio administratibo horren prozedura.
Prozedura hori aipatutako 30/1992 Legeak arautzen du (120., 121. eta 125. art.).

eguneko epean (LPLren 65.2 art.). Geroago aipatuko den bezala, derrigorrezko aurreko adiskidetzea
ez ospatzea, era eta une egokian protesta egin bada eta babes-gabezia sortu badu, suplikazio- edo
erregutze-errekurtsoa jartzeko arrazoia da [LPLren 189.1 d) art.].
219. LAZE 1988-IV-5 (AB 2931), AGE 1998-III-20 (AB 3001), AGE 1999-II-17 (AB 2597) eta
AGE 2001-X-26 (AB 2372). Montero Aroca, J.-k, La conciliación previa o extrajudicial en el proceso laboral, op.cit., 11. or., «adiskidetze-emaitza» deritzona da. Zentzu berean, ZZAA (Zuz. Monereo Pérez, J. L.), Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral. Tomo I. Artículos 1 a 160,
Comares, Granada, 2001, 416. or.
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Aurreko erreklamazio hori ez da presupostu prozesal bat. Horregatik, burutzen ez bada, epaileak ezin du akats hori ofizioz mahaigaineratu. Administrazioa
bera izango da demandaren erantzunean akats hori salatuko duena. Ondorioz,
epaileak akats hori konpontzeko eskatuko du, eta ordura arte jardundako guztia
bertan behera utziko du.
Edozein kasutan, langile demandatzaileak erreklamazio hori egiten badu,
preskripzio-epeak eten egingo dira eta iraungitze-epeak geldieran geratuko dira.
Iraungitze-epea berriz hasiko da zenbatzen ebazpena jakinarazi eta biharamunean,
edo ezetsitzat jotzeko epea igaro eta biharamunean (LPLren 73. art.).
Administrazioak aurkezten zaion erreklamazioari dagokionez bi aukera ditu:
onestea edo gaitzestea. Lehen kasuan, hilabeteko epean Administrazioak langileak
egindako eskaria onartzen badu220, ondorengo prozesua, objektu gabe geratzean,
ez da garatuko. Litekeena da Administrazioak langilearen eskariaren zati bat
bakarrik onartzea. Kasu horretan, lan-prozesua onartua izan ez den uziaren
zatiarekiko egingo da.
Gaitzestea berariazkoa edo isilbidezkoa izan daiteke. Bigarrena izango da
baldin eskaria egin ondoren, hilabeteko epea pasatzean, Administrazioak erantzunik ematen ez badu. Bi kasuetan aurreko erreklamazioaren betekizuna betetzat
hartuko da eta demanda aurkezteko aukera irekita geratuko da. Edonola ere, Administrazioak erreklamazioari berariaz erantzuten ez badio, ezin izango du errekonbentziorik jarri (LPLren 85.2 art.). Era berean, erreklamazioak ez du izango
efekturik, ebazpena gaitzeslea izanda, langileak jakinarazpenetik hasita edo
ezetsitzat jo behar den epetik zenbatzen hasita bi hilabeteko epean demanda
aurkezten ez badu (LPLren 69.3 art.)221.
Puntu honekin bukatzeko, Administrazioak erreklamazioa gaitzetsi edo
erantzuten ez duen kasuetan, beraz, lan-prozesurako atea irekita geratzen denean,
aurreko erreklamazioaren eta ondorengo prozesuaren artean legeak galdatzen duen
harremana aztertu behar da. Harreman horrek biak, langilea eta Administrazioa,
lotzen ditu. Izan ere, bide administratiboan aurkeztu den eskariak eta prozesuko
oinarria den uziak berbera behar dute izan. Eskariak bera eta eskatzeko kariak berdinak behar dute izan [LPLren 72.1 eta 80.1 c) art.]. Ildo beretik, Administrazioak
bide administratiboan langilearen eskariari ezezkoa emateko aurkeztutako arrazoi
berak aurkeztu beharko ditu demandaren erantzunean demandari aurre egiteko.
Argia da zentzu honetan LPLren 72.1 art.: «Prozesuan, alderdiek ezin egingo diete
aldaketa funtsezkorik aurretiazko erreklamazioari eta haren erantzunari, ez
denboran, ez kopuruetan, ez kontzeptuetan». Zer gertatzen da Administrazioak
220. Praktikan oso gutxitan gertatzen dela azpimarratzen du Montero Aroca, J.-k, Introducción al
proceso laboral, 5. arg., Marcial Pons, Madril, 2000, 150. or.
221. Kaleratzetik eratorritako akzioetan epe hori 20 egunera mugatzen da.
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aurreko erreklamazioari berariazko erantzunik ematen ez dionean? Kasu horretan,
Administrazioak ezin izango du bere defentsan administrazio-espedientean
—izango balitz— agertzen diren egitateak besterik erabili. Legeak salbuespen bat
jasotzen du: espedientea burutu ondoren egindako egitateak bai erabili ahalko ditu
Administrazioak babes moduan (LPLren 72.2 art.).
5.3. DEMANDAREN AURKEZPENA
Demanda lan-prozesuari hasiera ematen dion idatzizko egintza da, eta horren
bitartez akzio-eskubidea egikaritzen hasten da, norbaiten kontra zerbait eskatzeko
uziaren bidez. Uzi hori egintza batzuen edukia da, eta lehenengoa demanda da. Demanda hasten da demandatzaileak uzia jartzen duenean (LPLren 80.1 d) art.)222.
Demandak forma- —derrigorrez idatzia behar du izan— eta eduki-betekizun
batzuk bete behar ditu (LPLren 80.1 art.). Horien artean, bereziki aipagarriak, demandan hura ezagutu beharreko epai-organoa eta prozesuaren alderdiak identifikatu behar dira, eta horrela, aldi berean, uzia subjektiboki zehaztu223. Uziaren
oinarri diren egitateak ere aipatu behar dira, hau da, haren causa petendi-a osatu
eta legeri substantiboarekin bat aurkeztutako kontuak ebazteko ezinbestekoak diren
egitateak; ezinezkoa da adiskidetzean alegatutakoak ez beste aurkeztea, hura
bukatu ondoren gertatu edo egin ez badira behintzat224. Gainera, eskea edo eskaria
222. Uziaren aurkezpena demandaren berrespenean edo zabalkundean (LPLren 85.1 art.) eta
ondorietan (LEren 87.4 art.) osatuko da. Beraz, prozesuaren objektua memento honetan finkatuko da,
nahiz eta geroago matizazioak egin ahal izan. Hala ere, ezinezkoa da hartan funtsezko aldaketarik
egitea. Hortik, demandaren garrantzia, Molero Manglano, C.-ren, La demanda laboral, op.cit., 25.
or., esanetan «auzia hasteko, bere garapenerako eta bere azken konponbiderako».
223. Organo jurisdikzionala bere eskuduntza objektibo, funtzional eta territorialarekin bat zehaztuko da (LPLren 6.-8. eta 10. eta 11. art.). Hau erreferentzia orokorra da; horregatik, eskuduntza berarekin organo bat baino gehiago badira lurralde-eremu batean, kasuan kasuko Gobernu Aretoa izango
da beraien artean konpondu beharreko gatazkak banatuko dituena (BJLOren 152.1.1 eta 167. art.).
Alderdien identifikazioari dagokionez, demandatzaileak bere burua (izena, abizenak, nortasun agiri nazionala eta helbidea) eta demandatuarena zehaztuko ditu. LPLk demandan «prozesura deitu beharreko gainerako interesdunak» zehaztu behar direla xedatzen du [80.1 b) art.], horrekin demandatzaileari
demandatua bera eta prozesuan ager daitezkeen beste batzuk (Fiskaltza eta Soldatak Bermatzeko
Funtsa) deskribatzeko eskatzen dio legegileak. Demandatua nortasunik gabeko talde bat bada, haren
antolatzaile, zuzendari edo kudeatzaileen izen-abizenak eta helbidea adieraziko dira. Demandaren
edukia eta bere gaineko guztiak bikainki azaltzen ditu Molero Manglano, C.-k, La demanda laboral,
op.cit.
224. Egitatezko oinarriak dira. Lan-prozesuaren ezaugarri den bakuntasunaren ildotik, demandan
bakarrik egitateek azaldu behar dute, ez zuzenbidezko oinarriek. Gauza bera gertatzen da ahozko
epaiketa zibilaren demanda laburtuan (PZLren 437. art.), epaiketa zibil arruntaren demandan ez bezala
(PZLren 399. art.), azken horretan, oinarri juridikoak agertzea ezinbestekoa baita. Lan-ordena jurisdikzionalera bueltatuta, bereziki azpimarratu behar da zuzenbidezko oinarriak aurkeztea posible dela,
nahiz eta demandaren onarpenerako sine qua non baldintza ez izan. Gainera, zuzenbidezko oinarriak
aurkeztuta, haiek ez dute kontrako alderdia lotzen, ezta epai-organoa ere. Beraz, eta Escudero
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zehaztu behar da, uzia edo prozesuaren objektua identifikatzen duen elementua
baita. Prozesuaren objektu hori identifikatzeko eskatutako tutela mota (adierazpen
hutsekoa, eratzailea edo kondenazkoa) eta horrek babesten duen ondasun juridikoa
zehaztu behar dira, eta biak egokiro deskribatu. Demandatzaileak berak bere burua
ordezkatzen eta defendatzen badu, epaitegia kokatzen den tokian helbide bat
adieraziko du, berarekin egin beharreko eginbide guztiak bertan gauzatzeko. Profesional batek lagunduta edo ordezkatuta agertzen bada, haren helbidea adieraziko
da (LPLren 53. art). Demanda sinatua eta data erantsita aurkeztu behar da225.
Demandaren eta harekin batera aurkezten diren dokumentuen —bakarrik
prozesalak, dokumentu materialak ahozko epaiketan aurkeztu beharko ditu—226
alderdi eta interesatu —Fiskaltza barne, hura aritu beharreko kasuetan— adina
kopia aurkeztu beharko ditu demandatzaileak (LPLren 80.2 art.). Normalean,
Gizarte-arloko epaitegi eta saletako erregistroetan aurkezten dira (LPLren 44. art.)
eta, salbuespen gisa, aurkezpena aipatutako erregistroak itxita daudenean egiten
denean, organo horien egoitzako guardiako epaitegietara jo beharko da. GizarteMoratalla, J. F., Frigola Vallina, J.-rekin, “Conciliación jurisdiccional laboral y secretario judicial
(art. 84 LPL), a la luz del Libro Blanco de la Justicia y del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento
Civil”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros), 1999/190 zk., da
mihi factum, dabo tibi ius (eman zuk egitateak, nik zuzenbidea emango dizut eta) erromatar
esamoldea osorik aplikatzen da lan-prozesuan. Hori arras ongi ezkontzen da lan-prozesuaren
bakuntasunarekin, hartan magistratuak duen funtzio aktiboarekin eta alderdientzat zuzenbideko
teknikoen laguntza borondatezkoa izatearekin (LPLren 18.1 art.). Horrela aintzatesten dute Montoya
Melgar, A., Galiana Moreno, J. M., Sempere Navarro, A.V.-k, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, Aranzadi, Iruñea, 2000, 170. or.
225. Bi zehaztasun. Azken betekizuna ez da funtsezkoa, ondore jurisdikzionaletarako garrantzitsua den data epai-organoak demandari ematen dion sarrera baita (LPLren 46.1 art.) eta sinadura-falta
akats konpongarria da, eta normalean epaiketaren egintzan demanda berresten da (KAE 29/1985,
otsailaren 28koa, KAE 69/1987, maiatzaren 22koa eta KAE 193/1993, ekainaren 14koa). Aipatutakoa,
LPLren 80. art. demandari eskatzen dion edukia bada ere, LPLk berak demandan beste aipamen
batzuk ager daitezkeela xedatzen du. Horrela, adibidez, «baldin eta demandatzaileak abokatuaren
laguntzaz edo prokuradore edo gizarte-graduatu kolegiatu batek ordezkaturik agertu nahi badu epaiketan, hala adierazi beharko du demandan» (LPLren 23.2 art.), edo epaiketan egitekoak diren eta
zitazio edo errekerimendua behar duten frogentzat haiek egiteko eska dakioke epaileari demandan
(LPLren 90.2 art.). Eskaera osagarriak egiteko «berebat» formula erabiltzen da. Edozein kasutan, argi
gera bedi, legeak demanda oso bakun bat aurreikusten duela, langileari epaitegietako atea errazteko
asmoarekin. Horrela, Chocrón Giráldez, A. M., Lecciones de Derecho Procesal Laboral, op.cit., 79. or.
226. Dokumentu prozesalak dira presupostu eta betekizun prozesalen gainekoak, demandaren
onarpena baldintzatzen dutenak, hain zuzen ere (PZLren 264. art.). Ezin da hauen zerrenda itxi bat
aurkeztu kasu zehatzei erreferentzia egiten dielako. Horrela, adibidez, ordezkapen-botere desberdinak
(prokuradore, gizarte-graduatu edo bere eskubide zibilen egikaritza osoan dagoen edozein pertsonaren mesedetan emandakoa (LPLren 18. art.), abokatu, prokuradore, gizarte-graduatu kolegiatu,
demandatzaileetako bat edo sindikatu baten aldekoa, 10 demandatzailek edo gehiagok batera demandatzen dutenean (LPLren 19. art.)…), adiskidetzearen ziurtagiria hura beharrezkoa denean… Dokumentu materialak, aldiz, mamiari buruzkoak dira eta froga gisa erabiltzen dira. Horiek epaiketaren
egintzan aurkezten dira [LPLren 94 eta 89.1 c) 2º eta PZLren 265. art.].
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arloko epaitegiek egoitzarik ez duten uharteetan, guardiako epaitegiaren funtzioak
betetzen dituen edozein epaitegitan aurkeztu ahal izango dira. Salbuespenezko
kasu horretan, guardiako epaitegiko aurkezpen-eginbidean ordua adierazi beharko
da, eta interesdunak hurrengo egun baliodunean gizarte-arloko epaitegi edo salan
gorabehera hori jasota utzi beharko du komunikazio-bide lasterrenaren bitartez
(LPLren 45. art.)227. Behin aipatutako dokumentuak aurkeztuta, idazkari judizialak
edo haren lanak betetzen dituenak, eginbidea emango du idazki eta agirien aurkezpen-eguna eta ordua jasotzeko, eta kasu orotan haren ziurtagiria emango dio interesdunari. Ziurtagiri hori alderdiak horretarako aurkeztu duen kopian bertan
egindako eginbide bat izan daiteke. Egun berean edo hurrengo egun baliodunean
idazkariak jasotako demandaren kontu emango dio magistratu edo presidenteari,
haiek demandaren onarpenari buruz erabaki dezaten (LPLren 46. art.).
5.4. DEMANDAREN ONARPENA
Demanda jaso bezain pronto, epai-organoak jurisdikzio eta eskuduntza-presupostu
prozesalak —prozesuan derrigorrez bildu beharreko inguruabarrak epai-organoak
mamiari buruzko sententzia eman ahal izateko— aztertuko ditu228 eta demanda227. Arau hau, eta zehazki demandatuak demanda aurkeztu izanaren berri hurrengo egunean
emateko betebeharra, konstituzionalak dira, izan ere ez baita «jurisdikziora sartzeko herritarraren
eskubidearen neurri mugatzaile bat, dokumentuak aurkeztu beharreko tokiaren gaineko arau
orokorraren salbuespen flexibilizatzaile bat baino» (KAE 48/1995, otsailaren 14koa, Albendea del
Busto, J., Castaño Escudero, M. P.-k, “Constitucionalidad del artículo 45 de la Ley de Procedimiento
Laboral (Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 48/1995, de 14 de febrero)”, Revista
Española de Derecho del Trabajo, 1996/76 zk. aztertua). Puntu honetan egiten duten indar baita ere:
KAE 20/1986, otsailaren 12koa, KAE 175/1988, urriak 3koa, KAE 210/1989, abenduaren 18koa eta
KAE 44/1994, otsailaren 15ekoa. Gaiaren gaineko jurisprudentzia aztertzen dute Gorelli Fernández,
J.-k, “La presentación de escritos en el juzgado de guardia el último día del plazo según la
jurisprudencia laboral”, Diario La Ley, 1996/4055 zk. eta Romero Pradas, M.I.-k, La presentación de
escritos y documentos en el proceso laboral, Tirant lo blanch, Valentzia, 1997, 69. or. eta hur.
Kritikoki aztertu zuen gai hau Dilla, J. M.-k, “La presentación de escritos el último día de un plazo
ante el juzgado de guardia”, Actualidad Laboral, 1991/15 zk., eta oraintsuago, Tolosa Treviño, C.-k,
“La presentación de escritos ante la Jurisdicción laboral tras la entrada en vigor de la LEC: sobre la
pervivencia del artículo 45 de la LPL”, Justicia Laboral, 2001/5 zk.
228. Bere eskuduntza aztertuko du LPLren 5. artikuluarekin bat «gai edo funtzioa dela-eta». Montero Aroca, J., Carratalá Teruel, J. L., Mediavilla Cruz, M. L.-k, Proceso Laboral Práctico, Thomson
Aranzadi, Nafarroa, 2003, 81. eta 82. or., gaiaren araberako azterketa espainiar jurisdikzioaren
(BJLOren 25. art.), eskuduntza orokorraren (BJLOren 9.5 art. eta LPLren 1., 2. eta 3. art.) eta
eskuduntza objektiboaren azterketarekin ezkontzen dute (LPLren 6., 7. eta 8. art.) eta funtzioaren
azterketa, berriz, eskuduntza funtzionalaren ikuskapenarekin (LPLren 6.-9. art.). Haien ustetan, nahiz
eta LPLren 5. art. lurralde-eskuduntzari aipamenik egin ez (LPLren 10. eta 11. art.), azken hori ere
ofizioz aztertu beharrekoa da. Iritzi bera erakusten dute Chocrón Giráldez, A. M.-k, Lecciones de
derecho procesal laboral, op.cit., 46. or. eta Alonso García, R. M.-k, El proceso de trabajo y la nueva ley de enjuiciamiento civil, Civitas, Madril, 2001, 27. or. Aurkako aldean, azken eskuduntza hori
ofizioz aztertu behar ez dela mantentzen dute, Martínez Jiménez, J. M., Trujillo Villanueva, F., Vela
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tzaileari demandaren idazketan agertzen diren akats, huts eta zehaztugabetasunak
adieraziko dizkio, lau eguneko epean konpon ditzan; horrela egin ezean, demanda
artxibatzeko agindua emango duela jakinaraziko dio (LPLren 81.1 art.)229. Puntu
horretan zenbait ñabardura egin behar dira. Batetik, akats, huts edo zehaztugabetasun
horiek LPLren 80. artikuluak demandari galdatzen dizkion betekizunen gainean
ulertu behar dira, demandari lagundu beharreko dokumentuak eta kopiak barne
hartuz, eta bere konponketaren xedea da litis-a ondo eratuta egotea eta jarraian
prozesua era egokian garatzea. Bigarrenez, demandan akats, huts edo zehaztugabetasunen bat dagoela ohartaraztea epai-organoarentzat ez da gaitasun edo
eskubide bat, betebehar bat baino. Betebehar horrek ez du konstituzionaltasun-zalantzarik sortzen230. Horregatik, demanda aurkezten zaionean haren akats, hutsune
Torres, F. J.-k, Lecciones de procedimiento laboral, op.cit., 44. or.; Gómez de Liaño, F., Álvarez de
Linera, S., Pérez-Cruz Martín, A. J., Roca Martínez, J. M., Hernández Galilea, J., Iglesias García, C.-k,
Derecho procesal laboral, op.cit., 110. or.; Desdentado Bonete, A., Ríos Salmerón, B.-k, “Notas
sobre las Disposiciones Generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el proceso Social: jurisdicción, partes, objeto del proceso y actos procesales”, Tribuna Social (Revista de Seguridad Social y
Laboral), 2001/130 zk., eta Cabedo Nebot, R.-k, Jurisdicción, competencia y organización del poder
judicial, Edersa, Madril, 1996, 786. or. PZL berriaren onarpenaz geroztik, lurralde-eskuduntzaren
azterketaren gaia argituta dago: PZLren 58. artikuluaren aplikazio ordeztailea eginez, lurraldeeskuduntza ofizioz kontrolagarria da, hura ezartzen duten arauak aginduzkoak diren heinean. Horrela,
eztabaida González Calvet, J.-rekin, “La competencia territorial en el procedimiento laboral tras la
entrada en vigor de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil”, op. cit. eta Álvarez Sánchez de Movellán, P.-rekin, “Supletoriedad y efecto expansivo en la aplicación de la LEC a otros órdenes
jurisdiccionales”, Revista de Derecho Procesal, 2003, bukatutzat ematen da. Lan-arloko epaiorganoek beren burua demandaz arduratzeko eskumenik gabekoak direla irizten badiote, hura jaso
bezain laster auto bat emango dute beren eskumen-gabezia aitortuz eta demandatzaileari bere eskubidea zein organo jurisdikzionalen aurrean eta nola baliarazi dezakeen adieraziz, eta adierazpen hori
epai bidezko babes eraginkorrarerako eskubidearekin bat etorriko da (KAE 49/1983, ekainaren
1ekoa, KAE 316/1985, maiatzaren 8koa eta KAE 116/1986, urriaren 8koa). Organo jurisdikzionalek
adierazpen hori sententzia emateko orduan egiteko aukera badute, gatazkaren mamia aztertzeari uko
egingo diote. Edozein kasutan, eta beren burua eskumen gabeko aitortu aurretik, epai-organoak
alderdiei eta Fiskaltzari entzun beharko die 3 eguneko epe komunean. Eskumenik eza aitortzen duen
autoaren kontra, hura Gizarte Epaitegi batek eman duenean, berraztertze- edo erregutze-errekurtsoa
jar daiteke (LPLren 189.4 art.) eta Gizarte Sala bat denean eskumen gabekoa aldarrikatzen dena,
erregu- eta kasazio-helegiteak (LPLren 204.3 art.) (LPLren 5. art.).
229. KAk epe hau lan-prozesuan eraentzen duen bizkortasun-printzipioarekin bat datorrela
adierazi du: KAE 154/1992, urriaren 19koa, KAE 335/1994, abenduaren 19koa, KAE 11/1998,
urtarrilaren 13koa eta KAE 203/2004, azaroaren 16koa.
230. Horrela adierazten dute honakook: KAE 11/1988, otsailaren 2koa, KAE 335/1994, abenduaren 19koa, KAE 130/1998, ekainaren 16koa, KAE 207/1998, urriaren 26koa, KAE 232/1988, abenduaren 2koa, KAE 211/2002, azaroaren 11koa, KAE 12/2003, urtarrilaren 28koa, KAE 203/2004,
azaroaren 16koa, AGE 1988-XII-27 (AB 9921) eta AGE 1989-XI-17 (AB 8073). Gai honen gainean
jurisprudentziak bizitako lehen eboluzio bat azaltzen du Zarzalejos Nieto, J. M.-k, “La subsanación
de defectos procesales (Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional número 117/1986, de
13 de octubre)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1987/29 zk. Egun, Valdés Dal-Ré, F.-rekin,
“Sobre las consecuencias del incumplimiento de los requisitos procesales en la Jurisprudencia Constitucional: la doctrina de la subsanación”, Relaciones Laborales, 1992/1 bol., aitortu behar da EKren

120

Lan-zuzenbide jurisdikzionala. Azterketa objektiboa eta kritikoa

edo zehaztugabetasunen berri ez badio ematen demandatzaileari eta prozesuan
aurrerago haietaz ohartzen bada, jarduntako guztia baliogabetu eta prozesua hasierako mementora itzularazi beharko du, orduan LPLren 81.1 artikuluak xedatzen
duen betebeharra betetzeko. Edozelan ere, epai-organoak ohartarazpen hau bakarrik
behin egin dezake231, eta alderdi demandatzaileak, egiten zaion ohartarazpenarekin
bat ez badator, konponketa hori eskatzen dion erabaki judizialaren kontra berraztertze-helegitea jarri ahal izango du.
Nola egingo da konponketa edo zuzenketa? Epai-organoak eskatutakoa betez;
akats, hutsune edo zehaztugabetasuna zuzenduz edo osatuz, edo dokumentu edo
kopiaren bat entregatuz. Esan berri den bezala, lau eguneko epean zuzenketa
egiten ez bada, epaileak demanda artxibatzeko agindua eman dezake (LPLren 81.1
art.), akzio-eskubidea aztertzean ikusi zen moduan, erabaki horrek epai bidezko
babes eraginkorra urratu gabe232.
Akzio-eskubidea aztertzean esan zen moduan, mamiari buruzko arrazoiak
direla-eta, demanda guztiak onartuko dira. Kontrakoak epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea urratuko luke. Soilik ez dira onartuko argi eta garbi zentzugabeak diren demandak. Demanda behin-behinean onartuko da, nahiz eta horrekin
aurreko adiskidetzearen ziurtagiria ez aurkeztu, eta demandatzaileari 15 eguneko
epea emango zaio jakinarazpena jaso eta biharamunetik, adiskidetzea egin edo
ahalegindu dela ziurtatzeko; horrela egiten ez badu, bestelako jardunbide gabe, demanda artxibatuko dela jakinaraziko zaio (LPL 81.2 art.)233. Horrela argi geratzen
da lan-prozesu aurretik ematen den adiskidetzea presupostu prozesal bat dela.
Demanda onartzen duen probidentzian magistratuak edo auzitegiak adiskidetzea eta epaiketa egiteko eguna eta ordua finkatuko ditu. Horretarako legeak bi
epemuga ezartzen ditu: demanda aurkeztu eta hurrengo 10 eguneko epean egin
24.1 artikuluak informatzen duen favor actionis printzipioa gailentzearren, KAk gero eta garrantzi
handiagoa eman diola akats prozesalaren konponketari, epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidearen eraginkortasuna mantentzeko erarik onena delakoan. Antzean, egile beraren “Tutela judicial
efectiva y advertencia por el juez de los defectos de la demanda”, Relaciones Laborales, 2001/2 bol.
eta Casajuana Palet, M. P., “La demanda laboral como forma de acceder al proceso: subsanación de
defectos. Análisis jurisprudencial”, Actualidad Laboral, 2000/13 zk.
231. Prozesua hasierako memento arte itzularazteko betebeharrari buruz: AGE 1988-XII-7 (AB
9921), AGE 1989-IX-29 (AB 6545), AGE 1989-XI-17 (AB 8073) eta KAE 130/1998, ekainaren
16koa. Aukera hori behin bakarrik erabil daitekeela azpimarratzen dute honakoek: KAE 25/1991,
otsailaren 11koa, KAE 19/1994, urtarrilaren 27koa eta KAE 335/1994, abenduaren 19koa.
232. Horrela, KAE 37/1982, ekainaren 16koa, KAE 19/1986, otsailaren 7koa, KAE 55/1987, maiatzaren 13koa, KAE 265/1988, abenduaren 22koa, KAE 25/1991, otsailaren 11koa, KAE 335/1994,
abenduaren 19koa, KAE 27/1995, otsailaren 6koa, KAE 130/1998, ekainaren 16koa eta KAE
232/1998, abenduaren 1ekoa.
233. KAE 69/1997, apirilaren 8koak dio LPLren 81.2 artikuluak jasotzen duen adiskidetze-ahaleginik
eza 15 eguneko epean konpontzeko aukerak epe horren barruan galdatzen duela konponketa eta horren
helburua prozesuaren eraginkortasunik eza ekiditea dela. Antzean, KAE 199/2001, urriaren 4koak.
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beharko dira, eta zitazioaren eta ospakizunaren artean, gutxienez, 4 eguneko tartea
behar da (LPLren 82.1 art.)234.
5.5. ALDERDIEI ZITAZIOA, AGERTZEA ETA
ADISKIDETZE INTRAPROZESALA
Behin demanda onartuta eta adiskidetzea eta epaiketa ospatzeko eguna jarrita,
organo jurisdikzionalak alderdiak, interesatuak eta, hala dagokionean, Fiskaltza
zitatu beharko ditu adiskidetzea eta epaiketa ospatzeko, eta deialdi bakarrean
egingo dira (LPLren 82.2 art.)235. Demandaren eta gainerako dokumentuen kopia
batekin batera entregatuko den zitazio-zedulak adieraziko die alderdiei zein toki,
egun eta ordutan agertu behar duten eta epaiketan erabili nahi dituzten froga
guztiekin joan beharko dutela. Bereziki ohartaraziko zaio demandatzaileari epaiketara agertzen ez bada eta horren esekipena ekar lezakeen arrazoi justuren bat
aurkezten ez badu, atzera egin duela suposatuko dela, eta demandatuari, bere ezagertzeak ez duela epaiketaren esekipena ekarriko, arrazoi justuren bat aurkezten
ez badu behintzat, eta errebelde aitortu gabe prozesuarekin aurrera jarraituko da
(LPLren 82.2 eta 83.3 art.).
Edozein kasutan, adiskidetze- eta epaiketa-egintzak bakarrik behin eseki ahal
izango dira, bi alderdiek hala eskatzen dutelako edo justifikatutako eta epaiorganoaren aurrean frogatutako arrazoiak direla medio, eta esekipena ematen den
egunetik zenbatzen hasita 10 eguneko epean berriro deituko dira. Salbuespen bezala, eta egokiro frogatutako inguruabar larriak bitarteko direla, bigarren esekipen
bat erabaki ahal izango da (LPLren 83.1 art.).

234. 10 eguneko epea gehinezkoa da, beraz, arinago ospa daiteke betiere zitazioaren eta ospakizunaren arteko 4 egunak errespetatzen badira. Epemuga horiek prozesuaren bizkortasuna bermatu nahi
badute ere, organo jurisdikzionalek duten lan-zama handia dela-eta askotan ezinezkoa da errespetatzea; horregatik, haien ez betetzea ez da deuseztasun-karia. Horrela, AGE 1988-VII-1 (AB 5730).
Prozesu-aldaera berezietan LPLk epe hau erdira mugatzen du (5 egun). Horrela, oporrei buruzkoan
(LPLren 126. art.) eta gatazka kolektibokoan (LPLren 158.1 art.). 4 eguneko epea, aldiz, alderdi demandatuaren babes-gabezia ekiditeko berme bat da, eta epe horrekin gutxienezko egun batzuk aitortzen zaizkio defentsa prestatzeko. Horrela aintzatesten du AGE 1999-V-28-k (AB 6003). Epe horrek
ere baditu salbuespenak: legeak epe txikiagoa aurreikusten du —2 egun— askatasun sindikaleko
eskubidea babesteko prozesuan (LPLren 179.2 art.) eta zitazioa pertsona juridikoei, publiko zein
pribatu, edo nortasunik gabeko taldeei egiten zaienean, gutxieneko epea 15 egunera luzatzen da
(LPLren 82.3 art.). Doktrinan bi epeei buruz esandakoa berresten dute Montero Aroca, J., Iglesias
Cabero, M., Marín Correa, J. M., Sampedro Corral, M.-k, Comentarios a la Ley de Proce-dimiento
Laboral I. Artículos 1 a 182, Civitas, Madril, 1993, 557. or. eta ZZAA (Zuz. Monereo Pérez, J. L.)-k,
Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit., 541.-543. or.
235. Zitazio hori idazkari judizialak burutuko du. Defentsarako eskubidea eta berdintasun- eta
kontradikzio-printzipioak bermatzeko eran egingo du (LPLren 53.1 art.).
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Behin zitazio-zedulan jasotako eguna eta ordua helduta, aukera bi daude:
alderdiak ez agertzea edo agertzea. Lehenengo kasuan, demandatzailea agertzen ez
bada epaiketaren esekipena ekar lezakeen arrazoi justurik alegatu gabe, demandak
atzera egin duela suposatuko da (LPLren 83.2 art.). Isilbidezko atzera-egite bat da,
eta ez da behar demandatuaren adostasuna edo onespena. Demandatua bada,
berriz, justifikaziorik gabe agertzen ez dena, prozesuak aurrera jarraituko du hura
errebelde aitortzeko betebeharrik gabe (LPLren 83.3 art.), eta haren agertzerik eza
inola ere amore ematetzat edo demandatzaileak aurkeztutako egitateen onarpentzat
jo daiteke. Epaiketak aurrera jarraitu beharko du eta aldeko sententzia lortu nahi
duen demandatzaileak bere uziaren legezko egokitasuna frogatu beharko du.
Alderdi biak agertuta, lehenengo adiskidetze-egintza gauzatuko da. Adiskidetze hori arras desberdina da aurretik aztertu den adiskidetzetik. Hori prozesura jo
ahal izateko presupostu prozesala bada, lehenengoa prozesuaren parte baita; horregatik, adiskidetze judiziala edo intraprozesala ere esaten zaio236. Azken elementu
hori ongi atzematen da, azken adiskidetze hori audientzia publikoan (apud
iudicem) gertatzen dela erreparatzen bazaio. Logikoki, ez da egintza hori gertatuko
aurreko erreklamazio administratiboa galdatzen duten kasuetan.
Adiskidetze intraprozesal hori guztiz desformalizatutako egintza bat da237, eta
legeak magistratuari betebehar bi bakarrik ezartzen dizkio, hala nola alderdiei zein
eskubide eta betebehar dagozkien jakinaraztea eta eman daitekeen sententziaren
edukia aurretik ez epaitzea (LPLren 84.1 art.)238.
236. Izendapen hau erabiltzen dute, askoren artean, Gómez de Liaño, F., Álvarez de Linera, S.,
Pérez-Cruz Martín, A. J., Roca Martínez, J. M., Hernández Galilea, J., Iglesias García, C.-k, Derecho
procesal laboral, op.cit., 165. or.; Martínez Jiménez, J. M., Trujillo Villanueva, F., Vela Torres, F. J.-k,
Lecciones de procedimiento laboral, op.cit., 92. or.; Rivero Lamas, J.-k, “La conciliación judicial en
los procesos laborales”, Revista de Política Social, 1970/85 zk.; Romero Pradas, M.I.-k, La
conciliación en el proceso laboral, op.cit., 208. or.; Alvarado Velloso, A.-k, “La conciliación”,
Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, 1989/1 zk., eta Lorca Navarrete, A. M.-k, “La
conciliación laboral vasca”, Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, 1989/2 zk.
237. Egintza honen araudian formalitate-gabezia azpimarratzen dute, beste batzuen artean,
Montero Aroca, J.-k, Introducción al proceso laboral, 5. arg., Marcial Pons, Madril, 2000, 187. or.,
eta Carratalá Teruel, J. L.-k, Labado Santiago, J. M.-k, “Algunas cuestiones en torno a la conciliación
judicial”, Tribuna Social (Revista de Seguridad Social y Laboral), 1993/35 zk.
238. Beraz, epaileak ez du konponbiderik proposatzen, eta horiek alderdien eskuetan esklusiboki
geratzen dira. Puntu honetan guztiz egokia da Sanz Tomé, F.-k, “La Ley de Procedimiento Laboral:
problemas puntuales”, Actualidad Laboral, 1992/3 zk., aurkezten duen kritika; izan ere, alderdiei
dagozkien eskubide eta betebeharren gainean jakinaraztea ez baita ezkontzen eman daitekeen
sententziaren edukia ez aurre-epaitzearekin. Jada duela urte asko esan zuen Montero Aroca, J.-k,
“Las conciliaciones en el proceso laboral”, Revista de Derecho Procesal, 1973/2.-3. zk. Antzean,
Martín Correa, J. M., “En torno a la conciliación en el proceso individual de trabajo”, op.cit. eta
Escudero Moratalla, J. F., Frigola Vallina, J., Costa Juarez, M. T., Miguel Serralonga, M. L., Serra
SerraTS, M., Serret Molina, S., “El artículo 84 de la Ley de Procedimiento Laboral. Conciliación
jurisdiccional y Secretario Judicial”, Revista General de Derecho, 1998/644 zk.
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Bistakoa denez, adiskidetze hori adostasunarekin (abenikoarekin) eta adostasunik gabe buka daiteke. Abenikoa memento honetan zein prozesuan zehar sententzia eman aurretik eman daiteke, baina magistratuak ez du inoiz onartuko hura jasotzen duen akordiorik baldin alderdiren bati kalte larria egiten badio edo legeiruzurrean edo eskubide-abusuarekin egiten bada (LPLren 84.1 art.)239. Abeniko
horrek transakzio-forma hartzen du, eta aurreko adiskidetzean gertatzen den bezala,
epai-organo beraren aurrean helegitea jar daiteke —nahiz eta kasu honetan iraungitasunezko 15 eguneko epean (LPLren 84.5 art.)— eta sententziak betearazteko
jardunbideari jarraituz betearazi, eta betearazpen-tituluaren ziurtagiri moduan,
adiskidetze-egintzan emandako akta erabili (LPLren 84.4 art.).
Abenikoa lortuz gero, nabarmena denez, prozesuak ez du aurrera jarraituko,
objekturik ez baitu. Ez bada lortzen, aldiz, alderdiek nahi ez dutelako —posible da
adiskidetzen ahalegindu ez ezezik, ahalegin hori egitea ere nahi ez izatea— edo
ordezkaria horretarako baimenduta ez dagoelako, zuzenean epaiketaren egintzara
pasatuko da, idazkariak egindakoaren akta jaso ondoren (LPLren 85.1 art.).
5.6. AHOZKO EPAIKETA
5.6.1. Alegazio fasea
Ahozko edo hitzezko epaiketa edo judizioaren lehen fasea alegazioek osatzen
dute. Lehenbizi, eta ahoz, demandatzailea arituko da demanda berresteko edo
zabaltzeko, eta hartan ezin du egin funtsezko aldaketarik (LPLren 85.1 art.).
Berrespena osoa izan daiteke, demandatzaileak demandan idatzitakoa baieztatu eta
eskatutako guztia mantentzen duenean, kasu horretan uzia osorik demandan jarria
egonik, edo zatikakoa, demandatzaileak uzia mugatu eta zuzentzen duenean.
Bigarren kasuan, demandatzaileak memento horretan gutxiago edo pertsona
gutxiagori eskatzen die, horrela bere uzia, osatzen du, edo hobe, matizatzen du.
Balizko egoera horretan, legeak berariaz jaso gabea, demandatuaren erantzunaren
239. Bi iruzkin egin behar dira. Abenikoa eman daitekeen mementoaren gainean, Alonso Olea, M.,
Miñambres Puig, C., Alonso García, R. M.-k, Derecho Procesal del trabajo, op.cit., 167. eta 169. or.,
adiskidetze propioa, memento horretan ematen dena, eta adiskidetze ez propioa, sententzia aurretik
edozein mementotan eman daitekeena, desberdintzen dituzte. Ikusiko denez, biei eraentza juridiko
bera aplikatzen zaie, adiskidetze intraprozesalak, hura noiznahi eman eta magistratuaren aurrean
ematen bada ere, ez baitu bere izaera kontraktuala galtzen. Legearen xedapen honetan (LPLren 84.2
art.) legelariak konponbide estrajurisdikzionalari ematen dion lehentasuna atzematen da, aspalditik
espainiar ordenamendu juridikoan ikus daitekeena. Datu honen garrantziari buruz, ik. González Encabo, J., “Perspectivas de la conciliación judicial (su tratamiento en el proceso laboral)”, Revista de
Política Social, 1965/68 zk. LPLk gatazka kolektiboetarako antzeko xedapen bat jasotzen du 160.
artikuluan. Bigarrenez, eta magistratuak aipatutako hiru kasuetan abenikoa ez onartzea xedatzean
(LPLren 84.1 art.), argi ikusten da lan-prozesuaren babes-helburua, xedapen-printzipioaren muga
gisa.

124

Lan-zuzenbide jurisdikzionala. Azterketa objektiboa eta kritikoa

aurretik eginiko zatikako uko egitea den heinean —lan-prozesuan eraentzen duen
xedapen-printzipioaren isla—, ez da beharrezkoa demandatuaren adostasuna edo
onespena.
Demandatzaileak prozesuaren fase hori demanda zabaltzeko profita dezake.
Aukera horrek demandaren uzia tarteratzearen bigarren memento bat dakar
berekin. Edozein kasutan, legeak, demandatua babesteko eta bere babes-gabezia
ekiditeko xedearekin, demandatzaileari aipatutako muga ezartzen dio: inoiz ezin
izango du demanda bere funtsean aldatu. Epailea izango da aldaketa bat funtsezkoa
noiz den erabakiko duena, eta haren erabakia ezin izango da errekurritu240.
Jarraian, demandatuak parte hartuko du demandari erantzuteko, eta prozesuan
uziaren kontrakoa den erresistentzia —demandari kontrakotasuna— jarriko du,
bere ez-kondena eskatzeko241. Demandak jasotzen dituen egintzak baieztatuz edo
ukatuz erantzungo du. Magistratuak ez-eztabaidatutzat eta frogatutzat izan beharko
ditu demandan aurkeztutako eta demandatuak onartutako egitateak (LPLren 87.1
art.). Demandatuak ukatutako egitateak, berriz, automatikoki eztabaidatu bihurtuko
dira, eta froga galdatuko dute. Demandatua egitate baten gainean isilik mantentzen
bada (ez onartu, ezta ukatu), hura ere eztabaidatutzat joko da.
Gainera, demandatuak egitate berriak (salbuespen materialak) edo prozesuaren akatsak (salbuespen prozesalak edo formalak) aurkeztu ahal izango ditu242.
240. Bodas Martín, R.-rekin, “El juicio oral”, Cuadernos de Derecho Judicial, 1996/17 zk.,
funtsezko aldaketatzat jotzen da edozein aldaketa juridiko zein egitatezko, baldin eta auziaren
funtsari eragiten badio eta kontrako alderdiari babes-gabezia sortzen badio. Egitateen aldaketak
sortzen duen funtsezko aldaketaz mintzo dira, Kantabriako JANE 1992-II-24 (AB 661), Gaztela eta
Leongo JANE 1992-V-5 (AB 2601) eta Gaztela eta Leongo JANE 1993-I-19 (AB 178). Antzeko
ildotik, Gómez de Liaño, F., Álvarez de Linera, S., Pérez-Cruz Martín, A. J., Roca Martínez, J. M.,
Hernández Galilea, J., Iglesias García, C., Derecho procesal laboral, op.cit., 168. eta 169. or.
241. Molero Manglano, C.-k, “La oposición a la demanda en los procedimientos por despido (1)”,
Actualidad Laboral, 1988/26 zk., esaten duen gisa, oposaketa edo kontrakotasuna «demanda neutralizatzeko era da». Urte batzuk geroago, beste obra batean, Molero Manglano, C., Castán Asensio, S.,
Navarro Gallel, C., Bellón Garvi, M., La oposición a la demanda, McGraw Hill, Madril, 1999, 1. or.,
egile berak demandaren oposaketa «demandari porrota eragiteko balio duen oro» dela esaten du.
242. Betiere salbuespena Cruz Villalón, J.-rekin, “Las excepciones en el proceso laboral”, Documentación Laboral, 1998/55 zk., «harreman prozesaleko alderdi pasiboak demandatzaileak jarritako
uzia ahultzera zuzenduta egin dezakeen defentsa mota oro» bezala ulertuta. Antzeko zentzuan,
Lorenzo de Membiela, J. B., Excepciones dilatorias y perentorias en el proceso laboral y de
seguridad social, Aranzadi, Iruñea 1999, 27. or. Salbuespen prozesalak dira (PZLren 405.3 eta 416.1 art.)
prozesuaren akatsak mahaigaineratzen dituztenak (ez demandatzaileak alegatutako zuzenbidearen
gaineko akatsak!). Hiru motatakoak izan daitezke: subjektiboak —alderdiengan (gaitasun edo
legitimazio falta, botereak pairatzen dituen akatsak…) edo epai-organoengan (eskuduntzarik eza)
gertatzen diren akatsak salatzen dituztenak—, objektiboak (litispendentzia edo auzibitartea, aurreko
adiskidetze-falta, gauza epaitua…) edo prozedurari dagozkionak (prozedura-desegokitasuna, demandan ematen den hutsune, akats edo ahaztea…). Magistratuak sententzia emateko orduan salbuespen
horiek onartzen baditu —jakin dakigunez, lan-prozesuan konzentrazio-printzipioak eraentzen du,
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Errekonbentzioa ere tarteratu edo aurkeztu ahal izango du —ahoz, demandaren
erantzunaren parte gisa— 243, betiere aurreko adiskidetzean hura aurkezteko
asmoa, haren oinarri diren egitateak eta zein eskaera egingo duen iragarri badu
(LPLren 85.2 art.) eta posible bada244. Demandarekin gertatzen den bezala, ez da
beharrezkoa demandaren erantzuna juridikoki oinarritzea.
ondorioz mamia erabakitzen denean erabakiko dira— eta konpongarriak badira, LPLren 81.1 artikuluak aintzatesten dion ahalmena erabiliko du, eta jarduerak demanda onartzen den mementora arte
atzertzen dira. Konponezinak badira, sententzia prozesal hutsa edo auzialdian absoluziozkoa emango
du. Lan-prozesuan egon daitezkeen salbuespen hauek aztertzen ditu, Bejarano Hernández, A.-k,
“Excepciones procesales y subsanación de defectos”, Relaciones Laborales, 1995/1 bol. Salbuespen
materialak, aldiz, demandatzaileak alegatutako egitateak indar gabe uzten dituzten egitateak dira;
horrela, hark alegatutako zuzenbidearen aplikazioa ekiditen dute. Horrela, demandatzaileak bere uzia
justifikatzeko aurkezten dituen egitate eratzaileen aurrean (adibidez, langileak enpresa demandatzen
du opor-egun batzuk erreklamatzeko, legezko oporraldia disfrutatu ezin izan zuelako lanera bueltatzeko aurretiaz deitua izan zelako) demandatuak egitate eragozleak (ugazabak opor-egun horiek
langileari ez dagozkiola alegatzen du oraindik ez daramalako urtebete lanean), iraungitzaileak
(ugazabak langileak opor-egun horiek aurretiaz disfrutatu zituela alegatzen du) edo baztertzaileak
(ugazabak langilearen eskubidearen preskripzioa alegatzen du) aurkezten ditu. Egitate horiek
demandatzaileak alegatutako egitateak eta horiei dagozkien ondorio juridikoak efektu gabe uzten
dituzte. Epaileak egitate horiek onartzen baditu, demandatuaren aldeko sententzia edo absoluziozko
sententzia eman beharko du. Horrela, Caballol Angelats, L., El tratamiento procesal de la excepción
de arbitraje, Bosch, Bartzelona, 1997, 53. or.
243. Testuinguru honetan, demandatuak demandaren erantzuna aprobetxatzen du epai-organo beraren aurrean demandatzailearen aurka uzi bat jartzeko. Ondorioz, prozesu berri bat irekitzen da,
objektu prozesal berri eta desberdinarekin, jada martxan den prozeduran ezagutuko dena eta azken
sententzian erabiliko dena. Sententziak bi pronuntziamendu izango ditu, demandatzailearen eta demandatuaren uziak ebazten dituztenak, hurrenez hurren. Horrela, ekonomia prozesala eta sententzia
kontraesankorrak ekiditea lortzen da. Sánz Tomé, F.-ren esanetan, “La reconvención en el proceso
laboral”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1984/20 zk., errekonbentzioak mesede egiten
die, ez bakarrik prozesuko alderdiei, gizarte osoari baino; izan ere, azkenak liskar kopurua jaistea
lortzen duen heinean, lehengoek beren eskubideak deserosotasun eta gastu gutxiagorekin babestea
lortzen baitute. Antzeko argudioak erakusten dituzte Mascarell Navarro, M. J.-k, “La renconvención
en el proceso laboral”, Justicia, 1985/4 zk.; Trujillo Villanueva, F.-k, “La reconvención en el proceso
laboral”, Relaciones Laborales, 1994/1 bol.; Márquez Romero, P.-k, La reconvención, Comares, Granada, 1994, 26. eta 27. or.; Gutiérrez Sanz, M.R.-k, La reconvención en el proceso civil español, Bosch,
Bartzelona, 1993, 15. or., eta Tapia Fernández, I.-k, La reconvención. Límites. Jurisprudencia, Editorial
General de Derecho, Valentzia, 1994, 17. eta 18. or. Hala ere, Gutiérrez Sanz, M.R.-rekin, La reconvención en el proceso civil español, op.cit., 17. or., errekonbentzioak prozeduraren garapena asko zailtzen
du, erantzuteko txandak bikoizten direlako eta frogaren praktikan eta ondorioetan ere eragina duelako.
Gauza bera adierazten dute López Cumbre, L.-k, “La demanda reconvencional en el proceso social”,
ZZAA, El proceso laboral. Estudios en homenaje al Profesor Luis Enrique de la Villa Gil, op.cit., 468.
eta 469. or., eta Damián Moreno, J., La reconvención en el proceso civil, Colex, Madril, 1993, 13. or.
244. Azken matizazio hau oso garrantzitsua da; izan ere, nahiz eta LPLk ezer ez esan, errekonbentzioa tarteratu ahal izateko lotura objektiboa egon behar baita hasierako uziaren eta demandatuak aurkeztutakoaren artean. Biek prozedura berean tramitagarriak behar dute izan. Aurretik iragarpena egitearen garrantzia, eta kontrako kasuan demandatzaileak pairatuko lukeen babes-gabezia azpimarratzen ditu, Iglesias Cabero, M.-k, “La reconvención en el proceso laboral”, Documentación Laboral,
1993/40 zk.
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Errekonbentzioa edo salbuespen prozesalak alegatzen badira, haren erantzunerako izapidetzea zabalduko da, eta alderdiek epaileak edo auzitegiak beharrezko
deritzon guztietan hartuko dute hitza. (LPLren 85.3 art.)245.
Gainera, alderdi biek arazo aurrejudizialak aurkez ditzakete, hau da, lan-epaitegiari aurkeztutakoarekin lotura dutenak, baina lan-ordenaren eskuduntza ez direnak, zibilak, penalak edo administratiboak. Horiek ez dute lan-prozesua esekiko
eta horri bukaera ematen dion sententzian ebatziko dira, nahiz eta beraiei buruz
erabakitakoak bakarrik lan-prozesu zehatz horretan izango dituen bere ondoreak,
eta ondorengo posible izango da prozesu batean gai nagusi moduan tarteratzea246.
Era berean, alderdiek arazo intzidentalak aurkeztu ahal dituzte, hau da, nahiz
eta uziarekin edo prozesuarekin harremana izan eta kasuaz arduratzen ari den epaitegiaren eskuduntzakoak izan, berez prozesu nagusi bati hasiera eman diezaioketenak. Horiek ere prozesuari amaiera ematen dion azken sententzian ebatziko dira.
5.6.2. Froga-fasea
Alegazio-fasearen ondoren, egitate eztabaidatuak, froga galdatzen dutenak
alegia (LPLren 87.1 art.), zein diren finkatu ostean, froga-faseari emango zaio hasiera. Hori nola egiten den aztertu aurretik, hainbat gai orokor argitu behar dira.
Horrela, eta lehenbizi, zer frogatu behar da lan-prozesuan? Nahiz eta LPLk
frogatu beharrekoa egitateak direla xedatu (87. art.), egokiagoa da alderdiek haien
gainean mantendutako posizioak frogatu behar direla esatea, hots, haiek egitateen
gainean egindako baieztapenak247. Ez dira frogatu behar eztabaidatuak ez diren
245. Aukera hau aspalditik ematen zaie alderdiei, betidanik lan-prozesuari lagundu dion flexibilitatearen isla. Azken horretan erreparatzen du lan-prozesuaren eboluzioa aztertzean, Alonso Olea, M.-k,
“Sobre la historia de los procesos de trabajo”, Revista de Trabajo, 1966/15 zk.
246. Arau bera aplikatzen zaie zigor-arazo aurrejudizialei, eta lan-magistratuak auzia erabakiko
du, nahiz eta beraietan alegatutako egitateen gainean zigor-prozesu bat martxan egon. Hala ere, zigorprozesua absolusiozko sententzia batekin bukatzen bada, egitatea existitzen ez delako edo subjektuak
hartan parterik hartu ez duelako, lan-arloan emandako sententzia errekurritu ahal izango da PZLk
araututako berrikuspen-helegitearen bidez (LPLren 86.3 art.). Salbuespen moduan, LPLk zigor-arazo
aurrejudizialek lan-prozedura kasu batean esekiko dutela arautzen du: «Alderdietariko batek agiri
baten faltsutasuna alegatzen badu, eta agiri horrek eragin nabarmena izan badezake auzian, auzi kriminalaren ebazpena gabe behar bezalako erabakirik eman ezin delako edo erabakia zuzen-zuzenean
baldintzatzen duelako, epaiketak jarraitu egingo du azkena arte, eta, geroko jarduketak geldieran
utzirik, organo judizialak zortzi eguneko epea emango dio interesdunari, kereila aurkeztu izana
egiaztatzen duen agiria eransteko. Auzi kriminalean epaia edo largespen-autoa eman arte iraungo du
geldierak eta, erabaki hori ematen denean, epaile edo auzitegiari jakinarazi beharko dio alderdietariko
edozeinek» (LPLren 86.2 art.).
247. Horrela ulertzen du, eta gu bat gatoz, Montero Aroca, J.-k, Introducción al proceso laboral,
op.cit., 199. or. Antzeko argumentuak aurkezten ditu Lorenzo de Membiela, J. B.-k, “Modificaciones en la teoría de la prueba laboral operadas por la ley 1/2000 de 7 de enero, de enjuiciamiento
civil”, Diario La Ley, 2000/5074 zk.
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egitateak (LPLren 87.1 eta PZLren 281.3 art.), ezta nabarmenak ere (LPLren 281.4
art.). «Zehaztasunez» ez ukatutako egitateak (LPLren 85.2 art.) magistratuak nahi
badu izango dira frogaren objektu. Zuzenbideari dagokionez, magistratuek hura
ezagutzeko duten betebeharra abiapuntutzat hartuz (iura novit curia), bakarrik
frogatu beharko dira: ohitura (KZren 1.3 art.), atzerriko zuzenbidea (PZLren 281.2
art.), zuzenbide historikoa, EAOn argitaratu ez diren hitzarmen kolektiboak (LEren
90.3 art.) eta zuzenbide estatutarioa edo ez orokorra. Oro har, EAOn publikatutako
zuzenbidea Espainiako magistratu guztiek ezagutu behar dute eta autonomia-erkidegoetako aldizkari ofizialetan publikatutakoa haietan dihardutenek. Guztiek
ezagutu behar dute europar zuzenbidea.
Lan-prozesuaren ezaugarri nagusiak azaltzean esaten zen moduan, honetan
alderdien ekarpen-printzipioak eraentzen du, ondorioz, arau nagusi gisa, alderdi
bakoitzak alegatzen dituen egitateak frogatu behar ditu eta magistratuak alderdi
baten uzia onartuko du beronen oinarri diren egitateak aski ondo frogatzen direnean, eta ez du onartuko kontrako kasuan (PZLren 217. art.). Arau nagusi horri bi
matizazio egin behar zaizkio. Batetik, frogatzeko aukera eta erraztasuna gailentzen
da (PZLren 217.6 art.): frogatzeko errazen duen alderdiak frogatuko du. Bestetik,
lan-araudiak berak arau nagusia aldatzen duen irizpide batzuk jasotzen ditu. Horrela, LEren 8.1 eta 8.2 artikuluek, baldintza edo inguruabar batzuetan, lan-kontratua
badela suposatzen dute, eta enpresaburuari egokitzen zaio kontrakoa frogatzea248,
eta LPLren 96., 179.2 eta 181. artikuluek —lehenengoa sexu-diskriminazioa izan
delako zantzuak daudenerako; bigarrena, askatasun sindikala urratu delako zantzuak daudenerako, eta hirugarrena, oinarrizko eskubide eta askatasun publikoei
buruzko kasuetarako, tratu diskriminatzailea barne— froga demandatuari
—normalean ugazaba— dagokiola adierazten dute249.
248. LEren 8.1 artikuluak xedatzen du norbaitek beste bati, azken honen antolaketa eta zuzendaritzaren arabera, zerbitzu bat ematen badio eta besteak zerbitzu horregatik diru-ordainketa bat egiten
badio, lan-kontratu bat ematen dela. Era berean, LEren 8.2 artikuluak legearekin bat idatzita jaso
behar diren lan-kontratuak lan-saio osorako eta denbora mugagaberako egintzat joko ditu, bere izaera
tenporala edo zerbitzuen zatikako izaera frogatzen ez bada behintzat. Orain dela hainbat urte Cabrera
Bazán, J.-k, “La prueba en el proceso de trabajo”, Revista de Politica Social, 1969/82 zk., esan zuen
bezala, presuntzio horiek oso garrantzitsuak dira langilea lan-harremana (lan-prozesuan egikaritzen
den eskubide ororen oinarrizko presupostua) existitzen dela frogatzeaz askatzen dutelako. Presuntzio
horiek berezitzat jotzen ditu García-Perrote Escartín, I.-k, “Prueba y proceso laboral”, op.cit.,
«presumitzen dena ez delako egitate bat, kalifikazio juridiko bat baino».
249. LPLren 96. eta 179.2 artikuluek «demandatuari dagokio berak hartutako erabakien eta haien
proportzionaltasunaren justifikazio objektibo eta arrazoizko bat ematea» diote. Monereo Pérez, J. L.-ri
jarraituz, La carga de la prueba en los despidos lesivos de derechos fundamentales, Tirant lo blanch,
Valentzia, 1996, 24. or., bi arau horiek langileak bere eskubidea urratu duten egitateen froga zail
duenean bere epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea laguntzen dute. Antzean, Martínez
Garrido, L. R., “La carga de la prueba”, ZZAA (Zuz. Agustí Juliá, J.), La prueba en el proceso laboral, Botere Judizialaren Kontseilu Orokorra, Madril, 1998, 269. or. Ildo horretatik, jurisprudentzian,
KAE 47/1985, martxoaren 27koa eta KAE 136/1996, uztailaren 23koa. Zentzu horretan, oso garrantzitsua
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Frogatzeko «legean araututako frogabide guztiez balia daitezke alderdiak»
(LPLren 90.1 art.). LPLk frogabide bakar bat aipatzen duenez («hitzaren, irudiaren
eta hotsaren erreprodukzio-bide mekanikoak») (LPLren 90.1 art.), PZLra, LPLren
arau ordeztailera jo behar da alderdiek erabil ditzaketen gainerako frogabideen
zerrenda aurkezteko: alderdien itaunketa edo galdeketa, dokumentuak (publikoak
zein pribatuak), adituen txostenak, azterketa judiziala, lekukoen galdeketa eta
hitza, soinua eta irudia erreproduzitzeko bideak, baita prozesurako garrantzitsuak
diren kontabilitate-xedeekin edo beste mota batzuetako xedeekin hitzak, datuak,
zifrak eta eragiketa matematikoak artxibatzen eta ezagutzen edo erreproduzitzen
uzten duten instrumentuak.
Eta, nola baloratzen dira frogabideak? LPLren isiltasunari dagokionez, beste
behin PZLra jo behar da galdera horri erantzuteko. Hark balorazio-sistema misto
bat xedatzen du. Froga batzuk legeak berariaz aintzatesten dien balioaren arabera
baloratuko dira —alderdien itaunketa eta dokumentu publiko eta pribatuak—250
eta besteak —aipatutako zerrendan, gainerakoak— balorazio askekoak dira, hau
da, magistratuaren ustearen edo kritika sanoaren arabera baloratuko dira. Edozein
kasutan, frogaren hartzailea edo jasotzailea epai-organoa da, haren konbentzimendua bilatzen baitu. Horren harira, froga sententzia emango duen organo jurisdikzionalaren aurrean praktikatu behar dela (hurrentasun-printzipioa) gogorarazi
behar da, kontrako kasuan prozesu osoa errepikatu beharko baita (LPLren 98. art.).
Fase honetako izapidetzea aztertuko da ondoren. Eztabaidatutako egitateak
zein diren argi eta garbi utzi dituen alegazio fasearen ondoren, alderdiek epaileari
auzian froga praktikatzeko («auzia frogara ekartzeko», «recibimiento del pleito a
prueba» gaztelaniaz) eskatu beharko diote. Eskaera orokorra da, memento honetan
ez dira zehaztuko alderdi bakoitzak eskatzen dituen frogak251. Gutxienez alderdi
da nabarmentzea, Montero Aroca, J., Carratalá Teruel, J. L., Mediavilla Cruz, M. L.-rekin, Proceso
Laboral práctico, op.cit., 282. or., normalean enpresaburuek frogatzeko zama izatea ez dela lanprozesuaren bereizgarri prozesu zibilean, betebehar hori prozesu zibilean aplikatzen den frogatzeko
erraztasunaren printzipioa aplikatuz justifikatzen baita (PZLren 217.6 art.).
250. Alderdien itaunketaren frogaren balorazioa PZLren 316. artikuluak jasotzen du: «Gainerako
frogen emaitzetatik kontrakoa ateratzen ez bada, epaian egiazkotzat joko dira alderdi batek egiazkotzat jo dituenak, baldin eta alderdi horrek parte-hartze pertsonala izan badu egitateotan eta horiek
egiazko-tzat jotzea erabat kaltegarri izan badakioke». Dokumentuen balorazioa hainbat artikulutan
jasotzen da. Dokumentu publikoentzat, PZLren 319., 320., 321., 322. eta 323. art. eta KZren 1218.,
1219., 1220. eta 1221. art., eta pribatuentzat, PZLren 326. art. eta KZren 1225., 1227., 1228., 1229.
eta 1230. art. Oro har, dokumentu publikoek jasotzen dituzten egitate, gertakizun edo gauzen egoerari buruz, doku-mentazioaren dataren eta fede-emaile eta gainerako parte-hartzaileen nortasunari
buruz froga osoa egingo dute (PZLren 319.1 art.). Froga bera egingo dute dokumentu pribatuek beren
egiazkotasuna aurkaratua ez denean (PZLren 326.1 art.).
251. Posible da, oro har, froga-eskaera demandan egitea eta memento honetan eskaera hori
berrestea. Horrela defendatzen dute Albiol Montesinos, I., Alfonso Mellado, C. L., Blasco Pellicer,
A., Goerlich Peset, J. M.-k, Derecho Procesal laboral, op.cit., 169. or. Ildo horretatik, gogoratu
LPLren 78. artikuluak alderdiei aintzatesten diela epaiketa aurretik epaiketan praktikatu ezin diren
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batek ez badio organo jurisdikzionalari frogaren praktika eskatzen, zuzenean
ondorio fasera pasatuko da.
Behin frogaren praktika eskatuta, magistratuak ahozko ebazpen baten bitartez
onartuko du (LPLren 49.2 art.). Jarraian, dena ahoz, alderdiek frogabide zehatzak
eskatuko dituzte, eta horien praktikak galdatzen dituen betekizun edo baldintzak
dauden aztertu ondoren, magistratuak onartu egingo ditu edo ez (LPLren 87.2
art.)252, eta, hala dagokionean, ondoren, onartutako frogak praktikatuko dira.
Lehenbizi demandatzaileak proposatutakoak praktikatuko dira, eta ondoren
demandatuak aurkeztutakoak, betiere beraiek proposatutako ordenan. Onartutako
froga oro praktikatu behar da, kontrakoak alderdi proposatzailea babes-gabezian
uzten baitu eta azken sententzia errekurritzeko karia baita253. Horietako bakoitzaren
praktikak bere araudi propioa du, PZLn zehaztasunez jasoa. Horien guztien azterketan sartu gabe, lan-prozesua, eta bereziki, haren froga-fasea informatzen duten
kontzentrazio-, hurrentasun-eta publizitate-printzipioak azpimarratu behar dira.
Gainera, eta lan-prozesua eta prozesu zibila lotzean iragarri den moduan, biek egia
bera bilatzen dutela demostratuz, frogaren praktikan magistratuari zenbait ahalmen
edo epaiketan praktikatzea zaila gerta daitezkeen frogen praktika eskatzeko aukera. Magistratuak
egokiena erabakiko du, eta froga hori ukatuz gero, ez dago helegiterik. Zehazkiago, LPLren 76.2 artikuluak alderdi biei lekuko froga aurreratzeko aukera aintzatesten die lekukoren baten adin handiagatik, haren biziaren arrisku hurbilagatik, komunikazio ezinezkoak edo zailak dituen leku batera joan
hurren egoteagatik, edo beste edozein zio larri eta justifikaturengatik. Idazkari judiziala izango da
epaiketaren egintza ospatzen denean froga horien berri emango duena. Gainera, gutxienez, epaiketaren egintza baino 3 egun arinago eskatuko dira, epaiketan ospatzekoak diren baina zitazioa edo
errekerimendua galdatzen duten frogak (LPLren 90.2 art.).
252. Epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidearen eraginkortasunerako frogak duen garrantzia akzioa aztertzean azpimarratu zen. Ez da frogarik onartuko honako kasu hauetan: (1) onartutako
edo eztabaidatu gabeko egitateak frogatu nahi dituztenean (LPLren 87.1 art.), (2) desegokiak direnean
prozesuaren objektuarekin harremanik ez dutelako (PZLren 283.1 art.), (3) alferrikako frogak (arau
eta irizpide arrazional eta seguruen arabera eztabaidatutako egitateak argitzeko inoiz balio ez dutenak) (PZLren 283.2 art.), (4) ahozko epaiketan praktikatu ezin direnak (LPLren 87.1 art.) (azken kasu
hau lan-prozesua informatzen duen konzentrazio-printzipioarekin bat ulertu behar da). Horregatik,
alderdiei egiten zaien zitazioan erabili nahi dituzten froga guztiak eramateko eskatzen zaie. Arau
horrek salbuespen bat du: magistratuak egoki deritzonean, bera auzitegiaren egoitzatik at ateratzea
galdatzen duten frogak onartu ahal ditu (azterketa judiziala, galdeketa…), eta horretarako, epaiketa
soilik beharrezkoa den denboraz esekiko du (LPLren 87.1 art.), eta (5) froga ez-zilegiak, hau da,
zuzenean edo zeharka oinarrizko eskubideak edo askatasun publikoak bortxatuz lortutakoak (LPLren
90.1, BJLOren 11.1 eta PZLren 287. art.). Azkenak, desegokiak eta alferrikakoak aztertzen ditu
González Montes, J. L.-k, “La prueba obtenida ilícitamente con violación de los derechos
fundamentales (el derecho constitucional a la prueba y sus límites)”, Revista de Derecho Procesal,
1990/1 zk.
253. Horrela, AGE 1989-X-2 (AB 7087), AGE 1991-V-13 (AB 3906), KAE 246/1994, abenduaren 19koa, Galiziako JANE 1995-I-18 (AB 143) eta Valentziako JANE 1995-II-7 (AB 862). Horrela
azpimarratzen du Montero Aroca, J.-k, “Particularidades de la prueba en el proceso laboral. procedimiento, objeto y medios. Especial referencia a la prueba documental”, ZZAA (Zuz. Agustí Juliá,
J.), La prueba en el proceso laboral, op.cit. 206. or.
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eta zuhurtziarakotasun aintzatesten zaizkio: behin onartutako froga baten praktika
hasita, proposatu zuen alderdiak uko egiten badio, magistratuak jarraitzeko erabaki
dezake (LPLren 87.2 art.)254; alderdiei, adituei zein lekukoei egitateak argitzeko
beharrezko jotzen dituen galderak egin ahal dizkie (LPLren 87.3 art.); lekukoak
gehiegi badira, eta magistratuak egitate aski argituen lekukotza alferrik errepikatzea gerta daitekeela uste badu, lekuko kopurua mugatu ahal du (LPLren 92.1 art.);
auzitegi-mediku baten esku-hartzea eska dezake (LPLren 93.2 art.) edo auzigaian
aditua den pertsona baten edo gehiagoren irizpena entzun dezake (LPLren 95.1
art.) edo hitzarmen kolektibo bateko batzorde parekideari entzun edo hari txosten
bat eskatu eztabaidagaia hitzarmen kolektibo baten interpretazioa denean (LPLren
95.2 art.). Sexu-diskriminazioagatiko auzigai bat sortzen bada prozesuan, erakunde
publiko eskudunen irizpena eskatu ahal du (LPLren 95.3 art.)255.
Aurreko ahalmenak prozesu laboralak egia materiala bilatzen duela defendatzen dutenek beren argumentuen ardatz bilakatzen badituzte ere, LPLk lan-prozesuak egia formala bilatzen duela demostratzen duten beste arau batzuk jasotzen
ditu. Horrela, aitortzera deitutakoa lehen zitaziora agertzen ez bada, kausa justurik
izan gabe, edo deklaratzeari uko egiten badio, edo ez baietz ez ezetz erantzun gabe
badirau ohartarazpenaren ondoren ere, epaian aitortza egindakotzat jo daitekeela
xedatzen duena (LPLren 91.2 art.), edo froga gisa onartutako alderdien dokumentuak kausa justurik gabe ez aurkeztean, magistratuari horien gainean kontrako
alderdiak eginiko alegazioak frogatutzat emateko aukera ematen dion araua
(LPLren 94.2 art.).
Frogaren praktikaren gainean sor daitezkeen intzidentzia guztiak magistratuak mementoan bertan ahozko ebazpen baten bidez ebatziko ditu (LPLren 49.2
art.), eta horien kontra ezin daiteke helegiterik jar. Aktan jasoko dira alderdiek
eginiko protestak eta beraien eskaeren ukapenak, sententziaren kontra jar daitekeen
helegiterako (LPLren 87.2 art.).
5.6.3. Ondorioak eta hobeto ebaztearren egin daitezkeen eginbideak
Frogak praktikatuta, alderdiek edo beraien defendatzaileek ahoz beren
ondorioak aurkeztuko dituzte. Lehenengo demandatzaileak aurkeztuko ditu eta
ondoren, demandatuak. Bi jarduera horiek epai-organoak eztabaida argitzeko nahiko
ez badira, egoki deritzon denbora eskainiko die bi alderdiei, informazioa edo
azalpenak eman ditzaten berak eskatutako gorabeherei buruz (LPLren 87.5 art.).
254. García-Perrote Escartín, I.-rekin, “La prueba en el proceso laboral tras la nueva LEC”, Relaciones Laborales, 2001/1 bol., ondorioz froga proposatu zuen alderditik independente egiten dela
azpimarratu behar da. Egileak gauza bera mantentzen du beste lan batean, La prueba en el proceso de
trabajo, op.cit., 59.-60. or. eta Sanchís Crespo, C., “El derecho fundamental a utilizar los medios de
prueba pertinentes para la defensa (un recorrido por la jurisprudencia constitucional)”, op.cit.
255. Geroago baloratuko da ahalmen hauek dakarten xedapen-printzipioaren makaltzea.
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Izapide horren helburua alderdiek beren posizioak argi uztea eta beren uzia asetzen
duten neurriak zein diren zehaztea da. Horretarako, burututako frogan oinarrituko
dira, eta ezin izango dituzte funtsean aldatu demandan edo errekonbentzioan
aurkeztutako oinarrizko elementuak edo eskatzeko kariak.
Kondenazko eskaera nagusiaren edo subsidiarioaren objektua zenbateko bat
bada, izapide horretan haren zenbateko likidoa zehaztuko da 256. Praktikan,
aipatutako eskaera ondorio-fase honen azkenerako lagatzen dute alderdiek,
aurretik froga-fasea aztertu, kontrako alderdiaren jarduera frogatzailearen puntu
ilunak nabarmendu257 eta norberaren frogak uziaren edo erresitentziaren oinarriak
zein argi egiaztatu dituen azpimarratu ondoren, hala dagokionean, norberaren
aldeko presuntzioen aztarnak ere arras frogatuta geratu direla markatzeko.
Gainera, uzia eta erresistentziaren oinarriak diren egitateak behin betiko finkatuko dituzte, eta ezin daitezke demandan eta horren erantzunean zehaztutakoetatik aldendu. Haien ustez kasuan kasuko aplikagarri gertatzen den zuzenbidea
ere adieraziko dute, beren egitateei aplikatuz uziaren edo erresistentziaren
onarpena ekarriko duena.
Alderdiek beren jarrerak argi utzi badituzte prozesuan zehar, fase hau oso
laburra izango da, nahiz eta egin beharrekoa izan beti. Magistratuak ondorio-fase
hau ez egitea erabakiko balu, ordutik egindako guztia deuseza izango litzateke258.
Ondorioak bukatuta, magistratuak ahozko epaiketaren egintza bukatutzat
emango du, eta prozesua sententziarako prest deklaratuko du. Alderdiek alegazioak egiteko eta horiek frogatzeko aukera bukatuta egongo da. Hala ere, eta sententzia emateko epearen barruan, magistratuak beharrezko deritzon froga guztiak
egitea erabaki dezake (LPLren 88.1 art.). Froga horiek hobeto ebaztearren eman
daitezkeen eginbideak dira, prozesu zibilean 2000. urteko PZLrekin desagertuak,
eta egile batzuek lan-prozesuak egia materiala bilatzen duela argudiatzeko erabil-

256. Azken puntu hau garrantzitsua da. LPLren 99. artikuluak, LPLren 80.1 d) artikuluarekin
batera, likidoak ez diren sententziak debekatzen ditu, eta zenbateko bat ordaintzera kondenatzen
duten sententziek berariaz zenbateko hori jaso behar dutela xedatzen du, eta zehaztapena ezin daiteke
utzi. Antzeko xedapena jasotzen du PZLren 219. artikuluak. Horrela, Euskadiko JANE 1992-X-21
(AB 5182), Kataluniako JANE 1992-XI-19 (AB 5542) eta Madrilgo JANE 1994-I-31 (AB 382).
257. Kontrako alderdiaren froga bertan behera utzi nahi izango dute, eta haren irakurketa negatibo
bat egin. Lekukoak tatxatzea ezinezkoa denez (LPLren 92.2 art.), memento hori aprobetxatuko dute
haien egokitasuna zalantzan jartzeko, eta horretarako, haien egoera pertsonalari eta baieztapenen
egiazkotasunari erreparatuko diete.
258. Zentzu honetan, jurisprudentzian: LAZE 1987-IV-28 (AB 8721) eta AGE 1987-XI-23 (AB
8041). Argi eta garbi, Alonso Olea, M., Miñambres Puig, C., Alonso García, R. M.-k, Derecho
procesal del trabajo, op.cit., 188. or., «ondorioak ematen ez badira, jardundakoa ordutik aurrera
deuseza dela» esaten dute.
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tzen duten arrazoia259. LPLk ez du arautzen froga hauek noiz burutu behar diren
hobeto ebaztearren, eta erabakia magistratuaren esku uzten da. Edozein kasutan,
ahalmen horrek ezin du alderdiak egin ahal izan zuen eta egin ez zuen frogajarduera ordezkatu. Ez da hori bere helburua. Bere xedea praktikatutako frogen
gainean magistratuak dituen zalantzak argitzea edo alderdiei egotzi ezin zaizkien
arrazoiengatik ahozko epaiketaren egintzan (haiek proposatuta) egin ezin izan
ziren frogak egitea da (PZLren 435.2 art.). Beraz, epai-organoak ezin du erabili
tresna hau prozesuan egitate berriak sartzeko, alderdiek bakarrik egin baitezakete260. Edozelan ere, froga horiek beren araudi arruntarekin bat egingo dira, aurreikusten dituzten probidentzian zehazten diren epeetan eta alderdien parte-hartzearekin, horrela beren babes-gabezia ekiditeko261. Zentzu horretan, LPLk xedatzen
du haien emaitzen berri alderdiei eman behar zaiela, «egoki deritzoten oro alega
dezaten, idatziz, eginbide horien garrantziaz edo irismenaz» (LPLren 88.1 art.).
Horrela egingo da froga ospatzen denetik zenbatuta 5 eguneko epean (PZLren
436.2 art.). Behin froga horiek egitea erabakita, magistratua horiek egitera
behartuta dago eta horrela egiten ez badu, jarduerak baliogabeak izango dira, eta
hark frogak egiteko epe berri bat ezarriko du, probidentzia bat ematen ez badu
behintzat. Bigarren epe horren barruan ere ezin bada froga egin, magistratuak
alderdiei entzun ondoren, autoak sententziarako behin betiko itxita geldi daitezela
erabakiko du (LPLren 88.1 art.).

259. Beraien artean, Albiol Montesinos, I., Alfonso Mellado, C. L., Blasco Pellicer, A., Goerlich
Peset, J. M., Derecho Procesal laboral, op.cit., 185. or.; Álvarez de Miranda Torres, J. M., “Diligencias para mejor proveer. Particular consideración en el proceso laboral (1)”, Actualidad Laboral,
1986/14 zk.; Cruz Villalón, J., “El limitado alcance de la supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento
Civil de 2000 en el proceso laboral”, ZZAA (Koor. Martínez Abascal, V.A.), Nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil y proceso laboral, op.cit., 122. or., eta Bodas Martín, R., “El juicio oral”,
Cuadernos de Derecho Judicial, 1996/17 zk.
260. Zentzu honetan, doktrinan, Álvarez de Miranda y Torres, J. M., “Diligencias para mejor
proveer. Particular consideración en el proceso laboral (y II)”, Actualidad Laboral, 1986/15 zk.; De
Miguel Lorenzo, A., “Sobre la “incongruencia omisiva” (Comentario a la Sentencia 137/1992, de 13
de octubre, del Tribunal Constitucional. Sala 1, en recurso de amparo núm. 271/1989. BOE de 17 de
noviembre de 1992)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1993/61 zk., eta Martínez Jiménez,
J. M., Trujillo Villanueva, F., Vela Torres, F. J., Lecciones de procedimiento laboral, op.cit., 108. or.
Jurisprudentzian, AGE 1986-III-10 (AB 1280), AGE 1986-V-21 (AB 2589), AGE 1988-V-30 (AB
4664) eta AGE 1988-XII-7 (AB 9581). Prozesu zibilean desberdintasunak ikusten dira; izan ere,
honetan azken eginbideak —oinarrian lan-prozesuko hobeto ebaztearren eman daitezkeen eginbideen
antzekoak—, oro har, bakarrik alderdien eskariz eman baitaitezke, eta salbuspen moduan, ofizioz
(PZLren 435.1 eta 2 art.).
261. Ia-ia hitzez hitz, AGE 1986-III-10 (AB 1280). Ildo beretik, AGE 1988-III-28 (AB 4225),
AGE 1988-VI-15 (AB 5391), AGE 1989-X-14 (AB 7176), AGE 1989-XII-29 (AB 9286), AGE
1990-III-12 (AB 2047), AGE 1990-V-29 (AB 4994) eta AGE 1990-X-11 (AB 7540).
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5.6.4. Sententzia eta auzialdia bukatzeko beste era batzuk
Normalean, auzialdiko adierazpen-prozesua magistratuaren kontradikziozko
sententzia batekin bukatzen da [BJLOren 245.1c) art.], nahiz eta lan-prozesua
informatzen duen xedapen-printzipioarekin bat balitekeen beste era batera bukatzea.
Bigarren aukeraren ildotik, auzialdia bukatzeko ezohiko bideen esparruan sartzen
gara, eta ohiko era aipatutako sententzia da. Bi aukerak aztertuko dira ondoren.
Lehenik, normalean auzialdiari bukaera ematen dion tresna aipatuko da,
sententziarekin hain zuzen ere. Lan-prozesuan dituen ezaugarriak eta edukia dira
interesgarriak hemen. Sententzia prozesal hutsa, akats prozesal bat alegatuz
(organo jurisdikzionalaren eskuduntza falta, alderdien nortasun falta…) mamian
sartzen ez dena, edo materiala, mamia erabakitzen duena, izan daiteke. Bi kasuetan
epaiketaren egintza presiditu zuen magistratuak emango du —kontrako kasuan
egintza hori errepikatu egin beharko da (LPLren 98.1 art.)— hura bukatu eta 5
eguneko epean (LPLren 97.1 art.)262. Magistratuak sententzia ahoz —sententzia
osoa, aktan jasoko baita PZLren 209. artikuluak xedatzen dituen eduki eta
betekizunekin bat, edo haren zatirik garrantzitsuena, epaitza, eta hura ere aktan
jaso behar da, idazkari judizialak fedea emateko, geroago legearekin bat idatziz
jasotzeko aukera galdu gabe (BJLOren 245.2 eta LPLren 50.1 art.)— edo idatziz
eman dezake. Aukeraketa hori egiteko, magistratuari askatasun osoa aintzatesten
zaio, legeak jasoten duen muga bakarrarekin (LPLren 50.2 art.): zenbait prozesuk
(diziplinazko kaleratzearen gaineko prozesuak, langilearen borondatearekin bat
kontratua azkentzeari buruzko prozesuak, arrazoi objektiboengatik kontratua azkentzeari buruzko prozesuak, Gizarte Segurantzaren prestazioak, langabezia barne,
aintzatesten edo ukatzen dituzten prozesuak, gatazka kolektiboari buruzkoak, hitzarmen kolektiboak aurkaratzeari buruzkoak, sindikatuen estatutuen aurkaratzeari buruzkoak, askatasun sindikala eta gainerako oinarrizko eskubideen babesari
buruzkoak)263 derrigorrez idatzitako sententzia batekin bukatu behar dute, isilbidez
bada ere, eta kasu horietarako, legelariak magistratuaren erabaki lasaiago eta
hausnarketa handiagoaren fruitu den bat aurreikusten du.
Sententziak, argia eta zehatza izateaz gain (PZLren 218.1 art.), akzioa aztertzean aipatu ziren motibazio- eta kongruentzia-betekizunak bete beharko ditu
(LPLren 97.2 art.), eta diruzko uzi bat onartuz gero, zenbatekoa era likidoan adierazi beharko du [LPLren 99. art. 80.1 d), 87.4 eta 89.1 d) artikuluekin bat]264.
262. Jakina da epe hau ez dela luzaeziena edo ezinbestekoa (LPLren 43.3 art.); horregatik,
magistratuak epe luzeagoa har dezake sententzia emateko.
263. Beraz, ratione materiae delako irizpideari jarraitzen zaio.
264. Puntu honetan Gómez Colomer, J. L.-rekin, “La liquidez de la sentencia en el proceso
laboral”, Justicia, 1982/1 zk., bereziki azpimarratu behar da likidezia beti sententzian jasotako
kondenari galdatzen zaiola, eta sententzia mota hau, egilearen esanetan, lan-prozesuan ohikoa da.
Aspaldiko datuekin demostratzen badu ere, egun ere hala da.
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Gainera, sententziak, betiere arrazoituta, diru-zehapen bat ezar diezaioke fede
gaiztoz edo ausarkeria nabarmenez jardun den auzilariari, eta zehaztapena, gehienez,
600 eurokoa izango da265. Kondenatua enpresaburua bada, langilearen abokatuaren
zerbitzu-sariei ere aurre egin beharko die (LPLren 97.3 art.)266. Era berean, sententziak enpresaburua kondenatzen badu, hura behartuta egongo da epaiketan bere
kabuz agertu den demandatzaileari egun horietako soldata ordaintzera, epaitegian
adiskidetze- eta epaiketa-ekitaldiak egin diren egunetakoa eta dagokion organoaren
aurrean aurretiazko adiskidetzea egin denekoa, egin bada (LPLren 101. art.).
Sententzia alderdiei edo haien ordezkariei bere argitaratzen denetik bi eguneko
epean jakinaraziko zaie (LPLren 97. art.). Sententzia batzuen aurka —ez guztien
aurka, ikusiko denez— erregutze- edo kasazio-helegitea jar daitekeenez, jakinarazpenean zer errekurtso jar daitezkeen eta horretarako beharrezko informazioa
(organoa, epea, betekizunak, gordailu eta kontsignazioak) emango zaie alderdiei
(LPLren 100. art.)267.
Lan-sententziaren azterketarekin bukatzeko, LPLn arautzen ez diren bi puntu
—beraz, PZLra jo beharko da, haren ordeztailea den heinean— azpimarratu behar
dira: sententziak argitzea eta gauza epaituaren ondorea edo efektua.
Sententzien argitzeari buruz —era desegokian «argitze-helegitea»z mintzatzen da268— esan behar da, nahiz eta behin sinatu ondoren haiek aldaezinak
265. Gutxienekoa magistratuaren esku uzten da.
266. Montero Aroca, J., Carratalá Teruel, J. L., Mediavilla Cruz, M. L.-k, Proceso Laboral
Práctico, op.cit., 434. or., neurri honen konstituzionaltasuna zalantzan jartzen dute. Lan-prozesuan
langilea bereziki babesteko alderdiei ematen zaien tratu desberdinaren beste adibide bat da. Edozein
kasutan, Martínez Girón, J.-rekin, “La temeridad en procesos laborales”, Revista Española de
Derecho del Trabajo, 1983/15 zk., eta jurisprudentziaren bermearekin (AGE 1974-V-30 (AB 2348),
AGE 1979-XI-28 (AB 4162) eta KAE 41/1984, martxoaren 21ekoa) uste da ugazabari zehapen hori
jartzen zaiola, ez bere uzia gaitzetsi delako, eta ondorioz arrazoia langileari ematen zaiolako, prozesuaren erabilera desegokia egiteagatik baino.
267. Datu hauek ez dira sententzian agertuko. Magistratuak sententzian datu horiek alderdiei
emateko idazkari judizialari egindako agindua jasoko du. Noski, datu horiek ez dituzte ez alderdiak,
ez horien bidez zehaztutako epai-organoak lotzen. Horrela: KAE 77/1986, abenduaren 18koa, KAE
56/1991, martxoaren 12koa, KAE 202/1996, abenduaren 9koa eta KAE 155/1999, uztailaren 10ekoa.
Alonso Olea, M., “Sobre la advertencia de recursos y la apreciación de oficio de su falta (comentario
a la STC 67/1994, de 24 de febrero. Sala 1ª, en recurso de amparo núm. 2566/1992. BOE de 24 de
marzo de 1994)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1994/67 zk., argibide horiek guztiek
sententzian bertan idatzita jasotzearen aldekoa da, helegiteetarako eskubidea epai bidezko babes
eraginkorrerako eskubidearen parte baita. Antzeko argudioa erakusten dute López Cumbre, L.,
Nogueira Guastavino, M.-k, “La omisión de advertencia de recurso en las sentencias dictadas en
suplicación de los Tribunales Superiores de Justicia”, Revista Española de Derecho del Trabajo,
1993/59 zk. eta Sánz Tomé, F.-k, “Sobre la indicación de los recursos laborales procedentes”,
Actualidad Laboral, 1990/46 zk.
268. Gómez de la Escalera, J. J.-rekin, “La aclaración de sentencias”, Revista General de Derecho, 1992/576 bol., argitze hauek «aurkaratzailea ez den izapidetza, mekanismo edo konponbide
prozesal bezala» ulertu behar dira.
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izan269, magistratuek haien idazketan egindako akatsak zuzendu daitezkeela,
betiere zuzendutako sententzian jasotako hasierako pronuntziamenduak mantenduz
(BJLOren 267. art. eta PZLren 214. eta 215. art.)270. Herritarrarentzat, langile zein
enpresaburu, oso garrantzitsua den berme bat da hau.
Oraindik garrantzitsuagoa da gauza epaituaren ondorea deiturikoa. Auzi
juridiko orok azken bat izan behar duen ideian oinarrituta, eta segurtasun juridikoaren printzipioaren isla (EKren 9.3 art.), gauza epaituak, lehenbizi, prozesuko
alderdientzat eta epai-organoarentzat hartan erabakitakoa errespetatzeko betebeharra dakar271, eta bigarrenik, jurisdikzioak jada erabakitako uzi bati buruz beste auzi
bat hasteko debekua —non bis in idem delakoaren aplikazio praktikoa da— eta
ondorengo prozesuek gauza epaituarekin bukatutakoa errespetatu beharra (PZLren
222. art.)272 dakar.

269. Horrela arautzen dute BJLOren 267.1 eta PZLren 214.1 artikuluek, eta ezaugarri hau epai
bidezko babes eraginkorrerako eskubidearen parte da.
270. Aukera honen konstituzionaltasuna aspalditik aintzatesten da: KAE 14/1984, otsailaren 3koa,
KAE 119/1988, ekainaren 20koa, KAE 27/1992, martxoaren 9koa, KAE 19/1995, urtarrilaren 24koa,
KAE 170/1995, azaroaren 20koa, KAE 122/1996, uztailaren 8koa, KAE 208/1996, abenduaren
17koa, KAE 48/1999, martxoaren 22koa eta KAE 111/2000, maiatzaren 5ekoa. PZLk sententziak
argitu beharreko 3 kasu jasotzen ditu: kontzeptu ilunen bat argitzea helburu dutenak (PZLren 214.2
art.), ageriko oker materialak edo aritmetikoak argitzea helburu dutenak (PZLren 214.3 art.), eta
akatsen edo ez-egiteen konponketa edo osatzea helburu dutenak (LPLren 215. art.). Argitze horiek
magistratuak ofizioz zein alderdi edo Fiskaltzaren eskariz egin ditzake (PZLren 214.2 art.), auto
baten forma hartuko dute eta inoiz ez dute hasierako pronuntziamendua aldatuko, eta hura argitzera
edo osatzera mugatuko dira. Auto hau behin betiko sententziari batuko zaio. Cedeño Hernán, M.-ri
jarraituz, “Corrección de errores materiales de la sentencia y carácter subsidiario del recurso de
amparo (Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 23/1994, de 27 de enero)”, Revista
Española de Derecho del Trabajo, 1995/72 zk., esan beharra dago epai-ebazpenen argitzea edozein
kasutan epaileek sententzia argiak, zehatzak eta demandarekin kongruenteak emateko duten
betebeharraren osagarri dela. Antzean, Díez-Picazo Giménez, I.-k, “Límites de la aclaración de
sentencias. Comentario a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid de 7 de mayo de 1997”, Tribunales de Justicia, 1997/12 zk., bereziki azpimarratzen du epai
bidezko babes eraginkorrerako eskubideak epai-ebazpenen aldaezintasuna galdatzen duela arau
orokor gisa eta arau orokor horren salbuespenak legeak berariaz jaso behar dituela. Egile hau
matizatuz, Gómez de la Escalera, J. J.-k, “El remedio o mal llamado recurso de aclaración de las
resoluciones judiciales. Estudio sistemático del artículo 267 de la LOPJ”, Poder Judicial, 1994/35
zk., epai-ebazpenen argitzeak beti ukiezintasun eta ziurtasun juridikoaren printzipioak errespetatu
behar dituela esaten du, epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidearen parte diren heinean.
271. Gauza epaitu formala delakoa da. Sententzia batek gauza epaitu formalaren ondorea sortzen
du irmo bihurtzen denean. Gogoratu irmoak direla helegiterik onartzen ez duten sententziak, bai
legeak helegiterik aurreikusten ez duelako, bai aurreikusita egon arren horiek jartzeko epea agortuta
delako. Gauza epaitu formal horrek prozesuan bertan sortzen ditu ondoreak. Prozesuan erabakitakoari eta prozesu horri lotzen ditu haren alderdiak eta epai-organoa (PZLren 207. art.).
272. Hau gauza epaitu materiala delakoa da. Erraz atzeman daitekeenez, bere ondoreak prozesutik
at doaz, haren mugak gainditzen ditu eta beste prozesu batzuetan eragina du.
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Auzialdia ezohiko eran bukatzeko era gisa, sententzia bitartez ere, baina kontradikziozkoa izan gabe, hau da, alderdien posizioen dualitate eta haren ondorio
den norgehiagoka barik emandakoa, amore ematea eta uko egitea aipatu behar
dira. Lehenengoa demandatuaren ahozko egintza prozesala da, eta horren bitartez
demandatzailearen uzia onartzeko berariazko borondatea —inoiz ez, isilbidezkoa—
adierazten du. Ez du erresitentziarik aurkezten, edo hala dagokionean, aurkeztutakoa baztertu egiten du. Egoera horretan, eta prozesuaren objektua desagertzean,
magistratuak demandatzailearen uzia onartzen duen eta demandatua kondenatzen
duen sententzia bat emango du, betiere amore ematea lege-maulean edo hirugarrenaren edo interes orokorraren kontra egiten ez bada (PZLren 21. art.). Jakina,
auzikide baten amore-emateak ez dakar berekin gainerakoena273.
Uko egitea, aldiz, demandatzailearen egintza prozesala da. Horrek bere uziaren
oinarria den eskubideari eta, kasu horretan, epai bidezko babes eraginkorrerako
eskubideari uko egiteko borondatea adierazten du. Ondorioz, magistratuak sententzia bat emango du demandatzailearen uzia gaitzesteko eta demandatua absolbitzeko, uko egitea legearekin bat onartezina gertatzen deneko kasua salbu, eta egoera
horretan, prozesuarekin aurrera jarraitzeko agintzen duen auto bat emango du
(PZLren 20. art.).
Adierazpen-prozesua sententzia gabe bukatzeko beste ezohiko era batzuk badira: transakzioa, atzera egitea eta iraungitasuna. Lehenengo kontratua KZren 1809.
artikuluan definitzen da: «Alderdiek, emanez, zin eginez edo bakoitzak gauza bat
atxikiz, auzi baten sorrera ekiditen edo jada hasitakoari bukaera ematen diote».
Magistratua aurrean egon gabe edo haren presentzian egin daiteke. Lehenengo kasuan, kontratuaren klausuletan prozesua nola bukatzen den adieraziko da. Gainerakoan, eta bere eraentza juridikoari dagokionez, kontratuen legedi orokorra aplikatuko da. Magistratuaren aurrean egiten denean, aurretiaz aztertutako adiskidetze
judizialaren eraentza aplikatuko da (LPLren 84. art.)274.
Atzera-egitea demandatzaileak martxan dagoen prozesua —ez bere uziari
ezta epai bidezko babes eraginkorrerako eskubideari ere uko egitean bezala— alde
batera utzi nahi duela adierazteko egiten duen egintza prozesala da. Ondorioz,

273. Amore emateko demandatuaren berariazko borondatea galdatzen da (LAZE 1984-XII-31
(AB 9956), KAE 157/1987, urriaren 15ekoa, AGE 1988-II-8 (AB 592) eta AGE 1988-III-8 (AB 1898)),
eta auzikide batek amore emateak gainerakoak ez ditu kaltetzen (AGE 1985-I-29 (AB 122) eta AGE
1994-XI-14 (AB 9948)). Zatikako amore ematea posible da. Kasu honetan, prozesuak aurrera jarraituko du, eta bere objektua demandatuak ez onartutako uziaren zatia da. Alonso Olea, M., Miñambres
Puig, C., Alonso García, R. M.-rekin, Derecho Procesal del trabajo, op.cit., 174. or., ahozko epaiketaren aurretik adiskidetze intraprozesal bat eman dela argudiatuz, amore emate hau ezohikotzat jotzen
da.
274. Transakzioaren izaera juridikoari buruz, ikus. Fairén Guillén, V., “Terminación anormal o
extraordinaria del proceso civil”, Revista de Derecho Procesal, 1986/3 zk.
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prozesua bere objektua epaitu gabe gelditzen dela bukatzen da, eta demandatzaileak ez du galtzen uzi hori beste epaiketa batean jartzeko eskubidea275.
Azkenik, eta iraungitasunaren ondorio, nahiz eta jardueren bultzada ofiziozkoa izan, (LPLren 52.1 art.), prozesua auzialdian denean, bi urteko epean jarduera
prozesalik ez badago, hura bukatutzat emango da, kasua epaitu gabe geratuko da,
eta alderdi beren arteko epaiketa berri baterako atea zabalik geratuko da. Epea urte
batekoa izango da auzia bigarren auzialdian bada, eta epe hori agortuta, errekurritutako sententzia irmo bihurtuko da.

275. Uzia berriro jar daitekeela kontuan hartuz gero, atzera egitea bilaterala dela erraz asko uler
daiteke. Aukera hori kontuan izanda, demandatuaren iritzia ezinbestekoa da gaiari buruz, epaitu gabe
geratuko baita. Beraz, baliteke adiskidetzera eta ahozko epaiketara agertu den demandatua atzera egitearen kontra agertzea. Kasu horretan, magistratuak erabaki beharko du atzera egitearen egokitasunaz. Horrela adierazten dute honakoek: AGE 1987-II-9 (AB 797), Andaluziako JANE (Sevilla)
1993-V-4 (AB 2364) eta KAE 266/1993, irailaren 20koa. Demandatuak ez du atzera egitea onartu
beharko demanda erantzun baino lehen ematen bada (AGE 1987-II-9 (AB 797)). Puntu horretan indar
egiten dute Aguilera Morales, M.-k, “Poderes de disposición de las partes sobre el proceso y sobre
sus pretensiones”, Tribunales de Justicia, 2000/2 zk., eta Desdentado Bonete, A.-k, “Apuntes sobre
la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el proceso declarativo ordinario en el orden social”, Tribuna
Social (Revista de Seguridad Social y Laboral), 2001/127 zk.

6. Lan-adierazpenaren prozesuaren
prozesu-aldaerak

6.1. SARRERA
Lan-prozesua prozesu zibil berezitzat jotzen den heinean, haren prozesu-aldaerak
prozesu zibil oso berezitzat —gaztelaniaz, ‘especialísimos’— jo behar dira,
objektu prozesal edo uzi bereziak ezagutzen dituztelako. Horregatik, prozesualdaera horietan zer araudi aplikatzen den jakiteko, lehenengo, ondoren aipatuko
diren xedapen bereziak hartu behar dira kontuan (LPLren II. Liburuko II. Titulua);
segidan, eta haietan arautzen ez denerako, lan-prozesuaren araudi orokorra aplikatuko da (LPLren 102. art.), eta horiek guztiak izan ezean, PZLra egon beharko
da (LPLren 1. XG eta PZLren 4. art.).
Demandatzailea izango da demandaren bitartez kasuan kasuko egokia den prozesu-aldaerari —arrunta edo berezia— hasiera emango diona. Hala ere, legeak langatazka bakoitzarentzat prozesu-aldaera bat aurreikusten duela kontuan hartuta, eta
elementu hori ordena publiko prozesalari dagokiola, demandatzaileak demandan oker
aukeratzen badu, horrek ez du epai-organoa lotuko, hark kasu bakoitzari legearekin
bat dagokion izapidetzea eman behar baitio. Herritarrarentzat, langile zein enpresaburu, oso garrantzitsua den berme bat da276. Ondoren, prozesu-aldaerak aztertuko
dira, batez ere, noiz aplikatzen diren eta zein diren beren berezitasunak.
6.2. DIZIPLINAZKO KALERATZEARI BURUZKO PROZESU-ALDAERA
(LPL-REN 103.-113. ART.)
Haren izena dena delakoa izanda ere, prozesu-aldaera hau ez da bakarrik aplikatzen
diziplinazko kaleratzeetarako, hots, enpresaburuak langileari ezar diezaiokeen
zehapenik larrienerako (LEren 54.-56. art.). Doktrinak eta jurisprudentziak prozesualdaera hau kaleratze askori —hau da, kaleratzea zentzurik zabalenean ulertuta—
276. Horrela xedatzen da berariaz askatasun sindikalaren eta gainerako oinarrizko eskubideen
babeserako prozesu-aldaeran (LPLren 177.4 art.). Jurisprudentzian: KAE 2/1986, urtarrilaren 13koa,
KAE 41/1986, apirilaren 2koa, KAE 20/1993, urtarrilaren 18koa, KAE 178/1996, azaroaren 12koa
eta KAE 160/1998, uztailaren 21ekoa. A sensu contrario, organo jurisdikzionalak ezin du agindu
kasua demandatzaileak adierazitakoaz bestelakoa den beste prozesu-aldaera bati jarraituz izapidetzeko,
hura egokia bada. Horrela, KAE 20/1993, urtarrilaren 18koa eta AGE 1993-VIII-13 (AB 5673).
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aplikagarri zaiola ulertzen dute. Horrela, aldaera hau aplikatuko da borondatezko lanutzialdiaren ondoren enpresaburuak langilea berriz hartu nahi ez duenean, denboraldian aldizkako langile finkoei ez deitzean277. Berezitasun prozesalak hauek dira:
1. Demanda aurkezteko epea: kaleratutako langileak, legitimatu aktiboak alegia,
demanda aurkezteko 20 eguneko iraungitasun-epea du —abuztuko egunak
baliodunak izanik (LPLren 43.3 art.)—, kaleratze hori eman deneko egunetik
zenbatuta (LPLren 103.1 art. eta LEren 59.3 art.). Langile demandatzaileak
demandan enpresaburua edo legitimatu pasiboa izendatzean oker egiten badu
eta epaiketan enpresaburua beste bat dela frogatzen bada, langileak horren
kontra demanda berri bat aurkeztu ahal izango du, eta iraungitasun-epea ez da
zenbatzen hasiko enpresaburua nor den zehaztu arte (LPLren 103.2 art.).
2. Demandaren betekizunak: kaleratzeagatiko demandak, prozesu arrunta
aztertzean aipatutako betekizun orokorrez gain (LPLren 80. art.), datu hauek
jaso behar ditu: (a) lantokia; lanbide-kategoria; kaleratu aurretik egiten zen
lanaren ezaugarri bereziak, baldin badira; soldata; noiz eta nola ordaintzen
zitzaion, eta kaleratuaren antzinatasuna; (b) kaleratze-data eta forma, eta
enpresaburuak alegatutako egitateak; (c) langile demandatzailea langileen
legezko ordezkari edo ordezkari sindikala den edo izan den kaleratu aurreko
urtean, eta (d) kaleratzea bidegabekoa dela alegatzen bada, delegatu sindikalei aurrez entzun ez zaielako, langilearen afiliazioa (LPLren 104. art.).
3. Enpresa-batzordeko kideen, langileen delegatuen edo delegatu sindikalen
kaleratzean, alderdi demandatuak legeak eskatzen duen kontraesan-espedientea ekarri beharko du (LPLren 106.2 art.), eta hori froga moduan baloratuko
da278.

277. Horrela aintzatesten da jurisprudentzian: KAE 2/1986, urtarrilaren 13koa, AGE 1992-XII-29
(AB 10378), AGE 1993-VII-27 (AB 5992), AGE 1993-X-23 (AB 8060) eta AGE 1993-XI-23 (AB
9091). Doktrinan, aldaera honek kaleratzea ez duela hertsiki diziplinazko kaleratzearekin lotzen
azpimarratzen du Blasco Pellicer, A.-k, El régimen procesal del despido, Tirant lo blanch, Valentzia,
2000, 17. or. Ildo beretik, García Murcia, J.-k, “Sobre el concepto jurisprudencial de despido y sus
consecuencias procesales”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1982/10 zk., «auzitegiak eta
jurisprudentzia, oro har, kaleratzearen ikuskera orokor eta globala defendatzen duen doktrinaren alde
agertzen direla» azpimarratzen du, eta kaleratzea «inguru zabal eta flexiblean» hautemanez,
ugazabaren borondateari bakarrik erantzuten dion lan-kontratuaren bukaera bezala ulertzen du,
alegia. Antzean, Andino Axpe, L., “La regulación de la modalidad procesal del despido en la nueva
ley de procedimiento laboral”, Actualidad Laboral, 1991/22 zk.; Bodas Martín, R., “El procedimiento por despido. Requisitos legales y convencionales”, Documentación Laboral, 1993/40 zk.
eta García Fernández-Lomana, M., “El proceso especial de despido”, ZZAA, Estudios sobre el
despido. Homenaje al Profesor Alfredo Montoya Melgar en sus veinticinco años de Catedrático de
Derecho del Trabajo, Universidad Complutense, Madril, 1996, 81. or.
278. Horrela adierazten dute bi hauek: AGE 1986-V-19 (AB 2575) eta AGE 1990-XII-5 (AB
9759).
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4. Parte hartzeko ordena arruntaren alderantzikatzea: demanda berretsi ondoren,
hurrengo faseetan (alegazioak, froga eta ondorioak), lehenengo enpresaburu
demandatua jardungo da (LPLren 105.1 art.)279.
5. Froga zehaztua edo mugatua: prozesu honetan praktika daitekeen frogak bi
muga nagusi ditu. Batetik, enpresaburu-demandatuari dagokio kaleratzea
justifikatzeko kaleratze-gutunean egotzitako egitateen egiazkotasuna frogatzearen karga (LPLren 105.1 art.), eta bestetik, zama hori egikaritzeko ezin
erabiliko du epaiketan, demandaren aurka, kaleratzearen komunikazio idatzian
agertu ez duen ziorik (LPLren 105.2 art.). Alderdi demandatzaileak, bestalde,
lan-harremanei buruzko guztiak eta kaleratzea eman dela frogatu beharko du.
6. Azken sententzia: sententzian frogatutzat ematen diren egitateetan honako
hauek agertu beharko dute: kaleratze-eguna, langilearen soldata, lantokia,
lanbide-kategoria, antzinatasuna —lan egindako aldiak zehaztuta—, lanaren
ezaugarri bereziak (izango balitu), demandatzaileak kaleratu aurretik egiten
zuen lana, eta langilea langileen delegatu, enpresa-batzordeko kide edo delegatu sindikala den edo izan den kaleratu aurreko urtean (LPLren 107. art.).
Epaileak kaleratzea bidezkoa, bidegabekoa edo baliogabekoa deklaratuko
du280.
279. Berezitasun honen jatorria legelariak kaleratzea eman ondoren prozesu-aldaera honen bitartez langilea hura aurkaratzeko demandatzaile bihurtzen delako duen ideian dago. Horrela adierazten
dute Rodríguez-Piñeiro Arroyo, M. C.-k, “Carga de la prueba y presunción de inocencia en el proceso de despido”, Relaciones Laborales, 1990/1 bol. eta Lahera Forteza, J.-k, La carga de la prueba
en el proceso de despido disciplinario, La Ley-Actualidad, Madril, 1996, 96. or. Hala ere, Martínez
Abascal, V., Pérez Amorós, F., Rojo Torrecilla, E.-ren ustez, “La modalidad procesal del despido y
sus efectos en la Ley de Procedimiento Laboral”, Relaciones Laborales, 1991/1 bol., argudioak azaltzeko ordena-aldaketa honek ezin du demandatzailearen eta demandatuaren izaera prozesala aldatu.
Antzean, Fernández Domínguez, J. J., “La fijación de los hechos en el proceso de despido
disciplinario”, ZZAA (Ed. Gárate Castro, J.), Cuestiones actuales sobre el despido disciplinario.
Estudios ofrecidos al Profesor Manuel Alonso Olea, Santiago Compostelakoa, 1997, 173. eta 177. or.
eta Alemán Cano, J., “La carga de la prueba en el proceso laboral”, Tribuna Social (Revista de Seguridad Social y Laboral), 2002/136 zk. Jurisprudentzian: KAE 21/1992, otsailaren 14koa eta KAE
130/1998, ekainaren 16koa.
280. Kaleratzea bidezkoa da komunikazio-idazkian enpresaburuak alegatutako ez-betetzea sententziak frogatutzat ematen duenean. Kontrako kasuan, edo kaleratzerako LEren 55. artikuluak ezarritako betekizunak bete ez badira, (1. Langileari idatziz kaleratzea jakinaraztea, beronen arrazoiak eta
zein datatan izango dituen ondoreak adierazteko eta, hala dagokionean, hitzarmen kolektiboak aurreikusten dituen betekizun formalak betetzeko. 2. Kontraesan-espedientea irekitzea langilea langileen
legezko ordezkari edo ordezkari sindikala denean. 3. Langilea afiliatuta badago eta ugazabak datu
hori ezagutzen badu, kasuan kasuko sekzio sindikaleko delegatu sindikalei aurretik entzutea), bidegabekoa deklaratuko da. Azkenik, deuseza da, oro har, kaleratzearen arrazoia EKn edo legean aurreikusitako diskriminazio-kari bat bada edo langilearen oinarrizko eskubide eta askatasun publikoak urratuz eman bada, eta bereziki, bizitza familiarra eta lan-bizitza uztartzen dituen 39/1999, azaroaren 5eko
legeaz geroztik, (1) amatasuna, haurdunaldian gertatzen den arrisku, adopzio edo adopzio aurreko edo
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Bidezkoa deklaratuta, magistratuak kaleratzeak ekarritako kontratu-azkentzea
konbalidatuko du, kalte-ordainetarako eta izapidetze-aldiko soldatak jasotzeko
eskubiderik gabe (LPLren 109. art. eta LEren 55.7 art.).
Bidegabekotzat hartzen badu, enpresaburua langilea kaleratu aurreko lanbaldintza beretan berriz hartzera edo zerbitzuko urte bakoitzagatik ordainsariaren
45 egun ordaintzera kondenatuko du, urte bat baino gutxiagoko epeak hiletan proportzionalki banatuz, eta betiere, gehienez, 42 hilabetetako ordainsaria jasoko du
[LEren 56.1 a) art.]; ugazabak bi aukeren artean hautatuko du281. Gainera, ugazabak langileari kaleratze-egunetik haren bidegabekotasuna deklaratzen duen sententzia jakinarazten den arteko soldaten batura ordaindu beharko dio. Langileak
aurretik beste lan bat aurkitu badu, eta enpresaburuak langileak jasotakoa frogatzen badu, zenbateko hori izapidetze-aldiko soldatatik kenduko da (LEren 56.1 b
art.) (LPLren 110. art.)282. Izapidetze-aldiko soldatei dagokien epean, ugazabak
langilea gizarte-segurantzan alta emanda mantendu behar du (LEren 56.1 art.).
betiko hartzea 6urtetik beherakoena dela-eta lan-kontratua esekita dagoela egiten dena edo aurretik
egindakoa aurreabisu-epea aipatutako epean bukatzen bada, eta (2) haurdun dauden emakumeena,
haurdunaldia hasten denetik aipatutako esekipen-epea hasi arte eta edoskitzea, seme-alaba goiz jaiotzeagatik edo 6 urtetik beherakoa edo gutxitua edo beste zuzeneko edozein senide odolkidetasuneko
edo afinitateko bigarren gradura arte bere burua gobernatu ezin duela eta baimena eskatu duen
langilearena, edo baimen horretaz disfrutatzen ari denarena edo eszedentzia eskatu dutenena semealaba zaintzeko edo betiko edo adopzio aurreko hartzeagatik (LPLren 108. art.). Azken kariak
aplikatuko dira, haurdunaldiarekin edo aipatutako baimen edo eszedentziekin zerikusirik ez duten
arrazoiengatik kaleratzearen bidezkotasuna deklaratzen denean salbu.
281. Kalte-ordaina handiagoa izan daiteke lan-kontratu indibidualean edo hitzarmen kolektiboan
horrela hitzartu bada. Lan-harreman berezia duen langile bat baldin bada bidegabe kaleratua, harreman
berezi hori arautzen duen arauan ezarritakoa izango da kalte-ordainaren zenbatekoa, ezarrita badago
(LPLren 110.1 art.). Langileen legezko ordezkari edo ordezkari sindikal baten kaleratzea bidegabekotzat jotzen bada, hautaketa langileak egingo du (LPLren 110.2 art.). Aukeraketa, edozein kasutan,
idatziz edo Gizarte Epaitegiaren idazkari aurrean agertuz egin beharko da, sententzia jakinarazten
denetik 5 eguneko epean (LPLren 110.3 art.). Bi kasuetan, enpresaburuak edo langileak aukeraketa
berariaz egiten ez badute, berronarpena aukeratzen dela ulertuko da (LEren 56.3 eta 4). Formazko
betekizunak ez betetzeagatik kaleratzea bidegabekoa deklaratu bada, eta langilea berrartzea aukeratu
bada, beste kaleratze bat egin daiteke sententzia jakinarazi eta hurrengo zazpi egunen epean.
Kaleratze hori ez da lehengo azkentze-egintza beraren zuzenketa izango, beste kaleratze bat baizik,
eta efektuak data horretatik aurrera izango ditu (LPLren 110.4 art.).
282. Enpresaburuari dagokionean berronarpenaren eta kalte-ordainaren ordainketaren artean aukeratzea, aurreko adiskidetzean kaleratzearen bidegabekotasuna onartzen badu eta kalte-ordaina eskaintzen badu Gizarte Epaitegian gordailuan jarriz, izapidetza-aldiko soldatak bakarrik kaleratze-egunetik
aipatutako adiskidetzera arte joango dira (LEren 56.2 art.). Neurri horrekin Cruz Villalón, J.-ren
esanetan, “El reconocimiento de la improcedencia del despido en la conciliación preprocesal”, ZZAA
(Ed. Garate Castro, J.), Cuestiones actuales sobre el despido disciplinario. Estudios ofrecidos al
Profesor Manuel Alonso Olea, Santiago Compostelakoa, 1997, 344. or., gatazkak ebazteko sistema
estrajurisdikzionalak suspertu bainoago, langileek jurisdikzioaren erabilpen desegokia egitea ekiditen
da, abenikoa ez onartuz izapidetze-aldiko soldatak igo egiten baitira. Antzean, Garate Castro, J., “Notas
sobre la reducción del periodo de devengo de salarios de tramitación por aplicación del artículo 56.2
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Azkenik, kaleratzea deusez deklaratuz gero, langilea berehala berriro hartzera
eta jaso gabe geldituriko soldatak ordaintzera kondenatuko da enpresaburua
(LPLren 113. art. eta LEren 55.6 art.).
6.3. ZEHAPENAK AURKARATZEKO PROZESU-ALDAERA
(LPL-REN 114. ETA 115. ART.)
Prozesu-aldaera honen bitartez, langileek aurkara ditzakete ugazabek beren disziplina-ahalmenaren egikaritzan ezarritako zehapenak (LEren 58. art.). Berezitasun
hauek ditu283:
1. Demanda aurkezteko epea: diziplinazko kaleratzeetarako adierazitakoa
(LPLren 114.1 art.).
2. Langile-demandatzailea legezko ordezkaria edo ordezkari sindikala denean, falta
larriak edo oso larriak direla-eta jarritako zehapenak aurkaratzeko egiten diren prozesuetan, legez ezarritako kontraesan-espedientea aurkeztu beharko du alderdi
demandatuak [LPLren 114.2 eta 115.2, LEren 68a] eta ASLOren 10.3 art.).
3. Parte hartzeko ordena arruntaren alderantzikatzea: demanda berretsi ondoren, hurrengo faseetan (alegazioak, froga eta ondorioak), lehenengo, enpresaburudemandatua jardungo da (LPLren 114.3 art., lege beraren 105.1 artikuluarekin
lotuz).
del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores”, ZZAA (Ed. Garate Castro, J.), Cuestiones
actuales sobre el despido disciplinario. Estudios ofrecidos al Profesor Manuel Alonso Olea, op.cit.,
369. or. Puntu hau aztertzen du Cruz Villalón, J.-k, “Ofrecimiento de la indemnización por despido
en la conciliación preprocesal y reducción de la cuantía de los salarios de tramitación”, Relaciones
Laborales, 1996/2 zk. Gainera, Albiol Montesinos, I.-rekin, “Criterios jurisprudenciales en materia
de despido disciplinario (y 3)”, Tribuna Social (Revista de Seguridad Social y Laboral), 1992/18 zk.,
enpresaburuak langileak beste lan batean jasotako dirua izapidetze-aldiko soldatatik kentzeko aukera
«“jurisprudentzialki langilearen bidegabeko aberastea ekiditeko eta izapidetze-aldiko soldaten kalteordain izaerarekin justifikatzen da». Izapidetze-aldiko soldaten izaera substantiboaren eta prozesalaren azterketa sakona egiten du Varela Autran, B.-k, “Los salarios de tramitación en el juicio de
despido. Algunas consideraciones sobre su devengo y sobre su reclamación, con especial referencia a
los exigibles del Estado”, Revista General de Derecho, 1992/579 bol.
283. Prozesu-aldaera hau diziplinazko kaleratzearen oso antzekoa da, honen berezitasun bakarra
Gárate Castro, J.-k, “Sobre las facultades judiciales de reforma de las sanciones impuestas por el
empresario”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1993/60 zk., oso ondo dioenez, magistratuak
emaniko sententziaren edukian dago. Antzean, Ordeig Fos, J. M., “Impugnación de despidos y
sanciones: tramitación procesal”, Actualidad Laboral, 1992/5 zk.; Nogueira Guastavino, M., “La
impugnación de sanciones en la nueva LPL”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social), 1991/4 zk. eta Valle Muñoz, F. A., El proceso laboral de impugnación
de sanciones disciplinarias, Comares, Granada, 2002, 74. or. Argi eta garbi Blasco Pellicer, A.-k, El
régimen procesal del despido, op.cit., 18. or., esaten duenez, diziplinazko kaleratzearen prozesua prozesu arrunt berezia da eta gainerakoak (zehapenen aurkarapena, kaleratze objektiboak, eta ekonomia-,
antolakuntza-, teknika-, edo produkzio-kariak direla-eta emaniko kaleratzeko kolektiboak) lehenengoaren aldaera bereziak baino ez dira.
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4. Froga zehaztua edo mugatua: enpresaburu-demandatuari dagokio langileari
egotzitako egitateen egiazkotasuna eta haien larritasuna frogatzea. Demandari
aurka egiteko bere mementoan zehapena justifikatzeko alegatutako egitateak
besterik ez da aurkeztu ahal izango (LPLren 114.3 art).
5. Sententzia: zehapena berretsiko du, forma-betekizunak bete direla (LEren
58.2 art.), langileari egotzitako ez-betetzea benetakoa dela eta, orobat, ezbetetzearen larritasun maila frogatu badira 284 ; guztiz errebokatuko du,
langileari egotzitako egitateen benetakotasuna frogatu ez bada, edo egitateok
falta-izaerakoak ez badira; zati batean errebokatuko du, egindako falta egoki
kalifikatu ez bada285, eta deuseza deklaratuko du, normalean, bi kasutan:
legeak edo hitzarmen kolektiboak ezartzen dituen betekizun formalak bete
gabe jarri bada edo betekizunotan beren helburua galarazten duten akats larriak badira (LPLren 115.1 art.)286. Sententzia horien aurka ezin da helegiterik
jarri —beraz, irmoak dira— arau orokor gisa. Salbuespen gisa, epaileak oso
larritzat jotzen dituen falten kasuan, erregutze-helegitea jar daiteke zehapenaren kontra (LPLren 115.3 art.)287.
284. Larritasun maila legeetan edo aplikatzekoa den hitzarmen kolektiboan aurreikusiriko falta eta
zehapenen mailaketaren arabera balioetsiko da. Gainera, zehapenak legezkotasun-printzipioa eta
proportzionalitate-printzipioa errespetatu behar ditu. Horrela, Galiziako JANE 2000-V-12 (AB 1256).
Zehapenek bete beharreko beste printzipio batzuk aipatzen ditu, Rubio de Medina, M. D.-k, El
proceso de impugnación de sanciones, Bosch, Bartzelona, 2000, 9.-14. or., hala nola tipikotasuna,
proportzionaltasuna, non bis in idem, errugabetasun-presuntzioa eta ziurtasun juridikoa.
285. Azken kasu honetan epaileak faltaren larritasunaren araberako zehapen bat baimen dezake.
Enpresaburua izango da egoki deritzon zehapena aukeratuko duena. Epaileak ezin izango du inoiz
hasiera batean jarritako zehapena baino larriagoa baimendu, epai bidezko babes eraginkorrerako
eskubidea, eta bereziki, kongruentzia-printzipioa urratuko lukeelako. Azken puntu horretan indar
egiten dute del Valle Muñoz, F. A.-k, “La modalidad procesal de impugnación de sanciones”, Revista
de Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros), 2002/236 zk. eta Gil y Gil, J. L.-k,
“Procedimiento de imposición y revisión de sanciones”, Tribuna Social (Revista de Seguridad Social
y Laboral), 1996/63 zk.
286. LPLk deuseztzat jotzen ditu, baita langileen legezko ordezkariei edo delegatu sindikalei falta
larri edo oso larriengatik jarritako zehapenak ere, aurrez entzunaldia eman ez bazaie langilea partaide
den ordezkaritzako gainerako kideei ere. Era berean, deusezak izango dira sindikatu batean afiliaturik
dauden langileei jarritakoak, entzunaldia eman ez bazaie delegatu sindikalei. Azkenik, deusezak
izango dira legez debekaturik dauden zehapenak (oporren laburtzea edo langileen atsedenaldirako
eskubidearen murrizketa edo zenbateko isuna (LEren 58.3 art.)) eta legeetan edo aplikatzekoa den
hitzarmen kolektiboan tipifikatu gabe daudenak (LPLren 115. 2 art.).
287. Langilearen aldeko tratua suposatzen duen beste neurri bat da, KAk desberdintasunak orekatu nahi dituelakoan justifikatuz. Horrela, KA 125/1995, uztailaren 24koa. Sententzia hori komentatzen du Montoya Melgar, A.-k, “La privación por la ley del derecho del empresario al recurso en los
procesos por falta muy grave del trabajador (Comentario a la STC 125/1995, de 24 julio)”, Revista
Española de Derecho del Trabajo, 1996/79 zk. Ildo beretik, Fernández Díaz, P., Proceso de
impugnación de sanciones, Tirant lo blanch, Valentzia, 2000, 115. or.; Sanz Tomé, F., “La Ley de
Procedimiento Laboral: problemas puntuales”, op.cit. eta Sanz Rubiales, I., Sanz Tomé, F., El
abogado ante la jurisdicción laboral, Lex Nova, Valladolid, 1996, 41. or.
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6.4. KALERATZEAGATIKO EPAIKETETAN IZAPIDETZE-ALDIKO
SOLDATAK ESTATUARI ERREKLAMATZEKO PROZESU-ALDAERA
(LPL-REN 116.-119. ART.)
Prozesu-aldaera honen oinarrian dago estatuak Justizia Administrazioaren funtzionamendu anormalagatik eratorritako kalte-erantzukizunari aurre egin behar diola.
Ideia hori EK-k berak aurreikusten du (121. art.). Hura garatuz, LPLren 116.1
artikuluak estatuari erantzukizuna aintzatesten dio, diziplinazko kaleratzeetan edo
arrazoi objektiboengatik emandakoetan, organo jurisdikzionalak bai bata bai
bestea bidegabekotzat jotzen dituenean (LEren 57. eta 53.3 art.). Zehazki aipatutako xedapenarekin bat, «60 egun baliodun baino gehiago igaro badira kaleratzeagatiko demanda aurkeztutzat eman zen egunetik auzitegi edo epaitegiak kaleratzea
lehen aldiz bidegabe deklaratu duen epaira bitarte, enpresaburuak estatuari erreklamatu ahal izango dizkio, epaia irmo geratzean, 60 egunetik aurrera langileari
ordainduriko soldata».
Aldaera horren berezitasunak hauek dira:
1. Legitimazioa: legitimazio aktiboa normalean enpresaburuari aintzatesten zaio.
Horri dagokio kaleratzea bidegabekotzat jotzen denean izapidetze-aldiko
soldatak langileari ordaintzea. Baina behin ordainduta, 60 egunetik gorakoak
estatuari eskatu ahal izango dizkio.288 Salbuespen gisa, langileak berak du
legitimazio aktiboa, enpresaburua kaudimengabea deklaratua denean, betiere
aipatutako 60 egunetik gorako izapidetze-aldiko soldatei dagokiena eskatzeko.
Legitimazio pasiboa, aldiz, estatuari dagokio argi eta garbi, zehazki 924/1982
Errege Dekretuarekin bat Lan Ministeriori dagokio (2. art.), eta zuzendaritza
probintzialen bitartez jarduko da.
2. Muga nagusia prozesuaren objektuari dagokionez: prozesu honetan, estatuari
aurreko prozesu baten luzapenak eragindako kalteengatik diru-munta bat (60
egunetik gorako izapidetze-soldata) eskatuko zaio; ez da alegaziorik, ez frogarik onartuko aurreko prozesu horren (diziplinazko kaleratzeak edo arrazoi
objektiboengatik emandakoak ezagutzen dituztenak) gainean. LPLk berariaz
dio «erreklamazioaren bidezkotasuna eta zenbatekoa izango dira epaiketako
288. Ez dira kontuan hartuko 60 egun baliodunetatik aurrerako denbora kontatzeko (1) demanda
zuzentzen emaniko denbora, adiskidetze-ekitaldia edo aurretiazko erraklamazio administratiboa egin
zela frogatu ez denean, edo demandak berak akats, hus edo zehaztugabetasunak dituenean, (2)
alderdietariko batek eskaturik prozesua geldieran egondako denbora, LPLren 83. artikuluarekin bat
epaiketa-ekitaldia eseki denean, eta (3) kereila aurkeztu izana egiaztatzearren auzia geldieran utzitako
denbora, auzian eragin nabarmena izan dezakeen agiri baten faltsutasuna alegatu duenean alderdietariko edozeinek (LPLren 119.1 art.). Hiru kasu hauetan epaileak erabakiko du aurkezturiko
frogak balioetsirik, irangandako denbora horretako soldatek estatuaren gain edo enpresaburuaren
gain joan behar duten. Salbuespen gisa, epaileak langileari soldata horiek jasotzea galaraz diezaioke,
prozesuan izandako jokabidean eskubideaz nabarmen abusatu duela uste badu (LPLren 119.2 art.).
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gai bakarrak, eta ez da onartuko kaleratze-sententzian frogaturiko deklarazioak berrikustea xede duen frogarik» (118.2 art.).
3. Aurreko erreklamazio administratiboa: izapidetze-aldiko soldatak eskatuz estatua demandatzeko, ezarritako forma eta epeetan, aurretiaz bide administratiboa agortu behar da, hau da, Administrazioari bide administratibotik eskatu
behar zaio (LPLren 117.1 art.).
4. Organo jurisdikzional eskuduna: kaleratzeaz auzialdian arduratu zen epaitegiak izango du izapidetze-aldiko soldatei buruz arduratzeko eskuduntza
(LPLren 117.1 art.).
5. Demandarekin batera ezezko administrazio-ebazpenaren edo ordainketa eskatzeko instantziaren kopia aurkeztu beharko da (LPLren 117.2 art.).
6. Behin demanda onartuta, hurrengo bost egunen barruan jarriko da epaiketaeguna (LPLren 118.1 art.).
7. Estatuaren abokatuak ez du epe berezirik estatuaren Zerbitzu Juridikoen Zuzendaritza Nagusiari kontsulta egiteko (LPLren 118.1 art.).
6.5. ARRAZOI OBJEKTIBOENGATIK KONTRATUA AZKENTZEAREN
GAINEKO PROZESU-ALDAERA (LPL-REN 120.-123. ART.)
Prozesu-aldaera hau arrazoi objektiboak alegatuz enpresaburuak egindako kaleratzea errekurritzeko erabiltzen da (LPLren 52. eta 53. art.) eta haren eraentza
juridikoa diziplinazko kaleratzearen berbera da (LPLren 103.-113. art.) honako
berezitasun hauekin (LPLren 120. art.):
1. Demanda aurkezteko epea: azkentzearen gaineko erabakia aurkaratzeko
akzioa egikaritzeko epea 20 egunekoa da —abuztua balioduna da (LPLren
43.4 art.)—, eta epe hori lan-kontratua amaitu eta biharamunetik hasita
kontatzen da. Hala ere, langileak badu enpresaren aurreabisu-jakinarazpena
jasotzen duen unetik aurrera aurkaratze-akzioa egikaritzeko aukera (LPLren
121.1 art.). Edozein kasutan, enpresaburuak eskainiriko kalte-ordaina jaso
izanak (soldataren 20 egun lan egindako urte bakoitzagatik, urtebete baino
gutxiagoko epeak hiletan banatuz, gehienez 12 hilabeteko soldata [LEren 53.1
b) art.)] edo beste lanpostu bat bilatzeko baimena erabili izanak (LEren 53.2
art.) ez dio langileari galarazten akzioaz baliatzea, eta era berean, ez du
adierazten enpresaburuaren erabakiarekin ados dagoenik (LPLren 121.1 art.).
2. Sententzia: kontratuaren azkentzea bidezkoa, bidegabekoa edo deuseza
deklaratuko du epaileak sententzian.
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Bidezkoa izango da ugazabak galdatzen diren betekizun formalak bete ondoren (LEren 53.1 art.), idatzitako jakinarazpenean aipatzen den kari legala betetzen
dela frogatzen badu. Kontrako kasuan, bidegabekoa izango da (LPLren 122.1 LPL
art.). Bidezkotzat jotzen bada, lan-kontratua bukatua edo azkendua dela adieraziko
da, ugazaba kondenatuko da langileak jaso duen kalte-ordainaren eta legearekin
bat dagokionaren arteko diferentzia ordaintzera eta aurreabisu-aldiko soldatei dagokiena ordaintzera, aldi hori bete ez den kasuetan (LPLren 123.1 art.). Langileari
berari egotzi ezin zaion arrazoi batengatik langabezian dagoela ulertuko da.
Azkentzea deuseza dela ulertuko da: (1) jakinarazpen idatziaren legezko formaltasunak, kausa aipatuz, bete ez direnean [LEren 53.1 a) art.]; (2) langileari
dagokion kalte-ordaina eskaini ez zaionean [LEren 53.1 b) art.], legeak betekizun
hori galdatzen ez duen kasua salbuetsiz289; (3) azkentzea diskriminatzailea edo
langilearen oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen kontrakoa denean; (4)
lege-iruzurrean egin bada, kaleratze kolektiboetarako ezarritako arauak ekidinez
(LEren 51.1 art.)290, eta bereziki, (5) amatasunagatik, haurdunaldiko arriskuagatik,
adopzioagatik edo familia-harreragatik [LEren 45.1 d) art.] kontratua geldieran
dagoen aldian kaleratu bada langilea, edo kaleratzea halako datan jakinarazi bada,
non bitarte horretan amaitzen baita emandako aurreabisu-epea, eta (6) haurdun
dauden langileen kasuan, haurdunaldia hasten den egunetik aipatutako esekipenepera arte, eta edoskitzeagatik, seme-alaba goiztiarra jaiotzeagatik edo 6 urtetik
beherako adin txikikoa edo fisikoki edo psikikoki minusbaliatua den kasuan edo
bere burua gobernatu ezin duen senide zuzen bat, odolkidetasun edo afinitatezko
bigarren gradura arte, zaintzeko baimena eskatu duten langileen kasuan, edo horietako bat disfrutatzen ari denaren edo seme-alabak zaintzeko edo betiko harrerarako
edo adopzio aurretiko harrerarako eszedentzia eskatu dutenen kasuan (LPLren
122.2 art. eta LEren 53.4 art.)291. Azkentze-erabakia bidegabekoa edo deuseza
deklaratuta, diziplinazko kaleratzean egiten den bezala kondenatuko da enpresaburua, eta aurreabisu-aldiari dagozkion soldatei ezin kenduko zaizkie izapidetzealdikoak eta langileak berrartua izan behar duen kasuetan, jasoriko kalte-ordaina
itzuli egin beharko du [LPLren. 123.2 eta 3 eta LEren 53.5 b) art.].

289. Azkentzea ez da deusez deklaratuko langileari eskainiriko kalte-ordaina kalkulatzean akats
barkagarri bat egiteagatik (LPLren 122.3 art.).
290. Ez da azkentzea deusez deklaratuko, ezta aurreabisu-eperik ez emategatik ere (LPLren 122.3
art.).
291. Lan-kontratu indibiduala azkentzeko deuseztasun-kariak aplikatu dira, haurdunaldiarekin edo
baimen edo eszedentziarekin zerikusirik ez duen arrazoiren batengatik erabaki azkentzailea egokia
dela deklaratzen denean salbu.
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6.6. ARRAZOI EKONOMIKO, ANTOLAMENDUZKO, TEKNIKO EDO
EKOIZPENEKOAK DIRELA-ETA EGINDAKO KALERATZE
KOLEKTIBOEZ ARDURATZEKO PROZESU-ALDAERA
(LPL-REN 124. ART.)
Legelariak prozesu-aldaera hau aurreikusten du ugazabak arrazoi ekonomiko, antolamenduzko, tekniko edo ekoizpenezkoak, edo indar nagusia edo enpresaburuaren nortasun juridikoaren desagertzea alegatuz egindako kaleratze kolektiboak
aurkaratzeko. LPLk berezitasun prozesal bakarra xedatzen du292: organo jurisdikzionalak ofizioz edo alderdiaren eskariz kaleratze kolektiboa deuseza deklaratuko
du legeak hala aurreikusita, aurretik administrazioaren baimena lortu ez den kasu
orotan (LEren 51.2 art.). Kondena, diziplinazko kaleratze deusezentzat LPLren
113. artikuluan ezarritako bera izango da: langileak berehala berriro hartzea eta
jaso gabe geldituriko soldatak ordaintzea (LPLren 124. art.).
6.7. OPORREI BURUZKO PROZESU-ALDAERA
(LPL-REN 125. ETA 126. ART.)
Prozesu-aldaera honi ematen zaion izen orokorrak («oporren gainekoa») okerrera
eraman badezake ere, soilik oporren daten inguruko gatazka indibidualak eta pluralak ebazteko aurreikusten da, eta gainerako guztirako (zenbatekoa, banaketa…)
prozesu arruntera edo kolektibora jo behar da293. Berezitasun prozesal hauek ditu:
1. Premiazko edo presazko prozesu bat da294, lehentasunezko izapidetzeduna
(LPLren 126. art.) eta sumarioa; eztabaida oporren datara mugatzen da (LEren
38.2 art.).
292. Datu honi erreparatuz ulertzen da doktrinak prozesu-aldaera hau batez ere epai-organoari
zuzendutako agindu bat bezala identifikatzea. Horrela, Martínez Jiménez, J. M., Trujillo Villanueva,
F., Vela Torres, F. J., Lecciones de procedimiento laboral, op.cit., 131. or.; Rivero Lamas, J., Del Val
Tena, A. L., “Los despidos por causas económicas: aspectos procedimentales y procesales”, Actualidad Laboral, 1997/26 zk. eta Rubio de Medina, M. D., El despido colectivo, Bosch, Bartzelona,
1999, 24. or. Berezitasun bakar hori aintzatesten duen jurisprudentzia ere bada: AGE 1992-I-31 (AB
142), AGE 1992-VI-15 (AB 4576) eta AGE 1992-IX-26 (AB 7368).
293. Horrela aintzatetsi du jurisprudentziak: LAZE 1984-VII-15 (AB 6747), LAZE 1985-XII-5
(AB 7105), Murtziako JANE 1992-VII-9 (AB 3594), Kataluniako JANE 1992-XII-22 (AB 6397),
Valentziako JANE 1995-XII-19 (AB 4542), AGE 1995-III-29 (AB 2349) eta AGE 1997-II-17 (AB
1440).
294. Abuztua baliozkoa da (LPLren 43.4 art); bistaren egintza demanda onartu eta hurrengo 5
egunetan deitu behar da, eta prozesu arrunterako LPLren 82.1 artikuluak xedatzen duen 10 eguneko
epea erdira laburtzen da, eta helegiterik onartzen ez duen sententzia —guztiz konstituzionala dena, ik.
honen harira García Blasco, J., “Derecho al recurso laboral y tutela judicial efectiva”, Derecho
Privado y Constitución, 1994/4 zk.— hiru eguneko epean eman behar da (LPLren 126. art.), prozesu
arrunterako LPLren 97.1 artikuluan ezarritako 5 eguneko epea laburtuz. Gainera, jakin dakigunez,
prozesu honetan ez da aurreko adiskidetzea ematen (LPLren 64.1 art.). Bizkortasun hori guztiz
logikoa da oporrak dagozkien urtean baino gozatu ezin direlako (LEren 38. art.).

Lan-adierazpenaren prozesuaren prozesu-aldaerak

149

2. Demanda aurkezteko epea: oporren data hitzarmen kolektiboan edo enpresaburuaren eta langileen ordezkarien arteko akordioan zehaztuta dagoenean edo
ugazabak bere aldetik ezarri duenean, langileak295 20 eguneko epea izango
du, oporren dataren berri duenetik hasita zenbatuta, demanda aurkezteko.
Oporren data zehaztu gabe badago, langileak oporrak hartu nahi dituen eguna
baino bi hilabete lehenago, gutxienez, aurkeztu beharko da demanda. Kasu
horretan, prozesuak aurrera jarraituko du, nahiz eta geroago opor-data zehaztu, aipatutako hiru bideetako edozein erabiliz (LPLren 125. art.). Noski, azken
aukera hori zentzurik gabe geratuko da, demandatzaileari geroago zehaztutako
oporren data ondo badatorkio. Kasu horretan prozesuan atzera egingo du.
3. Demandatu-aniztasuna: eztabaidaren objektua zenbait langileri aitortutako
lehentasuna denean, demandatzaileak enpresaburuarekin batera haiek ere
demandatu beharko ditu [LPLren 125 c) art.], eta horrela derrigorrezko
auzikidetza pasibo bati bide ematen zaio296.
6.8. HAUTESKUNDE-GAIEI BURUZKO PROZESU-ALDAERAK
(LPL-REN 127.-136. ART.)
6.8.1. Bi prozesu-azpialdaeren aurkezpena
Hauteskundeen gainean legelariak aurreikusten duen prozesu-aldaeraren
barnean bi azpialdaera desberdindu behar dira: laudoak aurkaratzekoa eta
erregistroari ezezkoa ematen dion administrazio-ebazpena aurkaratzekoa.
6.8.2.Hauteskundeetan emandako laudoak aurkaratzeko prozesu-azpialdaera
LEren 76. artikuluarekin bat, hauteskundeetan egiten diren aurkaratzeak hark
adierazitako arbitrajeari jarraituz egingo dira, eta arbitraje horren azken laudoa
ondoren aztertuko den prozesu-aldaeraren bitartez (LPLren 127.-132. art.)
errekurritu ahal izango da. Honako berezitasun hauek ditu:
1. Prozesuaren objektuari dagokionez: prozesu-aldaera honen helburua arbitroak
hauteskundeen gainean emandako laudoaren aurkaratzea da, eta aurkaratze
295. Nahiz eta normalena prozesu honetan demandatzailea langilea izan, Martín Brañas, C.-rekin,
“La legitimación empresarial en el proceso laboral”, Revista Española de Derecho del Trabajo,
1999/93 zk., enpresaburua legitimatu aktiboa izan daitekeela aintzatetsi behar da. Horrela izango da
oporren data finkatu gabe egonik (nahiz hitzarmen kolektiboz, nahiz alderdiekin egindako itunez),
enpresaburuak data horiek finkatzeko interesa duenean, haiek produkzioan eragin negatiboa izatea
ekiditeko helburuarekin. Ñabardura bera aurkezten du Moliner Tamborero, G.-k, “El proceso por
vacaciones”, Tribuna Social (Revista de Seguridad Social y Laboral), 1994/38 zk.
296. Demandatzaileak bat baino gehiago badira, gatazka plural bat ebazten duen prozesu bat izango
da. Nahiz eta langile bakoitzak bere interes propioak babestu, batera dihardute ekonomia prozesala
lortzeko.
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horrek, derrigorrez, laudoaren erregistroa agindu zuen erabaki administratiboarena ere darama. LPLren 128. artikuluak aurkaratzeko arrazoi mugatu
batzuk (numerus clausus) jasotzen ditu: (1) LEren 76.2 artikuluan jasotako
arrazoiak behar bezala balioetsi ez izana edo aintzat hartu ez izana, betiere
demandatzaileak alegazio hori egin badu arbitraje-garaian297; (2) laudoak
arbitrajepean jarri gabeko gaiak ebatzi izana, edo arbitrajepean jarri arren, arbitrajera menera ezin daitezkeenak izatea298; (3) arbitraje LEren 76. artikuluan
arautzen diren epeetatik at sustatzea, eta (4) arbitroak bere ahotsa entzunarazteko edo frogak aurkezteko aukerarik eman ez izana alderdiei (LPLren 128.
art.).
2. Eskuduntza: objektiboki bakarrik Gizarte Epaitegiek dute gai horretaz arduratzeko eskumena (LPLren 6. art.). Gainera, auzialdi bakarrean ezagutuko dute
(LPLren 132.1 art.). Azkenik, lurraldeari dagokionez, enpresa edo lan-zentroa
kokatzen den lurraldeko epaitegiak ezagutuko du [LPLren 10.2 g) art.].
3. Prozesua urgentziazkoa edo presazkoa da, baina ez du lehentasunik. Ez du
aurreko adiskidetzea (LPLren 64. art.) edo aurreko erreklamazio administratiboa (LPLren 70. art.) galdatzen.
4. Demanda aurkezteko epea eta ondorengoak: demanda hiru eguneko iraungitasunezko epean aurkeztu behar da, demandatzaileak laudoa ezagutu zuenetik
zenbatzen hasita (LPLren 127.2 art.). Demanda onartzean, epaileak bulego
publikoari arbitraje-laudoaren testua eta hauteskunde-prozesuari buruzko
administrazio-espedientearen kopia eskatuko dizkio. Eskaera jaso duenak bost
eguneko epean bidali beharko ditu agiriok [LPLren 132.1 a) art.].
Epaiketaren egintza, behin demanda onartuta, hurrengo bost egunetan egin
beharko da [LPLren 132.1 b) art.]299. Eta prozesu horrek ez du, oro har,
hauteskunde-prozedura esekiko, alderdiaren eskariz eta zio justifikatuaz,
epaileak motibatuta hala erabakitzen ez badu behintzat [LPLren 132.1 c) art.].
297. Aurkaratze-arrazoi material bat da, beraz. LEren 76. artikulura igorpen zuzen bat egiten da.
Azken horrekin bat, interes legitimoa duen edonork, enpresa barne (interes hori duenean), hauteskundeak, mahaiaren erabakiak edo horrek hauteskunde-prozesuan izandako edozein jarduera aurkara
ditzake arrazoi hauetakoren bat dagoenean: hauteskunde-prozesuaren bermeetan eragin izan eta
emaitza alda dezaketen akats larriak badira; hautatutako hautagaien gaitasun- edo legitimitate-falta
badago, hauteskunde-prozedura eta akta bat ez badatoz, eta hauteskundeen aktan agertzen diren
langile-zenbakiaren artean eta hautatutako hautagaien artean korrelazio-falta badago. Kari horiek
erraz asko erakusten dute laudoaren aurkaratzean arbitrajearen objektu izan zen guztia berrazter
daitekeela. Horrela izatea zentzuzkoa da, prozesu-aldaera honi bidea ematen dion arbitrajea zuzenbidezkoa eta derrigo-rrezkoa dela aintzat hartuz.
298. Kasu hauetan LPLren 128 b) artikuluarekin bat gai horiei bakarrik eragingo die deuseztapenak, betiere berezko substantibotasuna badute eta ez badaude ezin banatuzko moduan loturik
auzigai nagusiari.
299. Beraz, LPLren 82.1 artikuluak xedatzen duen epe orokorra mugatu egiten da.
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5. Sententzia: hiru eguneko epean emango da300; haren kontra ez da helegiterik
aurreikusten eta alderdiez gain, bulego publikoari jakinarazi beharko zaio.
Haren edukia alegatutako kariaren araberakoa izango da. Horrela, 128 a)
artikuluak jasotako karia onartzen badu, gatazkaren mamian sartuko da, eta
bigarren auzialdi antzeko bat izango da. Gainerako karietan, epailea laudoa
baliogabetzera (edo ez) mugatuko da. 128 b) artikuluaren karian baliogabetzea
zatikakoa izan daiteke. Bukatzeko, aurkaratzailea enpresaburua bada eta
epaileak demandaren xedea hauteskunde-prozedura atzeratzea edo oztopatzea
izan dela uste badu, LPLren 97.3 artikuluko isuna ezar diezaioke.
6.8.3. Erregistratzeari ezezkoa ematen dion administrazio-ebazpena
aurkaratzeko prozesu-azpialdaera
LEren 75. artikuluarekin bat, lan-agintaritza administratiboaren menpeko
bulego publiko bati dagokio hauteskunde-emaitzen akten erregistroa. Bulego
horrek aipatutako erregistroa ukatzeko arrazoi tasatuak ditu eta erregistroa ukatzen
duen ebazpena lan-ordena jurisdikzionalean errekurritu daiteke, LPLren 133. artikulutik 136. artikulura bitartean arautzen den prozesu-azpialdaerari jarraitzeko.
Honako berezitasun hauek ditu:
1. Prozesuaren objektua: bulego publikoak langileen delegatuak edo enpresabatzordeko kideak aukeratzeko hauteskundeen akta erregistratzea ukatu
ondoren, prozesu-aldaera honen xedea epaileak bulego publikoari erregistroa
burutzeko agintzea lortzea da. Horretarako, legeak berariaz dio ezen bulegoa
dagoen barrutiko gizarte-arloko salara joan beharko dela (LPLren 133.1 art.).
2. Legitimazioa: «Hauteskunde-aktetan ordezkariren bat lortu dutenak izan daitezke demandatzaile» xedatzen du LPLren 133.1 artikuluak, eta legitimazio
aktiboa finkatzen du. Pasiboa, berriz, bulego publikoari eta hautagaiak aurkeztu dituztenei aintzatesten zaie (LPLren 133.2 art.).
3. Demanda aurkezteko epea: demanda, erregistroa ukatzen duen ebazpena
jakinarazten denetik zenbatuta, iraungipenezko 10 eguneko epean aurkeztu
behar da (LPLren 134. art.)
4. Prozesua presazkoa da: demanda onartu eta hurrengo 48 orduen barnean,
administrazio-espedientea bidaltzeko eskatuko dio epaileak bulego publiko
eskudunari eta hark bi eguneko epean igorri beharko dio (LPLren 135.1 art.).
Espedientea jaso eta hurrengo bost egunen barruan egin beharko da epaiketaren egintza (LPLren 135.2 art.).

300. Beraz, prozesu honen presazkotasunarekin bat, LPLren 97.1 artikuluko epe orokorra laburtu
egiten da.
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5. Sententzia: epaiketaren egintza burutzen denetik zenbatuta, hiru eguneko
epean emango da; alderdiei eta bulego publikoari jakinaraziko zaie eta haren
kontra ezin daiteke helegiterik jar. Demandan jasotako uzia onartzen badu,
berehala hauteskunde-akta erregistratzeko agindua emango du (LPLren 136.
art.).
6.9. LANBIDE-SAILKAPENAREN GAINEKO PROZESU-ALDAERA
(LPL-REN 137. ART.)
Prozesu-aldaera hau erabiltzen da langileak ugazabari benetan egiten duen lanaren
eta formalki duen kategoria edo lan-taldearen arteko egokitzapena eskatzeko. Are
zehatzago, aintzatesten zaion kategoria baino goragokoak diren funtzioak betetzen
dituen langileak prozesu-aldaera honen bitartez dagokion goragoko kategorian
sailkatzea eskatzen du (LEren 22.5 eta 39.4 art.) 301. Prozesu-aldaera honen
eraentza juridikoa prozesu arruntarena da, honako berezitasun prozesal hauekin:
1. Demanda aurkeztu aurretik langileak ugazabari sailkapen egokia eskatu behar
dio (LEren 39.4 art.). Hark ukatuz gero, aurreko adiskidetzera joko du
(LPLren 63. art.), eta abeniko faltan, demanda aurkeztuko (LPLren 137. art.).
2. Demandari laguntzen dioten dokumentuak: enpresa-batzordearen edo langileen delegatuen txostena erantsi behar dio demandatzaileak demandari. Aurrekoek 10 eguneko epean txostena eman ezean, demandatzaileak nahiko izango
du eskatua duela egiaztatzea (LPLren 137.1 art.).
3. Demanda aurkeztutzat jotzen duen probidentzian, epaileak Lan eta Gizarte
Segurantzako Ikuskariari txosten bat eskatuko dio, eta demandaren eta harekin
doazen agirien kopia igorriko dio, demandatzaileak alegatutako egitateez eta
bere jarduerari buruzko inguruabarrez. Aipatutako txostena eman beharko du
ikuskatzaileak 15 eguneko epean (LPLren 137.2 art.).
4. Sententziak adierazten duen kategoria profesionalaren ondoreak demanda
aurkeztu zen egunetik emango dira (ex tunc) eta sententzia honen kontra ezin
daiteke helegiterik jar (LPLren 137.3 art.)302.

301. Horrela aintzatesten dute bai doktrinak, bai jurisprudentziak. Lehenengo eremuan, guztiengatik, Roa Rico, L. F., “Proceso especial de clasificación profesional: puntos críticos”, Actualidad
Laboral, 1992/42 zk.; Rubio de Medina, M. D., El proceso sobre clasificación profesional, Bosch,
Bartzelona, 2000, 14. or. eta Arias Domínguez, A., La modalidad procesal de clasificación profesional, Aranzadi, Nafarroa, 2002, 17. or. Jurisprudentzian: AGE 1993-VI-24 (AB 3357), AGE 1993-IX28 (AB 7084), AGE 1994-XI-25 (AB 9240), AGE 1995-II-24 (AB 1256), AGE 1997-I-30 (AB 646),
AGE 1997-III-17 (AB 2563) eta AGE 1998-XII-30 (AB 456).
302. Kategoria profesional berriaren ex tunc ondoreak aintzatesten dituzte: LAZE 1998-IV-22
(AB 2854) eta AGE 2000-I-17 (AB 917). Legeak helegiterik ez aurreikustea Roa Rico, L. F.-k, “El
recurso de suplicación en materia de clasificación profesional”, Actualidad Laboral, 1991/44 zk.,
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6.10. MUGIGARRITASUN GEOGRAFIKOA ETA LAN-BALDINTZEN
FUNTSEZKO ALDAKETAK EZAGUTZEKO PROZESU-ALDAERA
(LPL-REN 138. ART.)
Prozesu-aldaera hau erabiltzen da mugigarritasun geografikoari —lekualdaketa
edo desplazamendua- eta lan-baldintzen funtsezko aldaketei buruzko gatazka
indibidualak edo pluralak ebazteko. Gai honen inguruko gatazka kolektiboak,
berariaz aurreikusitako prozesu-aldaeraren bitartez izapidetuko dira (LPLren 151.160. art.). Prozesu-aldaera honen berezitasun prozesalak hauek dira:
1. Presazko303 eta lehentasunez izapidetzen den prozesua da (LPLren 138.4 art.).
2. Demanda aurkezteko epea: enpresaburuak hartutako erabakiaren ondoreak
pairatzen dituen (edo dituzten) langileak aurkeztu behar du demanda, erabaki
hori jakinarazi eta hurrengo 20 egun baliodunen epean (LPLren 138.1 eta
LEren 59.4 art.).
3. Legitimazioaren gaineko berezitasunak: legitimatu aktiboa ugazabaren erabakiak eragindako langilea (edo langileak) izango da; pasiboa, berriz, enpresaburua. Eztabaidaren objektu zenbait langileri egotzitako lehentasunak direnean, haiek ere demandatu beharko dira. Era berean, langileen ordezkariak ere
demandatu beharko dira, lantoki-aldatze edo aldakuntza kolektiboen kasuan,
erabakiarekin ados egon badira (LPLren 138.2 art.).
4. Prozesu horren eta gatazka kolektiboei buruzkoaren arteko harremana: prozesu-aldaera honen azterketaren lehen lerroetan esandakotik abiatuta, behin
prozesu hau hasita, enpresaburuaren erabakiaren kontra gatazka kolektiboko
demanda bat aurkeztuko balitz, prozesu hau eten egingo litzateke gatazka
esaten duenez, akats larria da, bai kategoria egokian egoteak langileentzat duen garrantziagatik, bai
arau aplikagarriek sortzen dituzten arazoengatik. Jurisprudentziak helegiterik eza justifikatzen du
gatazka berehala konpontzen delako eta normalean liskar hauetan eztabaida egitateen gainekoa
delako, eta ez zuzenbidearen eremukoa. Horrela, AGE 1992-III-9 (AB 1628), AGE 1993-III-30 (AB
2223), AGE 1994-I-21 (AB 360), AGE 1998-IX-22 (AB 7421), AGE 1999-II-8 (AB 1593), AGE
1999-V-24 (AB 4840), AGE 2000-II-2 (AB 408) eta AGE 2002-VI-10 (AB 8136). Puntu honetan
indar egiten dute ZZAA-k (Koor. Molero Manglano, C.), La sentencia en el proceso laboral,
McGraw Hill, Madril, 2001, 182. or., eta praktikan arazo asko sortzen direla azpimarratzen du
demandan klasifikazio profesionalari buruzko uziari beheragoko kategoria batean sailkatuta egon
denak goiko baten funtzioak egiteagatik ordainsari desberdintasuna eskatzeko beste bat metatzen
dionean, bi uziek ez baitute helegiterik. Azken gai horretan sakontzen dute Valle Muñoz, F. A.,
López López, J.-k, La acumulación de acciones en el proceso laboral, op.cit., 167.-182. or. Haiek
esandakoa jurisprudentziak bermatzen du: AGE 1993-II-12 (AB 1856), AGE 1993-XI-17 (AB 8696)
eta AGE 1997-V-8 (AB 4522).
303. Bistaren egintza demanda onartu eta hurrengo 5 egunen barruan egin behar da (LPLren 138.4
art.), eta prozesu arruntean aurreikusitako 10 eguneko epea erdira bihurtu (LPLren 82.1 art.).
Prozesu-aldaera horri presazkotasuna aintzatesten bazaio ere, legegileak ez du aurreko adiskidetzetik
askatu (LPLren 64. art.), doktrinak gogor salatzen duena.
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kolektiboko demanda ebatzi arte304. Hala ere, behin prozesua hasita ugazaba
eta langileen ordezkari legalak adostasun batera heltzen badira, horrek ez du
prozeduraren jarraipena oztopatuko (LPLren 138.3 art.).
5. Sententzia: 10 eguneko epean emango da, beraz, prozesu arruntean araututako
5 eguneko epea bikoiztuz (LPLren 97.1 art.), eta enpresaren erabakia
justifikatutzat, justifikatu gabetzat edo deuseztzat joko du.
Deuseza izango da legeari iruzur eginez hartutako erabakia, kolektibitate
baten mugigarritasun geografikoak galdatzen dituen betekizunak (LEren 40.1 art.)
edo kolektibitate baten lan-baldintzen funtsezko aldaketak eskatzen dituenak
(LEren 41.3 art.) bete ez baditu.
Erabakia, aldiz, justifikatutzat edo justifikatu gabetzat hartuko da enpresak
emaniko arrazoiak eraginpeko langileei dagokienez frogatu badira edo ez. Erabakia justifikatu gabetzat jotzen duen sententziak langileari lehengo lan-baldintzetan
bere lanpostuan jartzeko eskubidea aintzatetsiko dio (LPLren 138.5 art.). Edozein
kasutan, sententzia betearazgarria izango da berehala305 eta ez du helegiterik
onartzen (LPLren 138.4 art.).

304. Puntu honetan indar egiten dute Desdentado Bonete, A.-k, “Cuestiones de enjuiciamiento en la
modificación de las condiciones de trabajo”, Revista del Poder Judicial, 2000/57 zk.; Campos Ruíz,
L. M.-k, “La modalidad procesal para la impugnación de las decisiones del empresario en materia de
movilidad geográfica y de modificación sustancial de condiciones de trabajo”, ZZAA, El proceso
laboral. Estudios en homenaje al Profesor Luis Enrique de la Villa Gil, op.cit., 92. or.; Román de la
Torre, M. D.-k, Modificación sustancial de condiciones de trabajo. Aspectos sustantivos y procesales, Comares, Granada, 2000, 209 or. eta hur., eta Sampedro Corral, M.-k, “La modalidad procesal de
movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo”, Cuadernos de
Derecho Judicial, 1994/2 zk. Azalpena biribiltzeko esan beharra dago gatazka kolektiboko prozesualdaera aztertzean ikusiko denez, aldaera horrek gainerako guztiekiko lehentasuna duela, askatasun
sindikala eta gainerako oinarrizko eskubideak babestekoa salbu (LPLren 157. art.).
305. Sententziak enpresaburuaren erabakia justifikatu gabekotzat jotzen badu, eta hark ez badu langilea bere lanera itzularazten lehengo baldintza beretan, edo era irregularrean egiten badu, langileak
Gizarte Epaitegian sententziaren betearazpena eska dezake. Horrela ere ez badu lortzen berronarpena,
lan-kontratuaren azkentzea eska dezake [LEren 50.1 c) art. eta LPLren 277., 278. eta 279. art.].
Elementu hori azpimarratzen dute Purcalla Bonilla, M. A.-k, “La modalidad procesal en materia de
movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo: análisis de las claves y de
los problemas aplicativos del artículo 138 de la LPL”, Revista del Poder Judicial, 2001/64 zk.;
Sagardoy de Simón, I., Godino Reyes, M.-k, El procedimiento de movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo, McGraw Hill, Madril, 1999, 57. or. eta De Soto Rioja,
S.-k, Proceso especial de modificaciones sustanciales y movilidad geográfica, Aranzadi, Nafarroa,
2001, 177. or.
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6.11. EDOSKITZE-BAIMENAK ETA FAMILIA-ARRAZOIENGATIK
LANALDIA MURRIZTEKO BAIMENAK EZAGUTZEKO
PROZESU-ALDAERA (LPLREN 138. BIS ART.)
Familia-bizitza eta lan-bizitza uztartzea suspertzea helburu duen 39/1999 Legeak
ekarri zuen prozesu-aldaera hau. Honen bitartez, edoskitze-baimenak edo familiaarrazoiengatik lanaldia murrizteko baimenak disfrutatzeko ordu eta epeen gainean
langilearen eta enpresaburuen artean sortzen diren gatazkak ebazten dira. Haren
berezitasun prozesalak hauek dira:
1. Prozedura presazkoa izango da306 eta lehentasunez izapidetuko da [LPLren
138. bis b) art.].
2. Demanda aurkezteko epea: langileak 20 eguneko epea du, berak proposatutako orduekin eta epearekin enpresaburuak ados ez dagoela jakinarazten
dionetik hasita [LPLren 138. bis a) art.].
6.12. GIZARTE-SEGURANTZARI BURUZKO PROZESU-ALDAERA
(LPL-REN 139.-145. BIS ART.)
Lan-ordena jurisdikzionalak ezagutzen dituen Gizarte Segurantzaren gaineko
gatazka guztietatik [LPLren 2 b), c) eta d) art.], Gizarte Segurantzari buruzko
prozesu-aldaera bakarrik b) hizkian jasotzen direnak ebazteko da, eta horien
barnean ere, soilik demandatua Entitate Kudeatzaile edo Zerbitzu Erkide bat bada.
Edozein kasutan, hauek dira haren berezitasun prozesalak:
1. Aurreko erreklamazio administratiboa: lan-prozesura jo aurretik ezinbestekoa
da bide administratiboa agortzea; horregatik, demandarekin batera aipatutako
betekizuna bete dela justifikatzen duen dokumentua aurkeztu behar da. Aurkeztu ezean, epaileak ofizioz akatsa 4 eguneko epean konpontzeko eskatuko du.
Ez bada konpontzen, demanda artxibatzeko aginduko du (LPLren 139. art.).
2. Entitate Kudeatzailea eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia, interesa
duten Gizarte Segurantzaren gaineko edozein auzitan, pertsonatu ahalko dira,
eta alderditzat hartuko dira. Aipatutako parte-hartzeak ez du jarduketa atzera
itzularaziko edo geldiaraziko (LPLren 140. art.).

306. Bistaren egintza demanda onartu hurrengo 5 egunetan egingo da, eta prozesu arruntean xedatzen diren 10 egunak erdira jaitsiko dira (LPLren 82.1 art.) eta irmoa izango den sententzia —beraz,
ez du helegiterik onartzen— 3 egunetan eman beharko da, eta prozesu arrunterako aurreikusitako 5
eguneko epea laburtuko da (LPLren 97.1 eta 138. bis art.). Hala ere, eta presazko izaera aintzatesten
bazaio ere, prozesu-aldaera hori ez da aurreko adiskidetzetik askatu, eta abuztuko egunak baliogabeak dira bere izapidetzerako.
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3. Espediente administratiboa: demandaren izapidetzea onartzean, magistratuak
entitate kudeatzaileari edo zerbitzu erkideari, ofizioz, 10 eguneko epean, jatorrizko espedientea edo haren kopia edo jarduketena eta demandaren edukiaz
dituen aurrekarien txostena (izanez gero) bidaltzeko eskatuko dio (LPLren
142.1 art.)307. Prozesuan alderdiek ezin izango dituzte espedientean alegatutako egitateez bestelakoak diren egitateak alegatu (LPLren 142.2 art.), nahiz
eta espedienteak egitateak frogatzeko pribilegio berezirik izan ez.
4. Nor demandatu: lan-istripuagatiko demandetan demandatu behar dira enpresaburua, Gizarte Segurantzako lan-istripu eta lanbide-gaixotasunen mutualitatea
edo Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala (aseguratzailea dena), Gizarte
Segurantzako Institutu Nazionala berme-funtsa bezala, estaldura nahikoa ez
dagoenerako edo kaudimen-gabezia dagonerako, eta Gizarte Segurantzaren
Diruzaintza Nagusia, berraseguru-zerbitzu bezala308. Lanbide-gaixotasunagatiko demandetan, aldiz, demanda enpresaburuaren, aseguratzailearen (Gizarte
Segurantzako Institutu Nazionala edo Mutua) eta Gizarte Segurantzako
Institutu Nazionalaren kontra aurkeztu behar da309.
6.13. OFIZIOZKO PROZEDURA (LPL-REN 146.-150. ART.)
Nahiz eta LPL «ofiziozko prozeduraz» mintzatu, prozesu-aldaera hori ez du
epaileak bere kabuz hasten. Lan-agintaritza administratiboaren ekimenez ematen
zaio hasiera, duela urte askotako interbentzionismo administratiboaren isla310.
Zehazki, LPLren 146. artikuluarekin bat, bi eratara has daiteke prozesu-aldaera
hau: lan-agintaritzaren ziurtapen edo erabakiaren bidez311 edo lan-agintaritzaren
307. Jatorrizko espedientea igortzen badio, sententzia irmo bihurtzean bidaliko dio bueltan, eta
autoetan horrela jasoko da.
308. Demandan ez bada adierazten entitate aseguratzailearen (Entitate Kudeatzailea edo Mutua)
izena, epaileak errekerimendua egingo dio ugazaba demandatuari, epaiketa-eguna jarri baino lehen,
arrisku-estalduraren egiaztagiria aurkez dezan 4 eguneko epean. Ez badu aurkezten, inguruabarrak
ikusirik eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari entzunik, epaiketaren emaitza segurtatzeko
adina ondasun enpresaburuari enbargatzea erabakiko du epaileak (LPLren 141.1 art.). Gainera,
epaileak, ahozko epaiketa egin aurretik, beti, artean jarduketetan jaso gabe badago, Lan eta Gizarte
Segurantzaren Probintzia Ikuskaritzari txosten bat eskatuko dio. Hark istripuaren inguruabarrak,
istripua izandakoak egiten zuen lana, jasotzen zuen soldata eta kotizazio-oinarriak jaso behar ditu eta
10 eguneko epean bidali behar zaio epaileari (LPLren 141.2 art.).
309. Bi ohar. Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala fondo konpensatzailea den heinean
demandatu behar da. Bestalde, aurreko oharrean jasotakoa (LPLren 141. art., alegia) kasu honetan ere
aplikatzen da.
310. Duela urte batzuk, langilea intelektualki heldua ez zen pertsona zelakoan, Administrazioak
askotan haren eskubide subjektiboak egikaritzen zituen.
311. Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren arau-hauste aktei jarraikiz lan-agintaritzak emandako ebazpen irmoen ziurtapenez mintzo gara, betiere eraginpeko langileentzako kalte ekonomikoa
hauteman bada aktetan eta lan-agintaritza eskudunaren erabakiez, hark dolo, koakzio edo estubideabusua atzeman badu LEren 47. eta 51.5 artikuluek aipaturiko geldiera- edo azkentze-erabakietan.
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komunikazio bidez312. Hasteko, era bakoitzak bere berezitasun prozesalak ditu.
Horrela, lan-agintaritzaren ziurtapen edo erabakiaren bidez hasitako ofiziozko
prozeduraren berezitasun prozesalak honako hauek dira:
1. Lan-agintaritzak bidalitako dokumentua demanda gisa: lan-agintaritzak bidalitako dokumentuak prozesu arrunteko demandak bete behar dituen betekizunak
bete behar ditu (LPLren 147.1 art.). Demanda onartu aurretik, eta akatsen edo
hutsunen bat egonez gero, epaileak horrela adierazi beharko dio Administrazioari, 10 eguneko epean zuzen ditzan (LPLren 148.1 art.).
Demandak 10 langileri baino gehiagori eragiten badie, LPLren 19. artikuluarekin bat, epaileak ordezkari bat izenda dezaten eskatuko die.
2. Langileak present egon gabe gara daiteke prozesua: langileak, nahiz eta epaile
aurrera ez agertu, alderditzat hartuko dira, baina ezin izango dute atzera egin,
ezta prozesuaren esekipena eskatu ere [LPLren 148. 2 a) art.].
3. Adiskidetze baldintzatua: epaileak bakarrik baimenduko du adiskidetzea, arauhausteak sorturiko kalte guztiak ordaindu badira [LPLren 148.2 b) art.]. Era
berean, arau-hauste aktaren ondoren langileen eta ugazabaren artean egindako
itunek bakarrik izango dute eraginkortasuna, akta egin zuen lan-ikuskariaren
aurrean edo lan-agintaritzaren aurrean egiten badira [LPLren 148.2 c) art.].
4. Frogaren zama: prozesua martxan jarri duen ebazpen edo komunikazioak
jasotako egitateen baieztapenek fede egiten dute, kontrakoaren frogarik ezean,
eta alderdi demandatuari dagokio frogatzearen karga guztia [LPLren 148.2 d)
art.].
5. Prozesu-aldaera honi bukaera ematen dion sententzia ofizioz exekutatu behar
da [LPLren 148.2 e) art.].
Bigarrenik, lan-agintaritzaren komunikazio bidez hasitako ofiziozko prozeduraren berezitasunak hauek dira:
1. Demandari lan-agintaritzak administrazio-espedientearen kopia erantsiko dio.
2. Langileak present egon gabe gara daiteke prozesua: langileak, nahiz eta epaile
aurrera ez agertu, alderditzat hartuko dira, baina ezin izango dute atzera egin

312. LPLren 149. artikuluak berariaz jasotzen du «lan-agintaritzak epaitegira bidalitako komunikazio baten eraginez ere has daitekeela prozesu-aldaera hau, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak eginiko arau-haustearen aktaren bat aurkaratu badu subjektu erantzuleak, ikuskatutako harreman
juridikoa lan-arlokoa ez dela erakuts dezaketen alegazio eta frogak harturik aurkaratzeko oinarri».
Aipatutako artikuluak bere bigarren paragrafroan dioenaren arabera, «orobat has daiteke prozesua,
ofizioz, arau-hauste aktak LEren 95.5, 6. eta 10. eta 96.2, 11. eta 12. zenbakietako gaiei buruzkoak
badira eta subjektu erantzuleak haiek aurkaratzeko oinarri hartu dituen alegazio eta frogetatik ondorioztatzen bada lan-arloko jurisdikzioari esleitua zaiola auziaren edukiaz arduratzea, Botere Judizialaren Lege Organikoaren 9.5 artikuluaren arabera».
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ezta prozesuaren esekipena eskatu ere [LPLren 148.2 a) LPLren 150.3 artikuluak jasotzen duen igorpena bitarteko].
3. Frogaren zama: prozesua martxan jarri duen ebazpen edo komunikazioak
jasotako egitateen baieztapenek fede egiten dute, kontrakoaren frogarik ezean,
eta alderdi demandatuari dagokio frogatzearen karga guztia [LPLren 148.2 d)
art. LPLren 150.3 artikuluak jasotzen duen igorpena bitarteko].
4. Sententzia: epaileak uste badu subjektu erantzulearen alegazioen helburua
administrazio-jarduera luzatzea dela, LPLren 97.3 artikuluak jasotzen duen
ausarkeriagatiko isun handiena ezarriko du (LPLren 150.4 art.). Sententzia
irmoa lan-agintaritzari komunikatuko zaio (LPLren 150.5 art.).
6.14. GATAZKA KOLEKTIBOEI BURUZKO PROZESU-ALDAERA
(LPLREN 151.-160. ART.)
LPLk lan-gatazka kolektiboak ebazteko aurreikusten duen prozesu-aldaera da.
Hitzarmen kolektiboak aurkaratzeko ere erabiltzen da (LPLren 151 eta 161.3
art.)313. Hona hemen dituen berezitasunak:
1. Legitimazioa: LPLk gatazka kolektiboko demanda aurkezteko legitimazio
aktiboa arautzen du berariaz, eta enpresa edo eremu beheragoko eta enpresaz
gaindiko liskarrak desberdintzen ditu. Lehenengoetan legitimatuta daude
enpresaburuak eta legezko ordezkaritza-organoak (enpresa-batzordeak eta
langileen delegatuak) edo ordezkaritza sindikaleko organoak, eta bigarrenetan,
sindikatuak eta enpresaburu-elkarteak, betiere haien jardun-eremua gatazkak
hartzen duen bera edo zabalagoa bada (LPLren 152. art.). Beraz, gatazkaren
eremuaren eta prozesuan diharduen subjektu kolektiboaren ordezkaritzagaitasunaren arteko egokitzapen- edo korrespondentzia-printzipioa aplikatzen
da314. LPL ez da mintzo legitimazio pasiboari buruz, baina, logikoki, hura
gatazkaren eremuaren eta demandatzailearen arabera finkatuko da.
Aipatutako ordezkaritza kolektiboen eskariz (sindikatu- eta enpresaburuelkarteak) lan-agintaritzak eginiko komunikazio-demanda baten bitartez has
daiteke prozesua (17/1977, lan-harremanei buruzko lege-dekretuaren 19 eta
313. Baliabide honen bitartez hitzarmen kolektibo bat (estatutarioa edo ez) aurkaratu ahal izango
dute bere legezkontrakotasuna oinarritzat hartuz, langileen legezko ordezkariek edo ordezkari sindikalek, eta interesa duten sindikatuek eta enpresaburuen elkarteek (LPLren 163.1 art.). Pasiboki legitimatuta egongo dira hitzarmena negoziatu duen batzordearen ordezkari guztiak (LPLren 163.2 art.).
314. Printzipio hau eta bere ondorioak azaltzen ditu, Blasco Pellicer, A.-k, “Configuración jurisprudencial de la legitimación en los procesos de conflictos colectivos”, Aranzadi Social, 1998/20 zk.
Antzean, García-Perrote Escartín, I., “La intervención del sindicato en el proceso de trabajo”, Tribuna Social (Revista de Seguridad Social y Laboral), 1996/67 zk. eta González-Posada Martínez, E.,
El proceso de conflicto colectivo de trabajo. Significación y contenido general, ACARL, Madril, 1993,
105. or. eta hur.
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25. art. eta LPLren 155.1 eta 156. art.), eta lan-agintaritza ez da prozesuaren
parte bihurtzen315.
LPLk ordezkaritzadun sindikatuak (Askatasun Sindikalaren Lege Organikoaren 6. eta 7. art.) eta ordezkaritzadun enpresaburu-elkarteak (LEren 87. art.),
nahiz eta beraiek prozesu hau martxan jarri ez, prozesu honetako alderdi izan
daitezkeela xedatzen du, gatazkak hartzen duen jardun-eremu bera edo
zabalagoa badute (LPLren 153. art.). Borondatezko auzikidetza bat da316.
2. Presazko prozesua da317 eta lehentasuna du beste edozeinekiko, askatasun sindikalaren eta gainerako oinarrizko eskubideen babesari buruzkoa salbu (LPLren
157. art.). Lehentasun hori demanda kolektiboa aurkezten den mementoan
izapidetzen ari diren objektu bereko gatazka indibidualekiko ere bada318.
3. Derrigorrezko aurreko adiskidetzea: prozesu arrunterako LPLren 63. artikuluak arautzen duen adiskidetzearen parekoa, gatazka kolektiboetan ere beharrezkoa da (LPLren 154. art.)319. Hala ere, prozesu arruntean lortzen den adis315. Hondakinezko aukera bat da, legelaria demanda zuzenaren aldeko agertuz. Horrela adierazten dute García Perrote-Escartín, I.-k, “El proceso de conflictos colectivos en la LPL de 1990”,
op.cit. eta Goñi Sein, J. L.-k, “La ejecución de sentencias dictadas en el proceso de conflictos colectivos. Comentario a la sentencia TSJ Madrid de 12 de febrero de 1991”, La Ley, 1991/4 bol.
316. Horrela aintzatesten dute AGE 1994-XI-2 (AB 8600) eta KAE 217/1991, azaroaren 14koak.
Ildo horretik, Rubio de Medina, M. D., El proceso de conflictos colectivos, Bosch, Bartzelona, 2001,
23. or., «legitimazio polibalenteaz» mintzo da. Bestalde, Alfonso Mellado, A.-ri jarraituz, Proceso de
conflicto colectivo. Sistemas alternativos de solución y autonomía colectiva, Tirant lo blanch, Valentzia, 1993, 263. or., parte-hartze hori ez laguntzaile moduan ulertu behar da, alderdi nagusi bezala baino,
eta pertsonatuek, alderdi gisa, ahalmen prozesal guztiak dituzte, sententzia errekurritzeko gaitasuna
barne. Antzean, Martín Brañas, C., “La legitimación empresarial en el proceso laboral”, op.cit.
317. Bizkortasun-printzipioaren isla, demanda edo lan-agintaritzaren komunikazioa jaso ondoren,
magistratuak alderdiak zitatuko ditu epaiketaren egintzarako, deialdi bakarrean, demandaren
aurkezpena onartu denetik hurrengo 5 eguneko epean; sententzia hurrengo 3 egunen barruan emango
da, eta lan-agintaritzari jakinaraziko zaio (LPLren 158.1 eta 2 art.) eta gainera, prozesu honen
izapidetzean emandako probidentzia eta autoen kontra ezin daiteke helegiterik jar, hasieran epaiorganoaren eskuduntza-gabezia aitortzen duena salbu (LPLren 159. art.).
318. Prozesu indibidualak eseki egingo dira prozesu kolektiboan sententzia irmoa eman arte.
Horrela esaten dute, ia hitzez hitz: AGE 1994-VII-13 (AB 6659), AGE 1994-VII-15 (AB 6668),
AGE 1994-VII-18 (AB 7053) eta AGE 1994-VII-20 (AB 7958). Montoya Melgar, A., Galiana Moreno,
J. M., Sempere Navarro, A.V.-ren esanetan, Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, op.cit.,
463. or., lehentasun hori «gatazka horiek duten gizarte-oihartzunarekin bat dator». Azken kasu horretan gertatzen diren gatazkak aztertzen ditu, Martín Brañas, C.-k, “Coexistencia temporal de
procesos de conflicto colectivo e individuales sobre objeto idéntico o conexo”, Documentación
Laboral, 1997/53 zk.
319. Montero Aroca, J.-ri jarraituz, La conciliación previa o extrajudicial en el proceso laboral,
op.cit., 72. or., esan beharra dago horrela dela LPLren 64. artikuluak prozesu-aldaera hau ez duelako
judizioz kanpoko adiskidetzetik askatu. Matizazio oso garrantzitsu bat egin behar da. Prozesua lanagintaritzaren komunikazio bidez hasten denean, normalean ez da beharrezkoa izango aurreko
adiskidetzea, jada aipatutako agintaritzaren aurrean arrakasta gabe eman delako (lan-harremanak
arautzen dituen 17/1977 Legearen 21.-25. art.), eta porrot horrek bultzatu du lan-agintaritza epaiorganoari komunikazioa igortzera.
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kidetzearekin erkatuta, prozesu honetan lortzen denak izaera eta ondore desberdinak ditu; izan ere, abenikoa hartan transakzio-kontratu batean jasotzen
den heinean, gatazka kolektiboko prozesuan lortzen den aurreko adiskidetzeak
arrakasta badu, adostasunak hitzarmen kolektibo baten eraginkortasuna izango
du (LEren 82. art.), baldin eta adiskidetzen diren alderdiak LEk galdatzen
duen legitimazioa badute eta akordioa edo ituna LErekin bat burutzen badute
(LPLren 154.2 art.)320. Kopia bat lan-agintzaritzara igorriko da.
Sententzia aurretik gatazka jurisdikziotik at ebatzi daiteke edozein mementotan, epai-organoa jakinaren gainean jarriz, eta honek jarduketak artxibatuko
ditu besterik gabe, izapideak edozein unetan daudela ere (LPLren 160. art.)321.
4. Demandaren betekizunak: betekizun arruntez gain (LPLren 80.1 art.), demandak gatazkaren eraginpeko langile eta enpresen izendapen orokorra eta uziaren
oinarri juridikoen aipamen laburra jaso beharko ditu (LPLren 155.1 art.). Hori
da prozesuaren berezitasun nagusia: demandan uzia juridikoki oinarritu behar
da. Betekizun horrek zentzuzkoa dirudi gatazka hauek normalean duten xede
interpretatzaileari erreparatuz gero322. Gatazkaren eremuaren arabera, Gizarte
Arloko Epaitegian, Justizia Auzitegi Nagusian edo Auzitegi Nazionalean aurkeztuko da gatazka kolektiboko demanda.
5. Sententzia: derrigorrez idatzita eman beharko da (LPLren 50.2 art.) eta lanagintaritzari ere jakinarazi beharko zaio haren komunikazioa dela-eta prozesua hasi denean. Normalean sententzia hau adierazpenezkoa da —baita arauemaile deitua—, eta lege batean edo hitzarmen kolektibo batean jasotako
arauren bat edo batzuk interpretatzen ditu, eta haren ondoreak interpretatutako
arauaren eraginpeko langile guztietara hedatzen dira. Kasu honetan, eta nahiz
eta LPLk emandako une beretik exekutagarria izango dela xedatu, haren aurka
helegiteren bat jarri bada ere (LPLren 158.2 art.), sententzia kolektiboak
jasotzen duena egikaritzeko, gatazka kolektiboaren eraginpeko langileek

320. Legitimazio hori falta badute, adiskidetzeak hitzarmen estraestatutarioaren ondorea izango
du. Ñabardura honetan indar egiten du Cabero Iglesias, C.-k, “La conciliación en el conflicto
colectivo”, Actualidad Laboral, 1995/37 zk.
321. Hemen argi eta garbi ikusten da legelariak lan-gatazkaren jurisdikziotik kanpoko ebazpenari
lehentasuna ematen diola. Izan ere, Albiol Montesinos, I., Alfonso Mellado, C. L., Blasco Pellicer,
A., Goerlich Peset, J. M.-k, Derecho procesal laboral, op.cit., 499. or., esaten dutenez, LPLk
adiskidetzea memento orotan errazten du.
322. Doktrinaren gehiengoaren ustez (guztiengatik, Román Vaca, E., El proceso especial de
conflictos colectivos de trabajo, Civitas, Madril, 1992, 152. or. eta Alfonso Mellado, C. L., Proceso
de Conflicto colectivo. Sistemas alternativos de solución y autonomía colectiva, op.cit., 267. or.)
oinarritze hori alderdi demandatuaren babes-gabezia ekiditeko galdatzen da, prozesu horietan
eztabaida egitatezkoa baino juridikoagoa dela aintzat hartuz. Betekizun berak bete behar ditu lanagintaritzak epai-organo eskudunari bidaltzen dion komunikazioak. Magistratuak lan-agintaritzari
komunikazioak izan ditzakeen akats, huts edo zehaztugabetasunak jakinaraziko dizkio, 10 eguneko
epean zuzen ditzan (LPLren 156. art.).
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kasuan kasuko akzio indibidualak egikaritu beharko dituzte323. Beste kasu
batzuetan, gutxienetan, gatazka enpresen praktikei edo langile talde baten
betebeharrari buruzkoa denean, sententzia kondenazkoa izango da, zuzenean
exekutagarria (LPLren 301. art.)324. Edonola ere, sententzia irmoak gai beraren gainean ebazteke dauden prozesu indibidualen edo aurkez daitezkeenen
gain gauza epaituaren ondorea izango du325.

323. Horregatik, Blasco Pellicer, A.-k, “En torno al contenido y eficacia de las sentencias en
procesos de conflicto colectivo”, Tribuna Social (Revista de Seguridad Social y Laboral), 1999/97
zk., matizatu egiten du ez dela sententziaren betearazpen zuzena ematen, gauza epaitu materialaren
berehalako aplikagarritasuna baino. Nahiz eta auzialdian emanikoa izan eta bere kontra helegite bat
jarrita egon, sententzia hori oinarritzat hartuz, hartatik eratortzen diren ondorio indibidualak eskatuz
prozesu indibidualak tartera daitezke. Betearazpen horren gainean gertatzen diren arazoak
azpimarratzen ditu, Alonso Olea, M.-k, “La sentencia colectiva y su “ejecución” a través de los
procesos individuales en ella basados, y los márgenes de la sentencia que decida estos. Que sea la
cosa juzgada de las sentencias colectivas (Comentario a la STC 3/1994, de 17 de enero)”, Revista
Española de Derecho del Trabajo, 1995/73 zk. eta egile berarena, “Sobre los procesos colectivos y
las sentencias declarativas y normativas”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1990/41 zk.
324. Román Vaca, E.-k, El proceso especial de conflictos colectivos de trabajo, op.cit., 171. or.,
kondenazko sententzia hauek justifikatzen ditu bere ondoreetan eraginpeko dituen langileen artean
banaezina den arazo bat ebazten dutenean. Jurisprudentzian prozesu kolektiboan adierezpenezko zein
kondenazko sententzia bat eman daitekeela hauek adierazten dute: KAE 92/1988, maiatzaren 23koa,
KAE 178/1996, azaroaren 12koa eta AGE 1999-III-16 (AB 2994). Zentzu berean, doktrinan, Martínez
Jiménez, J. M., Trujillo Villanueva, F., Vela Torres, F. J., Lecciones de procedimiento laboral,
op.cit., 164. or. eta Martín Brañas, C., “La fuerza ejecutiva de las sentencias dictadas en procesos de
conflicto colectivo”, Documentación Laboral, 1995/47 zk. Kondenazko sententzia kolektibo baten
adibidea da pertsona talde bati eragiten dion mugigarritasun geografikoa eta lan-baldintzen funtsezko
aldaketen gaineko liskar batean eman daitekeena. Kasu horietan, magistratuak langileen eskaera
onartzen badu, enpresaburua kondenatu beharko du.
325. Horrela aintzatesten du jurisprudentziak: LAZE 1983-VII-26 (AB 7247), LAZE 1987-VII-23
(AB 16817), AGE 1992-X-23 (AB 7674), AGE 1994-VI-30 (AB 5508), AGE 1994-VII-30 (AB
6659), AGE 1995-II-14 (AB 1155), AGE 1997-VI-30 (AB 3488), AGE 1998-II-24 (AB 1959), AGE
1998-XI-26 (AB 10039) eta AGE 1999-X-14 (AB 9411). Ondore honetan sakontzen dute Cachón
Villar, P.-k, “Alcance subjetivo de la cosa juzgada en los procesos de conflicto colectivo”, La Ley,
2/1996/2 bol. eta egile berdinarena, “La excepción de cosa juzgada en el proceso laboral”, Revista
General de Derecho, 1997/634-635 zk. Baita ere, Martín Brañas, C., “La eficacia de la cosa juzgada
de las sentencias dictadas en procesos de conflicto colectivo”, Documentación Laboral, 1996/48 zk.
eta Azofra Mate, F., Solución judicial de conflictos colectivos de trabajo, Dykinson, Madril, 1993,
158. or. Edozein kasutan, Martínez Abascal, V.A.-rekin, “La función de la sentencia en el proceso de
conflictos colectivos”, Relaciones Laborales, 1994/1 bol., gatazka kolektiboko prozesuari bukaera
ematen dion sententziak «interes indibidualen eta kolektiboen arteko lotura izan nahi duela»
azpimarratu behar da. Azken puntu horretan egiten du indar eta gatazka kolektiboko sententziari
buruz Auzitegi Gorenaren 1990-1999 bitarteko doktrina errepasatzen du Granados Romera, M.I.-k,
La sentencia colectiva, op.cit., 40. or. eta hur.
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6.15. HITZARMEN KOLEKTIBOAK AURKARATZEKO PROZESUALDAERA (LPLREN 161.-164. ART.)
LPLk hitzarmen kolektiboak aurkaratzeko prozesu-aldaera bakar bat barik, bi
aurreikusten ditu: lan-agintaritzaren komunikazio bidez hasten dena eta zenbait
erakunde kolektibok has dezaketena. Bien arau bereziak desberdinduta eta
banatzen dituztenak komunean azalduko dira.
Lan-agintaritzaren komunikazio bidez hasten den hitzarmen kolektiboak
aurkaratzeko prozesua bakarrik LEren III. Tituluko hitzarmenak —hau da, estatutarioak— aurkaratzeko erabil daiteke, bai indarrean dagoen legalitatea urratzeagatik326, bai hirugarrenen interesak larriki kaltetzeagatik. Gainera, prozesu horri
bakarrik lan-agintaritzak eman diezaioke hasiera, nahiz eta beste pertsona baten eskariz aritu. Eskari horiek ez dute lan-agintaritza lotzen eta hura ez da inoiz prozesuko alderdi bihurtzen.
Komunikazio-demandak hainbat betekizun galdatzen ditu aurkaratze-kariaren
arabera. Horrela, aurkaratzearen oinarria hitzarmen kolektiboaren ilegaltasuna
bada, demandan jaso beharko dira hitzarmenak urratutzat jotzen dituen legeen eta
lege-atalen zehaztapena, legezkontrakotasunaren oinarri juridikoen aipamen
laburra eta aurkaraturiko hitzarmena negoziatu zuen batzordeko ordezkaritzen
zerrenda (LPLren 162.1 art.). Kasu honetan, beti izango dira prozesuko alderdi
aurkaratutako hitzarmen kolektiboa negoziatu zuen batzortzeko ordezkariak eta
Fiskaltza, eta alderdi izan daitezke lan-agintaritzaren aurrean hitzarmenaren
ilegalitatea salatu zutenak, edo halakorik ezean, estatuaren abokatua (LPLren
162.4, 5 eta 6 art.).
Aurkaratzearen oinarria hitzarmen kolektiboak hirugarrenen interesak
urratzen dituela bada, komunikazio-demandak aurkaraturiko hitzarmena negoziatu
zuen batzordeko ordezkaritzen zerrendaz gain, ustez kaltetuak diren hirugarren
erreklamatzaileen zerrenda jaso beharko du, eta zer interes babestu nahi zaien
adierazi beharko die (LPLren 162.2 art.). Kasu horretan beti izango dira prozesuko
alderdi aurkaratutako hitzarmen kolektiboa negoziatu zuen batzordeko ordezkariak eta Fiskaltza, eta alderdi izan daitezke hitzarmenak hirugarrenaren interesak
urratzen dituela salatu zutenak, edo halakorik ezean, estatuaren abokatua (LPLren
162.4, 5 eta 6 art.).
Bi kasuetan, komunikazioarekin batera, aurkaraturiko hitzarmena aurkeztu
beharko da, eta hitzarmenaren kopia bana prozesuan alderdi diren guztientzat
(LPLren 162.7 art.). Era berean, bi kasuetan komunikazioan akatsik, hutsik edo
zehaztugabetasunik izanez gero, horrela jakinaraziko dio organo jurisdikzionalak
326. Legalitate horren barnean LEren III. Tituluan jasotako negoziazioari buruzko arauak eta
derrigorrezko arau materialak sartzen dira.
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lan-agintaritzari, eta 10 eguneko epea aintzatetsiko du haiek konpontzeko (LPLren
162.3 art.).
Iragarri denez, prozesu-aldaera honi zenbait erakunde kolektibok ere eman
diezaioke zuzenean hasiera. Zehazki, aurkaratzearen oinarria hitzarmen kolektiboaren ilegalitatea bada, legitimazio aktiboa langileen ordezkaritza legezko edo
sindikaleko organoei eta sindikatu eta enpresaburu interesdunei aintzatesten zaie
[LPLren 163.1 a)]. Aurkaratzearen oinarria, aldiz, hitzarmenak hirugarrenei sortutako kaltea bada, larriki beren interesa urratua ikusi duten hirugarrenak daude aktiboki legitimatuta [LPLren 163.1 b) art.]. Legitimazio pasiboa, berriz, hitzarmena
negoziatzeko batzordea osatu zuten ordezkaritza guztiek izango dute (LPLren
163.2 art.).
Kasu horretan, Fiskaltza beti izango da prozesuaren alderdi (LPLren 163.4
art.), nahiz eta prozesuari hasiera eman ezin. Demandak LPLren 80. artikuluko
betekizun orokorrez gain, aipatutako LPLren 162. artikuluak galdatzen dituenak
ere bete behar ditu, eta demandarekin batera hitzarmena eta demandatu adina kopia
aurkeztu behar dira betiere (LPLren 163.3 art.). Bestelakoan, hitzarmen kolektiboaren aurkaratze zuzen hau gatazka kolektiboen prozesu-aldaerarekin bat
(LPLren 151.1, 161.3 eta 163.1 art.) egingo da, LPLren 164. artikuluak jasotzen
dituen berezitasunekin. Berezitasun horiek beti aplikatzen dira, bai hitzarmen kolektiboaren aurkaratzea lan-agintaritzaren komunikazio baten fruitu izan, bai
aurkaratze hori erakunde kolektiboek zuzenean eskatu. Zein dira berezitasun
horiek?
1. Alderdien egoeraren konplexutasuna dela-eta, ahozko epaiketaren hasieran
haietako bakoitzak uziarekiko jarrera azalduko du, haren aldekoa edo kontrakoa (LPLren 164.1 art.).
2. Sententzia hiru eguneko epean emango da eta hitzarmen estatutario baten
eraginpekoa bada, lan-agintaritzari jakinaraziko zaio. Gainera, aurkaraturiko
hitzarmen kolektiboa deusez jotzen badu sententziak, bai osorik, bai zati
batean, eta hitzarmena argitaratuta badago, hura argitaratu den aldizkari
ofizial berean ere argitaratuko da sententzia (LPLren 164.2 eta 3 art.).
6.16. SINDIKATUEN ESTATUTUAK EDO HAIEN ALDAKETA
AURKARATZEKO PROZESU-ALDAERA (LPL-REN 165.-174. ART.)
Sindikatuen eta enpresaburuen elkarteen eraketa, izatea eta aldaketa, kontrol
administratibo mugatu eta epaile-kontrol oso baten menpe dago327. Haren eremuan
327. Sindikatuentzat gai honetan abiapuntua da Askatasun Sindikalaren Lege Organikoaren 4.
artikulua, eta enpresaburuen elkarteentzat, 19/1977 Legea, apirilaren 1ekoa eta 873/1977 Errege Dekretua, apirilaren 22koa.
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prozesu-aldaera honek benetan bi prozesu edo azpiprozesu-aldaera jasotzen ditu:
bat, gordailutzeari ezezkoa ematen dion administrazio-ebazpena aurkaratzeko da,
hau da, sindikatuen estatutuen (eta haien eraldaketen) kontrol administratiboa egiten
duen ebazpen administratiboa aurkaratzekoa, eta aplikagarri zaie ere enpresaburuen elkarteen estatutuei (LPLren 6. XG). Bestea, sindikatuen estatutuak (eta haien
eraldaketak) aurkaratzekoa da, eta hau ere aplikagarri zaie enpresaburuen elkarteen
estatutuei (LPLren 6 XG). Bi prozedurak aztertuko dira ondoren
a. Kontrol administratiboaren aurkaratzea edo gordailutzeari ezezkoa ematen
dion administrazio-ebazpena aurkaratzea:
1. Legitimatuak: estatutuak aurkaratzen direnean aktiboki legitimatuta daude,
sindikatuaren sustatzaileak eta eratze-aktaren sinatzaileak (LPLren 165.1 art.);
aldiz, haren eraldaketak aurkaratzen direnean sindikatua bera dago aktiboki
legitimatuta (ez haren ordezkariak), eta afiliatuak laguntzaile moduan ager
daitezke (LPLren 170.2 art.). Legitimazio pasiboa beti dago Fiskaltzaren esku
(LPLren 165.2 art.).
2. Demanda: gordailua ukatuz berariazko ebazpen administratibo bat eman bada,
hamar eguneko epean aurkeztu beharko da demanda, ebazpen hura jaso zenetik zenbatuta. Ebazpen administratiborik eman ez bada eta estatutuak (edo
haien eraldaketa) publikatu ez badira, demanda aurkezteko epea hilabetekoa
da estatutuak (edo haien eraldaketa) aurkeztu zirenetik zenbatuta (LPLren
166. art.).
Demandarekin batera, estatutuen (edo haien eraldaketaren) eta ezezko ebazpenaren kopia aurkeztu beharko da. Ebazpena berariaz eman ez bada, estatutuak
(edo haien eraldaketa) aurkeztu izana egiaztatzen duen kopia aurkeztuko da
demandarekin batera (LPLren 167. art.).
Demanda onartu eta hurrengo egun baliodunaren barruan, espedientea bidaltzeko eskatuko dio epaileak bulego publikoko eskudunari. Hark 5 eguneko
epean igorri behar dio (LPLren 168. art.).
3. Sententzia: demanda onartzen badu, berehala sindikatuaren edo enpresaburuen elkartearen estatutuak dagokien bulego publikoan gordailutzeko agindua
emango du (LPLren 169. art.).
b. Estatutuen aurkaratzea:
1. Legitimatuak: Fiskaltzak eta zuzeneko interes pertsonal eta legitimoa egiaztatzen duen edonork eskatu ahal du gordailuan jarri eta publiko egin diren
sindikatuen estatutuak zuzenbidearen araberakoak ez direla dioen deklarazio
judiziala, bai sindikatuak eratze-fasean daudenean, bai nortasun juridikoa
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eskuratua dutenean328. Legitimazio pasiboa, berriz, sindikatuen sustatzaileei
eta eratze-aktaren sinatzaileei, eta sindikatua legez ordezkatzen dutenei
aintzatesten zaie, ordurako nortasun juridikoa eskuratua badu sindikatuak.
Fiskaltzak demandatzen ez badu, alderdi izango da (LPLren 171. art.).
2. Demanda: behin demanda onartuta, espedientearen kopia eskuetsia bidaltzeko
eskatuko dio epaileak bulego publikoari. Hark 5 eguneko epean bidali beharko
dio (LPLren 172. art.).
3. Sententzia: demanda onartzen duen sententziak deusez deklaratuko ditu
zuzenbidearen araberakoak ez diren estatutuaren klausulak, edo estatutu osoa
bera, hala bada. Sententzia bulego publikoari komunikatu beharko zaio
(LPLren 173. art.).
6.17. ASKATASUN SINDIKALEKO ESKUBIDEA ETA GAINERAKO
OINARRIZKO ESKUBIDE ETA ASKATASUN PUBLIKOAK
BABESTEKO PROZESU-ALDAERA (LPL-REN 175.-182. ART.)
Prozesu-aldaera hau askatasun sindikaleko eskubideak (LPLren 175.1 art.) eta
gainerako oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak, tratu diskriminatzailearen debekua barne, babesteko legelariak berariaz aurreikusten duena da (LPLren
181. art.)329. Oso garrantzitsua da azpimarratzea ezen kaleratzeagatik eta lan-

328. LPLren 174. artikuluak berariaz xedatzen du orobat nortasun juridikoa eskuratua duten sindikatuen estatutuak aldatzeari buruzko prozesuetan aipatutako arau hau, eta jarraian azalduko direnak
ere aplikatuko direla.
329. Beti, noski, lan-ordena jurisdikzionalak ezagutzen dituen harreman juridikoen eremuan
(LPLren 181. art.) edo uzia lan-ordena jurisdikzionalaren eremukoa denean (LPLren 175.1 art.).
Azken baieztapen horiek LPLk egiten dituen erredundantziak baino ez dira. Edozein kasutan,
besteren baten kontuko langileen eskubideen babesaren eremua identifikatu nahi da. Araudi horrek
pertsonaren oinarrizko eskubideen babesa arautzen duen legearen (62/1978, abenduaren 26koa)
hutsunea bete nahi du, hark oinarrizko eskubideak bakarrik eremu zibil, penal eta administratiboan
babesten baititu. Horrela baieztatzen du jurisprudentziak: KAE 67/1982, azaroaren 15ekoa, KAE
55/1983, ekainaren 22koa eta KAE 71/1984, ekainaren 12koa. Sententzia horiek aztertzen dituzte
Albiol Montesinos, I.-k, “Jurisdicción competente y procedimiento en materia de tutela de la libertad
sindical. Doctrina reciente del Tribunal Central de Trabajo”, Relaciones Laborales, 1987/1 bol.;
Valdés Dal-Ré, F.-k, “La protección de los derechos fundamentales en el orden jurisdiccional
laboral”, Relaciones Laborales, 1987/1 bol.; Rivero Lamas, J.-k, “Tutela jurídica de los derechos
laborales en el ordenamiento español”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1993/57 zk.;
Rodríguez Sañudo, F.-k, “Tutela judicial efectiva. Sobre innecesariedad del acto conciliación como
presupuesto preprocesal para el restablecimiento de derechos fundamentales”, Revista Española de
Derecho del Trabajo, 1993/59 zk., eta Albiol Montesinos, I.-k, La tutela de la libertad sindical por
los Tribunales nacionales, Civitas, Madril, 1987, 17.-21. or. Benetan interesantea den oinarrizko
eskubideen babesaren eboluzio bat irudikatzen du Gómez Colomer, J. F.-k, “La tutela constitucional
efectiva”, Tribuna Social (Revista de Seguridad Social y Laboral), 1998/96 zk.
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kontratua amaitzeko gainerako arrazoiengatik jarritako demandak, oporrei buruzkoak, sindikatuen estatutuak edo haien aldaketa aurkaratzeari buruzkoak, eta askatasun sindikalaren edo beste oinarrizko eskubide baten kaltea argudiaturik hitzarmen
kolektiboak aurkartzeari buruzkoak beren prozesu-aldaeraren arabera izapidetuko
direla (LPLren 182. art.)330. Prozesu-aldaera honen berezitasunak honako hauek dira:
1. Presazko izapidetzea du eta lehentasuna, epaitegi edo auzitegiko gainerako
guztien aurrean (LPLren 177.1 art.)331.
330. Elementu hau era zuzenean kritikatzen du Palomeque López, M. C.-k, “La tutela judicial de
los derechos laborales fundamentales: una sinécdoque procesal”, Tribuna Social (Revista de Seguridad Social y Laboral), 1992/16 zk., materia (kaleratzea, oporrak, hauteskundeak…) oinarrizko eskubidearen urraketaren gainetik jarriz, eta ondorioz, kasua dagokion prozesu-aldaerara igorriz (kaleratzea, oporrak…), oinarrizko eskubideen babeserako aurreikusitako prozesu-aldaerak eskaintzen
dituen bermeak galdu egiten baitira (erabateko lehentasuna, Fiskaltzaren parte-hartzea…). Antzeko
ildotik, Martínez Abascal, V. A., Pérez Amorós, F., Rojo Torrecilla, E.-k, “La modalidad procesal del
despido y sus efectos en la Ley de Procedimiento Laboral”, op.cit., kasuan kasuko prozesu-aldaerara
egiten den igorpenak «oinarrizko eskubideen babesa eta askatasun sindikalarena bereziki zati batean
hutsik uzten duela» mantentzen dute. Gainerako beste prozesu-aldaera horietan oinarrizko eskubide
baten urratzea aztertzean, Fiskaltzak parte hartu behar duela defendatzen du oinarri jurisprudentzialarekin Martín-Casallo López, J.-k, “El Ministerio Fiscal y el proceso de tutela de libertad
sindical y demás derechos fundamentales”, Actualidad Jurídica Aranzadi, 2001/469 zk. Harago doaz,
Albiol Montesinos, I., Blasco Pellicer, A., Proceso de tutela de la libertad sindical y otros derechos
fundamentales, Tirant lo blanch, Valentzia, 1997, 22.-33. or., eta aipatutako artikuluaren konstituzionaltasuna zalantzan jartzen dute. Azkenean, artikulu hori konstituzionaltzat ematen dute bi argudio
nagusiren bitartez. Batetik, oinarrizko eskubideen gaineko prozesu-aldaera ezagutza mugatukoa dela,
eta bestetik, ezin dela beste uzi batzuekin metatu. Egile horien esanetan, LPLren 182. artikuluak ez
ditu aipatzen dituen prozesu-aldaerak oinarrizko eskubideen babeserako aurreikusten den prozesualdaerak jasotzen dituen bermeez gabetzen, justu kontrakoa baino, hau da, beste prozesu-aldaera
horiei guztiei oinarrizko eskubideen babeserako prozesu-aldaerak aurreikusten dituen berme guztiak
aplikatzea galdatzen du, haien bitartez ebazten den gatazka oinarrizko eskubide baten gainekoa bada.
Edozein kasutan, bi egileek, askatasun sindikalaren eta gainerako oinarrizko eskubideen babesa
helburu duen prozesu-aldaera hondakinezko aldaera bihurtzeko beldurrez, LPLren 182. artikulua era
murriztatzaile batean interpretatu behar dela diote. Antzean, Cruz Villalón, J., “Igualdad y no
discriminación”, ZZAA (Koor. Rodríguez-Sañudo, F., Elorza Guerrero, F.), Veinte años de
jurisprudencia laboral y social del tribunal constitucional. XIX jornadas universitarias andaluzas de
derecho del trabajo y relaciones laborales, op.cit., 306. or.; Baylos Grau, A., Villalón Cruz, J.,
Fernández, M. F., Instituciones de Derecho procesal laboral, op.cit., 201. or., eta Román de la Torre,
M. D., “Proceso de tutela de derechos fundamentales”, ZZAA (Zuz. Folguera Crespo, J.), El proceso
laboral en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Botere Judizialaren Kontseilu Orokorra,
Madril, 1995, 214. or.
331. Prozesu-aldaera honen presazkotasuna dela-eta, abuztuko egunak baliozkoak dira (LPLren
43.3 art.), ez da aurreko adiskidetzerik behar (LPLren 64. art.) —azken hau txalotzen dute, adiskidetzea praktikatu beharrak oinarrizko eskubidearen urratzea denboran luzatuko lukeela esanez
Rodríguez-Sañudo, F.-k, “Tutela judicial efectiva. Sobre innecesariedad del acto de conciliación
como presupuesto procesal para el restablecimiento de (Comentario de la Sentencia 81/1992, de 28
de mayo. Sala 1ª, en Recurso de amparo núm. 1852/1988. BOE de 1 de julio de 1992”), op.cit. eta
Casas Baamonde, M. E.-k, “Procedimientos autónomos de solución de conflictos, relaciones
laborales y jurisprudencia constitucional”, Relaciones Laborales, 1999/9 zk.— eta adiskidetzea eta
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2. Legitimazioa: langileari dagokio legitimazio aktiboa bere eskubidea urratu denean eta urraketa indibiduala bada, eta sindikatuari, urraketa kolektiboa denean, eta haren eskubide edo interes legitimoa aldarrikatzen du (LPLren 175.1
art.). Legitimazio pasiboa, aldiz, demandatzaileak urraketa egozten dion pertsona fisiko edo juridikoari dagokio332. Gainera, LPLk langilearen sindikatuari edo ordezkagaitasun nagusia duen edozeini languntzaile gisa prozesuan
agertzeko aukera aintzatesten dio, eta alderdi nagusien baimenik gabe ezin du
prozesuarekin jarraitu edo errekurritu (LPLren 175.2 art.). Prozesu hauetan
beti izango da alderdi Fiskaltza, legalitatearen bermatzailea den heinean, eta
delituzko jokaerak jazartzeko behar diren neurriak hartu ahal ditu (LPLren
175.3 art.).
3. Demanda: askatasun sindikalaren edo oinarrizko eskubidearen kaltegarri
gertatu den jokaerarako edo egintzarako aurreikusitako akzioaren preskripzio
edo iraungipen-epe orokorraren barnean aurkeztu behar da (LPLren 177.2 art.)
Gizarte Epaitegiaren, Justizia Auzitegi Nagusiaren edo Auzitegi Nazionalaren aurrean, oinarrizko eskubidearen urraketaren eraginpeko eremuaren arabera. Demandan adierazi beharko da demandatzailearen ustetan zer oinarrizko eskubide urratu den (LPLren 181. art.) eta zer egitateren bitartez egin den

epaiketa demanda onartu osteko 5 eguneko epe luzaezinean egin behar dira, eta zitazioaren eta ospakizunaren artean gutxienez 2 egun egon behar dira (LPLren 179.1 art.). Beraz, prozesu arrunterako
aurreikusitako epeak (LPLren 82.1 art.) erdira ekartzen dira. Sententzia 3 eguneko epean emango da
(LPLren 179.3 art.). Presazko izaera horretan sakontzen du Linares Lorente, J. A.-k, “Sobre el
proceso de tutela de la libertad sindical”, Actualidad Laboral, 1993/41 zk. Prozesu-aldaera honen
lehentasunaren gainean, honek helegiteei ere eragiten diela azpimarratu behar da. Gainera, lehentasun
hori gainerako uzien gainetik ere mantentzen da, prozesu-aldaera honen bidez bakarrik askatasun
sindikalaren edo bestelako oinarrizko eskubide baten urratzea ezagutu daitekeelako, eta ezin daiteke
metatu bestelako uziekin (LPLren 176. art.). Horren harira, Desdentado Bonete, A.-k, “¿Es necesario
un proceso especial para la tutela de los derechos fundamentales en el ámbito laboral? Una reflexión
sobre la jurisprudencia reciente”, Diario La Ley, 1996/4013 zk., presazko eta lehentasundun prozesu
bat dela, eta bere xedeak lortzeko, erabilera hautatua behar duela dio. Era politean, metafora bidez,
lehentasuna duen bide bat dela eta edozein ibilgailuk erabiltzen badu bere eraginkortasuna galtzen
duela baieztatzen du.
332. Nahiz eta LPLk berariaz esan ez, prozesu honen azken sententziaren ondoreak arautzen
dituenean, enplegatzailea, enpresaburu-elkartea, administrazio publikoa edo beste edozein pertsona,
entitate edo korporazio publiko nahiz pribatu ditu buruan, LPLren 180.1 artikuluarekin bat. Beraz,
Tudela Cambronero, G.-rekin, “En torno al proceso de tutela de la libertad sindical y demás derechos
fundamentales”, ZZAA, El proceso laboral. Estudios en homenaje al Profesor Luis Enrique de la Villa Gil, op.cit., 827. eta 828. or., legitimazio-aukerarik zabalena izan behar da kontuan (enpresaburu
arrunta, edozein administrazio, sindikatuak, alderdi politikoak, greba-batzordeak…). Prozesu-aldaera
honetan sindikatuen parte-hartzea azaltzen du Ortiz Lallana, M. C.-k, La intervención del sindicato
en el proceso de trabajo, op.cit., 219.-237. or.
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urraketa (LPLren 177.3 art.). Gainera, aurkaratutako egintzaren ondorioen
esekipena eska daiteke333.
4. Froga: ez da prozesuko parte-hartze ordena aldatzen, baina enpresaburu demandatuari dagokio frogaren zama; berari dagokio berak hartutako erabakien
eta haien proportzionaltasunaren justifikazio objektibo eta arrazoizko bat
ematea (LPLren 179.2 art.).
5. Sententzia: salatutako urraketa eman den edo ez adieraziko du. Lehenengo kasuan, guztiz deusez deklaratuko du enpresaburuaren egintza, eta jarduera urratzailea berehala gelditzeko eta gauzak lehengo egoerara ekartzeko aginduko
du. Era berean, egintzak ekarri dituen ondorioak konpontzeko aginduko du,
dagozkion kalte-ordainak aintzatetsi ondoren (LPLren 180.1 art.).
Bigarren balizko egoeran, epaileak hauxe aginduko du: sententzian bertan
aurkaraturiko erabaki edo egintzaren edo bere garaian hartua izan den kautelaneurriaren geldiera kentzea (LPLren 180.2 art.).
Sententzia exekutagarria da ematen den mementotik bertatik, haren kontra
erregutze- edo kasazio-helegitea jarri bada ere.

333. Noiz? LPLk argi esaten du 178.1 artikuluan: «(…), honako kasu hauetan, eta hauetan
bakarrik: kalte bidegabetzat jotzen dena hautagai bati hauteskunde-prozesuan parte hartzea galarazi
izana denean, edo norbaiti ordezkari-eginkizuna edo eginkizun sindikala galarazi izana negoziazio
kolektibo batean, plantilla-berregituratze batean edo langileen interes orokorrari eragiten dion eta
kalte konponezinak ekar ditzakeen bestelako gai oso garrantzitsuren batean». Esekipen-eskaera hori
eginda, demanda onartu eta hurrengo egunaren barruan, alderdiak eta Fiskaltza aurretiazko entzunaldi batera zitatuko ditu epaitegi edo auzitegiak, hurrengo 48 orduen barruan jarritako egun eta
orduan ager daitezen. Entzunaldi honetan eskatutako esekipenari buruzko alegazio eta frogak
bakarrik onartuko dira (LPLren 178.2 art.). Epaileak entzunaldian emango du ebazpena ahozko auto
baten bidez, eta egoera zuzentzeko egoki diren neurriak hartuko ditu (LPLren 178.3 art.). Marín
Correa, J. M.-rekin, “Breves notas en torno a la incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil
sobre las medidas precautorias de la Ley de Procedimiento Laboral”, Actualidad Laboral, 2000/28
zk., LPL esekipen hau onartzeko oso murriztailea dela azpimarratu behar da. Antzean, Gárate Castro,
J., La tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas por los tribunales laborales (un
estudio de la modalidad procesal regulada por los arts. 175 y sigs. de la LPL), Revista Xurídica
Galega, Pontevedra, 1999, 129. or.

7. Epaileen ebazpenen aurkaratzea.
Helegiteak lan-prozesuan

7.1. AURKARATZE-BALIABIDEAK. KONTZEPTU NAGUSIAK
ETA SAILKAPENA
Epaileek epaitzeko eta epaitutakoa betearazteko beren lanaren egikaritzan akatsak
egin ditzaketela abiapuntutzat hartuz, legeak herritarren eta Fiskaltzaren esku jartzen ditu aurkaratze-baliabideak. Horien bitartez, haiek okerren bat egin dutelako
biziki kaltetzen dituzten ebazpen judizialak aldatzeko edo/eta deuseztatzeko eskatu
ahal diote epai-organo bati.
Aurkaratzea zentzu bikoitzean uler daiteke, aurkaratzen den sententzia irmoa
den edo ez. Irmoak diren sententziak aurkaratzen direnean, hau da, printzipioz
helegiterik onartzen ez duten ebazpenak aurkaratzean, helegitea jartzeak
aurkaratutako ebazpenarekin bukatu zen prozesuaz bestelakoa den prozesu berri
baten hasiera dakar, eta aurreko prozesuan egikaritu zen uziaz bestelakoa den beste
uzi bat jartzen da. Kasu horretan, zentzu zabalenean ulertzen den aurkaratzea
egiten da. Lan-prozesuan bere isla dira berrikuspen-errekurtsoa (LPLren 234. art.)
eta auzi-ihesean den demandatuari ematen zaion entzunaldia (LPLren 183. art.).
Zentzu hertsian ulertzen den aurkaratzea da, aldiz, helegiteak irmoak ez diren
ebazpenen kontra jartzen direnean. Kasu horretan, helegiteak prozesu berri baten
sorrera ekiditen du, eta aurrekoa luzatu eta hari bukaera eman zion erabakia irmo
bihurtzea eragozten du334. Zentzu hertsian ulertzen den aurkaratze honen eremuan
helegite ez-debolutiboak eta helegite debolutiboak desberdindu behar dira.
Lehenengoak aurkaratzen den ebazpena eman zuen organo jurisdikzional beraren
aurrean aurkezten dira. Bigarrenak, aldiz, ebazpena eman zuen organoaz (iudex ad
quo) bestelakoa eta hierarkia formalean goragokoa denaren aurrean (iudex ad quem)
aurkezten dira. Nahiz eta LPLk guztiei errekurtso deitu, doktrinak aipatutako bi
motak desberdintzen ditu: lehenengoei erremedio, eta bigarrenei helegite edo errekurtso deitzen die335. Lan-legeriak aurreikusten dituen erremedioak berraztertzea
(LPLren 184. eta 186. art.) eta erregua (LPLren 185. eta 186. art.) dira.
334. Beraz, kasu honetan objektu prozesala (uzia, alegia) bera da.
335. Desberdinketa hau duela urte asko egin zuten Prieto Castro, L.-k, Cuestiones de Derecho
Procesal, Reus, Madril, 1947, 255. or. eta Bernal Martín, S.-k, Procedimiento laboral (Legislación,
Jurisprudencia, Notas, Formularios), 2. arg., Librería General Victoriano Suárez, Madril, 1952, 195.
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Zentzu hertsian ulertzen den aurkaratzearen eremuan beste desberdinketa bat
egin behar da. Helegite arruntak (edo ohikoak) eta helegite bereziak (edo ezohikoak) desberdindu behar dira. Lehenengoak jartzeko legeak ez du arrazoi zehatzik
jasotzen, ondorioz, iudex ad quem-ari iudex ad quo-k dituen botere berberak
aintzatesten zaizkio, eta hark auzialdian eztabaidatutako guztia ezagutu dezake.
Ezohiko helegiteetan bestela da: legeak berariaz xedatzen ditu haiek jartzeko kari
zehatzak, eta ad quem organo jurisdikzionalak bere ezagutza kari horietara mugatu
behar du.
Lan-prozesuan helegite arrunt bakarra existitzen da: kexa-helegitea (LPLren
187. art.). Prozesu horretan ez da apelazio-helegiterik, prozesu zibileko bigarren
auzialdia osatzen duen helegite arrunt tipikoa. Horrek argi erakusten du lanprozesuan auzialdia bakarra dela, eta prozesu horren bizkortasuna eta bakuntasuna
elikatzen du, epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea urratu gabe336. Ideia
horren harira, kontuan izan behar da lan-prozesuan ematen den ahozkotasunak
hainbat abantaila baditu ere, bigarren auzialdi bat izatea eragozten duela.
Hiru dira, bestalde, lan-prozesuan aurkezten diren helegite bereziak:
erregutze-errekurtsoa (LPLren 188.-202. art.), kasazio-errekurtsoa (LPLren 203.215. art.) eta doktrina bateratzeko kasazio-errekurtsoa (LPLren 216.-226. art.).
Banaka aztertuko dira ondoren.
7.2. ERREMEDIOAK EDO ERREKURTSO EZ-DEBOLUTIBOAK:
BERRAZTERTZE-ERREKURTSOA ETA ERREGU-ERREKURTSOA
Debolutiboak ez diren bi helegite dira. Errekurritzen den ebazpena eman duen
organo jurisdikzional beraren aurrean jartzen dira eta hark ebazten ditu. Bien
artean dagoen desberdintasun bakarra errekurritutako ebazpenen iturrian dago:
lehenengoa pertsona bakarreko organo jurisdikzionalek —Epaitegi Sozialek,
alegia— emandako probidentziak eta autoak errekurritzeko jartzen da (LPLren
184.1 art.); bigarrena, berriz, kide anitzeko organoek (Justizia Auzitegi Nagusiek,
Auzitegi Nazionalak eta Auzitegi Gorenak, alegia) emandako probidentziak eta
or. Egun egiten dute, beste batzuen artean, Lorenzo de Membiela, J. B.-k, “El recurso de reposición
en la Ley de Procedimiento Laboral”, Tribuna Social (Revista de Seguridad Social y Laboral),
1999/108 zk. eta “La regulación del recurso de reposición en la LPL tras la publicación de la LEC de
7 de enero de 2000, núm. 1”, Revista del Poder Judicial, 2000/58 zk.; Rubio de Medina, M. D.-k,
Recursos contra providencias y autos. El recurso de revisión, Bosch, Bartzelona, 2001, 8. or. eta
Arredondo Romero, M.-k, Los recursos en el procedimiento laboral (Comentarios, jurisprudencia y
formularios), Comares, Granada, 1992, 4. eta 7. or.
336. Azken puntu hau bereziki azpimarratzen du Rodríguez Sañudo, F.-k, “Sobre instancia
procesal única del procedimiento laboral, ejecución de sentencia y cosa juzgada material.
Prestaciones del fondo de garantía salarial. (Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional
171/1991, de 16 de septiembre)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1992/53 zk. Akzioeskubidea aztertzean azaldu zen helegitea bakarrik zigor-zuzenbideko gaietan dela beharrezkoa.
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autoak errekurritzeko jartzen da (LPLren 185.1 art.)337. Ondoren, zenbait ñabardura egin behar dira. Batetik, helegite horiek probidentzia338 eta autoen kontra
ematen dira, beraz, lan-magistratuek lan-prozesuaren garapenean ematen dituzten
idatzizko erabaki interlokutorioen kontra. Argi gera bedi, ezin direla erremedio
horiek erabili hitzezko ebazpenak errekurritzeko, mota horretako ebazpenak lanprozesuan ugarienak direla ahaztu gabe339. Gainera, legeak berariaz, zenbait
kasutan, erremedio horiek ezin direla aurkeztu xedatzen du. Ezin dira berraztertzea
ezta erregua aurkeztu ere gatazka kolektiboko eta hitzarmen kolektiboak aurkaratzeko prozesuetan emandako probidentzia eta autoen kontra (LPLren 184.1 eta
184.3 art.), hasieran eskumenik eza deklaratzekoa salbu (LPLren 159. eta 189.4
art.). Ezin izango dira aurkeztu ere legeak berariaz debekatzen duenean (LPLren
76.3, 78, 87.2, 89.2, 198.3, 211.4, 223.2 eta 231.1 art.). Gainera, erremedio horiek
ez dute ondore etengarririk, eta ez du ekiditen beren tarteratzeak errekurritutako
ebazpenaren aplikazioa (LPLren 184.1 eta 185.1 art.).
Haien izapidetzeari dagokionez, LPLk bi erremedioak PZLk berraztertzeerrekurtsorako ezarritakoari jarraituz bideratuko direla xedatzen du (LPLren 186.
art.)340. Beraz, idatziz aurkeztuko dira bost eguneko epean, eta errekurtsogilearen
ustetan errekurritutako ebazpenak egiten duen urraketa adieraziko da. Horrela jartzen ez badira, ez dira onartuko, eta helegiterik onartzen ez duen probidentzia
batek horrela adieraziko du (PZLren 452. art.). Helegitea izapidetzerako onartzen
bada, gainerako alderdiei 5 eguneko epe komun bat aintzatetsiko zaie, aurkaratu
nahi badute, horrela egin dezaten (PZLren 453.1 art.). Aurkaratzeko epea agortuta,
aurkaratze-idazkiak aurkeztu edo ez, auzitegiak bestelako izapidetzerik gabe
ebatziko du —beraz, ez dago frogarik— auto bidez 5 eguneko epean (PZLren
453.2 art.). Bi helegite hauetariko edozein ebazten duen autoaren kontra ez da
errekurtsorik aurreikusten, legeak berariaz bestelakorik ez badio behintzat (LPLren
184.2 eta 185. 2 art. eta PZLren 454. art.)341.
337. Desberdinketa hau ez da gertatzen arlo zibilean, PZLk berraztertze-errekurtsoa bakarrik
jasoz, errekurritutako probidentziak eta autoak organo pertsona bakarrekoek edo anitzekoek ematea
berdin izanik (PZLren 451. art.). Horrela, Cabeza Pereiro, J., Rabanal Carbajo, P.-ren hitzetan, El
recurso de reposición y súplica en el Orden Social, Aranzadi, Iruñea, 2003, 53. or., argi geratzen da
bi helegite horien arteko desberdinketak zentzurik ez zuela. Hala ere, legegileak prozesu zibilerako bi
helegiteak batzean ez du berdina aurreikusi lan-ordenarako.
338. Erregu-errekurtsoa izapidetze hutsekoak ez diren probidentzien kontra bakarrik jar daiteke,
beraz, a sensu contrario, izapidetze hutsekoen kontra ezin jar daiteke (LPLren 185.1 art.).
339. Hitzezko ebazpenen kontra ezin daiteke errekurtsorik jar, azken sententzia errekurritzen den
kasurako protesta egiteko askatasuna salbu [LPLren 89.1 b) art.].
340. Hau doktrinak asko kritikatzen du, beste arrazoi batzuen artean, LPLk bi helegiteak mantentzen dituen bitartean, PZLk bakarrik berraztertze-errekurtsoa arautzen duelako. Aipatutako kritika
jasotzen du, askoren artean, Casas Baamonde, M. E.-k, “La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el
sistema de recursos en el orden jurisdiccional laboral”, Relaciones Laborales, 2001/1 bol.
341. Erregutze-errekurtsoa aztertzean ikusiko denez, berraztertzea ebazten duten zenbait egileren
kontra bai jar daiteke helegitea (LPLren 189.2 eta 4 art.). Gauza bera esan daiteke erregua ebazten
duten zenbait egileren gainean, eta beren kontra kasazioa jar daiteke (LPLren 204.2 eta 3 art.).
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7.3. LAN-PROZESUKO HELEGITE ARRUNT BAKARRA:
KEXA-ERREKURTSOA
Kexa-helegitea beste helegite nagusi baten osagarria edo menpekoa da. Berehala
ikusiko denez, erregutze-errekurtsoa edo kasazio-helegitea (biak debolutiboak)
jartzeko, lehenengo aurkaratu nahi den ebazpena eman duen auzialdiko organo
jurisdikzionalaren aurrean (iudex ad quo) prestatu behar dira, eta hark prestaketa
ukatzen badu, goiko organoak (iudex ad quem) ezin izango du helegitea ezagutu.
Gauzak horrela, kexa-errekurtsoak goiko organo jurisdikzionalaren (iudex ad
quem) esku jartzen du erregutze-errekurtsoa edo kasazio-helegitea jartzeari egindako kontrola, eta hala dagokionean, errekurritutako ebazpena eman zuen organoak
(iudex ad quo) errekurtso horien prestaketari eman dion ukapena342. Horrela
ulertzen da azken biei helegite nagusi deritzen bitartean, kexakoari osagarri,
instrumental edo subsidiario deitzea. Edozein kasutan, egindako deskribapenak
helegite honen ezaugarriak agerian uzten ditu. Debolutiboa eta arrunta da. Gainera
zein ebazpenen kontra jar daitekeen ere erraz asko atzeman daiteke: Gizarte
Epaitegi batek emandako erregutze-errekurtso baten aurkezpena onartzen ez duen
autoaren (LPLren 193.2 eta 3 art.) eta kasazio-errekurtso arruntaren edo doktrina
bateratzeko kasazio-errekurtsoaren prestaketa ukatzen duen Justizia Auzitegi
Nagusi bateko lan-aretoak edo Auzitegi Nazionalak emandako autoaren kontra
(LPLren 207.2 eta 3 eta 220. art.).
Helegite honen izapidetzeari so eginez, LPLk bakarrik dio «beren ardurapeko
kexu-errekurtsoak izapidetzean, Justizia Auzitegi Nagusietako Gizarte Arloko Salek,
edo, kasuaren arabera, Auzitegi Goreneko Gizarte Arloko Salak, Auzitegi Gorenean kexu-errekurtsoa jartzeari buruz Prozedura Zibilaren Legeak dioenari jarraituko diote beti» (LPLren 187. art.). Beraz, beste behin ere, PZLra egindako igorpen
bat da hau, zehazki bere 494. eta 495. artikuluetara egindakoa. Bi artikulu horiek
jasotzen duten eraentza juridikoaren gainean, lehenbizi, kexa-helegitea lehentasunez izapidetzen eta ebazten dela azpimarratu behar da (LPLren 494. art.). Gainera,
prestaketa galdatzen duen helegite debolutiboa den heinean, ad quo organoaren
aurrean prestatzen da (Gizarte Epaitegia, Justizia Auzitegi Nagusia edo Auzitegi
Nazionala), eta bost eguneko epean errekurritutako autoaren kontra berraztertze edo
erregu helegitea jartzen da, eta onartzen ez den kasurako, bi ebazpenen testigantza
eskatzen da. Auzitegiak berraztertzea onartzen ez badu, hurrengo bost eguneko
epean alderdi interesatuari testigantza emateko aginduko du. Testigantza hori
ematen denetik hurrengo 10 eguneko epean343, eskatu duenak kexa-helegitea jarri
beharko du organo eskudunaren aurrean (Justizia Auzitegi Nagusia edo Auzitegi
Gorena) (iudex ad quem), eta horretarako, lortutako testigantza aurkeztuko du.
342. Helegite honek berrikuspen bat bilatzen duela argi geratzen da. Horrela azpimarratzen du
González Crespo, M. A.-k, La inadmisión de los recursos en el proceso laboral. El recurso de queja,
Instituto Valenciano de Estudios Sociales, Valentzia, 1997, 16. or.
343. Idazkari judizialak zainduko du epe hau.
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Organo horrek 5 eguneko epean ebatziko du helegitea auto bitartez. Auto horren
gainean bi ohar. Batetik, haren kontra ez dago helegiterik jartzerik. Bestetik,
errekurtsoaren ukapena egokitzat edo desegokitzat joko du. Lehenengo kasuan,
autoa ad quo organoari jakinarazteko aginduko du espedientean jasoa gera dadin,
eta bigarrenean, aipatutako organo horri izapidetzearekin jarraitzeko aginduko dio
(PZLren 495. art.).
7.4. LAN-PROZESUKO EZOHIKO HELEGITEAK EDO
HELEGITE BEREZIAK
7.4.1. Sarrera. Erregutze-errekurtsoari eta kasazio-errekurtsoari
aplikagarri zaizkien xedapenak
LPLk, erregutze-errekurtsoa (LPLren 188.-202. art.), kasazio arrunteko errekurtsoa (LPLren 203.-215. art.) eta doktrina bateratzeko kasazio-errekurtsoa arautu
ondoren, guztientzat aplikagarri diren xedapen batzuk jasotzen ditu (LPLren
227.-233. art.). Haietan sakondu aurretik, ezinbestekoa da xedapen komun hauei
erreparatzea. Sei dira:
1. Gordailua: langileak edo haien kausadunak, gizarte-segurantzako eraentza
publikoko onuradunak, estatua, autonomia-erkidegoak, udal-erakundeak eta
haien menpeko organismoak eta doako justiziarako onura aintzatetsia dutenak
salbu, helegite berezi bat jarri nahi duen edonork gordailu bat jarri behar du,
150 eurokoa erregutze-errekurtsoan eta 300 eurokoa kasazioan344. Gordailua
helegitea jarri aurretik jarri behar da, BBVA banketxean epai-organo guztiek
duten gordailu eta kontsignazioen kontuan (LPLren 227. art.).
Gordailu hori kontsignatzea, haren faltari ezkontzen zaizkion ondoreei erreparatuz —sententzia irmo bihurtuko da (LPLren 193.3 eta 209. art.)—, benetako
presupostu prozesala dela aitortu behar da345.

344. Zenbateko hauek Gobernuak alda ditzake (LPLren 2 XG).
345. Horrela, Gómez de Liaño, F., Álvarez de Linera, S., Pérez-Cruz Martín, A. J., Roca Martínez, J. M., Hernández Galilea, J., Iglesias García, C., Derecho procesal laboral, op.cit., 364 or. eta
Álvarez Sacristán, I., “La consignación para recurrir en el orden social y el problema de los intereses”, Actualidad Laboral, 1997/17 zk. Kontsignazio hori egiteko betebeharra enpresaburuari bakarrik jartzea —ez langileari— lan-prozesuaren babes-helburuari erreparatuz justifikatzen da. Elementu hau azpimarratzen du Durán López, F.-k, “El principio de igualdad en las relaciones laborales: la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, ZZAA (Koor. Moreno Catena, V.), Problemas actuales
de la Justicia. Homenaje al Profesor Gutiérrez-Alviz y Armario, op.cit., 804. or. KAk berak kontsignatzeko betebeharra konstituzionala dela esateko aukera izan du hainbat sententziatan, eta betiere,
betebehar hori langileen eta ugazaben arteko berdintasuna bermatzeko tresna dela azpimarratu du:
KAE 3/1983, urtarrilaren 25ekoa, KAE 65/1983, uztailaren 21ekoa, KAE 95/1983, azaroaren 14koa
eta KAE 104/1983, azaroaren 23koa.
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Errekurtsoa ebazten duen sententziak gordailuaren gaineko pronuntziamendu
bat izango du, eta onartzen ez badu, hura Altxor Publikoan sartzeko aginduko
du (LPLren 227.3 art.), eta kontrako kasuan, itzultzeko (LPLren 201.1 eta 3
eta 226.2 art.).
2. Kondenaren zenbatekoaren kontsignatzea: aurkaratutako sententziak zenbateko bat ordaintzera kondenatzen duenean, errekurtsogileak —doako justiziarako onura duen kasua edo aipatutako gordailua egitetik salbuetsita dauden
erakunderen bat ez bada— beharrezkoa izango du aipatutako banketxeko
kontuan zenbateko hori kontsignatu duela frogatzea, erregutze-errekurtsoa
iragartzean edo kasazio-errekurtsoa prestatzean (LPLren 228. art.)346.
Kontsignazio horren faltaren ondoreei erreparatuz gero (LPLren 193.2 eta 3
eta 207.2 eta 3 art.), beste presupostu prozesal bat da hau.
Helegitea ebazten duen sententziak, kontsignazioaren inguruko pronuntziamendua ere jasoko du (LPLren 201.2, 202.1 eta 2, 214.1 eta 2, 215 eta 226.3
art.)347.
3. Letratuaren laguntza: alderdiek abokatuaren laguntza derrigorrezkoa dute
helegiteak jartzeko, ez erremedioak aurkezteko (LPLren 21.1 art.). Legegilearen erabaki hori lan-prozesuaren fase honen konplexutasunari —jada, ez

346. Horrela aintzatesten dute hauek: KAE 622/1984, urriaren 31koa eta KAE 30/1994, urtarrilaren 27koa. Posible da kondenaren zenbatekoa dirutan kontsignatzeaz edo banketxeko abalaz gain
beste bide batzuen bitartez bermatzea, hipoteka kasu. Azken aukera defendatzen du Ferrere Muñoz,
J. B.-k, “Sobre la obligación de aseguramiento de la cantidad objeto de condena a los efectos de los
recursos de suplicación y casación en el procedimiento laboral”, La Ley, 1994/2 bol, KAren jurisprudentziari (KAE 30/1994, urtarrilaren 27koa, Garzás Molina, M. F.-k, “Requisitos de acceso al recurso
de suplicación: el aval o consignación del importe”, Revista Española de Derecho del Trabajo,
1995/72 zk. komentatua) eta KZren 1855. artikuluari erreparatuz. Ildo beretik: KAE 31/1983,
apirilaren 27koa, KAE 100/1983, azaroaren 18koa eta KAE 5/1988, urtarrilaren 21ekoa. Hala ere,
oraintsuko jurisprudentziak (KAE 64/2000, martxoaren 13koa) legeak arautzen ez duen bermerik ez
onartzeak epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea ez duela urratzen adierazten du.
347. Montero Aroca, J.-rekin, “La consignación del importe de la condena y el derecho a los
recursos devolutivos en el proceso laboral”, Actualidad Laboral, 1994/25 zk., eta Introducción al
proceso laboral, op. cit., 318. or., kontsignazio honi lau helburu egotzi behar zaizkio: (1) luzamenduko helegiteak ekiditen ditu, (2) errekurritutako sententziaren betearazpena, berretsia bada, bermatzen
du, (3) prebentziozko bahitura ordezkatzen du, kautelazko neurri gisa, eta (4) behin-behineko betearazpena errazten du. Edozein kasutan, helegite berezi horien seriotasuna bermatzen du. Kontsignazioaren xede horiek guztiak komentatzen ditu Barrio Calle, M. A.-k, “Consignaciones (en sentido
amplio) del importe de la condena para recurrir en suplicación”, Relaciones Laborales, 1995/2 bol.
Xede hauei erreparatuz, gordailua egin beharrak edo kontsignazioa aurkeztu beharrak ez dute EKren
24. artikulua urratzen. Horrela argudiatzen dute Armenta Deu, T.-k, “El derecho a los recursos: su
configuración constitucional”, op.cit.; Vegas Torres, J.-k, “Sobre el requisito de consignación del
importe de la condena para recurrir en el orden laboral”, Revista Española de Derecho del Trabajo,
1988/34 zk. eta Plaza Golvano, S.-k, Depósitos y consignaciones para recurrir en el proceso laboral,
Tirant lo blanch, Valentzia, 2002, 14. or.
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da ahozkoa— eta errekurtsogileen babes eraginkorrari egotzi behar zaizkie.
Letratua agertuz edo idatziz izendatuko da (LPLren 229.2 art.), erregutzeerrekurtsoan, Gizarte Epaitegiaren aurrean, helegitea iragartzen den mementoan; eta kasazio-errekurtsoan, jatorriko gizarte-arloko salan errekurtsoa
prestatzeko epearen barruan izendatzen bada, edo Auzitegi Goreneko Gizarte
Arloko Salan, epatze-epearen barruan izendatzen bada (LPLren 229.1 art.).
Ordezkaria berariaz izendatu ezean, abokatuak bere defendatua defendatu ez
ezik, ordezkatu ere egiten duela ulertuko da (LPLren 229.3 art.).
Errekurtsogileak berariaz abokatua izendatzen ez badu, eta langile bat edo
doako justiziaren onura duen enpresaburu bat bada, Gizarte Epaitegiak ofizioz
izendatuko dio, errekurtsoa iragartzeko epea amaitzen den egunaren biharamunean erregutze-helegitearen kasuan. Kasazio-helegitean, Auzitegi Goreneko Laugarren Salak epatze-epea amaitzen den egunaren biharamunean
izendatuko dio (LPLren 229.4 art.)348.
4. Dokumentu berriak: alderdiek ezin izango dute, erregutze-errekurtsoaren
kasuan Justizia Auzitegi Nagusiko lan-aretoan, eta Auzitegi Goreneko gizartearetoan kasazio-helegitearen kasuan, jarduketetan jaso gabeko agiririk
aurkeztu, ezta egitaterik alegatu ere. Arau nagusi horrek bi salbuespen ditu
erregutze-errekurtsoari eta kasazio arruntari (ez, doktrina bateratzekoari) aplikagarriak: errekurtsogileak PZLren 506. artikuluak aipatzen dituen agirietarikoren bat edo oinarrizko eskubide bat urratzea galarazteko behar diren irizpide-elementuak dituen idazki bat aurkezten badu, aretoak, kontrako alderdiari
3 eguneko epean entzunez, hurrengo bietan dagokiona erabakiko du, helegiterik onartzen ez duen auto motibatu baten bitartez (LPLren 231. art.)349.
348. Ofiziozko abokatu honi jarduketak emango zaizkio erregutze-errekurtsoa jarri edo kasazioerrekurtsoa formaliza dezan, 10 edo 20 egunen epean, hurrenez hurren. Epe horiek zabalduko dira
jarduketak salaren idazkaritzan eskuragarri dituela jakinarazten zaion egunetik (LPLren 230.1 art.).
Ofiziozko abokatu horrek errekurtsoa bidezkoa ez dela uste badu, idatziz azaldu beharko du 3 eguneko
epean, bere iritzia argudiatu gabe. Kasu horretan, hurrengo bi egunen barruan, letratu berria izendatuko da, eta hark, aurrekoak bezala, helegitea bidezkoa ez dela uste badu —idatziz, 3 eguneko epean
azaldu beharko du— horren berri emango zaio alderdiari, hurrengo hiru egunen barruan, hala desio
badu, nahi duen abokatua izenda dezan. Hark legeak adierazitako epean helegitea formalizatu
beharko du. Hiru eguneko epe horretan emango dio epaitegi edo salari abokatuaren izendapenaren
berri alderdiak, eta organo jurisdikzionalak jarduketak izendatutako abokatuari ematea erabakiko du.
Jarduketak idazkaritzan geratuko dira bere eskura. Bestelako kasuan, errekurtsoaren izapidetzari
bukaera emango zaio (LPLren 230.2 art.). LPLk berariaz ohartarazten du, ofizioz izendaturiko
abokatuak, aipatutako 3 egunen epean, jarduketak itzultzen ez baditu, errekurtsoa bidezkoa ez dela
adieraziz, hura jartzera behartuta egongo dela (LPLren 230.3 art.).
349. Bi iruzkin eta ondorio bat. Salbuespenak doktrina bateratzeko kasazio-errekurtsoan ez dira
aplikatzen dokumentuek eta alegazioek ebazpen judizialaren zentzua alda dezaketen egitateei egiten
dietelako erreferentzia. Horrela, Montero Aroca, J., Introducción al proceso laboral, op.cit., 322. or.
Bere alde, AGE 1991-X-22 (AB 7668) eta AGE 1992-VII-20 (AB 5634). Hala ere, geroago AGEk
2000-I-5 (AB 916) manu hau kokatzen den tokia dela eta doktrina bateratzeko kasazio-errekurtsoan
ere aplikagarri dela mantentzen du. Edozein kasutan, LPLren 231. art. hau bakarrik aplikatu ahalko
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5. Helegiteen metaketa: kasuan kasuko gizarte-aretoari (Justizia Auzitegi Nagusikoa, zein Auzitegi Gorenekoa), ofizioz zein alderdiaren eskariz, izapidetzen
ari diren errekurtsoen metaketa agintzeko ahalmena aintzatesten zaio, bozketa
eta epaitzarako eguna edo ikustaldirako eguna izendatu baino lehen eta betiere
objektu bera badute eta alderdietako bat guztietan bera bada. Auto motibatu
baten bitartez agindu baino lehen, aretoak entzunaldia emango die errekurtso
horietan agertu diren alderdiei bost eguneko epe erkide eta bakarrean metaketa emateko betekizunak ematen diren baieztatzeko (LPLren 232. art.).
Pilaketa erabaki ondoren, helegite guztiak batera eztabaidatu eta ebazpen
berean ebatziko dira (LPLren 35. art.).
6. Kostuak: arau orokor legez, eta doako laguntza juridikorako eskubidea aintzatetsia duen kasua salbu, errekurtsoa galdu duen alderdiari ezarriko dizkio
sententziak kostuak. Kostuen barruan sartzen da kontrako alderdiak errekurtsoan izan duen abokatuaren zerbitzu-saria, 600 eurora arte erregutze-errekurtsoetan eta 900 eurora arte kasaziokoetan. Arau orokor honek salbuespen bat
du: gatazka kolektiboei buruzko prozesuetan, alderdi bakoitzak bere gain hartuko ditu bere eraginez sortutako kostuak, nahiz eta salak errekurtsoa ausarkeriaz jarri duen alderdiari ezar diezazkiokeen guztiak (LPLren 233. art.).
7.4.2. Erregutze-errekurtsoa
Lan-prozesuan bakarrik agertzen den helegite hau, berezia edo ezohikoa eta
debolutiboa da. Bakarrik legeak berariaz jasotzen dituen kariak ematen direnean
aurkez daiteke (LPLren 188.2 eta 189. art.) eta aurkaratutako ebazpena eman zuen
Gizarte Epaitegian prestatu ondoren (iudex ad quo), dagokion Justizia Auzitegi
Nagusiaren aurrean jartzen da (iudex ad quem) (LPLren 188.1 art.). Errekurtso
zaio doktrina bateratzeko kasazioari LPLren 217. artikuluak galdatzen duen kontraesana emanez
gero. Horrela, xedatzen du AGEk 2002-VII-18 (RA 9343). Gainera, erreferentzia aurreko PZLri egiten zaiola ulertu behar da, egungo PZLren 270. artikuluari egina, alegia: demanda edo demandaren
erantzuna eta geroko dokumentuak, edo aurrekoak, betiere haien berri izan ez bada, edo lortu ezin
izan ziren haiek baldin eta zein artxibo edo tokitan zeuden adierazi bazen. Aukera hori komentatzen
du aurreko PZLren gainean, Rodríguez Ojeda, J. J.-k, “Aportación de documentos probatorios en el
recurso de suplicación”, Actualidad Laboral, 1997/2 zk. Oso garrantzitsua da Sampedro Corral, M.rekin, “La revisión de hechos probados en los recursos de suplicación y casación. Normas comunes
sobre aportación de documentos en los recursos de suplicación y casación”, ZZAA (Zuz. Agustí
Juliá, J.), La prueba en el proceso laboral, op.cit., 321. or., zehaztea nahiz eta legea bakarrik dokumentuez mintzo den (LPLren 231. art.), ezin dela inolako frogabiderik aurkeztu. Muga horrekin
helegite horiek bigarren auzialdi bihurtzea ekidin nahi da. Puntu horretan indar egiten du Sempere
Navarro, A.V.-k, “Presentación excepcional de escritos en suplicación o casación”, Justicia Laboral,
2002/9 zk. Ondorio gisa, Martínez Girón, J.-rekin, “La prueba en los recursos laborales
(interpretación y alcance del art. 231 de la Ley de Procedimiento Laboral)”, ZZAA, La prueba en el
proceso laboral, vol. II, Estudios Jurídicos Cuerpo de Secretarios Judiciales, Madril, 1998, 547. or.,
LPLren 231. artikulu honek erregutze- eta kasazio-helegiteen berezitasuna edo ezohikotasuna matizatu edo salbuetsi egiten duela azpimarratu behar da, froga berriak ekartzeko aukera ematen duelako.
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berezia den heinean, Justizia Auzitegi Nagusiak bere botereak mugatuak ditu:
aurkaratzean alegatutako karia aztertzera mugatuko da, eta auzialdian eztabaidatutako guztia ezingo du berriro aztertu.
Helegite hau Gizarte Epaitegiek ematen dituzten sententzien kontra, beraien
izaera edozein izanda ere350, eta hiru motatako autoren kontra jar daiteke: (1)
gizarte-arloko epaitegiek sententziaren betearazpenean emandako autoen aurka
jarritako berraztertze-errekurtsoa ebazten duten autoak —erregutze-errekurtsoa jar
zekiokeena izanik betiere exekuzio-sententzia—, baldin eta autook auzian eztabaidatu gabeko funtsezko puntuak ebazten badituzte, edo sententzian erabaki ez
direnak edo exekutatzekoarekin kontraesanean daudenak351; (2) inhibitzeko errekerimenduari ezezkoa ematen zaiola adierazten duten autoak, baldin eta auzia, artikulu honetan ezarritakoaren arabera, erregutze-errekurtso bidez aurkara daitekeena
bada352, eta (3) demanda aurkeztu eta jarraian epaileak gaiaren aldetik eskumenik
350. LPLk 189. artikuluan bertan arau orokor honentzat salbuespenak aurreikusten ditu. Horrela,
ezin daiteke helegite hau jar honako hauei buruzko prozesuetan: (1) oporren daten gainekoetan, (2)
edoskitze-baimenen eta familia-arrazoiengatik lanaldia murrizteko baimenen orduak eta egunak
zehaztekoetan, (3) hauteskunde-gaiei buruzkoetan, (4) lanbide-sailkapenari buruzkoetan, (5) oso
larria ez den hutsegiteagatiko aurkaratzekoetan edo judizialki berretsia izan ez den falta oso larrien
aurkaratzekoetan, eta (6) 1.803 euroko zenbatekoa —Gobernuak alda dezakeen zenbatekoa (LPLren
2. XG)— baino gutxiagoko erreklamazioetan emandako sententzien kasuan. Hala ere, azken muga
ekonomiko horri legeak salbuespenak ezartzen dizkio, edozein kasutan —nahiz eta aipatutako zenbatekora heldu ez— helegitea jar daiteke kasu hauetan: (1) kaleratzeagatiko prozesuetan, (2) erreklamazio metatuen nahiz metatu gabeen gaineko prozesuetan, auzigaiak langile edo Gizarte Segurantzaren onuradun guztiei edo askori eragiten dienetan, betiere eragin hori nabarmena bada edo epaiketan alegatua eta frogatua izan bada, edo alderdi guztiek onartua bada gaiaren orokortasuna, (3) Gizarte
Segurantzaren prestazioak —langabezia barne— jasotzeko eskubidea aitortzeari edo ukatzeari buruzko
prozesuetan, eta aplikatzekoa den elbarritasun-mailari buruzkoetan, (4) prozedurazko funtsezko
hutsegite bat edo derrigorrezko aurretiazko adiskidetze-ahalegina egin ez izana zuzentzea xede duten
erreklamazioak ebazten dituzten sententzien kontra, betiere erreklamazioa denbora eta forma egokian
formulatu bada eta babes-gabezia sortu bada, (5) gaiaren edo materiaren arabera epaitegiak eskumena
duen edo ez erabakitzen duten sententzien kontra. Auziaren edukia erregutze-errekurtsoaren
esparrutik kanpokoa bada, sententziak eskumenaz bakarrik erabakiko du. Tokiaren arabera epaitegi
batek eskumena duen edo ez erabakitzen duten sententzien kontra bakarrik jarri ahalko da erregutzeerrekurtsoa erreklamazioa 1.803 eurokoa baino gehiagokoa bada, eta (6) gatazka kolektiboei buruz,
hitzarmen kolektiboen aurkarapenari buruz, sindikatuen estatutuen aurkarapenari buruz eta askatasun
sindikala eta gainerako oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak babesteari buruz emandako
sententzien kontra.
351. Beraz, aurretik bi auto egotea galdatzen da, betearazpenezko materiala eta berraztertzea
ebazten dutenak. Auzian eztabaidatu gabeko funtsezko puntuek, sententzian ez erabakiek edo exekutatzekoarekin kontraesanean daudenek zer esan nahi duten azaltzen du Lorenzo de Membiela, J. B.-k,
“Recurribilidad en la ejecución definitiva y provisional de sentencias de despido”, Revista General
del Derecho, 2000/672 bol.
352. Kari edo arrazoi hau PZLk zeharka indargabetu duela ulertu behar da, hark inhibizioaren
ondoriozko eskuduntza-arazoa ezabatu baitu. Horrela defenditzen du, beste askoren artean, Moliner
Tamborero, G.-k, “Incidencia de la LEC 2000 en el sistema de recursos de la Ley de Procedimiento
Laboral”, Tribuna Social (Revista de Seguridad Social y Laboral), 2001/130 zk.
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ez duela adierazten duen ebazpenaren aurka jarritako berraztertze-errekurtsoa
ebazten duten autoak (LPLren 189. art.).
Helegite hori jartzeko arrazoiak edo kariak —aldi berean, bere xede— legeak zehaztutako ondoko hiru hauek bakarrik izan daitezke (LPLren 191. art.): (1)
formaren urraketa dela-eta, jarduketak babes-gabezia eragin duten prozeduraren
arauak edo bermeak urratu zireneko egoerara itzultzea eskatzea; (2) frogatutzat
emandako egitateak berrikustea, egindako agiri-frogen eta peritu-frogen argitan,
eta (3) arau substantiboen edo jurisprudentziaren urratzeak aztertzea. Posible da
helegitea kari bat baino gehiago alegatuz jartzea, eta «legeak xedatzen dituen
ordenan aurkeztu beharko dira betiere»353.
Alegatutako karia edo arrazoia edozein izanda ere, prozedura bera da.
Horrela, eta helegite debolutiboa den heinean, bi fase desberdintzen dira haren izapidetzean: ad quo epaitegi sozialaren aurrean prestaketa eta ad quem auzitegiaren
aurrean jartzea (dagokion Justizia Auzitegi Nagusia).
Helegitearen iragarpena ahoz egiten da, gizarte-epaitegiaren aurrean sententzia jakinarazten den egunetik zenbatuta hurrengo bost eguneko epean, eta horretarako nahikoa da errekurtsoa jartzeko asmoa erakustea alderdiak edo haren abokatu edo ordezkariak, edo aipatutako edonor esandako epean aurkaratu nahi den
ebazpena eman zuen epaitegian agertzea edo hari idazki bat igortzea (LPLren
192.1 art.). Nahiz eta iragarpena alderdiak berak edo haren abokatuak edo ordezkariak egin ahal izan, helegiteko abokatuaren defentsa derrigorrezkoa da (LPLren
21.1 eta 229. art.)
Iragarpenean epaitegiak hiru aukera ditu:
1. Helegitea denborari eta formari dagokienez era egokian aurkeztu bada, eta
ebazpena erregutze-errekurtsoaren bidez errekurritu badaiteke, errekurtsoa
prestatutzat jo ondoren probidentzia bat emango du. Jarduketak izendaturiko
abokatuaren esku jartzeko aginduko du, hark entzunaldi baten epean jaso
ditzan eta entzunaldi horren muga-egunetik aurrerako 10 egunen barruan
errekurtsoa jar dezan. Epe horrek aurrera egingo du, abokatuak bere esku
utzitako jarduketak noiznahi jaso (LPLren 193.1 art.).
2. Aurkaratutako ebazpena erregutze-helegitearen bitartez ezin bada errekurritu,
errekurtsogileak kontsignazioa egiten ez badu edo kondenaren zenbatekoa
ziurtatzen ez badu, edo errekurtsoa epe barruan iragartzen ez bada, gizarteepaitegiak auto bat emanen du errekurtsoa prestatu edo iragarri gabekotzat
jotzeko (LPLren 193.2 art.).

353. Hitzez hitz Fernández Bustillo, J. A.-k, “El sistema de recursos en la jurisdicción social”,
Iuris: Actualidad y práctica del Derecho, 2000/42 zk.

Epaileen ebazpenen aurkaratzea. Helegiteak lan-prozesuan

179

Azkenik, (3) iragarpenean konpongarriak diren akatsak edo hutsak badira
—behar den dirua ez kontsignatzea edo segurtatzea, helegiteko derrigorrezkoa
den gordailuaren ziurtagiria ez aurkeztea edo errekurtsoa iragartzen duenak
beharrezko ordezkaritza ez egiaztatzea—, epaileak alderdiari egoki deritzon
epea emango dio, gehienez 5 egun, aurkeztu gabeko agiriak aurkez ditzan edo
atzemandako akatsak zuzen ditzan. Akatsak edo hutsuneak konpontzen ez
badira, magistratuak auto bat emanen du helegiteari bukaera emateko, eta
ondorioz, sententzia irmo bihurtzeko. Auto horren kontra kexa-helegitea jar
daiteke (LPLren 193.3 art.).
Behin helegitea onartuta, errekurtsogileak 10 eguneko epea du errekurtsoa
jartzeko aurkaratutako ebazpena eman zuen Gizarte Epaitegiaren aurrean. Idatziz
aurkezten da, eta idazkian era zehatz eta argian haren oinarri diren arrazoia edo
arrazoiak azalduko dira 354 , haren egokitasuna eta oinarriak arrazoituz, eta
urratutzat ematen diren ordenamendu juridikoaren arauak edo jurisprudentzia
aipatuz, edo hala dagokionean, zer dokumentu edo peritu-froga direla-eta eskatzen den frogatutako egitateak berrikusiz. Era berean, Justizia Auzitegi Nagusiaren gizarte-arloko sala dagoen hiriko helbide bat eman beharko dute jakinarazpenetarako (LPLren 196. art.). Idazki horren alderdi demandatu adina kopia
aurkeztuko dira (LPLren 194. art.), eta beste behin, magistratuak hiru aukera ditu:
1. Epe eta forma egokian aurkeztuta, probidentzia bat emango du helegitea onartzeko. Magistratuak bi eguneko epean kontrako alderdiari edo alderdiei helaraziko die errekurtsoa, eta horiei 5 eguneko epe bakarra emango die aurkaratzeko. Behin epe hori amaituta, aurkarapen-idazkiak aurkeztuak izan edo
ez355, jarduketak Justizia Auzitegi Nagusiko gizarte-arloko salari igorriko
zaizkio, errekurtsoarekin eta aurkarapen-idazkiekin batera, hurrengo bi egunen
barruan.
2. Bigarren aukera moduan, magistratuak akats edo hutsune konpongarriak atzematen baditu, auto bat emango du eta haiek konpontzeko epe bat aintzatetsiko

354. Aipatu gisa, alegatutako karia edo kariak Justizia Auzitegi Nagusiari egindako eskariarekin
bat etorriko dira. Formaren urratzea alegatzen bada, burututako mementotik jardundakoaren deuseztasuna eskatuko da eta jarduketak ordura arte atzeratzea. Praktikatutako dokumentu edo aditufrogekin bat egitateen berrikuspena alegatzen bada edo arau substantiboen edo jurisprudentziaren
urratzea, aurkaratutako ebazpena osorik edo zati batean ezeztatzeko eta demanda onartzen edo
ukatzen duen beste bat emateko eskatuko da.
355. Idazki honetan formak errekurtso-jartzekoan baino garrantzi gutxiago du. Horrela mantentzen dute Cavas Martinez, F.-k, El recurso de suplicación, Comares, Granada, 2000, 270. or. eta Moliner Tamborero, G.-k, El recurso laboral de suplicación, Deustu, Bilbo, 1991, 101. or. Aurkaratzeidazkian abokatuak helegiteari aurre egingo dio, eta salbuespen prozesalak eta materialak aurkezten
ditu. Idazki horrek bi betekizun besterik ez du bete behar: abokatuaren sinadura (LPLren 21.1 eta
229. art.) eta Justizia Auzitegi Nagusiaren egoitzan helbide bat adieraztea (LPLren 196. art.). Biak
ahaztea da konpongarria.
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du (LPLren 195. art.)356. Ez badira konpontzen, helegitea ez da onartuko, eta
aurkaratutako sententzia irmo bihurtuko da. Behin akats eta hutsuneak
konponduta, aurreko zenbakian adierazitako urratsei jarraituko zaie.
3. Eta azken aukera gisa, magistratuak auto bat emango du idazkia ez onartzeko,
legeak galdatutako betekizunak ez betetzeagatik. Kasu horretan, errekurritutako ebazpenaren irmotasuna adieraziko du.
Jarduketak jaso ondoren, Justizia Auzitegi Nagusiko gizarte-aretoak konpongarriak diren akats edo hutsuneak atzematen baditu, alderdiari egoki deritzon epea
emango dio —inoiz ez 8 egun baino gehiago— ahaztutako dokumentuak helarazteko edo atzemandako akatsak konpontzeko. Horrela egiten ez bada, aretoak
auto bat emango du helegitea ez onartzeko eta errekurritutako ebazpenaren irmotasuna adierazteko. Jarritako gordailua itzuliko da eta jarduerak ad quo epaitegiari
igorriko zaizkio (LPLren 197. art.)357. Aretoak helegitea uka dezake, errekurtsogileari entzunez betiere, funtsean berdinak diren kasuetan edukiari dagokionez
beste errekurtso batzuk ezetsi baditu (LPLren 198.1 art.). Helegitea onartuta, aretoak 10 eguneko epean emango du sententzia358. Horren berri emango zaie alderdiei eta Justizia Auzitegi Nagusiko Fiskaltzari (LPLren 199.1 art.). Jakinarazpen
horretatik 10 eguneko epea zabaltzen da doktrina bateratzeko kasazio-errekurtsoa
prestatzeko. Horrela egiten ez bada, aretoak sententziaren irmotasuna adieraziko
du eta jarduerak dagokion epaitegiari itzuliko dizkio hark betearaz ditzan (LPLren
199.2 art.).

356. LPLk ez du xedatzen zein akats edo hutsune diren konpongarriak eta zein ez. Montero
Aroca, J.-rekin, Introducción al proceso laboral, op.cit., 313. or., akats konponezin bakartzat jotzen
da idazkia aurkezteko 10 eguneko epea ez betetzea. Antzeko eran, Espinosa Casares, I.-k, Técnica
del recurso de suplicación, Aranzadi, Iruñea, 1998, 190. or., konpongarria aurkezte-idazkiaren forma
dela esaten du, inoiz ez denbora-akatsak.
357. Auto honen kontra erregu-errekurtsoa bakarrik jar daiteke. Erregu-errekurtso horrek ez du
inola ere zentzurik ebazpena irmo bihurtzen bada!
358. Sententziako erabaki nagusia helegitean alegatutako kariaren araberakoa izango da (LPLren
191. art.). Formaren urratzea alegatu bazen [LPLren 191 a) art.] eta sententziak onartzen ez badu,
errekurritutako sententzia berretsi egingo da; alderantziz, kari hau onartzen bada, salak, arazoaren
mamian sartu gabe, jarduketak urratzea eman zen mementoan zeuden egoerara atzeratzea aginduko
du. Urratzea ahozko epaiketan gertatu bada, jarduketak hura deitu zen arte atzeratuko dira, beraz,
ahozko epaiketa errepikatuko da (LPLren 200. art.). Beste bi karietako edozein alegatu bada, sententziak onartzen ez baditu, errekurritutako sententzia baietsiko da, baina onartzen baditu, errekurritutako sententzia osoa edo bere zatiren bat deuseztatu egingo da eta salak mamia ebatziko du. Gainera,
sententziak erabaki osagarriak izan ditzake gordailua, kostuak, kontsignazioak… ebatziz (LPLren
201. eta 202. art.). Erabaki osagarri horietan sakontzen du Rodríguez Ojeda, J.-k, “Pronunciamientos
accesorios de las sentencias recaídas en los recursos de suplicación y casación: costas judiciales y
destino de los depósitos y consignaciones como ineludibles disposiciones comunes a ambos recursos”, Actualidad Laboral, 1998/23 zk.
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7.4.3. Kasazio arruntaren helegitea
Frantziar jatorria duen errekurtso hau, berezia edo ezohikoa eta debolutiboa
da, auzialdi bakarrean Justizia Auzitegi Nagusietako gizarte-aretoek eta Auzitegi
Nazionaleko gizarte-aretoak emandako ebazpenen kontra jartzen da eta Auzitegi
Goreneko laugarren aretoak ebazten du (LPLren 203. art.).
Kasazioan errekurritu daitezke auzialdi bakarrean 17 Justizia Auzitegi Nagusietako gizarte-aretoek eta Auzitegi Nazionaleko gizarte-aretoak emandako behin
betiko sententziak, haien zenbatekoa edozein izanda, eta bi auto: (1) sala horiek
sententziaren betearazpenean emandako autoen kontrako erregu-errekurtsoa erabakitzen duten autoak, auzian eztabaidatuak ez diren funtsezko puntuak, sententzian
erabaki gabeak edo exekutatzekoarekin kontraesanean daudenak ebazten dituztenean, eta (2) demanda aurkeztu bezain laster gizarte-salak gaia dela-eta eskumenik ez duela deklaratzen duen ebazpenaren kontra jarritako erregu-errekurtsoa
ebazten duten autoak (LPLren 204. art.).
Helegite berezia den heinean, legeak mugatutako kari edo arrazoiak alegatuz
soilik jar daiteke: (1) jurisdikzioaren egikaritzan abusua, gehiegikeria edo
gutxiegizkoa, hau da, beste epai-organo batzuei edo Administrazioari dagozkion
gaiak ezagutzeagatik edo lan-ordena jurisdikzionaleko epai-organoei dagozkienak
ez ezagutzeagatik; (2) eskuduntzarik —objektiboa, funtzionala edo lurraldeari
dagokiona— eza edo prozedura-desegokitasuna —arrunta berezia behar duenean
edo alderantziz—; (3) epaiketaren funtsezko formen urraketa, sententzia arautzen
duten arauak ez betetzeagatik —argitasun, zehaztasun, kongruentzia eta motibaziorik eza— edo egintza eta berme prozesalak eraentzen dituztenak ez betetzeagatik, betiere azken kasu horretan alderdiaren babes-gabezia egon bada; (4) dokumentuetan oinarritutako frogaren balorazio okerra, dokumentuok jarduketetan
jasotzen badira eta beste ezein froga-elementuk kontrakorik erakusten ez badu, eta
(5) eztabaidagaiak ebazteko aplikagarri diren ordenamendu juridikoko arauen edo
jurisprudentziaren arauen urraketa (LPLren 205. art.).
Kasazio-helegitearen izapidetzean bi fase desberdindu behar dira, ad quo
orga-noaren aurrean (Justizia Auzitegi Nagusia edo Auzitegi Nazionala) gauzatzen
den lehenengo prestakuntza-fase bat eta Auzitegi Gorenaren (ad quem auzitegia)
aurrean gauzatzen den bigarren bat.
Errekurtsoa aurkaratzen den ebazpena eman zuen aretoaren aurrean prestatzen da sententzia jakinarazi eta hurrengo 10 egunean, erregutze-errekurtsoa bezala
(LPLren 206. art.). Dagokion aretoak (Justizia Auzitegi Nagusi batekoa edo
Auzitegi Nazionalekoa) prestaketari erantzungo dio, (1) betekizun guztiak bete
badira, kasazio-helegitea prestatutzat ematen duen probidentzia bidez, alderdiak 15
egun balioduneko epean, bizilekua penintsulan badute, edo 20 egunekoan,
penintsulatik at bizi badira; Auzitegi Goreneko gizarte-aretoan ager daitezen
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epatuko du, eta epatzearen hurrengo bost egunen barruan jarduketak bidaliko
dizkio hari (LPLren 207.1 art.); (2) helegitea prestatu gabekotzat jotzen duen auto
motibatu bidez, baldin eta aurkaratutako ebazpena kasazioan ezin izango balitz
errekurritu, errekurtsogileak kondenak ezarritako kopurua kontsignatzeko edo segurtatzeko betebeharra urratuko balu edo helegitea dagokion epean jarriko ez
balitz359, edo (3) errekurtsogileak konpongarriak diren akats edo hutsuneak egin
dituela adierazten duen auto bidez. Azken kasuan, aretoak beharrezko denbora
emango dio, inoiz ez 10 egun baino gehiago, haiek konpontzeko. Aipatutako denboran zuzenduta, helegitea prestatutzat emango da. Kontrako kasuan, helegitearen
izapidetzeari bukaera emango zaio, eta aurkaratutako sententzia irmo bihurtuko da
(LPLren 207. art.).
Auzitegi Goreneko Gizarte Aretoaren aurrean egiten den izapidetzean, alderdiek haren aurrean agertzeko zama duten edo ez desberdindu behar da. Doako
justiziarako onura ez duten alderdiek aipatutako aretoaren aurrean agertu behar
dute; hura aintzatetsia dutenek, berriz, ez dute agertu beharko, aretoak berak ofizioz abokatua izendatuko dienez. Edozelan ere, errekurtsogilea ez bada agertzen,
aretoak helegitea huts deklaratuko du eta jarduketak jatorrizko salara itzuliko ditu
(LPLren 208.3 art.). Pertsonalki edo ordezkari bidez agertzen bada, alderditzat
joko da ondore guztietarako (LPLren 208.1 art.)360. Agertzen ez dena errekurritua
bada, prozesuak bere presentziarik gabe aurrera jarraituko du, nahiz eta geroago,
edozein mementotan agertu ahal izan, eta helegitea dagoen egoeran onartu.
Auzitegi Goreneko gizarte-aretoak akats edo hutsune konpongarri bat atzematen badu361, egin duen alderdiari egoki deritzon epea —inoiz ez 10 egun baino
gehiago— emango dio konpon dezan. Akatsa errekurrituarena izanda, zuzentzen
ez badu, ez-pertsonatutzat joko da. Errekurtsogilearena izanda, berriz, konpontzen
ez badu, salak auto bat emango du helegitearen onarpena ukatzeko eta errekurritutako ebazpenaren irmotasuna adierazteko, eta eratutako gordailua itzuliko eta
jarduketak jatorrizko aretora igorriko ditu. Auto horren kontra erregu-errekurtsoa
jar daiteke (LPLren 209. art.).

359. Erabaki honek ez du urratzen epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea. Horrela baieztatzen du kontsignazioen gainean hitz egitean, Ríos Salmerón, B.-k, “La consignación del importe de
la condena como requisito de los recursos sociales y la situación de suspensión de pagos (Comentario
a la STC 13/1991, de 25 de enero (amparo)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1992/54 zk.
Bestalde, argi gera bedi, auto horren kontra beti kexa-helegitea jarri ahalko dela (LPLren 187. art.).
360. Errekurtsogileak abokaturik ez badu, memento honetan derrigorrez bat izendatu beharko du
(LPLren 229.1 art.). Gainera, aipatutako 300 euroak gordailuan jarri dituela frogatu beharko du
(LPLren 227.1 art.).
361. LPLk konpongarri moduan berariaz aipatzen du «alderdiaren ordezkaritza egiaztatzen duten
ahalordeak aurkezten ez badira edo legeak eskatzen duen gordailua eratu izanaren ziurtagiria» edo
beraien akatsen bat (LPLren 209. art.).
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Helegiteak bere izapidetzeari jarraituz gero, ad quem salak jasotako jarduketak
errekurtso-jartzaileak izendaturiko edo ofizioz izendaturiko abokatuari ematea
erabakiko du, 20 eguneko epean hark helegitea formaliza dezan, eta epe hori,
abokatuak jarduketak noiznahi hartzen dituela ere, salako idazkaritzan eskuragarri
dituela jakinarazten zaion egunetik zenbatuko da (LPLren 210. art.). Behin
errekurtsoa formalizatzen duen idazkia aurkeztuta362 eta magistratu txostengileak
hiru egunez jarduketak aztertuta, hark helegitearen berri emango dio salari,
onartzea edo ez erabaki dezan. Salak hiru aukera ditu: (1) helegitea onartzea, eta
zioz haren izapidetzearekin jarraituko da; (2) errekurtsogileari akats edo hutsak
konpontzeko eskatu, edo (3) ez onartzea, eta betiere errekurtsogileari entzun eta
aurkaratutako ebazpenaren irmotasuna deklaratu. Aretoak ez du helegitea onartuko errekurritzeko betekizunak era nabarmenean eta konponezinean ez betetzeagatik, uziak kasaziorako edukirik ez duelako eta funtsean berdinak diren kasuetan
edukiari dagokionez beste errekurtso batzuk ezetsi badira (LPLren 211.2 art.)363.
Egoera horretan, errekurtsogileari entzuteaz gain 364, jarduketak Fiskaltzari
helaraziko zaizkio 8 egunerako, hark helegitearen zio guztiak edo bakarren bat ez
onartzeari buruz txostena eman dezan. Posible da alegatutako arrazoiren bat, baina
ez guztiak, ez onartzea. Kasu horretan, helegiteak onartutako zioen gainean egingo
du aurrera.
Behin aretoak helegitea onartuta, jarduerak 10 egunerako agertutako alderdi
errekurrituei helaraziko zaizkie, aurkaratze-idazkia egin dezaten (LPLren 212.1
art.)365. Idazki hori derrigorrez abokatu batek sinatu behar du (LPLren 212.1 eta 229.
art.) eta helegitea bertan behera uzteko salbuespen prozesalak eta materialak
jasoko ditu.
362. Idazki honetan helegitearen oinarri den arrazoia edo arrazoiak jasoko dira, eta urratutzat
jotzen diren ordenamendu juridikoko arauak edo jurisprudentzia aipatu edo/eta okerren bat pairatu
duten dokumentuak izendatuko dira.
363. Gai hau era oso zabalean garatzen du Martín Brañas, C.-k, “La inadmisión del recurso de
casación por carecer de contenido casacional o haberse ya desestimado en el fondo otros recursos en
supuestos sustancialmente iguales”, Documentación Laboral, 1996/50 zk. Egile honi jarraituz, hiru
gauza azpimarratu nahi dira. Batetik, ez onartzeko kari honek ez duela epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea urratzen, legelariak helegiteei nahi dituen baldintzak jar baitiezazkieke, betiere
«oinarrituta badaude eta arrazoizkoak badira eta era hedagarrian edo zorrotzean interpretatzen ez
badira». Bestetik, AGren jurisprudentziarekin bat, uzi batek kasazio-edukirik ez duela baiezta daiteke
errekurtsogileak kasazio-helegitea bere berezitasuna urratuz erabili nahi duenean, Auzitegi Gorenak
auzialdian aurkeztutako froga baten balorazio berria egitea edo auzialdian aurkeztu ez ziren arazoak
ebaztea nahi duenean, alegia. Azkenik, eta Auzitegi Gorenak funtsean berdinak diren kasuetan,
edukiari dagokionez beste errekurtso batzuk ezetsi dituelako helegitea ez onartzeari buruz, nabarmendu behar da AG ezin dela beti bere doktrina jarraitzera mugatu behar, hori kasazio-espirituaren
kontra joango bailitzateke.
364. Zehazki, salaren ebazpena jakinarazi eta hurrengo hiru egunen barruan izango du alderdiak
errekurtsoa ez onartzeari buruzko entzunaldia.
365. Epe hau, jarduketak noiznahi jasotzen dituztela ere, haiek salako idazkaritzan eskuragarri
dituztela jakinarazten zaien egunetik hasiko da kontatzen.
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Fiskaltza auzian alderdi gisa aritu ez bada, jarraian jarduerak hari helaraziko
zaizkio, 10 eguneko epean eskatutako kasazioa bidezkoa edo bidegabekoa den
adieraz dezan (LPLren 212.2 art.). Fiskaltzak jarduerak eta bere txostena aurkeztu
ondoren, aretoak bista edo ikustaldia ospatzea beharrezkoa den erabakiko du, eta
horretarako, eguna eta ordua zehaztuko ditu. Ikustaldia egitea beharrezkoa ez dela
erabakitzen badu, bozketa eta epaitzarako eguna eta ordua adieraziko ditu. Bai bata
bai bestea hamar egunen barruan egin beharko dira (LPLren 212.3 art.).
Salak sententzia 10 eguneko epean emango du, ikustaldia amaitu edo bozketa
egin eta hurrengo egunetik zenbatuta (LPLren 212.4 art.). Sententziak errekurtsoa
onartzen ez badu, hau da, errekurtsoa ezezten badu, ez du uzi nagusiari buruz bestelakorik jasoko, nahiz eta bigarren mailako bestelako erabakiak jaso (gordailua,
kontsignazioa…) (LPLren 214. eta 215. art.).
Bestalde, sententziak kasazio-errekurtsoa onartzen badu, erabaki nagusiaren
edukia alegatutako kasazio-kariaren araberakoa izango da. Jurisdikzioaren egikaritzan abusua, gehiegikeria edo gutxiegizkoa [LPLren 205. a) art.] edo eskumenik
eza edo prozeduraren desegokitasuna [LPLren 205. b) art.] alegatu denean, sententzia deuseztatu egingo da eta uzia dagokion organoaren aurrean eta prozedura
egokiarekin bat egikaritzeko eskubidea aintzatetsiko da; kasaziorako alegatutako
arrazoia epaiketaren funtsezko formen urraketa [LPLren 205. c) art.] izan bada,
jarduerak urraketa gertatu den egoera eta mementora atzeratzeko aginduko da,
urraketa epaiketaren egintzan gertatu den kasua salbu, eta egoera horretan seinalamendua eman zen mementora arte atzeratuko dira. Formen urraketa sententzia
arautzen duten arauen gainekoa bada, salak sententzia deuseztatu (edo kasatu)
ondoren, haren mamiari buruz erabaki beharko du. Ezin badu haren funtsari buruz
erabaki, errekurritutako ebazpenean jasotzen den egitate frogatuen aipamena eskasa
delako, aipatutako ebazpen horren eta ondorengo jarduera prozesalen deuseztasuna
adieraziko du, eta jarduerok sententzia eman zen mementora arte atzeratzeko
aginduko du, atzemandako okerrak konpon daitezen eta jarduerak legearekin bat
izapidetu daitezen. Azken bi kariak alegatu baziren, froga baloratzean okerra edo
aplikatu beharreko arau juridiko edo jurisprudentziaren urraketa [LPLren 205 d)
eta e) art.], salak sententzia deuseztatuko du eta haren mamiari buruz erabakiko du
(LPLren 213. art.).
7.4.4. Doktrina bateratzeko kasazio-errekurtsoa
Helegite hau Espainiako lan-arloko auzitegien antolaketaren islan ulertu
behar da. Estatuan 17 Justizia Auzitegi Nagusi daude. Zenbait kasu edo liskar
lehen auzialdian ezagutzeaz gain [LPLren 7. a) art.), haien lurraldeko gizarteepaitegien ebazpenen kontra jarritako erregutze-errekurtsoak ezagutzen dituzte
[LPLren 7. b) art.]. Lehenengoak, ikusi denez, kasazio-helegitearen bitartez
heltzen badira Auzitegi Gorenera, bigarrenak —erregutze-errekurtsoak ebazten
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dituzten sententziak— doktrina bateratzeko kasazio-errekurtsoaren bidez ezagutzen
ditu hark (LPLren 216. art.). Horrela, Justizia Auzitegi Nagusi bakoitzari dagokion
lurraldean jurisprudentzia desberdina izatea ekiditen da, Auzitegi Gorena —ordena
jurisdikzional guztietako gorengo organoa (EKren 123. art.)— lan-arazoetan ere
jurisprudentzia batzen duen organo jurisdikzionala izanik, batasun jurisdikzionalaren printzipioaren isla (EKren 117.5 art.). Horrenbestez, helegite horrek legearen
aplikazioan berdintasuna eta segurtasuna bermatzen ditu, eta azken finean,
herritarren eskubideen babesa, nahiz eta prozesua (denboran) luzatu366. Horren
harira, LPLk helegite horren helburua doktrina bateratzea dela xedatzen du,
erregutze-errekurtsoa ebatziz —zenbatekoari dagokionez mugarik gabe— Justizia
Auzitegi Nagusietako aretoek emandako sententziak elkarren artean kontraesanean
daudenean, edo auzitegi horietako beste sala batek edo batzuek emandakoarekin,
edo Auzitegi Gorenak emandakoarekin, betiere erabaki desberdinak hartu direlako

366. Berdintasuna aipatzen dute doktrina bateratzeko kasazio-errekurtsoa justifikatzeko, Vila
Soler, A.-k, “El principio de igualdad en la aplicación de la ley. Recurso de amparo y recurso de
casación para la unificación de doctrina (Comentario a la STC número 42/1993, de 8 de febrero)”,
Revista Española de Derecho del Trabajo, 1994/66 zk. eta Mercader Uguina, J. R.-k, “Las travesías
por la incertidumbre del recurso de casación para la unificación de doctrina”, Relaciones Laborales,
2005/18. zk. Azkenak bere argudioa indartzeko KAren bi sententzia aipatzen ditu: KAE 141/1994,
maiatzaren 9koa eta KAE 57/2000, otsailaren 28koa. Beste ildo batetik, Sampedro Corral, M.-ren
ustez, “Notas sobre fundamento, legitimación, resoluciones recurribles, motivación y efectos de la
sentencia de recurso de casación para unificación de doctrina”, Revista General del Derecho,
1992/579. zk., «helegite honen azken oinarria, eta beraz bere xedea, ez da legearen aplikazioan
berdintasuna, uniformitate jurisprudentziala baino». Antzeko bidetik, Cano Galán, Y., Cuenca
Alarcón, M.-k, “El requisito de la contradicción en el recurso de casación para unificación de
doctrina (Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 256/1994, de 26 de septiembre)”,
Revista Española de Derecho del Trabajo, 1996/76 zk., helegite honen helburua «xede homogeneizatzailea eta ziurtasun juridikoa eta batasun jurisprudentziala babestea» dela esaten du. Egia esan,
doktrinaren gehiengoak bi xede horiek hierarkizatuta aipatzen ditu, lehenik, legearen interes orokorraren babesa edo banaketa doktrinalaren kontra defentsa orokorra, eta bigarrenik, auzilariaren interes
partikularraren berme jurisdikzionala, berdintasuna bereziki babesteko. Horrela, Martín Valverde, A.,
“La resolución del recurso de casación laboral para la unificación de doctrina”, Relaciones Laborales, 1992/2 bol.; Campos Alonso, M. A., “Recurso de casación para la unificación de doctrina”,
Actualidad Laboral, 1990/27 zk.; Varela Autrán, B., “El recurso de casación para unificación de
doctrina. Su problemática a la luz de la doctrina jurisprudencial”, Revista General del Derecho,
1997/632 zk.; Martínez Emperador, R., “La nueva casación social. Puntos críticos”, Actualidad
Laboral, 1992/16 zk.; Jiménez Fortea, F. J., “La naturaleza jurídica de la casación para la unificación
de doctrina laboral”, Actualidad Laboral, 1998/45 zk.; De Miguel Lorenzo, A., “El recurso de casación para la unificación de doctrina: ¿un recurso excepcional?”, Relaciones Laborales, 1994/2 bol.
eta Rodríguez-Piñero Royo, M. C., El recurso de casación para la unificación de doctrina: revisión
crítica, La ley-actualidad, Madril, 1999, 259.-277. or. Helegite horren jatorria azaltzen du Jiménez
Fortea, F. J.-k, “La casación para la unificación de doctrina laboral: ausencia de un antecedente
histórico”, Tribuna Social (Revista de Seguridad Social y Laboral), 115/2000/115 zk.
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auzilari berd-nentzat edo egoera berean dauden beste batzuentzat, egitateak,
oinarriak eta uziak funtsean berberak izanik (LPLren 217. art.)367.
Helegite hau jartzeko zio bakarra «errekurritzen den sententzian eginiko legehaustea» da (LPLren 222. art.). Beraz, sententzian gauzatutako arau material edo
prozesalen edo jurisprudentziaren urraketa salatzen da368.
Helegite debolutibo bat denez, haren izapidetzean aurrekoentzat aipatutako bi
faseak desberdindu behar dira.
Horrela, errekurtsoa errekurritzen den erregutze-helegitea ebazten duen sententzia eman zuen Justizia Auzitegi Nagusiaren aurrean (iudex ad quo) prestatzen
367. Ikusiko denez, kontraesan hau doktrina bateratzeko kasazio-helegitea onartzeko baldintza
edo presupostua da (LPLren 222. art.). Jiménez Fortea, F. J.-k, “El motivo de la casación para la
unificación de doctrina laboral (imposibilidad de revisar los hechos declarados probados)”, Diario La
Ley, 1999/4920 zk., prozedura-betekizun bat dela esaten du. Ez da errekurritzeko karia edo arrazoia.
Kontraesan honek objektu beraren gainean erabaki desberdinei egiten die erreferentzia: funtsean
berdinak diren gatazken gainean erabaki judizial desberdinak ematen dira. Horrela ulertzen du aho
batez doktrinak. Horrela, Cabero Morán, E., “Las sentencias recurribles y contradictorias en el
recurso de casación para la unificación de doctrina (artículos 215 y 216 LPL)”, Actualidad Laboral,
1992/29 zk.; Campos Alonso, M. A., “El recurso de casación para la unificación de doctrina: puntos
críticos”, Actualidad Laboral, 1992/16 zk.; Jiménez Fortea, F. J., “La contradicción entre sentencias
en la casación para la unificación de doctrina laboral”, Revista de Derecho Procesal, 2000/3 zk. eta
García Valverde, M. D., “Una interpretación formalista y rígida de algunos de los requisitos del
Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina: comentario de la STC 132/1997, de 15 de
julio. Con voto particular”, Actualidad Laboral, 1998/36 zk. Bestalde, Montoya Melgar, A.-rekin,
“La concepción del recurso de casación para la unificación de doctrina en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, ZZAA (Koor. Ramírez Martínez, J. M., Sala Franco, T.), Unificación de doctrina
del Tribunal Supremo en materia laboral y proceso laboral. Estudios en homenaje al Profesor
Doctor Efrén Borrajo Dacruz, Tirant lo blanch, Valentzia, 1999, 65. or., bereziki azpimarratu behar
da konpara daitezkeen ebazpenak legeak aipatutakoak (numerus clausus) bakarrik direla. Azkenik,
helegite honen garrantzia azpimarratzen du lan-helegiteen sisteman oro har, Cruz Villalón, J.-k, “La
unificación de doctrina legal en la nueva planta de los tribunales laborales”, Relaciones Laborales,
1989/9 zk.
368. Aipatutako artikulua «zuzenbidearen interpretazioa bateratzean eta jurisprudentzia eratzean
gertaturiko urratzeaz» mintzo da. Bere aldetik, Alonso Olea, M., Tortuera Plaza, J. L.-k, “La primera
sentencia de casación para unificación de doctrina (Comentario a la STS, Sala 4ª, de 2 de febrero de
1991)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1992/51 zk., lege-urratzeak zuzenbidearen beste
edozein iturriren urratzea barneratzen duela mantentzen dute. Kontrako iritziarekin, Jiménez Fortea,
F. J.-k, El recurso de casación para la unificación de doctrina en el proceso laboral (problemas
fundamentales), Tirant lo blanch, Valentzia, 1999, 263. or., lege-urratzea ezin dela ordenamendu
juridikoaren urratzearekin parekatu mantentzen du, lan-ohituraren eta zuzenbidearen printzipio
orokorren urratzea ezin alegatu daitekeela defendatuz. Posible da arau prozesalen urratzea alegatzea,
betiere helegitearen kariren baten erreferentzian (LPLren 205. art.). Horrela, Martín Brañas, C.,
“Norma procesal y recurso de casación para la unificación de doctrina”, Documentación Laboral,
1997/51 zk.; Molero Marañón, M. L., El recurso de casación para la unificación de la doctrina en la
jurisdicción social, Lex Nova, Valladolid, 1997, 251. eta 252. or. eta Sempere Navarro, A.V., El
recurso de casación para la unificación de doctrina, Aranzadi, Nafarroa, 1999, 77. or.
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dute alderdiek edo Fiskaltzak369, errekurritutako sententzia jakinarazten zaienetik
hurrengo 10 egunen barruan (LPLren 218). Horretarako aurkeztutako idazkiak,
derrigorrez, abokatuaren sinadura izan behar du eta alderdien helegitea jartzeko
nahia jaso behar du, eta hura bideratzeko legeak galdatzen dituen betekizunak
betetzen direla adierazi behar da (LPLren 219.1 eta 2 art.).
Behin errekurtsoa prestatzeko edo iragartzeko idazkia jaso ondoren, betekizun guztiak bete badira, Justizia Auzitegi Nagusiko gizarte-aretoak probidentzia
bat emango du helegitea prestatutzat jotzeko, alderdiak Auzitegi Gorenaren aurrera
epatzeko eta jarduerak hari igortzeko agintzeko (LPLren 220. art.). Konpongarriak
diren akats edo/eta hutsuneak atzematen baditu, auto bat emango du alderdiak
haien jakinaren gainean jarriz eta konpontzeko eskatzeko. Konponezinak diren
akatsak atzematen baditu, aldiz, helegitea prestatu gabekotzat jotzeko auto bat
emango du. Bi kasuetan kexa aurkez daiteke.
Helegitea arrakastaz prestatu duen alderdiak Auzitegi Goreneko gizarte-salan
aurkeztu behar du errekurtsoa jartzeko idazkia, epatze-dataren hurrengo 20 egunen
barruan. Horrela egiten ez badu, aretoak helegitearen izapidetzeari bukaera
emateko auto bat emango du. Idazkiak, alegaturiko kontraesanaren azalpen zehatza
eta xehetasunez hornitua jasotzeaz gain, errekurritzen den sententziarekin kontraesanean dagoen sententzia edo sententzien ziurtagiriak aurkeztuz, errekurritzen
den sententzian ematen den lege-haustea oinarrituko du, baita zuzenbidearen
interpretazioa bateratzean eta jurisprudentzia eratzean gertaturiko urratzea ere
(LPLren 222. art.)370.
Auzitegi Goreneko gizarte-aretoak idazkian konpongarria den akats edo/eta
hutsen bat atzematen badu, errekurtsogileari zuzentzeko epea emango dio371.
Helegitea onartezina dela uste badu, alderdiak errekurritzeko betekizun prozesalak
era nabarmen eta konponezinean bete ez dituelako edo uziak kasazio-edukirik ez
369. Helegite honetan Fiskaltzaren parte-hartzearen beharra azaltzen du Jiménez Fortea, F. J.-k,
“Legitimación y gravamen en casación para la unificación de doctrina”, Tribunales de Justicia,
1999/6 zk., helegite honek bilatzen dituen xede publikoekin bat. Ildo beretik, parte-hartze hau
justifikatzeko legezkotasunaren babesa (ius constitucionis) aipatzen dute Moliner Tamborero, G.-k,
Recurso laboral para la unificación de doctrina, Francis Lefebvre, Madril, 2003, 57. or. eta
Sampedro Corral, M.-k, “Notas sobre fundamento, legitimación, resoluciones recurribles, motivación
y efectos de la sentencia del recurso de casación para unificación de doctrina”, op.cit.
370. Jurisprudentziak berresten duen edukia: AGE 1993-II-8 (AB 754), AGE 1993-II-10 (AB
758), AGE 2000-I-29 (AB 2410) eta AGE 2000-V-10 (AB 5884). Campos Alonso, M. A.-rekin, El
recurso de casación para la unificación de doctrina, Editoriales de Derecho Reunidas, Madril, 1998,
87. or., nabarmendu behar da helegitea jartzeko idazkiari galdatzen zaizkion 3 betekizunen gainean
(kontraesana, errekurritutako sententzian emandako lege-urratzea eta jurisprudentziaren batasunaren
urratzea) azkena beste bien ondorio dela.
371. Sententzia hauen ziurtagiriak prozesura ekartzen ez badira, 10 egunetan aurkeztu beharko
dira, salbuespen batekin: alderdiak frogatzen badu ziurtagiriok bere garaian eskatu zituela eta ez
zitzaizkiola eman, salak ofizioz eskatuko ditu (LPLren 222. art.).
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duelako, hiru egunez errekurtsogileari entzun ondoren, eta Fiskaltzari —beronek
helegitea jarri ez badu— errekurtsoa ez onartzeari buruz 8 eguneko epean bere
txostena eman dezan eskatu ondoren, helegiterik onartzen ez duen auto motibatu
bat emango du errekurtsoa onartzen ez duela eta errekurritutako ebazpena irmo
bihurtzen dela adierazteko (LPLren 223. art.)372.
Behin helegitea onartuta, salak pertsonaturiko alderdiari edo alderdiei helaraziko die errekurtso-idazkia, 10 eguneko epean beren aurkaratzea formaliza dezaten. Epe hori, jarduketak noiznahi jasotzen badira ere, salaren idazkaritzan eskuragarri dituztela jakinarazten zaien egunetik hasiko da zenbatzen. Fiskaltza errekurtsogilea ez bada, jarraian jarduketak helaraziko zaizkio, 10 eguneko epean
kasazioa bidezkoa den ala ez informa dezan (LPLren 224. art.). Hark jarduketak
eta aipatutako txostena itzulitakoan, salak hurrengo 10 egunen barruan bozketa eta
epaitzarako deia egitea erabakiko du. Sententzia bozketaren biharamunetik
zenbatzen hasita 10 eguneko epean emango du (LPLren 225.1 art.)373.
Sententziak, beti bezala, helegitea onartuko du edo ez du onartuko. Lehenengo egoeran, erabaki nagusia helegitea ezesten dela esatera mugatuko da, eta
gordailu, kontsignazio eta kostuen gaineko erabaki osagarriak izan ditzake (LPLren
226.3 art.). Errekurtsoa onetsiz gero, sententziak, lehendabizi, errekurritutako
ebazpenak doktrinaren batasuna apurtzen duela aldarrikatu eta hura deuseztatu edo
kasatuko du, eta ondoren, doktrina bateratuarekin bat, erregutze-errekurtsoan aurkeztutako mamiari buruz erabakiko du. Kontsignazio, segurtasun, kostu, zerbitzusari eta isunei buruz ere erabakiko da, eta errekurritzeko gordailua jarri bada, haren
zenbatekoa itzultzeko aginduko da. Edozein kasutan, argi gera bedi, ebazpen
honen ondoreek alderdiei eta aurkaratutako sententziak sortutako harreman
juridikoei bakarrik eragingo diela, inoiz ez errekurritutako ebazpenaren aurretik
emandako beste batzuek sortutako harreman jurdikoei (LPLren 226.1 eta 2 art.).
7.5. HELEGITEA ZENTZU ZABALEAN. GAUZA EPAITUAREN
AURKARATZEA: BERRIKUSPEN-ERREKURTSOA ETA
ENTZUNALDIA DEMANDATU ERREBELDEARI
7.5.1. Sarrera
Aurrerago esan den bezala, impugnazioaz zentzu zabalenean mintzatzean,
irmoak diren eta gauza epaituaren ondorea duten sententzien (PZLren 207. art.),
372. Hala dagokionean kostuak errekurtsogileari ezarriko zaizkio, eta jarritako gordailua galduko
du. Gainera kontsignazio eta bestelakoei dagokien irtenbidea emango zaie, erregutze-sententziarekin
bat. Salak helegitea atzeratzeko xede hutsarekin ezarri dela ulertzen badu, gehienez 900 eurora arteko
zehapena jarri ahalko du (LPLren 223. 2 eta 3 art.).
373. LPLk salaren gehiengoari edo haren presidenteari, kasuaren garrantzia edo konplexutasuna
dela-eta, sala 5 magistraturekin osatzeko erabakitzeko ahalmena aintzatesten die (LPLren 225.2 art.).
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eta beraz, printzipioz, aldaezinak diren ebazpenen eremua ukitzen da. Salbuespenezko kasuetan egonik, legeak gauza epaitua erasotzeko bi baliabide besterik ez
du aurreikusten: berrikuspen-errekurtsoa eta entzunaldia demandatu errebeldeari374. Biak aztertuko dira ondoren.
7.5.2. Berrikuspen-errekurtsoa
Prozesu bat bukatu ondoren, haren izapidetzean ezagutzen ez ziren egitate
berri batzuk aurkitzen badira, eta egitateok prozesuari bukaera eman zion sententzia justua ez dela pentsarazten badute, hura deuseztatzea posible da. Horretarako
bidea berrikuspen-errekurtsoa da; ordenamendu juridikoak justizia gailentzeko,
nahiz eta ziurtasun juridikoaren pentzutan izan, aurreikusten duen helegitea da375.
Nahiz eta berrikuspen «errekurtsoaz» mintzatu, helegite bat baino gehiago,
epaiketa berri bat da. Horrela erakusten du haren objektuak, haren bitartez jartzen
diren uzi eta erresistentziak. Era okerrean berrikuspen-errekurtsoa deituak ez du
aurreko prozesua edo hari bukaera eman zion sententzia zalantzatan jartzen, ezta
lehenengoaren edo bigarrenaren oinarri prozesalak edo materialak ere. Ez du
haietan ematen den akatsik alegatzen. Helegite honen bitartez Auzitegi Gorenari
egitate berriak aurkezten zaizkio, bukatutako prozesuan kontuan izan ez direnak
eta haren azken emaitza alda dezaketenak. Era horretan, uzia eta erresistentzia,
orain zalantzatan jartzen den prozesuan jarritakoetatik, zeharo desberdinak dira.
Organo jurisdikzionalari sententzia irmoa deuseztatzeko eskatzen zaio, aurreko
prozesuan kontuan izan ez ziren egitateak aintzat hartuz376.
374. Jurisprudentzian ere bakarrik bi baliabide hauek aurreikusten dira sententzia irmoak aldatzeko: AGE 2000-III-13 (AB 2851). Bereziki, errebeldeari emandako entzunaldiaren gainean: KAE
186/1991, urriaren 30ekoa, KAE 310/1993, urriaren 25ekoa, Galiziako JANE 1994-VI-18 (AB 1767),
KAE 134/1995, irailaren 25ekoa eta KAE 15/1996, urtarrilaren 30ekoa. Berrikuspen-helegiteaz: AGE
1990-VII-20 (AB 6440), AGE 1993-II-8 (AB 748), AGE 1996-VI-17 (AB 5166), AGE 1998-III-11
(AB 2558), AGE 1998-III-31 (AB 3164) eta AGE 1998-XII-31 (AB 457). Betiere, jardueren deuseztasunaren jazoera alde batera utziz, araudi prozesal oro zuzenbide osoz deusezak diren jarduera
prozesalak erasotzeko baliabidea. LPLk berari buruz ezer arautzen ez duenez, ez da aztertuko. Haren
azterketarako, ik., ZZAA (Zuz. Blasco Pellicer, A.), El proceso laboral, Tirant lo blanch, Valentzia,
2005, 1462. eta 1464. or.
375. Horrela ulertzen du jurisprudentziak: AGE 1983-XI-15 (AB 6115), AGE 1990-VII-20 (AB
6440), AGE 1996-II-14 (AB 926), KAE 50/1982, uztailaren 15ekoa eta KAE 158/1987, urriaren 20koa.
Salbuespenezko izaera hau azpimarratzen dute Albácar López, J. L.-k, “Contenido del recurso de
revisión”, Diario La Ley, 1996/4039 zk.; Cardenal Carro, M.-k, La revisión de sentencias en la jurisdicción social, Thomson-Aranzadi, Nafarroa, 2003, 19. or., eta Rodríguez Ojeda, J. J.-k, Rescisión de
las sentencias firmes del Orden Jurisdiccional social, Tirant lo blanch, Valentzia, 1999, 16. or.
376. Aurreko prozesuan eta berrikuspenekoan ezarritako uzien desberdintasuna azpimarratzen
dute Ortiz Navacerrada, S.-k, “Los “recursos” de revisión civil y laboral: jurisprudencia última”, Actualidad Civil, 1989/22 zk. eta Agúndez Fernández, A.-k, Los recursos de revisión civil, contenciosoadministrativo y laboral (comentarios y jurisprudencia), Comares, Granada 1997, 4. or. Gainera,
García-Miguel García-Rosado, M.-rekin, “LEC-LPL: Incidencia de la nueva ley de enjuiciamiento
civil en el proceso laboral”, Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales, 2000/4 zk.,
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Helegite hau LPLk era oso urrian arautzen du, PZLren 11. AXk aldatutako
bere 234. artikuluan xedatzen duenez gizarte-arloko jurisdikzio-ordenako organoek
emaniko edozein sententziaren aurka —irmoak ulertu behar da, inoiz autoak—
eman daiteke eta Auzitegi Goreneko gizarte-salan PZLrekin bat ebatziko da. LPLk
matizazio bakarra egiten du: errekurritzeko gordailuaren zenbatekoa kasazioerrekurtsoetarako eskatzen den bera izango da, 300 euro (LPLren 227. art.). Beraz,
beste behin, PZL aztertu behar da. PZLren 509.-515. artikuluak dira sententzia
irmoen berrikuspena arautzen duten artikuluak.
PZLk berrikuspenerako 4 arrazoi jasotzen ditu: (1) egun irmoa den sententzia
eman ondoren, dokumentu erabakigarriak berreskuratzen edo lortzen badira,
ordurarte erabili ezinak, ezinbestea dela-eta edo sententziak mesedetu zuen
alderdiak izateagatik; (2) sententzia dokumentu batzuetan oinarrituta eman bazen,
eta hura emateko mementoan alderdi batek dokumentuok zigor-prozesu batean
faltsuak deklaratuak zirela ezagutzen ez bazuen, edo haien faltsutasuna geroago
zigor-prozesu batean aitortu bada; (3) sententzia lekuko edo aditu-froga batean
oinarrituta eman bada, eta ondoren lekukoak edo adituak prozesu horretan emandako lekukotza faltsuagatik kondenatuak izan badira, eta (4) prozesua bidegabe
irabazi bada, eroskeria, indakeria edo iruzurrean oinarritutako trikimailu bidez
(PZLren 510. art.). Arrazoi horiei lan-prozesuarentzat bereziki aurreikusten den
beste kari bat gehitu behar zaio: (5) normalean, aurrerago esan den moduan,
judizio aurreko zigor-arazoek ez dute lan-prozesua esekitzen, baina horietarikoren
bat absoluziozko sententzia batekin ebazten bada, egitaterik ezagatik edo
subjektuak hartan parte hartu ez izanagatik, berrikuspen-errekurtsoa jarri ahal
izango da (LPLren 86. 3 art.). Beraz, eta hura jartzeko arrazoiak numerus clausus
direla aintzat hartuz, ezohiko helegite bat dela esan daiteke.
Helegite honen izapidetzeari dagokionez, lehendabizi azpimarratu behar da
berrikuspena eska dezakeela aurkaratutako sententzia irmoak kaltetzen duen
edozein alderdik (PZLren 511. art.), aldi berean eman behar diren iraungitasunezko bi epetan. Batetik, ezin izango da berrikuspenik eskatu aurkaratu nahi den
sententziaren publikaziotik 5 urte pasatu badira. Gainera, berrikuspen-demanda
dokumentu erabakigarriak, eroskeria, indarkeria edo iruzurra ezagutzen direnetik
hiru hilabeteko epean aurkeztu beharko da (PZLren 512. art.)377. Demandarekin
batera, 300 euroko gordailua egin izanaren ziurtagiria aurkeztu beharko da
(PZLren 512. art. eta LPLren 234. art.).

berrikuspenari PZLk ematen dion kokapenari erreparatu behar zaio. PZL jada ez da mintzo «berrikuspen-helegiteaz», «sententzia irmoen berrikuspenaz» baino, helegiteak arautzen diren titulutik (IV.) at
arautuz (VI. Tituluan, hain zuzen ere), eta horrela, berrikuspena helegite bat ez dela argi uzten du.
377. Horrela, AGE 1991-X-22 (AB 8778), AGE 1992-VII- 23 (AB 5652), AGE 1994-III-25 (AB
2634), AGE 1995-VI-12 (AB 4888), AGE 1997-X-1 (AB 7652), AGE 1998-III-25 (AB 3003), AGE
1999-V-28 (AB 5000) eta AGE 2000-I-15 (AB 402).
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Behin demanda onartuta378, auzitegiak aginduko du berrikuspen-helegitearen
objektu den sententzia irmoarekin bukatu zen prozesuko jarduera guztiak bidaltzeko hartan alderdi izan zirenei edo haien ondorengoei, eta 20 eguneko epean
demandari erantzuteko epatuko ditu, beren eskubideari dagokiona defenda dezaten.
Demandatua edo demandatuak epaile aurrean agertuta, edo errebelde deklaratuta,
jarduerei hitzezko epaiketei dagokien izapidetzea emango zaie (PZLren 437.-447.
art.), eta sententzia eman aurretik, Fiskaltzak berrikuspenari buruz informatu behar
du beti (PZLren 514.3 art.).
Sententziak, logikoki, berrikuspena onetsi edo ezetsiko du. Lehenengo kasuan, errekurritutako sententzia irmoa ez da aldatuko, demandatzailea kostuak
ordaintzera kondenatuko da eta gordailua galduko du (PZLren 516.2 art.). Bigarrenean, Auzitegi Goreneko gizarte-aretoak aurkaratutako sententzia deuseztatuko du
eta epaitzaren ziurtagiria emateko agindu ondoren, jardundakoak jatorrizko
auzitegiari itzuliko dizkio alderdiek beren eskubidea nahi duten moduan erabil
dezaten kasuan kasuko epaiketan. Azken horretan oinarri moduan hartu beharko
dira eta eztabaidaezinak izango dira berrikuspen-helegitean egindako adierazpenak
(PZLren 516.1 art.). Berrikuspen-auzitegiak emandako sententziaren kontra ezin
da helegiterik jarri (PZLren 516.3 art.)
7.5.3. Entzunaldia demandatu errebeldeari
Behar bezala deitu eta epaile aurrera agertzen ez den demandatua ez da errebelde deklaratzen (LPLren 83.3 eta 183.1 art.), eta epaiketa hura gabe garatzen edo
burutzen da. Behin epaiketa bukatuta, organo jurisdikzionala bere emaitza (azken
sententzia) pertsonalki demandatuari jakinarazten ahaleginduko da, eta horrela,
kasuan kasuko helegiteak jartzeko (erregutzea edo kasazioa) aukera aintzatetsiko
da. Organo jurisdikzionalak aipatutako jakinarazpen pertsonala egitea lortzen ez
badu, hura ediktu bidez egingo da, eta dagokion Aldizkari Ofizialean zedularen
laburpen nahikoa txertatuko da (LPLren 59. art. eta PZLren 497.2 art.). Memento
horretan eska dezake errebeldeak bere babes-gabezia ekiditeko entzunaldia.
Aurkeztutako entzunaldia oso era laburrean araututa dago lan-prozesuan.
LPLren 183. artikuluak, lan-prozesuan errebeldeari entzuteak dituen zenbait
berezitasun aipatu ondoren, beste behin prozesu zibilera igortzen du (PZLren 406.508. art.)379. Edozein kasutan, oso garrantzitsua da entzunaldiaren eskaera eta haren

378. Demanda honek arau orokor gisa ez du haren arrazoia den sententzia irmoaren betearazpena
esekitzen (PZLren 515. art.); hala ere, betearazpena burutzeko eskuduntza duen auzitegiak, alderdiaren eskariz eta aurretik kauzio bat jarrita, jardueren esekipena agindu dezake (PZLren 566. art.).
379. Horrela da, nahiz eta prozesu zibilean errebeldeari entzunaldia emateko aurretiaz demandatua
errebelde deklaratzea ezinbesteko den (PZLren 496. art.).

192

Lan-zuzenbide jurisdikzionala. Azterketa objektiboa eta kritikoa

gauzatzea desberdintzea380. Nahiz eta denboran jarraian izan, organo jurisdikzionalen aurrean gauzatzen dira eta posible da lehenengoak bigarrenarako bidea ixtea.
Entzunaldi-eskaera dagokion Aldizkari Ofizialean sententzia jakinarazten denetik hiru hilabeteko epean egin behar du demandatu errebeldeak, kasuan kasuko
Justizia Auzitegi Nagusiaren aurrean. Salbuespen moduan, sententzia irmoa Auzitegi Gorenak eman duenean, hari eskatuko zaio entzunaldia. Eskaera lan-prozesu
arruntaren arabera izapidetuko da (LPLren 183.6 art.) eta hari bukaera ematen dion
sententziak entzunaldia ukatu edo onetsiko du. Lehenengo egoeran, aurreko sententzia irmo geratuko da eta ez da inolako aldaketarik gertatuko hartan. Bigarren
kasuan —demandatu errebeldearen uzia onartuko da ahozko epaiketara berari
egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik agertu ez zela frogatzen bada (PZLren 501.
art.)—, errekurritutako sententzia deuseztatuko da eta haren ziurtagiria igorriko zaio
lehen auzialdian kasuaz arduratu zen organo jurisdikzionalari (PZLren 507. art.).
Behin entzunaldia onartuta, berari egotzi ezin zaizkion kariengatik errebelde
deklaratua izan den demandatua auziaz lehen auzialdian arduratu zen epaiorganora joango da (LPLren 183.5 art.). Haren aurrean ere prozesu arrunteko
izapidetzeari jarraituko zaio (LPLren 184.6 art.). Uzia ebazten duen sententzia
batekin bukatuko den ahozko epaiketa berri bat egingo da381.

380. Jurisprudentzian ere desberdinketa hau egiten da. Denengatik, AGE 1997-VI-26 (AB 4947).
381. Montero Aroca, J.-k, Introducción al proceso laboral, op.cit., 349. or., oso ongi esaten duenez, aurreko epaiketako jarduerak baliozkoak dira hurrentasunarekin bateragarriak diren heinean; horregatik demandatzaileak ez du berriro demanda aurkeztu behar, ezta aurretik egindako froga errepikatu behar ere.

8. Betearazpenezko lan-prozesua

8.1. LEHEN HURBILKETA BETEARAZPENEZKO BABESERA
Ondoren, funtzio jurisdikzionalaren barnean bereiz daitekeen bigarren azpifuntzioa
aztertuko da: betearazpenezkoa. Betearazpena edo exekuzioa eta betearazpenprozesua, oro har, aurreko adierazpen-prozesuarekin eta hari amaiera eman zion
sententziarekin estuki loturik daude. Adierazpen-prozesuan garaitua izan den
demandatuak, bere borondatez, hari bukaera eman dion sententziak agindutakoa
betetzen badu, demandatzaileak besterik gabe bere epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea asetuta ikusiko du. Kontrako kasuan, eta aipatutako asetzea
lortzeko bidean, adierazpen-prozesuan garaile atera den demandatzaileak demandatuaren kontra betearazpen-prozesu bati hasiera eman ahalko dio. Horren gainean
bi ñabardura eta bi galdera aurkez daitezke.
Alde batetik, oso garrantzitsua da azpimarratzea zenbait sententziak, absoluziozkoek eta adierazpen hutseko uziak eta uzi eratzaileak onartzen dituztenek hain
zuzen ere, zuzenean asetzen dutela demandatzailearen epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea, eta ondoren, haien betearazpena ezinezkoa da. Berez, zuzena da
adierazpenezko sententzia orori betearazpen batek jarraitzen ez diola baieztatzea.
Bakarrik eta bereziki kondenazko uziak onartzen dituzten sententziak betearaz
daitezke demandatuak borondatez haietan agindutakoa betetzen ez badu. Hala ere,
eta hona bigarren ñabardura, betearazpen orok ez du aurretik adierazpen-prozesu
bat. LPLk adierazpen-prozesu juridikzional baten fruitu ez diren ebazpen batzuen
betearazpena aurreikusten du. Lan-erritua arautzen duen legeak jurisdikziotik
kanpoko ebazpen batzuen betearazpen judiziala baimentzen du. Horrela,
aurretiazko adiskidetzean adostutakoa (LPLren 68. art.) eta adiskidetze judizialean
hitzartutakoa (LPLren 84.4 art.) epai bidean betearaz daiteke. Horrenbestez, betearazpen-prozesua, adierazpenezkoarekin harreman zuzena izanik, autonomoa
dela esan daiteke382.
382. Matizazio bera egiten dute Comoglio, L.P.-k, “Principios constitucionales y proceso de
ejecución”, Justicia, 1994/1 zk.; Lorenzo de Membiela, J. B.-k, “Títulos ejecutivos que causan la
ejecución de despido y la incidencia de la LEC de 7 de enero de 2000, núm. 1”, Revista del Poder Judicial, 2000/60 zk. eta Sánchez de la Parra Alonso, J.-k, Ejecución teórica y práctica en el orden jurisdiccional laboral (Formularios y cometarios), Comares, Granada, 1987, 18. or. Betearazpen-fasea
adierazpen-fasetik kontzeptualki eta legalki independentea dela aldarrikatzen dute Montoya Melgar,
A., Galiana Moreno, J. M., Sempere Navarro, A.V., Ríos Salmerón, B.-k, Curso de procedimiento
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Bi ñabardurak aurkeztu ondoren, goazen lehen galderarekin: nola lortzen du
organo jurisdikzionalak demandatzailearen epai bidezko babes eraginkorrerako
eskubidea asetzea betearazpen jurisdikzionalaren bitartez? Bere borondatez sententzia bete ez duen kondenatutako demandatuaren tokian jarrita, hark demandatzailearen eskubidea asetzeko egin behar izan zuen egintza edo egintzak gauzatzeko.
Hona hemen betearazpenaren ezaugarri nagusia. Adierazpen-prozesuan kondenatutako demandatuaren egintza ordezkatzen du, eta epai-organoak errealitatea
sententzian ezarritakora egokitzen du; horretarako, beharrezkoa izanik, indarra ere
erabil dezake. Beraz, ordenamendu juridikoaren ezaugarri den hertsagarritasunaren
isla bat da, hark autobabesa debekatu eta funtzio jurisdikzionala esklusiboki
beraganatu ondoren, haren eraginkortasuna bermatzeko betebeharra hartzen baitu.
Hertsagarritasun hori betearazpenaren ezaugarria da, eta etxetik botatzea salbuetsiz, beti ondare-neurriekin egiten da, inoiz ez neurri pertsonalekin, eta horiek
esklusiboki zigor-zuzenbiderako erreserbatzen dira.
Bukatzeko, azken arazo bat. Beti al dago langilea derrigortuta enpresaburuak
borondatez ez betetako sententzia betearaztera? LEren 3.5 artikuluak abiatutako
bideari jarraituz, LPLren 245. artikuluak langilearen aldeko sententziek aintzatetsitako eskubideen gaineko transakzioa edo haiei uko egitea debekatzen du. Hala
ere, xedapen horrek ez dakar berekin langilearen betearazteko betebeharra,
eskubideei uko egiteko debekuak haien aintzatespen substantiboari eragiten baitio
—ahalmen juridikoen titularitatearen aintzatespenari, ulertzen da—, eta ez haien
alderdi prozesalari. Beraz, aipatutako manuak ez du behartzen langilea bere
eskubidea epaile aurrean egikaritzera383.

laboral, op.cit., 280. or. Betearazpen-prozesua adierazpen-prozesutik autonomoa ote den eztabaidari
garrantzia kentzen dio, Andino Axpe, L.-k, Ejecución en el orden jurisdiccional laboral, 2. arg.,
Comares, Granada, 1996, 24. or. Eta prozesuaren oinarrizko batasuna azpimarratzen du. Hala ere,
egile horrek «oinarrizko printzipioen gaineko desberdintasunak oso handiak direla» aintzatesten du.
Edozein kasutan, bi babesak epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidearen zati dira.
383. Ia hitzez hitz Cruz Villalón, J., “Constitución y proceso de trabajo”, Revista Española de
Derecho del Trabajo, 1989/38 zk. Antzeko zentzuan, Montoya Melgar, A.-k, Derecho del trabajo, 21
arg., Tecnos, Madril, 2000, 228. or., legegileak ezin duela eskubide baten utziera edo ez-egikaritza
debekatu azpimarratzen du, horrek langilea bere eskubidea egikaritzera derrigortuko lukeelako.
Gainera, eta ikusiko denez, aipatuko den salbuespenezko kasu bat alde batera utziz, betearazpena beti
alderdiaren eskariz hasi behar da, eta isilbidezko uko egitea —inoiz ez berariazkoa— posible da,
exekuzio-akzioaren preskripzio-epea pasatzen utziz. Argudio hori azaltzen du Salinas Molina, F.-k,
“Principios generales del proceso de ejecución laboral”, Actualidad Laboral, 1993/8 zk., eta LPLren
245. artikuluak jasotzen duen debekua bakarrik sententzia irmoetan aintzatetsitako eskubideei
eragiten diela azpimarratu eta uko egitea “ia isilbidezkoa” dela baieztatzen du. Antzeko ildotik,
LPLren 245. artikuluak bakarrik berariazko uko-egiteei eragiten diela mantentzen dute Alonso Olea,
M., Miñambres Puig, C., Alonso García, R. M.-k, Derecho Procesal del Trabajo, op.cit., 396. or.
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8.2. BETEARAZPEN-PROZESUA ORO HAR
Azpifuntzio jurisdikzional hau jurisdikzioari bakarrik dagokion «epaitzea eta epaitutakoa betearaztea»ren (EKren 117.3 art.) parte da, eta horregatik zuzenbide jurisdikzionalaren oinarri diren beste bi elementuekin bat ulertu behar da, akzioarekin
eta prozesuarekin bat, hain zuzen ere. Lehenengoaren gainean, puntu honetan jada
ikasi ez den ezer ezin daiteke aipatu, haren funtsa edo muina gogoratu besterik ez
da egin behar. Horrela, gogoratu behar da betearazpena epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidearen parte dela eta baita betearazpen-prozesuan ere herritarra
akzio-eskubidea osatzen duten eskubide guztiekin hornituta agertzen dela epaile
aurrean. Berezitasun gehiago atzematen dira betearazpen-prozesuan, guztiak haren
objektutik eratorriak, betearazpen-uzitik, hain zuzen ere. Demandatzailea —betearazpen-prozesuan betearazle, exekutatzaile edo hartzekodun ere deitua—, adierazpen-prozesuan lortutako babesarekin asetu gabe, epaileengana doa auzitegiari adierazpen-prozesuan demandatua edo kondenatua —betearazpen-prozesuan errekurritua edo zorduna ere deitua384— izan zenak bere alde sortutako betebeharra
(zerbait eman, egin edo ez egin) bete ez duela eta errealitatea bere betearazpentitulura egokitzeko beharrezkoa den egintza fisikoa burutu dadin eskatzeko.
Eskaera horren oinarria, horrenbestez, aurreko adierazpen-prozesuan emandako
sententzia izaten da normalean. Hura da eskatzeko karia eta betearazpen-uziaren
oinarria. Eskatzeko kari edo causa petendi hori betearazpen-tituluan mamitzen da
betearazpen-prozesuan eta hura izatea ezinbestekoa da betearazpenerako —nulla
executio sine titulo—, betearazpena legitimatzen duen elementu juridikoa baita.
Lan-prozesuan betearazpen-tituluak dira legegileak zehaztutakoak385: kondenazko
sententzia irmoak (LPLren 235. art.)386, zenbait auto (LPLren 267.3 eta 291.1.
art.), adiskidetze judizialaren (LPLren 84.4 art.) eta aurreko adiskidetzearen
384. Bien legitimazioa betearazpen-tituluak berak adierazten du. Horrela azaltzen du Ríos Salmerón, B.-k, “El proceso de ejecución en el anteproyecto de la Ley de Procedimiento Laboral (1)”,
Actualidad Laboral, 1990/13 zk. Hala ere, posible da tituluan izendatzen ez diren pertsonak legitimatuta egotea pertsona fisikoen oinordetza-kasuetan, pertsona juridikoen fusio- edo absortzio-kasuetan,
eta abar. Aukera hori garatzen du Barrio Calle, M. A.-k, “La ejecución general en el procedimiento
laboral en la nueva ley de procedimiento”, Actualidad Laboral, 1990/29 zk.
385. Beraz, numerus clausus dira. Ramos Méndez, F.-k, “Los títulos ejecutivos: presente y futuro”, Justicia, 1996/2 zk., arras ongi adierazten duenez, politika legegilearekin bat, hau da, diskrezionalitate osoz, aukeratuak dira. Antzeko iritzia erakusten dute Andino Axpe, L.-k, Ejecución en el orden
jurisdiccional laboral, op.cit., 53.-64. or. eta Azagra Solana, M.-k, “Títulos ejecutivos en la Ley
1/2000. Títulos judiciales y títulos extrajudiciales”, ZZAA (Koor. Ríos Salmerón, B., Sempere Navarro,
A.V.), Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el Procedimiento Laboral, op.cit., 479. or.
386. Horren gainean bi matizazio garrantzitsu egin behar dira. Nahiz eta irmotasunak sententzia
osoari eragin (hau da, sententzia bat irmoa da bere pronuntziamendu eta alderdi guztietan, edo ez da
irmoa), pronuntziamendu batzuk —ez guztiak— errekurritzea posible dela aintzat hartuz, LPLk errekurritu ez diren pronuntziamenduei dagokienez sententzia bat betearaztea baimentzen du (LPLren
240. art.). Gainera, LPLk behin-behineko betearazpena aurreikusten du, eta horretarako, zenbait
behin-behineko sententzia titulu exekutibo bihurtu (II. Titulua, IV. Liburua, LPLren 287. artikulutik
303. artikulura).
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ziurtagiriak (LPLren 68. art.) eta lanbide arteko akordio edo hitzarmen kolektiboen
bitartez LEren 83. artikuluarekin bat era litezkeen organoek emandako arbitrajelaudo irmoak (LPLren 7. XG).
Betearazpen-titulu honek, errekurtsogilearen uziaren oinarri —hark hura
betetzea bilatzen du— eta epai-organoaren jardueraren xede —errealitatea titulu
horretan jasotako manura egokitzera bideratua—, alderdien kontraesana eta
berdintasuna baldintzatzen ditu nolabait betearazpen-prozesuan, betiere alderdi
materialean, inoiz ez prozesalean387. Izan ere, nahiz eta betearazpen-prozesuan,
adierazpenezkoan bezala, posizioen dualitatea eman beti —hura existitzeko
ezinbesteko betekizuna, exekutatzaile eta exekutatu gabe ez baitago betearazpenprozesurik—, betearazpen-prozesuaren ardatza betearazpen-titulua dela kontuan
izanik388, betearazleak ez du alegaziorik egin beharko, ezta frogarik praktikatu
beharko ere, alegazioak eta frogak egitea, betearazpena ahultzeko asmoarekin
betiere, betearaziari baitagokio389.
Adierazpenezko lan-prozesua informatzen duen konzentrazio-printzipioa ere
ahuldu egiten da betearazpen-prozesuan, betearazpenak, bere izaerarekin bat,
ikusiko denez, hainbat fasetan egikaritzea eskatzen baitu. Era berean, lan-prozesu
betearazlea xedapen eta aukera-printzipioek eraentzen dute. Alderdiek betearazpena eskatu behar dute, eta ofizioz hastea ezinezkoa da (LPLren 237. art.)390, eta
edozein mementotan xedatu edo bertan behera utzi dezakete [LPLren 242.1 b) art.].
Prozesuaren bultzada, adierazpen-prozesuan bezala, epai-organoari dagokio
387. Lan-prozesu betearazlean alderdi izango dira aktiboki eta pasiboki legitimatuak. Gainera,
LPLren 238. artikuluarekin bat, norbaitek, betearazpen-tituluan hartzekodun edo zordun gisa agertu
gabe edo haien oinordeko deklaratua izan gabe, exekuzioak eskubide edo interes legitimo eta pertsonal bat uki diezaiokeela alegatzen badu, berari eragiten dioten egintzetan alderdiekiko berdintasunean
parte hartzeko eskubidea izango du (LPLren 238. art.). Hirugarrenak babesteko era bat da, bai
betearazpenak horiek betearaziaren kontra duten kreditu-eskubide bati eragiten dionean —eskubide
hobearen hirugarrengotza delakoa da (LPLren 273. art.)—, bai beraien jabetzako ondasun bati eragiten
dionean (LPLren 258. art.). Hirugarrenen interesaren babesa hirugarrengotzen oinarri moduan
azpimarratzen du Planchadell Gargallo, A.-k, La tercería de dominio, Tirant lo blanch, Valentzia,
2001, 39. or. Hirugarren horiek, Cruz Villalón, J.-ren esanetan, “Tercerías de dominio y de mejor
derecho en el proceso laboral”, Relaciones Laborales, 1997/1 bol., «jada hasitako betearazpenprozesu batean akzio autonomo bat suposatzen dute».
388. Eta honek betearazlearen eskubide bat eta hura asetzeko betearaziaren betebehar bat jasotzen
dituela, biak zalantzan jartzen ez den aurreko adierazpen-prozesu batean aintzatetsiak.
389. Honela ulertzen da Serrano García, M. J.-rekin, La ejecución de los despidos improcedentes,
Lex Nova, Valladolid, 2001, 60. eta 62. or., betearazpen-prozesuan berdintasun-printzipio arinduaz
eta kontradikzio-printzipio arinduaz mintzatzea.
390. Salinas Molina, F.-rekin, “Proceso de ejecución laboral: incidencia de la LEC 2000”,
Relaciones Laborales, 2001/1 bol., PZLk xedapen hau bere 549. artikuluan «betearazpena bakarrik
alderdiaren eskariz aginduko da, demanda bitartez» esanez osatzen duela azpimarratu behar da.
Salbuespen bat bada: ofiziozko prozesuei dagokien aldaeran (LPLren 146.-150. art.) betearazpena
organo jurisdikzionalak ofizioz hasten du (LPLren 237. art.).
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(BJLOren 237. eta 288. art. eta LPLren 52.1 eta 237. art.), eta horregatik ez da
beharrezkoa abokatuaren laguntza.
Gainerakoan, betearazpen-prozesuari dagokion prozedura idazketa-printzipioan oinarritzen da, nahiz eta betearazpenean zehar sustatzen diren intzidentearazoak ahoz izapidetzen diren (LPLren 236. art.)391, eta, oro har, kasua auzialdian
ezagutu zuen eta betearazpen-titulua eman zuen organo jurisdikzional beraren
aurrean egikarituko da. Beraz, sententzia irmoen kasuan, betearazi beharreko
sententzia auzialdiko organoak eman edo haren kontrako helegiteaz arduratu zen
organoak emandakoa izan, betearazpenerako eskumena lehenengoak izango du
beti. Betearazpen-tituluaren eraketan epai-organorik parte hartu ez badu, berriz,
titulua eratu den barrutiari dagokion epaitegia izango da eskuduna (LPLren 235.2
art.)392, exekuzioen metaketaren eta betearazpenaren ardura barruti bateko gizartearloko epaitegi jakin batzuei modu esklusiboan esleitzen zaizkien kasuak salbu,
kasu horietan berariazko arauak aplikatuko baitira (LPLren 235.3 eta 4 art.).
Betearazpena eskatzeko epea, LPLk 277. artikuluan kaleratzeagatiko sententzia irmoentzat aurreikusten duen berezitasuna alde batera utziz,393 lege substantiboek betearazi nahi den eskubidea aintzatesteko akzioa egikaritzeko aurreikusten
duten bera izango da. Horrenbestez, kasu bakoitzerako xedatua aintzat hartu beharko da, betiere kontuan izanik lan-kontratutik eratorritako akzioak, preskripzioeperik aurreikusita ez badute, urtebeteko epean preskribitzen direla (LEren 59.
art.). Urtebeteko epe bera dute herritarrek diru-kopuruak emateko betebeharren
betearazpena eskatzeko (LPLren 241.2 art.). Behin betearazpena hasita, preskripzio hori, arau orokor legez, ez da etengo exekutatzen den obligazioa osorik bete
arte, ezta betearazia ere behin-behinean kaudimengabe deklaratua izateagatik
jarduketak artxibatzen badira (LPLren 241. art.).
Betearazpen-prozesua, horri bide ematen dion titulua jurisdikzionala izan edo
ez, eta ofiziozko prozedura alde batera utziz, alderdiaren eskariz hasten da
demanda bitartez (PZLren 549. art.)394. Tituluaren betekizun formalak aztertu
391. Hau horrela da, nahiz eta Andino Axpe, L. F.-k, “El contencioso en la ejecución social. Incidentes. Intereses y costas”, Relaciones Laborales, 1999/2 bol., azpimarratzen duen moduan, askotan
betearazpen-fasean, inolako eztabaida gabe, bakarrik jardun egiten dela uste izan. Betearazpenprozesuan sortutako eztabaida horiek intzidente honen bitartez ebazten dira. Intzidente horren azterketa sakona egiten du Fernández López, M. F.-k, “El incidente general en la ejecución ex artículo
236 de la Ley de Procedimiento Laboral: funciones y disfunciones”, Relaciones Laborales, 1996/2 bol.
392. Beraz, kasu honetan, betearazpenaz arduratu behar den organo eskuduna ezagutzeko irizpide
objektiboa eta lurralde-irizpidea aintzat hartu beharko dira.
393. Berezitasun honetan geroago egingo da indar.
394. Demandan honako hauek agertu behar dira: (1) betearazlearen oinarria den betearazpen-titulua, (2) nahi den babes exekutiboa, (3) bahitu daitezkeen ezagutzen dituen exekutatuaren ondasunak,
(4) ondasun horiek ikertzeko edo bilatzeko nahi dituen neurriak, eta (5) betearaziaren identifikazioa.
Demandari honako dokumentu hauek lagundu behar diote: (1) betearazpen-tituluak, betearazpenaren
oinarria jarduketan agertutako sententzia, akordio edo transakzioa denean salbu, (2) prokuradoreari
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ondoren, eta betearaziari entzun gabe, magistratuak auto bidez —inoiz ez sententzia
bidez, hura adierazpen-prozesuetan soilik ematen baita— erantzungo dio demandari, eta betearazpena ukatu edo onartuko du (PZLren 551. art.). Behin exekuzioa
ukatuta, autoaren kontra kasuan kasuko helegitea, berraztertzea (LPLren 184. art.)
edo erregua (LPLren 185. art.) jarri ahalko da, eta horiek ebazten dituen autoaren
kontra berriz, erregutzea (LPLren 189.2 art.) edo kasazioa (LPLren 204.2 art.)395.
Betearazpena onartuta, organo jurisdikzionalak betearazpena aginduko du
betearazpen-titulua betearazteko beharrezko betearazpen-neurriak aginduz (PZLren
553. art.). Posible da betearazia betearazpenaren aurka agertzea396.
Betearazpen-tituluan jasotako eskubide zehatzaren egikaritza xede duen
betearazpena bi balizko egoeratan bakarrik eseki daiteke: legeak aurreikusitako
luzatutako ahalordeak, ordezkaritza apud acta eman ez bada edo jada jardunean jasota ez badago,
sententzien, transakzioen edo judizialki onartutako akordioen betearazpena eskatzen denean, (3)
diruzkoak ez diren zorretan dirutan baloratzeko zein prezio edo kotizazio aplikatu den frogatzen
duten dokumentuek, datu ofizialak edo jendaurrekoak ez direnean, eta (4) betearazpena agintzeko,
legeak galdatutako gainerako dokumentuek (PZLren 550. art.).
395. Noski, kexa-helegitea ere jar daiteke (LPLren 187. art.). Helegitea jartzeko ez da beharrezkoa
izango kontsignazioa egitea (LPLren 244. art.). Oro har, helegiteak jartzeak ez du ondore esekitzailerik: legeak berariaz ezartzen dituen kasuetan salbu, betearazpenean emandako ebazpenak burutu
egingo dira, nahiz eta aurkaratuak izan (LPLren 244.1 art.). LPLk arau orokor honi salbuespen bat
jartzen dio, konpontzeko oso zaila den kalte bat sor dezaketen betearazpen-egintzak kautelazko eran
hilabetez —salbuespenez, bi hilabetetara luzagarria— esekitzeko aukera aintzatetsiz magistratu
betearazleari, findantzarekin edo gabe. Ahalmen bera aintzatesten zaio organo betearazlearen ebazpenen kontrako helegiteez arduratzen den salari helegitea izapidetzen den bitartean (LPLren 244.2 art.).
Edozein kasutan, eta Moliner Tamborero, G.-rekin, “Los recursos en la ejecución”, Relaciones
Laborales, 1999/2 bol., betearazpena esekitzeko edo ez esekitzeko erabakia ez da magistratuarentzat
diskrezionala, arauak konpontzeko oso zaila den kalte bat ematea galdatzen baitu.
396. Eskubide hau ez zen arautzen aurreko PZLn, ezta indarrean dagoen LPLn ere, baina hainbat
ordenamendutan agertzen da (italiarrean, alemanean, austriarrean…) —ik. Ríos Salmerón, B., “Ejecución de sentencias firmes y recurso de suplicación”, Actualidad Laboral, 1993/34 zk.—, beharbada
horregatik, espainiar legegileak 2000. urteko PZLn sartzea erabaki zuen (PZLren 556.-564. art.).
Azken horrekin bat, betearazia betearazpen osoaren aurka ager daiteke eta bere bukaera eskatu, akats
prozesalak (beste batzuen artean, betearaziaren legitimazio-, gaitasun- edo ordezkaritza-falta…) edo
mamiari buruzko arrazoiak alegatuz (agindutakoaren ordainketa edo betetzea, betearazpen-akzioaren
iraungipena…), edo betearazpenaren zenbait egintzaren kontra ager daiteke, arauen urraketa (PZLren
562. art.) edo betearazpen-titularekin bat ez datozela (PZLren 563. art.) alegatuz. Aurkaraketa hori
intzidente moduan izapidetuko da (LPLren 236. art.). Aurkaraketa mota bietan sakontzen dute
Aguilera Morales, M.-k, “Aproximación a la ejecución provisional y definitiva desde su regulación
en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”, Tribunales de Justicia, 2000/7 zk.; Fonoll
Pueyo, J. M.-k, “La regulación de la oposición a la ejecución y su aplicación al orden jurisdiccional
laboral”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros), 2001/218 zk.; Ríos
Salmerón, B.-k, “La incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en la ejecución laboral”,
Revista de Derecho Social, 2000/10 zk. eta Andino Axpe, L. F.-k, “La oposición a la ejecución en el
orden jurisdiccional social y la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, ZZAA (Koor. Ríos Salmerón,
B., Sempere Navarro, A.V.), Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el Procedimiento
Laboral, op.cit., 517. orrialdetik 525.era bitartean.
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kasuetan —geroago aztertuko dira (LPLren 4.4, 243.1, 244.2 eta 275.1 art.)— edo
betearazlearen eskariz, betearazpena ofiziozko prozeduratik eratortzen den kasua
salbu (LPLren 242.1 art.). Bigarren kasuan, prozesua betearazlearen eskariz edo
berari egotzi ahal zaion kari batengatik esekia edo gelditua, hilabete pasatzen bada
harekin jarraitzeko eskatu gabe, organo jurisdikzionalak 5 eguneko epean
betearazpenarekin aurrera jarraitu nahi duen adierazteko eta hala dagokionean bere
eskubideari dagokiona eskatzeko esango dio, eta behin epe hori gaindituta jarduerak behin-behinean artxibatuko direla ohartaraziko du (LPLren 242. art.).
Betearazpena, arau orokor legez, sententzian ezarritako terminoetan gauzatuko
da, betearazpen-tituluan zehaztutako forma zehatzean alegia (LPLren 239.1 art.)397,
nahiz eta hori betetzea ezinezkoa denean betearazpen orokorra gauzatuko den, hau
da, betearazpen zehatza diruzko betearazpen bihurtuko da (PZLren 701., 702., 706.,
709. eta 710. art.)398. Nahiz eta azken aukera hori izan, legegileak betearazpen
zehatza gailentzea nahi du, EKren 24. artikulua oinarritzat hartuz, eta horretarako,
epai-organoen esku bi tresna jartzen ditu: diru-premiamendua eta hertsapen-isuna.
Lehenengoa prozesuko alderdiei aplikatzen zaie; bigarrena, berriz, hirugarrenentzat
aurreikusten da. Horrela, alderdi batek agindu zaiona bete gabe igarotzen badu
emandako epea, justifikaziorik gabe, agindua bete bitartean edo hura zehatz-mehatz
bete ezina frogatu bitartean, epaitegi edo auzitegiak, emateko, egiteko edo ez egiteko betebeharren betearazpenean diru-premiamenduak ezarri ahalko dizkio, alderdiei entzunaldia eman ondoren, betearazten ari den betebeharra bete dadila edo
segurtatzeko. Era berean, eta izapide berari jarraituz, organo jurisdikzionalak
hertsapen-isunak jarri ahalko dizkie exekuzioan parte ez direnei, hirugarrenei alegia, ebatzitakoa behar bezala eta osoki exekutatzeko edo ebazpen judizial batean
ezarritako legezko obligazioak betearazteko errekerimendu bat egin bazaie eta
justifikaziorik gabe bete ez badute (LPLren 239. art.). Bai baten bai bestearen
bitartez jasotako dirua Altxor Publikoan sartuko da399.
397. Horrela bermatzen dute hauek: KAE 118/1986, urriaren 20koa, KAE 125/1987, uztailaren
15ekoa, KAE 92/1988, maiatzaren 23koa, KAE 16/1991, urtarrilaren 28koa, KAE 163/1998, uztailaren
14koa eta AGE 1987-II-16 (AB 318). Jurisprudentzian oinarrituz, aipatu behar da betearazpena bere
terminoetan egiteko eskubideak berekin dakarrela sententziaren ez betetzearen —osoa zein zatikakoa— ondoriozko kalte-galeren ordainketa jasotzeko eskubidea: KAE 66/1996, apirilaren 18koa,
KAE 3/1998, urtarrilaren 12koa eta AGE 1998-V-7 (AB 4103).
398. Transformazio edo eraldatze honek betearazlearentzat bi arazo nagusi dakartza. Batetik, ez
du bere interesa osoki asetzen. Bestetik, praktikan exekutatzaileak arazo anitz izaten ditu bere aldeko
kalte-galeren deklarazioa lortzeko frogak (beren produkzioa, zenbatekoa, lotura) burutzeko. Horrela
adierazten dute Gómez de Liaño, F., Álvarez de Linera, S., Pérez-Cruz Martín, A. J., Roca Martínez,
J. M., Hernández Galilea, J., Iglesias García, C.-k, Derecho procesal laboral, op.cit., 410. or.
399. Diru-premiamenduen zenbatekoa ezartzeko legeak 3 irizpide aurreikusten ditu: (1) beren xedea, (2) beren betetzeari jarritako erresistentzia, eta (3) errekerituaren gaitasun ekonomikoa. Premiamendu horiek pairatzen dituenaren ondorengo jokabidearen eta haien gainean esaten duenaren arabera
aldatu edo efekturik gabe utz daitezke. Ezarritako zenbatekoa Altxorrean sartuko da eta hura betebeharra bete gabe pasaturiko egun bakoitzeko ezingo da izan Zigor Kodean faltei dagozkien isunetarako
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Hala ere, eta langileen interes komuna babesteko, LPLk magistratuari, interesatuei entzun ondoren, exekutatutako enpresaburuari exekuzioa burutzeko beharbeharrezkoa den denborarako atzerapen bat emateko ahalmena aintzatesten dio.
Ahalmen hori erabili ahalko dute betearazi behar den betebeharraren berehalako
betetzeak betearaziaren menpekoei eragiten dizkien kalte larriak —lan-harremanen
jarraipena, alegia— betearazleari ekarriko lizkiokeen onurak baino askoz handiagoak badira. Edozein kasutan, magistratuak atzerapenaren edo atzerapenerako
baldintzak jarrito ditu, eta enpresaburuak betetzen ez baditu, onura hori galduko
du, berariaz adierazi beharrik edo aurrez errekerimendua egin beharrik gabe
(LPLren 243. art.)400.
Atal honekin bukatzeko, betearazpenen metaketaz mintzatu beharra dago,
LPLk berariaz arautzen baitu (LPLren 36.-41. art.)401. Metaketa gerta daiteke betearazi nahi diren betebeharrek harreman berezi bat dutelako, zehatz-mehatz guztiek zordun bera dutelako helburu (LPLren 37 art.). Gainera, metaketa ekonomia
prozesaleko arrazoiek justifikatzen dute eta ez kontraesanean dauden sententziak
ekiditea, betearazpen-prozesuan sententziak ez baitira ematen402. Epai-organo
berberaren aurrean —epaitegia zein auzitegia— eskatutako betearazpenak beti
meta daitezke (LPLren 36.1 art.); aldiz, epai-organo desberdinen aurrean eskatutakoak, nahiz eta guztiak barruti berekoak izan, metatu ahalko dira beroriek lanepaitegi batek ezagutzen dituenean bakarrik (LPLren 36.2 art.). Bai batzuk bai besaurreikusiriko gehinezko zenbatekoa baino handiagoa (LPLren 239.2 art.). Datu horri erreparatzen
dio, Ríos Salmerón, B.-k, “El proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil y la ejecución social”,
Relaciones Laborales, 1999/2 bol. Gainera, eta Baylos Grau, A.-rekin, “Obligaciones de hacer: las
multas coercitivas (análisis del art. 239 LPL)”, Cuadernos de Derecho Judicial, 1998/8 zk.,
hertsapen-isunak eta diru-premiamenduak arautzen dituen artikulua (LPLren 239 art.) LPLren 75.2
artikuluarekin lotu behar dira. Azken horrekin bat, prozesuan alderdi ez direnek alderdiei dagozkien
eskubideak bermatzearren eta ebazpen judizialen eraginkortasuna segurtatzearren epaile eta
auzitegiek ezarritako betebeharrak bete behar dituzte (LPLren 239.3 art.).
400. Hemen LPLk betearazpenaren bidegarritasuna ziurtatzeko proportzionalitate-printzipioa
bereganatzen duela baieztatzen du Ríos Salmerón, B.-k, “Sobre la ejecución laboral y sus límites
constitucionales”, Jueces Para la Democracia. Información y Debate, 1990/10 zk. Ildo beretik,
Blasco Segura, B., “Problemas específicos en la ejecución social”, Actualidad Laboral, 1995/19 zk.
401. Metaketa hau 1/1989, lan-prozeduraren oinarrien legeak sartu zuen gure ordenamendu
juridikoan. Garai hartan metaketa arautzeak zuen garrantzia azpimarratu zuen Barrio Calle, M. A.-k,
“Apuntes a la figura de la acumulación de ejecuciones creada por la Ley de Bases de Procedimiento
Laboral”, Actualidad Laboral, 1990/1 zk.
402. Montero Aroca, J.-k, La acumulación en el proceso laboral (acciones, autos, recursos y
ejecuciones), op.cit., 167. or., matizatu egiten du nahiz eta kontraesankorrak diren sententziak
ekiditea ez den metaketa honen helburu «bai mintzo daitekeela kontraesankorrak diren jarduera
betearazleak ekiditeaz». Gainera, egile honek diruzko betebeharren betearazpenean helburua
lortutako dirua zordun beraren hartzekodunen artean era koherentean banatzea dela dio. Antzeko
argudioak erakusten ditu, prozeduraren bizkortasunari eta ekonomia prozesalari garrantzia handia
emanez, González Pillado, E.-k, La acumulación de ejecuciones en el proceso laboral, Tirant lo
blanch, Valentzia, 1998, 30. eta 31. or.
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teak ofizioz zein alderdiaren eskariz eman daitezke. Gainera, LPLk bi metaketa mota
desberdintzen ditu, derrigorrezko bat (LPLren 37.1 artikuluak «metaketa erabaki
beharko da» dio) eta hautazko bat (LPLren 37.2 artikuluak «metatzeko erabakia
hartu ahal izango du organo jurisdikzionalak» dio). Derrigorrezkoa izango da egikaritutako akzio guztien xedea diru kopuru bat lortzea denean eta, zantzuen arabera,
zordunaren edo zordunen ondasunak ez badira nahikoak betearazi beharreko
kreditu guztiak ordaintzeko. Metaketa ofizioz edo alderdiaren eskariz egingo da,
betearazpen guztiak epaitegi berean jarraitzen badira, eta alderdiaren eskariz
epaitegi bat baino gehiago ari badira haietaz arduratzen (LPLren 37.1 art.). Bestelako kasuetan —diruzko zenbateko bat helburu ez dutenean edo ondasunak kreditu
guztiei erantzuteko adina direnean—, metaketa hautazkoa izango da, epaileak
horrela nahi badu (ofizioz) edo alderdiaren eskariz egingo da (LPLren 37.2 art.).
Metaketa-prozedura ofizioz edo alderdiaren eskariz hasitako intzidente baten
bitartez burutzen da. Intzidente horrek ez ditu esekitzen afektatutako betearazpenen izapidetzeak. Intzidente hori eskatu edo erabaki ahalko da betearazi behar diren
betebeharrak bete baino lehen edo, hala dagokionean, betearaziaren kaudimengabezia deklaratu arte (LPLren 39., 40. eta 41. art.).
Arau orokor legez, metatzeko erabakia betearazpena lehenik hasi duen
organo jurisdikzionalak hartuko du. Berari dagokio, orobat, metatutako betearazpenak eraginkorrak izateko behar diren neurriak hartzea (LPLren 38.1 art.). Metatu
nahi diren betearazpenak barruti desberdinetako organo jurisdikzionalen aurrean
izapidetzen direnean, eta lehenbizi hasitako betearazpenean haren eraginpeko
langile eta kreditu gehienak sartuta ez badaude, ezta aurrez enbargaturik zordun
erkidearen ondasunen parte handiena ere, betearazpenen-metaketa ondasun horiek
guztiak edo parterik handiena enbargatzeko agindua lehenik eman zuen organo
judizialak erabakiko du (LPLren 38.2 art.).
8.3. BETEARAZPEN MOTAK
Komeni da betearazpen motak ezagutzea; izan ere, LPLk horietako bakoitzarentzat
prozedura bat aurreikusten baitu. Horrela, betearazpen arrunten eremuan, diruzko
betearazpenak eta diruzkoak ez diren betearazpenak desberdinduko dira ondoren.
Azkenak egiteko, ez egiteko eta emateko (gauza orokorra zein zehatza) betebeharrei dagozkienak dira. LPLk diruzkoak bakarrik arautzen ditu (LPLren 246.-275.
art.), eta diruzkoak ez direnen eraentza juridikoa ezagutzeko PZLra jo behar da.
Gainera, LPLk betearazpen berezi hauek aurreikusten ditu: kaleratzeagatiko
sententzia irmoen betearazpena (LPLren 276.-284. art.), ente publikoen aurkako
sententzien betearazpena (LPLren 285 eta 286. art.) eta Gizarte Segurantzaren
aldizkako prestazioen betearazpenari dagokiona (LPLren 286. art.)403.
403. Kaleratzeagatiko sententzia irmoen betearazpenaren barnean legelariak etxetik botatzea ere
arautzen du (LPLren 283. art.), eta araudi hori langileak, bere lana dela-eta, disfrutatzen duen
laborantza-lurrari ere aplikagarria zaio.
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Mota bakoitzaren araudia aztertzeko printzipio orokor batetik abiatu behar da:
LPLk xedatzen duenez, lan-arloko sententzia irmoen betearazpena PZLk sententzien betearazpenerako arautuarekin bat (PZLren 517. eta hur. art.) gauzatuko da,
LPLk jasotzen dituen berezitasunekin (LPLren 235. art.)404. Printzipio horretatik
betearazpen mota bakoitzaren eraentza juridikoa ondorioztatzen da. Betearazpen
arruntean, lehenbizi, LPLren arauak aplikatuko dira, eta hartan arautzen ez
denerako, PZLren arau orokorrak aplikatuko dira. Lan-betearazpen bereziei, aldiz,
lehenbizi, LPLn beraientzat aurreikusitako araudia aplikatuko zaie, eta haietan
agertzen diren hutsuneak, LPLk betearazpen arruntarentzat xedatzen dituen arauekin beteko dira aurrenekoz —betearazpen arruntari vis atractiva aintzatetsiz—, eta
hala ere, hutsuneak agertzen badira, PZLk jasotzen dituen arauak aplikatuko dira.
8.4. BETEARAZPEN ARRUNTA, DIRUZKOA ETA DIRUZKOA EZ DENA
8.4.1. Diruzko betearazpen arrunta
Betearazpen arrunta diruzko betebeharrak exekutatzeko erabiltzen da, bai betearazpen-tituluek mota horretako betebeharrak jasotzen dituztelako, bai diruzkoak
ez diren betebeharrak edo betebehar zehatzak diruzko betebehar bihurtzen direlako. LPLk betearazpen hau xehetasunez arautzen du, eta gainerako betearazpenen
ordezko eraentza bihurtzen du.
Diruzko betearazpenean —azaletik ikusita— hiru gauza egiten dira: betearaziaren ondaretik bere zorraren balioaren besteko ondasunak atera, ondoren ondasunok diru bihurtzeko, eta, azkenik, diru horrekin betearazleari ordaintzeko. Prozesu
honetan fase hauek desberdintzen dira:
1. Lan-arloko betearazpen-prozesuan eraentzen duen justizia eskatuaren printzipioarekin bat, betearazleak demanda bitartez betearazpena eskatu behar du
(LPLren 237.1 art. eta PZLren 549. art.). Demandan betearazleak ezagutzen
dituen eta bahitu daitezkeen betearaziaren ondasunak adieraziko ditu eta
betearazpenaren helbururako nahikoak diren esango du (PZLren 549.1.3 art.).
Era berean, beharrezkoak badira, ondasunok bilatzeko eta ikertzeko neurriak
eskatuko ditu (PZLren 549.1.4 art.).
2. Jarraian, organo jurisdikzionalak betearazpen-autoa emango du, eta horretan
betearazpenaren zenbatekoa adierazi eta nagusia, interesak eta kostuak

404. Artikulu hau duela gutxi PZLren 11. AXk aldatu zuen eta egun duen edukia eman zion. Bere
idazketan akats bat atzematen da: nahiz eta lan-errituaren legea sententziez mintzo den, PZLra egiten
duen bidalketa mota orotako betearazpen-tituluetarako da. Horrela, Montero Aroca, J., Carratalá
Teruel, J. L., Mediavilla Cruz, M. L., Proceso Laboral Práctico, op.cit., 867. or.
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desberdinduko ditu (LPLren 249. art.)405. Betearazleak demandan bahitura
trabatzeko ondasun nahikoak adierazi baditu, auzitegiak hark zein ondasuni
eragiten dien adieraziko du (PZLren 553.1.3. art.)406. Kontrako kasuan, exekutatuaren ondasunak bilatzeko eta ikertzeko neurriak aginduko dira (PZLren
553.1.3 art.)407. Auto hau, premiamendupeko zenbatekoaren arabera, enpresa
zorduneko langileen ordezkariei jakinaraziko zaie, prozesuan agertzeko
modua izan dezaten (LPLren 250. art.)
3. Hurrengo urratsa exekutatuaren ondasunak bahitzea izango da (LPLren 252.258. art.). Bahiturak exekutatuaren ondasun batzuk betearazpen-prozesura lotzen ditu408, beraiekiko bere jabetza-eskubide erreala mugatu gabe. Printzipioz, bahiturak, betearazpen aurretik edo honetan, exekutatzaileak eta betearaziak adostutako ondasunak eragingo ditu. Hitzarmenik ez bada, auzitegiak
betearaziaren ondasunak bahituko ditu eta haiek besterentzeko erraztasun handiena eta honen kosturik txikiena harentzat aintzat hartuko ditu (PZLren 592.1
art.). Betearazpenean agertzen diren ingurumari bereziak direla-eta, aipatutako
405. Zenbateko nagusia betearazpen-tituluan zehaztua agertuko da. Interesen zenbatekoa, aldiz,
jada sortutakoen —likidoak, beraz— (LEren 29.3 eta PZLren 576. art.), eta betearazpenean sortutakoen batura izango da. Betearazpenean sortutakoak ezin izango dira urtebetean lortuko zirenak baino
gehiago izan. Gainera, kostuen zenbatekoa nagusiaren ehuneko hamar baino gehiago ezin izango da
izan. Motibatuta, epai-organoak beste gauza bat xedatu ahalko du (LPLren 249. art.). Muga hauen
guztien helburua, Rojas Rivero, G.P.-k dioenez, El proceso de ejecución laboral, Lex Nova, Valladolid, 2001, 117. or., betearaziak bere ondarean eraso handiegia ez pairatzea da, muga horiek egongo
ez balira gertatuko zitekeena. Bestetik, auto hau betearaziari entzun gabe emango da eta hari jakinaraziko zaio zitazio edo epatzerik gabe.
406. Ondasun hauek Epaitegiko Batzorde Exekutiboak bila ditzake. Kasu honetan, hark organo
jurisdikzionalari aurkitutakoaren berri emango dio, eta hark traba ezarriko du, hark egindakoa berretsiz edo aldatuz (LPLren 257.1 art.).
407. LPLk betearaziaren ondasun eta eskubideak lokalizatzeko bi neurri arautzen ditu: organo
jurisdikzionalaren errekerimendupean hark egin beharreko bere ondasunen gaineko deklarazioa
(LPLren 247. art.) eta kasuan kasuko erakundeei eta erregistro publikoei organo jurisdikzionalak egin
diezaiekeen kontsulta, haietan jasota dauden zordunaren ondasun edo eskubide guztien zerrenda
eman diezaioten, edo pertsonaren intimitate-eskubideak ezarritako mugen barruan, finantza- edo
gordailu-entitateei edo beste pertsona pribatu batzuei, beren ohiko jardueragatik edo exekuziopekoarekin dituzten harreman juridikoengatik, haren ondasun edo eskubideen jakinean behar dutenak
badira edo haren zordun gerta badaitezke (LPLren 248. art.). Lokalizazio-neurri hauetan sakotzen du
Barrio Calle, M. A.-k, “Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 en la ejecución
regulada en la Ley de Procedimiento Laboral”, Actualidad Laboral, 2000/36 zk.
408. Lotura hau (gaztelaniazko ‘afección’) Montero Aroca, J.-ren hitzetan, La ejecución dineraria
en el proceso laboral (Doctrina, jurisprudencia y formularios), Tirant lo blanch, Valentzia, 1999,
354. or., «ondasun bat betearazpenera lotzen duen epailearen borondate-adierazpena» bezala ulertu
behar da. KZren 1911. artikuluarekin bat, zordunak betebeharren betetzeaz egungo eta etorkizuneko
bere ondasun guztiekin erantzuten du; beraz, bahiturak horietako edozeini eragin diezaioke. Zenbait
ondasun eta eskubide ezin dira bahitu: ondarezkoak ez direnak (eskubide politikoak…), besterendu
ezin direnak edo legeak berariaz debekatzen dituenak. Bahitu ezin diren ondasunen gainean egindako
bahiturak zuzenbide osoz deusezak izango dira (PZLren 605.-607. art.).
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irizpideen aplikazioa ezinezkoa edo oso zaila gertatzen bada, ondasunak legeak
ezarritako ordenan bahituko dira (PZLren 592. art. eta LPLren 252. art.)409.
Edozein kasutan, betearaziaren zorra asetzen duen balioa duten ondasunak
bahituko dira, nahiz eta legeak bahitura hori aldatzeko eta trabatutako bahituren hobetzea —geroago bahitutako ondasunak zorra ordaintzeko nahikoa ez
direla jakiten bada, ondasun gehiago bahituko dira—, murriztea —kontrako
kasua (PZLren 612. art. eta LPLren 252. art.)—, edo desegitea —betearaziak
ordaindu egiten duelako edo betearazpenari egin dion aurkakotasunak arrakasta izan duelako— egiteko aukera ematen duen (LPLren 257.2 art.).
Behin ondasunak bahiturari lotuta, organo jurisdikzionalak haren arrakasta
ziurtatzeko neurriak hartuko ditu, eta ondasun horiek babestuko ditu ez bakarrik
alderdiekiko, baita hirugarrenekiko ere. Bahitutako ondasunak higiezinak edo
erregistro publikoetan inskriba daitezkeen beste batzuk badira, ofizioz organo
jurisdikzionalak emandako ordenaren bitartez haietan inskribatuko dira (LPLren
253. art.)410. Gainera, organo jurisdikzionalak, bahitutako ondasun edo eskubideen
izaerarekin bat, egoki baderitzo, administrazio edo esku-hartze judizial bat agindu
dezake (LPLren 254. art.). Ondasun higigarriak gordailu bidez babes daitezke,
betearazlea, exekutatua edo hirugarren bat gordailuzain izendatuz, alderdien adostasunarekin edo beraietako baten proposamenez, kontrako alderdiaren aurkakotza
justifikaturik izan ezean (LPLren 255. art.).
Posible da berrenbargoa edo aurretik bahitu diren ondasunak berriro enbargatzea. Egoera horretan, organo jurisdikzional berrenbargatzaileak berrenbargoaren
eraginkortasunerako beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu (LPLren 256.1 art.),
haien artean erregistroan inskribatzea eta aurretik enbargoak egin dituzten organo
jurisdikzionalei berrenbargoaren berri ematea, eta horiek ere hura bermatzeko neurriak hartuko dituzte. Lehenengo enbargatzaileak jakinaren gainean jarriko ditu
hurrengoak, gehienez 10 eguneko epean, ondasunen inguruabarrez eta balioaz,
erantzun behar dioten premiamenduaren zenbatekoaz eta bere jarduketen egoeraz
(LPLren 256.2 art.). Gainera, hark berrenbargoa erabaki zuen organoari hartzeko409. PZLren 592.2 artikuluak ondasunak bahitzeko ordena hau xedatzen du: 1. Dirua edo edozein
motatako kontu korronteak. 2. Berehala edo epe laburrera diru bihur daitezkeen kredituak eta eskubideak eta bigarren mailako merkatu ofizialean negozia daitezkeen titulu, balore eta beste finantzatresna batzuk. 3. Bitxiak eta arte-lanak. 4. Diru-errentak, horien jatorria eta horiek sortzeko arrazoia
edozein izanik ere. 5. Mota guztietako korrituak, interesak eta fruituak. 6. Ondasun higigarriak edo
abereak, akzioak, kotizazio ofizialean onartzen ez diren titulu edo baloreak eta sozietate-partaidetzak.
7. Ondasun higiezinak. 8. Soldatak, alokairuak, pentsioak eta lanbide-jarduera eta merkataritzajarduera autonomoek eratorritako diru-sarrerak. 9. Epe ertain eta luzera diru bihur daitezkeen kreditu,
eskubide eta baloreak. Alderdiek egindako hitzarmena ordena honen kontra badoa, beraietako baten
eskariz deuseztagarria izango da (PZLren 592.1 art.).
410. Erregistratzaileak idazpena egin izanaren, ondasunen titulartasunaren eta haien karga eta
zamen ziurtagiria emango du. Gainera, idatzitako enbargoari eragin diezaioketen geroagoko idazpenen berri eman beharko dio organo jurisdikzionalari (LPLren 253. art.).
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dun berrenbargatzaileei eragin diezaieketen geroagoko ebazpenen berri eman beharko dio (LPLren 256.3 art.). Egiten diren berrenbargoak edozenbat izanda ere,
premiamendu-bideari jarraitzeko edo nahitaez ondasunak diru bihurtzeko —berehala aztertuko den hurrengo fasea— lehentasuna ondasunok lehenik trabatu edo
atzitu zituen organoari dagokio, nahiz eta ondorengo enbargatzaileari premiamendu-bidearekin jarraitzeko eskubidea aintzatesten zaion, baldin eta ondorengo
enbargatzaileen eskubideak bermatzen badira (LPLren 246.1 art.). Arau honek ez
dio eragingo hartzekodun bat baino gehiagoren arteko kreditu-lehentasunari
(LPLren 246.2 art.).
Azkenik, betearaziarenak ez diren ondasunen bahituraz eta ondorioz ematen
den jabari-hirugarrengotzaz mintzatu beharra dago. Enbargatutako ondasunak
atzitu aurretik bere jabetzakoak direla alegatzen duen hirugarrenak bahitura kentzeko eskatu ahal izango du, betearazpenaz arduratzen ari den epaitegiaren aurrean.
Eskaera hori gutxienez enkantea egiteko finkatutako eguna baino 15 egun arinago
egin beharko da eta uziaren oinarria den titulua lagunduz justifikatuko da. Behin
eskaera onartuta, hirugarrengotza ahoz ebatziko da, LPLren 236. artikuluan aurreikusten den intzidentearen bitartez. Organo jurisdikzionalak eztabaidan dauden
ondasunen likidazioaren gaineko jarduerak bakarrik esekiko ditu, intzidentea
ebatzi arte. Alegatutako eskubidearen gainekoak judizio aurreko ondorioetarako
soilik ebatziko ditu, eta hala badagokio, enbargoa kenduko du (LPLren 258.
art.)411.
4. Hurrengo fasea enbargatutako edo bahitutako ondasunak egikaritzea da
(LPLren 259.-265. art.). Behin ondasunak bahiturari lotuta, betearazleari
dagokion diruzko zorra ordaindu ahal izateko beharrezkoa da ondasun horiek
diru bihurtzea. Beraz, fase hori ez da beharrekoa izango dirua izan denean bahituraren objektu, eta zuzenean hartzekodunari ordainduko zaio412. Norma411. Lan-ordena jurisdikzionalak hirugarrengotza hauek ezagutzearen kontra, Izquierdo Alcolea,
I., “La tercería de dominio. Estudio sobre una extraña modalidad en el procedimiento laboral. Escasa
justificación de la reforma. Nulidad ex origene. Inconstitucionalidad de su regulación. La Ley de Bases y el Texto Refundido”, Poder Judicial, 1994/33 zk. Hala ere, Montero Aroca, J.-k, “Los terceros
en el proceso de ejecución laboral. La tercería de dominio”, Cuadernos de Derecho Judicial, 1998/8
zk., defendatzen du —egilearen ustez, oso ondo— intzidente hau ebaztera ordena zibilera joateak
betearazpena asko oztopatuko lukeela. Zentzu berean, eta lan-organoak ematen duen ebazpenak
ondasunaren jabetasunaren gainean gauza epaiturik sortzen ez duela defendatuz, Ortiz Navacerrada,
S., La tercería de dominio según la jurisprudencia última, Actualidad Editorial, Madril, 1995, 22. or.
Azken iritzi hori du ere de la Rocha García, E.-k, Embargos y tercerías en los procedimientos civiles,
penales, laborales, procedimiento de apremio por débitos a la Hacienda Pública y procedimiento de
apremio por débitos a la Seguridad Social, 2. arg., Comares, Granada, 1996, 259. or., eta lan-ordena
jurisdikzionalari zama kentzea ezinbesteko xedea dela baieztatzen du.
412. PZLren 643. artikuluak auzitegiak betearazleari zuzenean bahitutako ondasun hauek —haien
balio izenduna aintzat hartuz— emango dizkiola xedatzen du: (1) eskudirua, (2) kontu korronteen eta
berehala eskura daitezkeen beste kontu batzuen saldoak, (3) dibisa bihurgarriak, aurretiaz bihurtuak,
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lean ondasunak derrigorrezko besterentzearen bitartez egikarituko dira, nahiz
eta egikaritzeko beste bide batzuk ere (derrigorrezko adjudikazioa edo esleipena edo derrigorrezko administrazioa) badiren. Hirurak aztertuko dira.
Derrigorrezko besterentzea organo jurisdikzionalak enbargatutako ondasun
bat hirugarren bati eskualdatzeko eta diru horrekin betearazleari ordaintzeko egiten
duen jarduera prozesala da. Egikaritu aurretik bahitutako ondasunak tasatzea beharrezkoa izanez geroz, organo jurisdikzionalak izendatuko du peritu tasatzailea,
Justizia Administrazioan dihardutenen artetik dagokiona. Gainera, edo aipatutako
periturik ezean, peritu-azterketa egitera legez beharturik dauden entitateei pertsona
egokia izendatzeko eskatu ahalko die. Izendapen hori tasatu beharreko ondasunen
gainean eskubideak dituzten alderdi edo hirugarrenei jakinaraziko zaie, bigarren
egunaren barruan beren aldetik beste norbait izendatzeko aukera izan dezaten;
izendatu ezean, izendatutakoarekin ados daudela ulertuko dela ohartaraziko zaie
(LPLren 259. art.). Perituak lagunduko dio idazkari judizialari derrigorrezko
besterentzearen ondoren irauten duten ondasun edo eskubideen zamak edo kargak
baloratzen, ondasunen benetazko baliotik kentzeko, eta horrela, balio justua
lortzeko (LPLren 260. art.)413.
Zein besterentzeko tresna edo baliabide aurreikusten dira lan-prozesuan?
LPLren eta PZLren araudia uztartuz, bahitutakoak balioak badira, PZLn xedatutakoarekin bat salduko direla (LPLren 261.2 art., PZLren 11. AXk eraldatua) esan
behar da: zuzenean salduko dira (PZLren 635. art.). Bahitutako ondasunak balioak
ez badira, alderdiek eta interesatuek adostutako eta PZLrekin bat auzitegiak
onartutako eran egikarituko dira (PZLren 636.1 eta 640. art.). Azkenik, aipatutako
hitzarmen edo akordiorik ezean, ondasunen besterentzea prozedura hauetariko bat
erabiliz gauzatuko da (LPLren 261. art. eta PZLren 636. art.): (1) espezializatutako
eta administratiboki horretarako baimenduta dagoen pertsona edo erakundeak
eginiko eskualdatzea, organo jurisdikzionalak horrela erabakitzen duenean; (2)
erregelamendu bidez —oraindik garatu gabe dago— adierazitako eran fede-emaile
publiko baten aurrean eginiko enkante bidez, eta (3) enkante judiziala, aurreko
prozedurak erabiltzen ez direnean. Azkena da ondasunak egikaritzeko gehien
erabiltzen den bidea414.

kasuan kasu, eta (4) beste edozein ondasun, baldin eta haren balio izenduna merkatu-balioarekin bat
badator, edo hura baino txikiagoa bada, hartzekodunak ondasuna bere balio izendunarekin bat ematea
onartzen badu. Xedapen horren arabera kontuko saldo positiboek muga-eguna geroratuta dutenean,
auzitegiak egoki deritzon neurriak hartuko ditu haien kobrantza bermatzeko, eta beraien egikaritzarako komenigarri edo beharrezkoa bada, administratzaile bat izenda dezake.
413. Balio justu honen zehaztapenean sakontzen du Rivas Torralba, R.-k, “Aspectos registrales de
la ejecución laboral”, Relaciones Laborales, 1999/2 bol.
414. PZLn (643.-675. art) arautzen da, eta LPLk haren araudira igorpena egiten du. LPLk enkateari buruz bi berezitasun besterik ez du jasotzen, eta PZL indarrean sartu ondoren biak zentzu
gabekoak dira.
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Derrigorrezko adjudikazioan edo esleipenean bahitutako ondasuna edo
eskubidea betearazleari ematen zaio. Horrela, posible da organo jurisdikzionalak
betearazleari soldatak, pentsioak, aldikako prestazioak edo etorriko diren kredituak
esleitzea, eta organo jurisdikzionalak haien eraginkortasunerako egokiak diren
neurriak hartzea. Beste gauza bat da, normalean derrigorrezko eskualdatzearen
porrotaren ondoren, epaitegiak edo auzitegiak bahitutako ondasuna betearazleari
eskualdatzea, bere zorraren ordainketa gisa (PZLren 650., 651., 670. eta 671. art.
eta LPLren 262., 264. eta 265. art.).
Azkenik, derrigorrezko administrazioaren bidez bahitutako ondasunak betearazlearen esku uzten dira, haren etekinak nagusiaren, interesen eta kostuen ordainketara zuzentzeko. Betearazleak egikaritzeko era edo mota hori edozein mementotan eska dezake ondasunen izaerak ahalbidetzen badu. Kasu horretan, eta
aurretik inbentario bat eginda, organo jurisdikzionalak ondasunen edukitza
betearazleari erraztuko dio, administrazio hori hark egoki deritzenei jakinaraziz
(PZLren 676. art.). Ordainketarako egiten den administrazio hori betearazleak eta
betearaziak adostutakoarekin bat egingo da, eta hitzarmenik ezean, ondasunak
herrialdeko ohiturarekin bat administratuko direla ulertuko da (PZLren 677. art.),
eta betiere betearazleak bere burua behartuko du urtero eta administrazioaren azkenean hari buruzko kontuak ematera (PZLren 678. eta 680. art.). Administrazioa
exekutatzaileak bere kreditua, interesak eta kostuak administratutako ondasunen
etekinekin kobratu duenean bukatuko da. Memento horretan ondasunak betearaziaren eskuetara bueltatuko dira (PZLren 680.1 art.). Gainera, betearaziak edozein
mementotan zorrari geratzen zaiona ordainduz ere bere ondasunak eskuratuko ditu
(PZLren 680.2 art.). Betearazleak ez badu bere eskubidearen asetzea lortzen administrazioaren bidez, auzitegiari eskatu ahalko dio horri bukaera emateko eta beste
baliabide batzuen bitartez derrigorrezko eskualdaketa egiteko (PZLren 680.3 art.).
6. Hartzekodunari ordainketa: dirua lortu ondoren, organo jurisdikzionalak
betearazleari haren zorra ordaintzeko beharrezko diru-kopurua ordainduko
dio. Diru horrekin lehenengo nagusia, gero interesak (LPLren 267.1 eta 2
art.), eta azkenik, kostuak (LPLren 267.3 art.) ordainduko dira. Hala ere,
aipatutako ordena alda daiteke, organo jurisdikzionalak aurretiaz horrela
onartu badu; nagusia baino lehen exekuzioak berak eragin dituen ezinbesteko
gastuak eta bide judizialetik eskaturiko laguntza ematera beharturiko
hirugarrenek egiaztaturikoak ordainduko ditu (LPLren 266. art.).
Aurretik aipatua denez, bahitutako ondasun bat hainbat zorri lotuta badago,
lehenbizi ondasun horiek trabatu zituen betearazlea izango da zorra osorik
kobratuko duena, eta gainerakoek beren eskubidea bakarrik aseko dute burututako
betearazpenean soberakinik geratzen bada (LPLren 246.1 art.). Irtenbidea bestelakoa da betearazpenen metaketaren kasuan; izan ere, kasu horretan, bahitutako
ondasunak lan-kreditu guztiak ordaintzeko nahikoak ez badira, proportzionaltasun-
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printzipioa aplikatzen da, eta betiere legeak ezarritako kreditu-lehentasunak
errespetatzen dira (LPLren 268. art.). Horrela, kredituak gradu berekoak badira,
organo jurisdikzionalak zenbatekoak proportzionalki banatuko ditu lortzen diren
heinean, denborazko lehentasunik kontuan izan gabe, beren alde, banatzeko dirua
lortu arteko mementora arte, eta betearazpena aginduko du auto irmo bat duten
metaketan betearazle moduan agertzen diren guztien artean [LPLren 269.1 eta 2 a)
eta 272. art.]. Metatutako betearazleren batek lehentasuna alegatzen badu, bere
kabuz edo organo jurisdikzionalaren eskariz, hark adierazitako epean, banaketaproposamen erkide bat aurkeztu ahal izango du. Aipatutako proposamenik
aurkezten ez bada, edo aurkeztutakoak bat ez badatoz, organo jurisdikzionalak 5
egunen epean, probidentzia bidez, behin-behineko banaketa-irizpideak ezarriko
ditu, eta idazkari judizialari aginduko dio banaketa-eginbidea burutu dezala
hartzekodun bakoitzari dagokion kopurua zehaztu ondoren [LPLren 269.2 b) eta 3
art.]. Organo jurisdikzionalari banaketa-proposamen erkide bat aurkeztu bazaio,
edo hori izan ezean, auzitegiak formulatutakoa, proposamenik egin ez duten
hartzekodunei, betearaziari eta Soldatak Bermatzeko Funtsari helaraziko zaie,
beren adostasuna edo desadostasuna adieraz dezaten 3 egunen epean (LPLren
270.1 art.). Aurkakotzarik ez bada, auzitegiak aurkeztutako proposamen erkidea
onartuko du edo burututako banaketa-eginbidea behin betikotzat joko da (LPLren
270.2 art.). Aurkakotzarik izanez gero, interesdun guztiei agertzeko deia egingo
zaie, eta aurkezturiko idazkiak beroriei helaraziko zaizkie. Agerraldiaren helburua
banaketa-hitzarmen bat lortzea da, noski. Justifikatizorik gabe agertzen ez dena,
agertzen direnek erabakitakoarekin bat datorrela ulertuko da. Agerraldian banaketa-hitzarmen bat lortzen bada, egintzan bertan onartuko da. Lortzen ez bada,
intzidenteak aurrera jarraituko du (LPLren 236. art.), alegatutako lehentasunak
eztabaidatu eta banaketa-era bat ezarriko da (LPLren 271. art.).
Puntu honetan eskubide hobeko hirugarrengotzaz jardun behar da. Posible da
betearazlearen hartzekodun den edo ez den pertsona bat agertzea betearaziaren
kontra duen kreditu bat kobratzeko eta hartzekodun betearazlearekiko lehentasuna
duela baieztatzea. Beste hitz batzuetan, hirugarren batek betearazpena aurkaratzen
du415. Arazoa betearazpenaz arduratzen ari den organo jurisdikzionalaren aurrean
izapidetzen den intzidente baten bitartez ebatziko da (LPLren 236. art.). Hirugarrengotza horrek ez du izapidetutako betearazpena esekitzen, eta harekin jarraituko
da bahitutako ondasunak saldu arte; salmetan lortutako dirua dagokion kredituerakundean jarriko da, gordailuan (LPLren 273. art.).

415. Ondorio honetara era oso egokian heldu da González Pillado, E., “La tercería de mejor
derecho en el proceso laboral”, Tribunal Social (Revista de Seguridad Social y Laboral), 1987/78 zk.
Egile horrek betearazpenaren egintza zehatz baten aurkaratzea dela —ez betearazpen osoaren aurkaratzearen aurrean— azpimarratzen du. Antzean, Montero Aroca, J., Ensayos de Derecho Procesal,
op.cit., 553. or.
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Bukatzeko, esan behar betearaziak enbargatzeko ondasunik ez badu, edo
bahituta, haiek egikaritzea ezinezkoa suertatzen bada, edo lortutako dirua zorra
ordaintzeko nahikoa ez bada, betearazpena porrotean geratzen dela, eta jarduerak
behin-behinean artxibatuko direla, betearaziaren ondarea hazteko zain416. Memento horretan hasiko da preskripziorako epea zenbatzen. Betearazpena berriro eskatu
ahal izango da soilik akzioa preskribatu gabe badago. Soldatak Bermatzeko Funtsak
bermatu behar dituen kredituen kasuan, zordunaren kaudimengabezia deklaratuko
da —osoa edo zatikakoa—, hark bere erantzukizuna har dezan ezinbesteko
betekizuna baita (LPLren 274. eta 275. art.).
8.4.2. Diruzkoa ez den betearazpen arrunta
8.4.2.1. Sarrera
Ondoren, egiteko, ez egiteko, edo gauza orokorra edo zehatza emateko
betebeharra jasotzen duten betearazpen-tituluen betearazpena aztertuko da. LPLk
horiei guztiei buruz ezer xedatzen ez duen legez, PZLk haietaz egiten duen
araudira egon behar da.
8.4.2.2. Egiteko betebeharren betearazpena
Betearazpena agintzen duen autoan, organo jurisdikzionalak betearaziari, egin
beharrekoaren izaerarekin eta kasuan kasuko ingurumarien arabera zehaztutako
epean, egiteko errekerituko dio (PZLren 705. art.). Organo jurisdikzionalaren betearazpenezko ebazpen horri dagokionez, zordunak betebeharra artez bete —egin
behar dena egitea, alegia—, ez bete edo zati batean bete —ez egitea edo txarto
egitea, alegia— dezake. Lehenengo kasuan, betearazleak bere betearazpen-uzia
aseta ikusiko du, kostuen ordainketa egiteke. Bigarrenean, organo jurisdikzionalak alderdiak agerraldi batera deituko ditu 5 eguneko epean, bakoitzak bere
eskubideari dagokiona alegatzeko eta frogatzeko. Magistratuak 3 eguneko epean
ebatziko du auto bidez (LPLren 236. art.). Auto horretan, egiteko betebeharra identifikatu ondoren (suntsikorra edo ez suntsikorra), magistratuak betebeharra bete
den edo ez adieraziko du, eta diruzko premiamendua ezar dezake. Bete ez den
betebeharra pertsonalisimoa edo bere-berezkoa (ez suntsikorra, alegia) bada, eta
ondorioz betearazlearen eskubidea bakarrik betearaziaren egitearen bitartez ase
badaiteke, magistratuak betetzera behartuko du diruzko premiamendu bitartez
(LPLren 239.2 art.). Magistratuaren ahalegina ezerezean geratzen bada, eta exekutatuak betebeharra betetzen ez badu, azkenean betebehar espezifikoa dirua emateko betebehar orokor bihurtuko da (PZLren 709. art.). Betebeharra suntsikorra edo
bere-berezkoa ez bada, eta exekutatuak ez badu betetzen —ez du egiten egin
416. Zorra zati batean bakarrik ordaintzea lortzen bada, betearazpena ere zati batean egina egongo
da.
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beharrekoa—, exekutatzaileak organo jurisdikzionalari erregutu ahalko dio baimena emateko egitea hirugarren bati eskatzeko exekutatuaren kontu edo kaltegaleren ordainketa galdatzea (PZLren 706. art.). Beraz, baita kasu honetan ere,
betearazpen zehatza dirua emateko orokor bihurtzen da.
8.4.2.3. Ez egiteko betebeharren betearazpena
Bigarren balizko egoera honetan, noski, suntsikorrak ez diren edo pertsonalisimoak (bere-berezkoak) diren betebeharrak daude jokoan, ez-egitean datzan portaera bakarrik behartutako norbanakoak burutu baitezake. Kondenazko sententzia
batek edo beste edozein betearazpen-tituluk pertsona bat ez egitera behartzen badu,
eta hark egiten jarraitzen badu, betearazleak bere eskubidea asetzeko betearazpena
eskatuko du. Betearazpen hori PZLren 710. artikuluan arautzen da. Artikulu horrek
ez egiteko betebeharraren ez betetzea —edo ez-betetzea daraman egitea— egintza
bakarraren bitartez burutu den edo denboran jarraituak diren egitateen bitartez burutzen den desberdintzen du. Lehenengo kasuan, txarto egindakoa desegiten ahaleginduko da betearaziaren kontura, eta ezinezkoa bada, betearazleari betearaziaren
kontura sortu zaizkion kalte-galerak ordainduko zaizkio (PZLren 710.2 art.).
Bigarrenean, organo jurisdikzionalak exekutatuari txarto egin duena desegiteko
—posible bada—, sortutako kalte-galerak ordaintzeko eta, hala dagokionean, urraketa errepika ez dezala eskatuko dio, eta bestela, agintari publikoari desobedientzia
burutuko duela ohartaraziko dio. Horrela jokatuko da exekutatuak kondena betetzen
ez duen bakoitzean, txarto egin duena desegitera behartuz, egin gabe pasatzen den
hilabete bakoitzeko diruzko premiamenduak jarriz (PZLren 710.1 art.)417. Beraz, eta
berriro, betebehar zehatza dirua emateko betebehar orokor edo arrunt bihurtzen da.
8.4.2.4. Gauza espezifikoa edo zehatza emateko betebeharren betearazpena
Kasu honetan gauza zehatz bat, mugikorra edo mugiezina, ematean datzan
betebehar bat betearazi behar da. Ondasun higikorren kasuan, organo jurisdikzionalak ondasun horien edukitza emango dio betearazleari, eta horretarako, beharrezko premiamenduak erabiliko ditu, toki itxietan sarrera aginduko du eta indar publikoaren laguntza erabiliko du, beharrezkoa suertatzen bada. Higiezinen antzeko
publizitate erregistralari lotuta dauden ondasun higigarriak badira eman beharrekoak, auzitegiak beharrezkoa aginduko du Erregistroa betearazpen-titulura egokitu
dadin (PZLren 701.1 art.). Gauza non dagoen argi ez dagoenean, edo gauza egon
beharreko lekuan bilatu ondoren aurkitzen ez bada, auzitegiak exekutatua eta hirugarrenak galdekatuko ditu, gauza beraiek duten edo ez, eta non dagoen esan
dezaten. Erantzuten ez badute, desobedientzia egiten ari direla ohartaraziko zaie
417. Horrela, Pellegrini Grinover, A.-k, “Tutela jurisdiccional en las obligaciones de hacer y no
hacer”, Revista de Derecho Procesal, 1997/1 zk., egun zerbait egitera edo ez egitera kondenatuak
betebehar hori betetzera derrigortzeko erarik onena hertsapen-neurriak direla defendatzen du. Antzean,
Pardo Iranzo, V.-k, Ejecución de sentencias por obligaciones de hacer y no hacer, op.cit., 114. or.

Betearazpenezko lan-prozesua

211

(PZLren 701.2 art.). Hala ere, gauza aurkitzen ez bada, haren ematea diruzko konpentsazio batengatik aldatuko da (PZLren 701.3 art.). Eman beharrekoa ondasun
higiezin bat bada, auzitegiak dagokiona aginduko du, betearazpen-tituluarekin bat,
eta Erregistroa betearazpen-titulura egokitzeko beharrezko dena xedatuko du, eta
beharrezkoa izanez gero, betearazia botako da (PZLren 703. art.)418.
8.4.2.5. Gauza orokorra emateko betebeharren betearazpena
Gauza suntsikorraren betearazpena da. Gauza exekutatuaren eskuetan badago,
organo jurisdikzionalak betearazleari emateko eskatuko dio, diruzko premiamendua, edo/eta indarra bera ere erabili ahalko du beharrarazteko. Betearaziak ez badu
gauza bere eskuetan, baina merkatuan bada, diruzko premiamendua erabiltzeaz
gain, betebeharra exekutatuaren kontura betetzeko agindu daiteke, eta era berean,
eskuratzea ordaintzeko adina ondasunen bahitura agindu; exekutatuak betiere kontu argiak eman behar ditu. Azkenik, exekutatuak gauza berandu eskuratzeak bere
interes legitimoa asetzen ez duela baieztatzen badu, auzitegiak diruzko baliokidetza zehaztuko du, eta hari sortu zaizkion kalte-galerak ere ordaintzeko agindu
diezaioke betearaziari (PZLren 702. art.).
8.5. BETEARAZPEN BEREZIAK
8.5.1. Aurkezpena
Aurretiaz iragarri moduan, LPLk hiru betearazpen berezi xedatzen ditu:
kaleratzeagatiko sententzia irmoen betearazpena (LPLren 276.284. art.), ente
publikoen aurkako sententzien exekuzioa (LPLren 285. eta 286. art.) eta Gizarte
Segurantzari aldizka ordaintzea dagozkion prestazioen betearazpena (LPLren 286.
art.). Hirurak aztertuko dira.
8.5.2. Kaleratzeagatiko sententzia irmoen betearazpena
8.5.2.1. Argibide bat eta motak
LPLren laugarren liburuko lehenengo tituluko hirugarren kapituluaren izenburua «kaleratzeagatiko sententzia irmoen exekuzioa» bada ere, LPLk enpresaburuak langilea berriz hartzea edo berronartzea aukeratzen duen kaleratzeagatiko
sententzia irmoen betearazpena baino ez du arautzen. Doktrinak mantentzen du
betearazpen hori enpresaburua langilea berronartzera kondenatzen den beste kasu
batzuetan ere aplika daitekeela. Horrela, kari objektiboengatik kontratua azkentzea
erabakitzen duten sententzietan (LPLren 123.2 art.), edo arrazoi ekonomiko,
418. Legeak berariaz aurreikusten du emateko betebeharraren objektua exekutatuaren edo haren
menpekoen edo hirugarren pertsona batzuek okupatzen duten ohiko etxebizitza izatea (PZLren 704).
Honetan sakontzen du Carballo Piñeiro, L.-k, Ejecución de condenas de dar, Bosch, Bartzelona,
2002, 327.- 332. or.
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antolamenduzko, tekniko edo ekoizpenezkoak direla kausa emandako kaleratzeko
kolektiboen deuseztasuna deklaratzen duten sententzietan (LPLren 124. art.)419.
Gainerako kaleratzeagatiko sententziak betearazpen arruntaren bitartez betearaziko
dira.
LPLk kaleratzeagatiko sententziak betearazteko bi modu xedatzen ditu.
Lehenengoan, betearazpen zehatza —berronartzeak suposatzen duen egitea,
alegia— betearazpen orokorrak ordezkatzen du. Bigarrenean, aldiz, betearazpen
zehatza burutuko da. Hori bi kasutan bakarrik emango da: (1) kaleratutako langilea
langileen delegatua, enpresa-batzordeko kide edo delegatu sindikala bada eta
kaleratzea bidegabekoa deklaratu ondoren, langileak berronarpenaren aldeko hautua
egiten badu (LPLren 110.2 art.), eta (2) kaleratzea deuseza deklaratzen denean
(LPLren 113. art.), eragindako langilea edozein izanda ere (LPLren 280.1 art.)420.
8.5.2.2. Betearazpen orokorrak betearazpen espefizikoa edo zehatza ordezkatzea
Langile baten kaleratzea bidegabekoa deklaratu ondoren, enpresaburuak langilea berrartzeko hautua egiten duenean, lanera itzultzeko data komunikatu beharko
dio langileari sententzia jakinarazi eta hurrengo 10 egunen barruan. Langileak idazkia
jaso eta gutxienez 3 egunen buruan itzuli beharko du lanera (LPLren 276. art.)421.
Enpresaburuak berrartzeko betebeharra betetzen ez badu edo era irregularrean
betetzen badu422, langileak sententziaren betearazpena eskatu ahalko du dagokion
gizarte-epaitegiaren aurrean, hurrengo 20 eguneko epean. Epe hori zenbatzen hasiko da, berronarpen irregularraren kasuan, hura ematen denetik; berronarpenerako
ezarritako datatik, hura ez bazen eman, nahiz eta horretarako eguna finkatu; eta
berronarpenerako datarik zehaztu ez bazen, enpresaburuak kaleratzeagatiko
sententzia jakinarazten zaionetik dituen 10 eguneko epea bukatzen denetik hasiko
da zenbatzen. Edozein kasutan, betearazpena eskatzeko akzioa sententzia irmo
bihurtzen denetik hurrengo 3 hilabetean egikaritu behar da423, aipatutako epe
guztiak preskripziozkoak izanik (LPLren 227. art.).
419. Horrela, Chocrón Giráldez, A. M., Lecciones de derecho procesal laboral, op.cit., 235. or.
Jurisprudentziak ildo berari jarraitzen dio: AGE 1989-XII-20 (AB 9254), AGE 1990-II-26 (AB 1912)
eta AGE 1995-VI-2 (AB 4749).
420. Hau da, kargu berezirik ez badu ere.
421. Ugazabak ordaindu beharko ditu kaleratzea lehen aldiz bidegabe deklaratzen duen sententzia
jakinarazten den egunetik hasi eta langilea berrartzen den egunera arteko soldatak, baldin eta berrartzea ez den ezinezko gertatu langileari egotzi dakiokeen arrazoiren batengatik (LPLren 276. art.).
422. Jurisprudentziatik ateratako berronarpen irregularren kasuak biltzen ditu, Lorenzo de Membiela, J. B.-k, “Ejecución definitiva por sustitución genérica en el proceso especial de despido”,
Revista Española de Derecho del Trabajo, 2001/105 zk. Beste batzuen artean jasozten ditu aurretik
izandako hainbat lan edo funtzio egoztea, ordutegi-aldaketa eta era askotako funtzioak agintzea, tratu
diskriminatzaile eta iraingarria eta funtzio-aldaketa.
423. Kasu honetan aipatutako 20 eguneko epearen eta epaitza betearazteko eskatzen den egunaren
arteko soldatak jasotzeko eskubidea galdu egiten da (LPLren 277.2 art.).
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Behin epaitza betearazteko eskatuta, magistratuak agerraldi batera deituko
ditu alderdiak hurrengo lau egunen barruan. Langilea edo bere ordezkaria agertzen
ez bada, bere eskaera atzera bota duela ulertuko da (LPLren 83.2 eta 278. art.).
Aldiz, enpresaburua edo bere ordezkaria bada agertzen ez dena, agerraldia haren
agerpenik gabe egingo da (LPLren 83.3 eta 278. art.). Ez berrartzearen intzidente
moduan ezagutzen den agerraldi horretan (LPLren 236. art.), bakarrik berrartze
irregular edo ez berrartzearen inguruko egitateez eztabaidatuko da424, eta mementoan praktikagarriak izanda magistratuak egokitzat jotzen dituen frogak baino
ez dira egingo. Magistratuak auto bidez ebatziko du hurrengo 3 egunetan. Berrartzearen ez-betetzea edo haren irregularitatea frogatutzat ematen baditu, magistratuak lan-harremana azkendua deklaratuko du eta langileari bidegabeko kaleratzeari
dagokion kalte-ordaina aintzatetsiko dio (LPLren 110.1 art.). Gainera, ematen
diren ingurumarien eta berrartzea ez egiteak edo era irregularrean egiteak sortutako
kalteen arabera, magistratuak, nahi izanez gero, lan egindako urte bakoitzeko
soldatako 15 eguneko kalte-ordain bat aintzatetsi diezaioke langileari, eta haren
munta gehienez 12 hilabeteko soldata izango da. Enpresaburua kondenatuko da
bidegabekotasuna lehen aldiz deklaratu zuen sententzia jakinarazi zenetik azken
ebazpen honetara bitartean langileak jaso ez dituen soldatak ordaintzera (LPLren
279. art.). Behin egiteko betebehar zehatza edo espezifikoa (berrartzea) diruzko
betebehar orokor bihurtuta —horregatik jurisprudentzia berrartze indemnizatuaz
mintzo da425—, betearazpena betearazpen arrunt gisa garatuko da, eta haren
betearazpen-titulua aipatutako azken autoa izango da.
8.5.2.3. Betearazpen zehatza
Aipatu bezalaxe langile delegatu, enpresa-batzordeko kide edo sindikatuko
delegatua den langile baten kaleratzea bidegabekoa deklaratzen bada, eta hark
berronarpena hautatzen badu (LPLren 110.2 art.) eta kaleratzea deuseza deklaratzen den guztietan, edozein langileri eraginda, enpresaburua berehalako berronarpenera kondenatua (LPLren 113), «sententzia bere horretan exekutatuko da»
(LPLren 280.1 art.).
Behin langileak betearaztea eskatuta —LPLk ez du horretarako eperik aurreikusten—, magistratuak enpresaburua errekerituko du 3 eguneko epean langilea
berrartzeko (LPLren 280.2 art.). Enpresaburuak magistratuak eskatutakoa burutuz
gero, betearazpena gelditu egingo da. Kontrako kasuan, hark berrartzea gauzatzen
ez badu edo/eta kaleratze aurretik zeuden baldintzetatik bestelakoak direnetan
424. Beraz, Galiana Moreno, J. M.-k, “Tutela judicial efectiva y derecho a la ejecución de sentencias en sus propios términos (Comentario a la STC 73/1991, de 8 de abril)” Revista Española de Derecho del Trabajo, 1992/52 zk., baieztatzen duen legez, cognitio mugatu bat da. Antzean, urte batzuk
arinago, Alonso Olea, M., “La ejecución de las sentencias de despido: el incidente de no readmisión”,
Revista de Polícia Social, 1970/87 zk.
425. KAE 89/1992, ekainaren 8koa, eta AGE 1998-IV-28 (AB 3873).
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egiten badu, langilea gizarte-epaitegira joan ahal izango da sententziaren betearazpena eskatzera. Horretarako 20 eguneko gehienezko epea du, organo jurisdikzionalak enpresaburuari langilea berrartzeko, emandako 3 eguneko epeko azken
egunetik zenbatuta. Aurreko kasuan, aipatutako betearazpenean egiten den antzeko
agerraldi bat egingo da (LPLren 278. eta 279.1 art.), eta berronarpenari buruz
epaileak egoki deritzona erabakiko duen auto batekin bukatuko da (LPLren 281.2
art.). Enpresaburuak langilea berrartzeko ezintasuna frogatzen badu, enpresak
jarduera utzi duelako edo itxita dagoelako, magistratuak auto bat emango du lanharremana azkendutzat emateko426, eta langileari kalte-ordainak eta LPLren 279.2
artikuluan xedatzen diren jaso gabeko soldatak ordaintzeko aginduko dio enpresaburuari (LPLren 284. art.). Beraz, adierazpen-ebazpen eratzaile bat da. Magistratuak berrartzea gauzatu ez zela, edo era egokian ez zela egin uste badu, langilea
aipatutako ebazpena ematen denetik 5 eguneko epean bere lanpostuan jartzeko
agindua emango du, berronartzen ez badu edo era desegokian egiten badu, neurri
hauek hartuko dituela ohartaraziko du: (1) langileak sententzian deklaratutako
maiztasun eta zenbatekoarekin soldata jasotzen jarrai dezala, hitzarmen koletiboen
edo arau estatalen ondoriozko igoerekin, era egokian berrartzea eman arte427, (2)
langileak Gizarte Segurantzan alta-egoeran eta kotizatuz jarrai dezala, entitate
kudeatzaileari jakinaraziko zaio dagozkion ondorioetarako, eta (3) langileen delegatu, enpresa-batzordeko kide edo ordezkari sindikalak bere karguari dagozkion
eginkizun eta jardueretan jarrai dezala enpresaren barruan428.
8.5.2.4. Etxetik botatzea
Kaleratzeagatiko sententziaren betearazpenarekin bukatzeko, LPLren 283.
artikulua aipatzea falta da. Artikulu horrekin bat, lan-kontratuaren azkentzea
deklaratzen duen sententzia irmo bat badago, eta langileak lan-kontratuari loturiko
426. LPLren 284. artikuluak berariaz dio azkentze hau autoa ematen den egun berberean emango
dela.
427. Horretarako, sei hilabeteko soldatari dagokion zenbatekoa exekutatzeko aginduko du epaileak,
behar adina aldiz, eta diru horretatik egingo zaizkio langileari ordainketak, muga-egunak heldu ahala,
dagokion moduan berrartzen duen arte. Berronarpenaren datan dagoen saldoa ugazabari itzultzea erabakiko du epaileak [LPLren 282 a) art.]. Soldata hori jasoko du nahiz eta behin betiko itzuli arte beste
enpresaburu batentzat lan egin. Horrela defendatzen dute, beste batzuen artean, Albiol Montesinos,
I.-k, “Despido improcedente de representante sindical. Opción por la readmisión y trabajo para otra
empresa en tanto la readmisión no se produce (STS 13 marzo de 1991)”, Tribuna Social (Revista de
Seguridad Social y Laboral), 1992/13 zk. eta Valdeolivas García, Y.-k, “La ejecución de sentencias
firmes de despido”, ZZAA, El proceso laboral. Estudios en homenaje al Profesor Luis Enrique de la
Villa Gil, op.cit., 893. or.
428. Organo jurisdikzionalak enpresaburuari jakinaraziko dio egikaritza hori ekiditen badu edo
oztoporik jartzen badio egitateen berri lan-agintaritzari emango zaiola, hark egoki deritzona erabakitzeko. Neurri horiei erreparatuz erraz asko ulertzen da jurisprudentziak betearazpen mota honi «derrigorrezko berronarpena» deitzea, eta kasu horretan, epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea
asetzeko berronarpena derrigorrezkoa da. Horrela, AGE 1994-I-21 (AB 1510), AGE 1994-II-28 (AB
2042), AGE 1994-VII-16 (AB 7158), AGE 1998-IV-28 (AB 3873) eta KAE 3/1998, urtarrilaren 12koa.
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etxebizitza bat badu429, hilabeteko epean utzi beharko du, eta epe hori beste bi hilabetez luza dezake organo judizialak arrazoi justifikaturik izanez gero. Langileak
aipatutako epean ez badu etxebizitza uzten, enpresaburuak betearazpena eskatu
ahalko du PZLn araututako etxetik botatzearekin bat (PZLren 704. art.)430.
8.5.3. Ente publikoen aurkako sententzien betearazpena
Betearazpen berezi bat da, kondenatutakoa edo zorduna, betearazia alegia,
ente publiko bat delako. Beraz, exekutatua estatua, autonomia-erkidego bat,
udaletxe bat edo aurrekoen menpeko organismo autonomo bat denean, betearazpen
berezi bat da. Zorduna Gizarte Segurantzaren entitate kudeatzaile edo zerbitzu
erkide bat denean ere araudi bera aplikatuko da.
LPLk betearazpen horren gainean jasotzen duen araudia aztertu aurretik, eta
tonu kritiko batekin, Espainian Administrazioaren kontra benetako betearazpenik
ez dagoela aitortu behar da, Administrazioa guztiok garela defendatzen duen teoria
aplikatuz, eta hari aintzatesten zaizkion pribilejio guztiak bitarteko, oso gutxitan
betearazten baitira hura kondenatzen duten sententziak. Horregatik, betearazpen
berezi hori arautzen duen LPLren 285. artikuluak benetako betearazpen bat lortzen
ez duela baieztatu behar da. Ondoren, artikulua aztertuko da.
LPLren 285. artikuluarekin bat «estatuaren, Gizarte Segurantzaren entitate
kudeatzaile edo zerbitzu erkideen eta gainerako ente publikoen aurkako exekuzioetan, sententzia guztiz betearazita dela jasorik ez dagoen bitartean, exekuzioa
eragiteko eta abiarazteko egoki diren neurriak hartuko ditu organo judizialak,
ofizioz edo alderdi-eskariz». Helburu horrekin eta LPLren 236. artikuluak arautzen
duen agerraldia eginez431, magistratuak exekuzioaren gainean ebatziko du, eta
erabakiko du bereziki zein administrazio-organori eta funtzionariori dagokien jarduketak egitea, inguruabarrak kontuan izanik betearazpena gauzatzeko gehienezko
epe bat, zer baliabiderekin eta zer prozeduraren bitartez egingo den betearazpena eta
agindutakoaren eraginkortasuna lortzeko zer neurri hartu behar diren432 (LPLren
285.2 art.).

429. Horrela aurreikusten zuen 1944ko urtarrilaren 26ko lan-kontratua arautzen zuen legeak.
430. Valle Muñoz, F. A.-ri jarraituz, “La ejecución de sentencias de desalojo de la vivienda del
trabajador. El artículo 238 LPL y la incidencia de la LEC”, Actualidad Laboral, 2001/17 zk. eta
Lorenzo de Membiela, J. B.-ri, “Ejecución definitiva específica en el proceso especial de despido”,
Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, 2000/3 zk., xedapen hau laborantza-lurrari ere
aplikagarri zaiola mantentzen da (Lan Kontratuaren Legearen 53. art.).
431. Zentzuzkoa denez, magistratuak agerraldi honetara exekutatua (Administrazioa, alegia) eta
betearazlea (herritar langilea) deituko ditu.
432. LPLk Administrazioaren kontra 239. artikuluan arautzen duen diruzko premiamendua
erabiltzea berariaz debekatzen du.
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8.5.4. Aldizka ordaintzeko Gizarte Segurantzaren prestazioak
LPLren 286. artikuluarekin bat, aldizka ordaintzeko Gizarte Segurantzaren
prestazioengatik bideraturiko prozesuetan, kapitala eratzera kondenatzen duen sententzia irmo bihurtzen denean, kapitala finkatu gabe badago, epaitegiak dagokion
entitate kudeatzaileari edo zerbitzu erkideari haren kopia ziurtatu bat bidaliko dio,
epaitegiari jakinarazi diezaion 10 eguneko epean sartu beharreko kapitalaren
zenbatekoa zein den. Epaitegiak entitate kudeatzailearen edo zerbitzu erkidearen
erantzuna jaso ondoren, kapitalaren zenbatekoa jakinaraziko die alderdiei, eta
alderdi kondenatuari 10 eguneko epean sarrera egin dezala eskatuko dio. Hark
horrela egiten badu, arazo guztiak bukatuko dira, borondatezko betearazpena
izango baita. Alderantziz, ordainketa egiten ez badu, betearazpen arruntari, diruzko
betebeharrei dagokiena alegia, hasiera eman beharko zaio.
8.6. BEHIN-BEHINEKO BETERAZPENA
8.6.1. Sarrera
LPLk, ikasitako sententzia irmoen betearazpenarekin batera, bere IV. Liburuko II. Tituluan (LPLren 287.-303. art.) behin-behineko sententzien edo helegite
bat pairatu dutenen betearazpena aurreikusten du. Garrantzitsua da azpimarratzea
lan-arloko erritua arautzen duen legeak sententzien behin-behineko betearazpena
bakarrik xedatzen duela, ez bestelako ebazpenena (autoak, laudoa, adiskidetzean
lortutako hitzarmenak…).
Nahiz eta LPLk behin-behineko betearazpena behin betiko betearazpenetik
banatua arautzen duen, titulu desberdin batean, errealitate bera da, betearazpena,
alegia. Horregatik sententzia irmoen betearazpena aztertzean ikasitako arau guztiak haien behin-behineko betearazpenean ere aplikatzen dira (prozesuaren printzipioak eta alderdien jarduera, betearazpen-titulua, betearazpenaren helburua, organo
jurisdikzionalaren eskuduntza, prozedura…). Behin-behineko betearazpenei buruz
berariaz LPLk jasotzen duen araudia, 4 betearazpen mota desberdintzera433 eta
horientzat guztientzat aplikagarri diren xedapen komun batzuk ezartzera (LPLren
302 eta 303. art.) mugatzen da.
Aipatutako behin-behineko betearazpen motak aztertu aurretik, horiei guztiei
aplikagarri zaizkien xedapenak aipatu behar dira. Batetik, LPLren 302. artikuluarekin bat, behin-behineko betearazpenean emandako ebazpenen aurka, hala dagokionean, erremedioak edo helegite ez-debolutiboak bakarrik jar daitezke,
433. Diru kopuruak ordaintzeko kondena ezartzen duten sententzien behin-behineko betearazpena
(LPLren 287.-291. art.), Gizarte Segurantzaren arloko kondenazko sententziena (LPLren 292.-294.
art.), kaleratze-sententziena (LPLren 295.-300. art.) eta beste prozesu batzuetan emandako
kondenazko sententziena (LPLren 301. art.).
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berraztertze-errekurtsoa edo erregu-errekurtsoa, alegia434. Bestetik, arau orokor legez, LPLk arautzen ez duen guztian PZL aplikatzen bada ere (LPLren 1. XG),
lehenengoak berariaz xedatzen du langile edo onuradunaren aldeko sententziak
ezin badira lege horrekin bat behin-behinean betearazi, prozedura zibilaren legerian ezarritako eran exekutatu ahalko direla (LPLren 303. art.).
8.6.2. Diru kopuru bat ordaintzeko kondena ezartzen duten sententzien
behin-behineko betearazpena
Enpresaburua zenbateko bat ordaintzera kondenatzen duten langilearen aldeko sententziak, haiek ebazten duten uzia edozein izanda ere, nahiz eta errekurrituak
izan435, behin-behinean betearaz daitezke. Betearazpen hori enpresaburuaren kontura langileari aurrerakinak jasotzeko eskubidea aintzatetsiz mamitzen da. Zehazki,
aurrerakin horiek, gehienez, sententzian ezarritako zenbatekoaren ehuneko berrogeita hamar artekoak izango dira, eta urteko jaso daitekeen diru-kopurua, gehienez
ere, denbora horretan indarrean den hemezortzi urtetik gorako langileentzako
lanbide arteko gutxieneko soldata halako bi izango da, aparteko ordainsarien parte
proportzionala barne. Aipatutako zenbatekoa epeka ordain daiteke helegitea izapidetzen den bitartean, eskaera egindako egunetik hasi eta behin betiko sententzia
eman arte, edo edozein arrazoirengatik errekurritutako sententzia irmo bihurtu arte
(LPLren 287. art.).
Betearazpen-prozesua xedapen-printzipioak informatzen duen heinean, hura
hasteko ezinbestekoa da langileak horrela eskatzea sententzia eman zuen organo
jurisdikzionalaren aurrean (LPLren 288.1 art.), eta ondoren, ofiziozko bultzada
emango da.
Baina, nola ordainduko dira aurrerakin horiek? Zeren kontura? Behin-behinean
betearazitako sententzia errekurritu duenak kontsignazioa egin badu, organo jurisdikzionalak aurrerakinak haien kargura ordaintzeko aginduko du. Kontrako kasuan,
errekurritzeko kontsignaziorik galdatzen ez denean, aurrerakina estatuak ordainduko
du436. Dirua ematen zaionean, langileak estatuarekin solidarioki jasotako aurrera434. Jurisprudentziak honela adierazten du: AGE 1981-X-21 (AB 8911), AGE 1987-I-14 (AB 24),
AGE 1989-X-9 (AB 7129), AGE 1990-I-30 (AB 235), AGE 1991-VII-23 (AB 6257), AGE 1992-IV-9
(AB 2613), AGE 1997-IX-17 (AB 6572), AGE 1997-IX-23 (AB 6580) eta AGE 1999-VII-24 (AB
6889). Arau orokor honen salbuespenak jasotzen dituen sententziak biltzen ditu Moliner Tamborero,
G.-k, Los recursos en el proceso laboral de ejecución, Tirant lo blanch, Valentzia, 1996, 71. or.
435. Normalean enpresaburuak aurkaratuko ditu, nahiz eta langileak ere, sententziak ez badu
asetzen, (kondenaren zenbatekoagatik…), errekurritu ditzakeen.
436. Organo jurisdikzionalak Soldatak Bermatzeko Funtsari jardundakoaren lekukotza bidaliko
dio eta 10 eguneko epean langileari ordaintzeko eskatuko dio (LPLren 4. XG). Kasu horretan, organo
jurisdikzionalak agindutakoaren betearazpenezko izaera zalantzan jar daiteke, ordainketa ez delako
betearaziaren kontura egiten, estatuarenera baino. Horregatik Lorenzo de Membiela, J. B.-k, “La ejecución provisional de la indemnización en la ejecución del despido: el anticipo reintegrable”, Revista
Española de Derecho del Trabajo, 2001/107 zk., egintza hauek borondatezko jurisdikziozkoak direla
eta ez betearazleak azpimarratzen du.
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kinak itzultzeko betebeharra hartzen du behin-behinean betearazitako sententzia
ezeztatuz gero (LPLren 288. art.). Horregatik aurrerakin horiei itzuli beharreko
aurrerakin ere deitzen zaie.
Behin betearazleak (langileak) zenbatekoa jaso ondoren, eta behin-behineko
betearazpenaren garapena aztertzeko, bigarren memento batean kokatu behar da,
betearazitako kondenazko sententziaren kontra jarritako helegitea goragoko organo
jurisdikzionalak ebazten duen mementoan, hain zuzen ere. Errekurritutako eta
behin-behinean betearazitako sententzia irmo bihurtzen bada, behin-behinean
betearazitako egintzak behin betiko bihurtuko dira. Langileak kondenaren
zenbatekoaren zati bat bakarrik jaso duenez («aurrerakina»), gainerako zenbatekoa
kobratzeko eskubidea izango du. Zenbateko hori, egon izan balitz, kontsignazioaren kontura jasoko du437, eta hura ez balego, beraz, aurrerakina estatuak ordaindu
izan balu, enpresaburuari eskatuko dio. Zentzuzkoa denez, estatua, aurreraturiko
diru kopuruari dagokionez, langileak enpresaburuaren aurrean dituen eskubideetan
subrogatuko da (LPLren 289. art.). Kontrako kasuan, behin-behinean betearazitako
sententzia ezeztatuta, eta behin-behineko lan-betearazpenean —zibilean gertatzen
den gisa (PZLren 526. art.)— betearazleari sor daitezkeen kalte-galerei aurre
egiteko fidantzarik eskatzen ez zaiola aintzat hartuz, langileak aurrerakin moduan
jasotako zenbatekoa itzuli beharko du. Nori? Enpresaburuari, aurrerakinok hark
eginiko kontsignazioaren kontura ordaindu badira, edo bestela, estatuari. Aipatutako itzultzea egiten ez bada, ugazabak zenbatekoaren ordainketa solidarioki
langileari eta estatuari eskatu ahalko die. Estatuak, era berean, langileari eskatu
ahalko dio aurrerakin moduan ordaindutako zenbatekoa edo hartutako erantzukizun solidarioaren ondorioz enpresaburuari ordaindutakoa (LPLren 290. art.).
Langileak itzultzeko bere betebeharra betetzen ez badu, enpresaburuak edo
estatuak haren betearazpena eskatu ahalko dute, eta horretarako behar adinako
titulu izango da behin-behineko betearazpena erabaki zuen ebazpen irmoa eta
ordaindutako diru-kopuruak zehazten dituen idazkari judizialak edo Soldatak
Bermatzeko Funtsak emandako ziurtagiria (LPLren 291.1 art.)438.
8.6.3. Gizarte Segurantzaren arloko kondenazko sententzien
behin-behineko betearazpena
Gizarte Segurantzaren arloan eman daitezkeen kondenazko sententzien behinbehineko betearazpenean, hurrengo hirurak desberdindu behar dira betearazitako
betebeharraren arabera:

437. Haren kontura izango zen aurrerakina ere.
438. Langileari berehalako derrigorrezko egikaritzeak kaltea eragiten badio, epaileak ordaintzeko
betebeharra geroratu ahalko du, gehienez, beste urtebetez, betearazpena beteko dela bermatzeko
behar diren neurriak hartuta (LPLren 291.2 art.).
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a. Aldizka ordaindu beharreko prestazioak: Gizarte Segurantza aldizkako prestazioak ordaintzera kondenatzen duten sententziak, nahiz eta errekurrituak
izan, exekutatzekoak izango dira, kondenatua prestazioa ordaintzera behartuta
egonik, bere erantzukizunaren mugaraino, helegitea izapidetzen ari den
bitartean (LPLren 292.1 art.)
Zer gertatzen da onuradunaren aldeko sententzia osorik edo zati batean ezeztatua bada? Ez da beharturik egongo behin-behineko betearazpenaren denboran jasotako zenbatekoak itzultzera. Are gehiago, LPLren 292.2 artikuluarekin bat errekurtsoa izapidetzen den bitartean sortu diren eta sententzia irmo
egindako egunean jaso gabe dituen prestazioak jasotzeko eskubidea aintzatesten zaio.
b. Ordainketa bakarreko prestazioa: Gizarte Segurantzako eraentza publikoaren
onuradun batek demandatua ordainketa bakarreko prestazio bat ordaintzera
kondenatzen duen aldeko sententzia bat badu439, eta sententzia errekurritua
bada, eskubidea izango du haren behin-behineko exekuzioa eskatzeko eta
prestazioaren kontura aurrerakinak jasotzeko. Diruzko betebehar baten behinbehineko betearazpen bat denez, jarraitu beharreko prozedura aurreko puntuan
azaldutakoa izango da (LPLren 287.-291. art.)
c. Egiteko eta ez egiteko betebeharrak: onuradunak horrela eskatuta eta epaileak
egoki baderitzo, Gizarte Segurantzaren arloan zerbait egiteko edo ez egiteko
betebeharra ezartzen duten kondenazko sententziak behin-behinean betearazi
ahalko dira. Ez da fidantzarik eskatu beharko (LPLren 294. art.).
8.6.4. Kaleratzeagatiko sententzien behin-behineko betearazpena
LPLk araudi berezi bat xedatzen du kaleratzea bidegabekoa edo deuseza deklaratzen duten sententziak behin-behinean betearazteko, lehenengo kasuan ugazabak aukeratuta (LPLren 110. art.), eta bigarrenean legeak hala aurreikusten duelako (LPLren 113. art.), enpresaburua langilea berrartzera behartuta dagoenean440.
439. Normalean zatikako ezgaitasun iraunkorreko kasuetan eta heriotza- eta biziraupen-kasuetan.
440. Enpresaburuak kalte-ordainak ordaintzea aukeratzen badu, ez dago behin-behineko betearazpenik [LPLren 111.1 b) art.]. Ez da emango ere legezko ordezkari edo ordezkari sindikala den langileak kalte-ordaina jasotzea aukeratu duenean [LPLren 112.1 b) art.]. Hala ere, bi kasuetan helegitea
izapidetzen den bitartean, langileari berari egotzi ezin zaion langabezian dagoela ulertuko da (borondatezkoa ez den langabezian alegia), eta epe hori okupazio kotizatu moduan aintzatetsiko da etorkizuneko langabeziagatiko prestazioa jasotzeko eskubideari dagokionez. Lehenengo kasuan —enpresaburuak aukeratzen duenean kalte-ordaina ordaintzea—, langileak helegitea jartzen badu eta ebazten
duen sententziak kalte-ordainaren zenbatekoa igotzen badu, enpresaburuak hura jakinarazten
zaionetik 5 eguneko epean bere aukeraketa alda dezake. Kasu horretan, berronarpenaren ondore ekonomikoak lehen aukeraketa egin zen datara arte atzeratuko dira, eta langabeziagatik jasotako zenbatekoa hari dagokionari kendu beharko zaio. Aipatutako zenbatekoa eta langile horregatik Gizarte
Segurantzari enpresaburuak egin beharreko ekarpena honek Entitate Kudeatzailean sartu beharko du
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Aipatutako sententzien kontra behin ugazabak edo langileak helegitea jarrita,
hura izapidetzen ari den bitartean, enpresaburuak kaleratzea eragin zuten egitateen
aurretik ordaintzen zion soldata bera ordaindu beharko dio langileari, eta hark bere
zerbitzuak ematen jarraitu beharko du, ugazabak batere konpentsaziorik gabe
ordainketa egitea nahiago duen kasua salbu (LPLren 295.1 art.). Haietako edonork,
langileak zein ugazabak, aipatutako bere betebeharra betetzen ez badu, kaltetutako
alderdiak epaitegira jo dezake, bestearen betebeharraren betetzearen eskean. Eskaera hori intzidente moduan izapidetuko da (LPLren 236. art.), eta organo jurisdikzionalak alderdiei entzun ondoren erabakiko du. Enpresaburua bada soldata
ordaintzeko bere betebeharra betetzen ez duena, diruzko betebeharraren betearazpena gauzatuko da (LPLren 264.-274. art.). Langilea bada, aldiz, zerbitzuak
ematen hasteko ugazabaren errekerimendua betetzen ez duena, aipatutako soldata
jasotzeko eskubidea galduko du (LPLren 297. art.).
Behin-behinean betearazitako sententziaren kontra jarritako helegitea
ebatzita, azkenak hura berresten badu, behin betiko betearazpena egin beharko da;
kontrako kasuan, betearazitako sententzia osorik edo zati batean ezeztatua izango
balitz, langilea ez litzateke beharturik egongo behin-behineko betearazpenaren
denboran jasotako soldatak itzultzera. Gainera, errekurtsoa izapidetzen den bitartean sortu diren eta sententzia irmo geratutako egunean jaso gabe dituen soldatak
jasotzeko eskubidea aintzatesten zaio (LPLren 298. art.)441.
[LPLren 111.1 b) art.]. Helegiteak errekurritutako sententzia berresten badu, aukeraketa ezin daiteke
aldatu (LPLren 111.2 art.). Gauza bera gertatzen da bigarren kasuan (langilearen aukeraketa). Enpresaburuak jarritako helegitea ebazten duen sententziak kalte-ordainaren zenbatekoa jaisten badu,
langileak, sententzia hori jakinarazten zaionetik 5 eguneko epean, bere aukeraketa aldatu ahalko du.
Kasu horretan, berronarpenaren ondore ekonomikoak lehen aukera eman zen egunera arte atzeratuko
dira, eta langileak langabezia-prestazio gisa jasotako zenbatekoa hari kendu beharko zaio. Aipatutako
zenbatekoa, eta langile horri dagokion Gizarte Segurantzara ugazabak egin beharreko ekarpena,
ugazabak Entitate Kudeatzailean sartu beharko ditu [LPLren 112.2 b) art.]. Behin errekurritutako
sententzia berretsita, aukeraketa ezin izango da aldatu. Gai horretan eman den araudi historikoa
aztertzen du Ruíz Moreno, J. M.-k, “Antecedentes y fuentes legales de la ejecución provisional en los
juicios por despido”, Revista General de Derecho, 1999/658.-659. zk.
441. Artikulu honetan xedatutakoa LPLren 295. artikuluarekin ondo ezkontzen da. Nahiz eta betearazitako sententzia ezeztatu, langileak hura irmo bihurtzen den egunera arte bere soldata jasoko du,
egun horretara arte lanean egon behar izan duelako, ugazabak kontrakoa eskatu ez badio behintzat.
Edozein kasutan, Ríos Salmerón, B.-ren esanetan, “La ejecución provisional en despidos: supuestos,
conteni-dos y recursos (Reflexiones en torno a STC 80/1990, de 26 de abril)”, Revista Española de
Derecho del Trabajo, 1991/49 zk., eta KAren jurisprudentzian oinarrituz, helegitea izapidetzen den
bitartean, soldata ordaintzeko beharra ugazabak eginiko urraketarekiko proportzionala da. García
Murcia, J.-k, “El despido nulo por defectos formales en la nueva LPL”, Actualidad Laboral, 1991/40
zk., bere aldetik neurri hauekin sententziaren behin-behineko betearazpenerako hartutako neurriak
atzeraezin bihurtzen direla baieztatzen du, behin-behineko betearazpena benetako behin betiko betearazpen bat dela ondorioztatuz. Hemen ikusten da Lorenzo de Membiela, J. B.-ren irudiko, “Ejecución
provisional de la readmisión en el proceso especial de despido”, Documentación Laboral, 2001/64 zk.,
egun indarrean dagoen araudiarekin bat behin-behineko betearazpena guztiz autonomoa dela.
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Azkenik, azpimarratu behar da aztertutako behin-behineko betearazpenerako
LPLk ezarritako arauak aplikatu ezin diren kasuetan, bidegabeko kaleratzea edo
deuseza, behin-behinean betearaziko direla lege berberak diru-kopuruak ordaintzeko kondena ezartzen duten sententzietarako aurreikusten dituen arauekin bat
(LPLren 287.-291. art.) (LPLren 299. art.).
8.6.5. Gatazka kolektiboei buruzko prozesuetan, hitzarmen kolektiboen
aurkarapenari buruzkoetan eta askatasun sindikaleko eskubidea eta
gainerako oinarrizko eskubideak babesteari buruzkoetan emandako
sententzien behin-behineko betearazpena
Hiru prozesu horietan ematen diren sententziak, nahiz eta errekurrituak izan,
betearaztekoak izango dira ematen diren unetik, aintzatetsitako uziaren izaeraren
arabera (LPLren 158.2, 164.2, 180.1 eta 301. art.).

Antzean, Casas Baamonde, M. E., “La ejecución provisional de sentencias en el proceso laboral,
¿procedimiento autónomo? Y sobre el régimen peculiar de ejecución provisional de las sentencias de
despido”, ZZAA, El proceso laboral. Estudios en homenaje al Profesor Luis Enrique de la Villa Gil,
op.cit., 129. or. eta Ortiz Lallana, M. C., La ejecución de las sentencias de despido, ACARL, Madril,
1995, 289. or.

9. Kautelazko lan-prozesua

9.1. KAUTELAZKO LAN-PROZESUAREN AURKEZPENA ADIERAZPENPROZESUAREKIN ETA PROZESU BETEARAZLEAREKIN DUEN
HARREMANARI ERREPARATUZ
Gai honetan jurisdikzioaren azken azpifuntzioa aztertuko da: kautelazko babesa.
EK-k organo jurisdikzionalei berariaz aintzatesten dien «epaitzeko» eta «epaitutakoa betearazteko» funtzioez gain (EKren 117.3 art.), eta nahiz eta Espainiako
lege guztien amak haiekin batera aipatu ez, funtzio jurisdikzionalaren parte da
kautelazko funtzioa, azkenaldian PZLk berariaz aintzatetsi duenez (PZLren 5. art.).
Kautelazko prozesuaren bitartez mamitzen den eta herritarrei kautelazko babesa
eskaintzen dien kautelazko funtzio hori beti ordenamendu juridikoak eskaintzen
dituen beste bi tutelekin eta beroriei dagozkien prozesuekin bat ulertu behar da.
Testuinguru horretan, adierazpen- edo betearazpen-prozesu baten eraginkortasuna
zalantzatan egon daiteke haren izapidetzeak galdatzen duen denbora dela-eta, eta
berandu ematen den sententziak edo betearazpenak herritarraren epai bidezko
babes eraginkorrerako eskubidea asegabe utz dezake. Horregatik aintzatesten zaio
herritarrari kautelazko babeserako eskubidea, adierazpenezko edo betearazpenezko
beste prozesu baten emaitza babesten duen kautelazko prozesu bat martxan
jartzeko eskubidea, alegia442.

442. Pentsa daiteke adierazpen-prozesuko demandatuak edo betearazpenezko prozesuko betearaziak denbora hori sententziaren edo autoaren betetzea ezinezko bihurtzeko egintzak burutzeko
aprobetxa dezaketela (kaudimengabezian jartzea, enpresa itxi…). Ez da demandatzailea edo betearazlea bakarrik beranduko asetzetik babesten, oraindik larriagoa den ezinezko asetzetik edo oso era
zailean eman daitekeen asetzetik baino. Hori azpimarratzen dute Chinchilla Marín, C.-k, “El derecho
a la tutela cautelar como garantía de la efectividad de las resoluciones judiciales”, Revista de Administración Pública, 1993/13 zk.; Blasco Pellicer, A.-k, Las medidas cautelares en el proceso laboral,
Colegio de Abogados de Valencia, Madril, 1996, 15. or.; Serra Domínguez, M., Ramos Méndez, F.-k,
Las medidas cautelares en el proceso civil, Marcial Pons, Bartzelona, 1974, 5. or.; Ángeles Jové, M.k, Medidas cautelares innominadas en el proceso civil, Bosch, Bartzelona, 1995, 13. or.: Calderón
Cuadrado, M. P., Ortells Ramos, M.-k, La tutela judicial cautelar en el Derecho Español, Comares,
Granada, 1996, 4. or., eta Rocha García, E.-k, Procesos y medidas cautelares. En los procedimientos
civiles, penales, mercantiles y laborales, administrativos, económico-administrativos y contenciosoadministrativos, Comares, Granada, 1999, 2. or.
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Aipatutako hiru funtzioen gehiketa (adierazpenezkoa, betearazpenezkoa eta
kautelazkoa) da espainiar ordenamendu juridikoak herritarrei aintzatesten dien epai
bidezko babes eraginkorrerako eskubidea osatzen duena443.
9.2. KAUTELAZKO PROZESUA ETA KAUTELAZKO NEURRIAK
LAN-PROZESUAN
Kautelazko neurria organo jurisdikzionalak, kautelazko prozesuari jarraituz,
adierazpen- edo betearazpen-prozesu bat babesteko edo bermatzeko ematen duen
neurri jurisdikzionala da444.
Aipatutako definiziotik kautelazko neurrien ezaugarriak erraz atzeman daitezke:
a. Kautelazko neurriak instrumentalak dira: bakarrik izapidetzen ari den edo
hasteko zain dagoen adierazpen- edo betearazpen-prozesu batekin eman
daitezke, eta prozesu horren garapena babesten dute445.
b.Haien xedea adierazpen- edo betearazpen-prozesu nagusi baten eraginkortasuna bermatzea den heinean, kautelazko neurriak behin-behinekoak edo aldi
baterakoak dira. Haiek bukatzen direnean, jaso edo altxatu egiten dira.
443. Hemen akzio-eskubidearen edukia aztertzean esandakora mugatu behar da. Bakarrik beste bi
tutelen eraginkortasunerako kautelazko tutelak duen garrantzia azpimarratu nahi da. Ideia bera azpimarratzen du Muñoz Rojas, T.-k, “Una perspectiva del nuevo proceso laboral español”, Actualidad
Laboral, 46/1990/46 zk., eta «eraentza juridiko bat hainbat eta eraginkorragoa izango dela bere
kautelazko sistema hainbat eta zabalagoa denean» baieztatzen du. Antzean, Blasco Pellicer, A., “La
tutela cautelar laboral tras la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, Aranzadi Social, 2000/5 bol.
444. Izendapen hau egokia da neurri erabat jurisdikzional bat baita, bakarrik konponbide jurisdikzionalaren eremuan, funtzio jurisdikzionalaren egikaritzan eta prozesuaren eta akzioaren gainean
uler baitaiteke. Horregatik lege prozesaletan arautzen da. Horrela, García Casas, J., “Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000. Medidas cautelares”, Justicia, 2001/1 zk., zeinak kautelazko
prozesuaren autonomia adierazpenezko eta betearazpenezko prozesuarekiko aldarrikatzeko arazo
asko ikusten dituen. Antzean, Calderón Cuadrado, M. P., Ortells Ramos, M., La tutela judicial cautelar en el Derecho Español, op.cit., 5. or. Kautelazko neurriak «prozesu nagusiaren intzidente besterik» ez direla defendatzen du Rodríguez Ojeda, J. J.-k, “Medidas precautorias en el proceso laboral”,
Actualidad Laboral, 1999/10 zk. Kontrako iritziarekin, kautelazko babesa eta kautelazko neurriak
autonomoak direla defendatzen dute Gómez Colomer, J. L.-k, “El novísimo procedimiento cautelar
civil”, Justicia, 2001/2.-4. zk.; Calderón Cuadrado, M. P., Ortells Ramos, M.-k, La tutela judicial
cautelar en el Derecho Español, op.cit., 6. or.; Kielmanovich, J. L.-k, Medidas cautelares, RubinzalCulzoni Editores, Buenos Aires, 2000, 20. or., eta Lorca Navarrete, A. M.-k, “La medida cautelar
como modalidad autónoma de la tutela judicial efectiva. En particular el aseguramiento de bienes
litigiosos”, Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, 1999/3 zk. Egilearen ustez, berehala
esango denez, eztabaidaren gakoa instrumentalitatea eta autonomia ondo desberdintzean datza.
445. Rodríguez-Piñeiro Arroyo, M. C.-ri jarraituz, “Medidas cautelares y reforma del proceso
civil”, op.cit., kontraesanean erori gabe, kautelazko neurriaren instrumentalitatea eta kautelazko
babesaren autonomia desberdintzearen aldekoa da egilea, kautelazko neurriak ez baitu baldintzatzen
azkenean emango den sententzia edo autoa. Ildo beretik, Casella, M., “Il nuovo processo cautelare
(esperienze e problemi)”, Rivista di Diritto Processuale, 1995/50 bol.; Blasco Pellicer, A., “La tutela
cautelar laboral tras la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, op.cit., eta Jiménez-Asenjo Gómez, E.,
“Las medidas cautelares en la LPL y en la LEC”, op.cit.
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c. Kautelazko neurriak aldagarriak dira: ematen direneko testuingurua aldatzen
denean beraiek ere alda daitezke, prozesu nagusia babesteko beren xedea
ahalik eta egokien bete ahal izateko446.
Kautelazko neurrien bitartez demandatuaren edozein azpijoko ekidin nahi
denez, organo jurisdikzionalak, hari entzun gabe, hurrengo hiru betekizunak
daudenean erabakiko ditu:
1. Eskubide onaren itxura edo fumus boni iuris delakoa: organo jurisdikzionalak
kautelazko neurri bat onartuko du eskatzaileak aurkezten duen egoera juridikoa
edo eskubidea babesgarria dela uste duenean.
2. Adierazpen- edo betearazpen-prozesuaren atzerapenak haien eraginkortasuna
zalantzatan jartzea: periculum in mora delako elementua da, jarduera prozesalen atzerapenak demandatuari azpijokotan aritzeko aukera ez ematea
babestu nahi da447.
3. Kauzioa: organo jurisdikzionalak kautelazko neurri bat emateko beharrezkoa
da eskatzen duenak geroago neurri hori, oinarririk ez duelako, deuseztatzen
bada kontrako alderdiari sortzen zaizkion kalteak ordaintzeko adina dirukauzio moduan jartzea.
Zein dira kautelazko neurri horiek eta zein da haien edukia? LPLk berariaz
hurrengo atalean aztertuko den prebentziozko enbargoa baino ez du xedatzen
(LPLren 79. art.)448. Beste batzuk aipatzen ditu PZLk bere 727. artikuluan, nahiz
eta lan-prozesuan aplikatzea oso zaila den, objektu zibilak babesteko aurreikusita
446. Akzio-eskubidea aztertzean ikusi zen kautelazko neurrien aldaketa eskubide haren eraginkortasunerako beharrezko betekizuna dela.
447. Azpimarratzekoa da bigarren elementu honen eta fumus boni iuris-en arteko harremana.
Nahiz eta normalean bigarren elementu horri garrantzi handia ematen zaion, kautelazko neurri bat
emateko lehenengoa ere ezinbestekoa da; izan ere, Vecina Cifuentes, J.-k dioen bezala, “La trascendencia del “Fumus boni iuris” como presupuesto de las medidas cautelares. Especial consideración a
los procesos administrativo y constitucional (A propósito del Auto del Tribunal Constitucional de 1
de diciembre de 1993)”, Revista de Derecho Procesal, 1995/1 zk., sententzia edo auto baten
eraginkortasuna arriskuan jartzen duten elementuak ez dira nahiko kautelazko neurri bat emateko,
epaileak demandatzaileak alegatzen duen eskubide edo interes subjektiboari egiazkotasuna atzematen
ez badio. Argudio bera erabiltzen du Fernández-Espinar, G.-k, “Acotaciones a una delimitación de la
tutela cautelar en el proceso laboral español”, Actualidad Laboral, 1997/33 zk.
448. Egia da LPLren 54.3 artikuluak kautelazko babesa berariaz aintzatesten duela, alderdien
eskubideak bermatzeko edo ebazpen judizialaren eraginkortasuna segurtatzeko neurriez mintzatzean. Kautelazko neurri bat da orobat askatasun sindikala eta beste oinarrizko eskubideak babesteko
prozesu-aldaeran demandatzaileari demandan askatasun sindikalaren kontra doan aurkaratutako egintzaren esekipena eskatzeko aintzatesten zaion ahalmena (LPLren 178. art.). Aipatutako kautelazko
neurri hori aztertzen du sakontasunez, Ochoa Hortelano, J. L.-k, “Tutela de los derechos fundamentales en el proceso laboral: suspensión de los efectos del acto impugnado y especialidades en
materia de prueba”, Revista de gestión pública y privada, 1997/2 zk.
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baitaude. Edozein kasutan, kautelazko neurri horiek ez dira numerus clausus, PZLren
727.11 artikuluak «legeek eskubide batzuk babesteko esanbidez ezarritako neurriak, edo epaiketan uziari on irizten dion epaian eman daitekeen babes judizialaren
eragingarritasuna ziurtatzeko beharrezkotzat jotako neurriak» aipatzen baititu449.
9.3. PREBENTZIOZKO ENBARGOA EDO BAHITURA
Betearazpena ikastean aztertutako betearazpen-enbargotik bestelakoa, prebentziozko enbargoa demandatuaren erantzukizuna bermatzeko kautelazko neurri bat
da. Kautelazko neurri hau aplikatzen da demandatuaren edo betearaziaren
egintzetatik kaudimengabezian geratu nahi duela edo sententziaren egikaritza
eraginkorra ekiditu nahi duelako susmoa dagoenean. Ekiditeko eta justiziaren
eraginkortasuna bermatzeko, demandatuaren ondasunak prozesura lotzen dira, eta
horrela, emango den sententziaren betearazpena eta demandatzaileak demandan
eskatzen duen zenbatekoa jasotzea bermatzen da, betearazpen-kostuak barne
(LPLren 79. 1art.)450.
Nahiz eta, normalean, eta prozesu zibila erreferentziatzat hartuz, demandatzailea den kautelazko neurriak eskatzen dituena (PZLren 721. art.), lan-prozesuan,
lan-zuzenbidearen babes-xedearekin bat, prebentziozko bahitura, Soldatak Bermatzeko Funtsaz gain —bere erantzukizuna eman daitekeenean— ofizioz ere eska
daiteke (LPLren 79.1 art.). Eskaera hori, sententzia aurretik, prozesuko edozein
mementotan egin daiteke —inoiz ez, prozesu aurretik451—, eta ez du jardueren
449. Ondasun produktiboen esku-hartze edo administrazio judiziala, gauza higigarrien gordailua,
ondasunen inbentarioak egitea, demanda erregistro publikoan inskribatzea prebentzioz eta beste
idazki batzuk erregistroetan, jarduera bat behin-behinean geratzeko epailearen agindua… Horiek guztiak, lan-prozesuan aplika daitezkeen heinean, erabilgarriak dira. Guztiak aztertzen dituzte, Salinas
Molina, F.-k, “Medidas cautelares y prueba anticipada”, ZZAA (Zuz. Agustí Juliá, J.), La prueba en
el proceso laboral, op.cit., 169. or. eta Pedrajas Moreno, A.-k, “Las diligencias preliminares, pruebas
anticipadas y medidas cautelares de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Su incidencia sobre los llamados
actos preparatorios y medidas precautorias de la Ley de Procedimiento Laboral”, Relaciones
Laborales, 2001/1 bol.
450. Albiol Montesinos, I., Alfonso Mellado, C. L., Blasco Pellicer, A., Goerlich Peset, J. M.-k,
Derecho procesal laboral, op.cit., 603. or., esaten duten legez, kautelazko neurri honek dirutan edo
jenerotan ordaindu beharreko kondenak edo diru-zenbateko batera bihur daitekeen beste edozein
bermatu nahi du. Horren gainean Montero Aroca, J.-k dioenez, Introducción al proceso laboral,
op.cit., 438. or., lan-prozesuan arautzen den bakarra neurri hau izateak argi uzten du «lan-ordenan,
azken finean, dena muga daitekeela dirutara». Puntu horretan enbargu hau betearazpenezko enbargutik desberdintzea garrantzitsua da: demandatuaren ondasunak prozesura lotzen dira kondenazko
sententziaren betetzea bermatzeko, adierazpen hutsean ez geratzeko. Enbargu horretan ez dira
demandatuaren ondasunak eskualdatzen eta haien diruarekin demandatzaileari ordaintzen. Horrela da
betearazpen-bahituran, ez kautelazko bahituran. Desberdinketa horretan egiten du indar Rodríguez
Ojeda, J. J.-k, “Medidas precautorias en el proceso laboral”, op.cit.
451. Prozesu zibilean prebentziozko bahitura prozesu aurretik ere eska daiteke (PZLren 730.2
art.).
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garapena esekitzen (LPLren 79.3 art.). Eskaera demanda bidez egiten da, eta bi
eratara egin daiteke: adierazpen- edo betearazpen-prozesuari hasiera ematen dion
demandatik bestelakoa den beste demanda baten bitartez, edo haren berebat
bitartez aurkeztua. Bigarren kasuan, nahiz eta materialki idazki bakar bat izan,
formalki bi demanda desberdintzat jotzen dira, eta epai-organoak kautelazko
demanda aztertuko du soilik demanda nagusia onartzean 452 . Lan-prozesua
ahozkotasun-printzipioak informatzen duela aintzat hartuz, ez dago arazorik
eskaera ahoz egiteko, eta epailearen edo idazkari judizialaren aurrean agertzeko.
Behin aipatutako demanda bidez eskaera eginda, magistratuak prebentziozko
bahitura aginduko du auto bitartez, eskatzailearen eskubidea babesgarria dela uste
duenean (fumus boni iuris)453 demandatuaren egintzetatik hura kaudimengabezian
geratzeko edo sententziaren betearazpena ekiditeko arriskua dagoelako (periculum). LPLk ez du kauziorik galdatzen bahitura hori erabakitzeko. Guztiz zentzuzkoa dirudi, bahitura ofizioz erabaki daitekeelako eta langileak —normalean kautelazko neurri hau eskatzen dutenak— diruz eskas ibiltzen direlako.

452. Horrela da, edozein kasutan, uzi desberdin bat delako. Ez da adierazpenezko edo betearazpenezko uzi bat, kautelazko uzi bat da, aurrekoetatik autonomoa.
453. Egiaztatzeko eskatzaileari audientzia batera joateko eska diezaioke, bertan dokumentuak eta
lekukoen testigantzak edo alegatutako egoera frogatzen duen beste edozein froga aurkez ditzake
(LPLren 79.2 art.). Soldatak Bermatzeko Funtsa ere deituko da haren erantzukizuna eman daitekeen
kasuetan, ondasunak zehazteko.

III. ZATIA:
LAN-GAZTAZKAREN
KONPONBIDE
JURISDIKZIONALA.
AZTERKETA KRITIKOA

10. Lan-gatazkak konpontzeko bide
jurisdikzionalaren ahuleziak eta indarrak

10.1. ASMOA ETA BERA LORTZEKO BIDEA
Aurreko kapituluetan lan-gatazkak ebazteko bide jurisdikzionalaren azterketa objektiboa egin ondoren, bide hori baloratzeko ordua heldu da. Ez da aurrekoaren
laburpen huts bat egin nahi, aipatutako datuekin bat, bide jurisdikzionalaren
indarguneak eta ahuleziak, bertuteak eta akatsak erakutsi baino. Horretarako,
lehenengo pauso batean, sistema bere orotasunean baloratuko da. Haren osotasunari, barne-koherentziari… erreparatuko zaio. Era berean, bide jurisdikzionalaren
oinarri juridikoei ere so egingo zaie, eta egiten zaizkien kritika nagusiak mahaigaineratuko dira. Hurrengo pausoetan, bide jurisdikzional horren hainbat elementu
baloratuko dira, eta osotasun hori osatzen duten zati desberdinen erradiografia bat
egingo da454. Horrela, justizia banatzen edo egiten duten magistratuei eta haiek
osatzen dituzten jurisdikzio-organoei erreparatuko diegu, eta ondoren, hura lortzeko bidea baloratuko da, prozesua eta haren prozedura, alegia. Bide horretan herritarrek dituzten bermeak (akzioa) bereziki azpimarratuko dira. Kapituluaren azken
parterantz, aldiz, sistema jurisdikzionalaren eraginkortasuna izango da mintzagai
nagusia. Bide jurisdikzionala eraginkorra al da? Galdera horri erantzuteko ahalegina
egingo da. Azkenik, jurisdikzioak gatazkak konpontzeko jurisdikziotik kanpo aritzen diren metodo edo teknikekin (adiskidetzea bereziki) duen harremana baloratuko da, bai batzuek, bai besteek justizia egitea edo lortzea baitute azken helburu.
Iragarritako lanarekin hasi orduko, bi ohar. Batetik, ezin da inoiz ahaztu, gure
ikasgaia lan-gatazkak ebazteko lan-bide jurisdikzionala dela. Ñabardura hori ez da
ahuntzaren gauerdiko eztula, lan-ordena jurisdikzionalak, nahiz eta jurisdikzioaren
zati izan eta horregatik haren ezaugarri, indar eta ahulezia gehienak erakutsi, bere
ezaugarri propioak ere badituelako. Ezin da ahaztu puntu honetan aurreko kapituluetan egindako lan-ordena jurisdikzionalaren autonomiaren babesa. Ez da gauza
bera, adibidez, lan-gatazkaren eta zigor-gatazkaren tratamendu jurisdikzionala.
454. Bide jurisdikzioanalaren hainbat elementu baloratu behar dira, ZZAA (Zuz. Toharía, J.), El
juez y su imagen en la sociedad: pasado, presente y futuro, Botere Judizialaren Kontseilu Orokorra,
Madril, 2000, 11. or., irakur daitekeenez, herritarrek bide jurisdikzionalaren elementu desberdinak
era desberdinean baloratzen dituztelako. Antzean, Toharia, J., “La imagen social de la justicia en
españa (1)”, Cuadernos de Derecho Judicial, 2000/25 zk.
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Kontuan izan beharreko ideia da, zeren jurisdikzioari —hura oro har ulertuta—
egozten zaizkion on eta txar guztiek, lan-ordena jurisdikzionalari aplikatzen zaizkionean haren neurri, ñabardura eta esangurak baitituzte455. Ildo beretik, eta bigarrenez, argi gera bedi, liskarrak ebazteko bide jurisdikzionalaren gainean aurkezten
diren kritika, ñabardura eta ohar guztiak, Espainiako justizia-administrazioa
hobetzeko asmoarekin eginak direla456.
10.2. GATAZKAK KONPONTZEKO BIDE JURISDIKZIONALA
SISTEMA GISA
Lan-ordena jurisdikzionala ez du osatzen edo egiten lan-epaileak soilik. Ezta lanprozesuak ere. Literaturako hizkuntza erabiliz, lan-ordena jurisdikzionala langatazka ebazteko hainbat elementuk osatzen duten planeta bat dela esan liteke.
Elementu horiek guztiak hiru nagusitan (jurisdikzioa, akzioa eta prozesua) sailkatzen dira. Tonu berari eutsiz, planeta hori kosmos edo supersistema baten parte
dela esan liteke. Azkena jurisdikzioa da, aipatutako hiru elementu nagusiak ordena
jurisdikzional guztiei aplikatzean sortzen dena. Beraz, lan-ordena jurisdikzional
izeneko planetaren erradiografia egin nahi bada, ondo dabilen edo ez ikusteko, hiru
elementu nagusi horiek osatzen dituzten gainerako elementu guztiei begiratu behar
zaie. Lan horri hurrengo lerroetan ekingo zaio, baina aurretiaz, eta horretarako
prestatzeko, sistema osorik aztertu behar da.
Lan-gatazka ebazteko sistema jurisdikzionala hainbat legetan pentsatzen da
—nagusiki, EK, BJLO, LPL eta PZL—, eta sistema horren egituraketa lege horiek
guztiak errealitatera aplikatzean gauzatzen da. Aplikazio horretan lortzen dena
legegileak aurreikusitakoaren isla hobea edo txarragoa da. Beraz, sistema bera eta
455. Ohar bera egiten dute Pedraz Penalva, E.-k, “Sobre la crisis de la Justicia”, Poder Judicial,
1988/10 zk. eta García de la Cruz Herrero, J. J.-k, “La calidad de la Administración de Justicia española: valoración de los ciudadanos inmersos en asuntos judiciales”, Revista del Poder Judicial,
2003/71 zk. Geroago esango den legez, lan-ordena herritarrek eta abokatuek gehien edo hobeto
baloratzen dutena da. Horrela jasotzen du García de la Cruz Herrero, J. J.-k, “La nueva Ley de Enjuiciamiento civil desde la perspectiva sociológica”, ZZAA (Koor. Martínez Abascal, V.A.), Nueva ley
de enjuiciamiento civil y proceso laboral, op.cit., 19. or. Egile horrek gauza bera dio beste lan batean,
“La calidad de los Tribunales de lo Social: valoración realizada por los abogados habitualmente
litigantes en esta jurisdicción”, Revista de Derecho Social, 2003/21 zk. Antzean, Nabal Recio, A.,
“Crítica de nuestro sistema procesal”, Revista de Poder Judicial, 1999/53 zk.
456. Egilearen antzera, jurisdikzioaren kritika herritarrek hartan parte hartzeko den aukeratzat jotzen du Gómez del Castillo, M.-k, La crítica al funcionamiento de la Administración de Justicia,
Huelvako Unibertsitatea, Huelva, 1997, 31. eta 32. or. Iritzi bera du Toharia, J. J.-k, Opinión pública
y justicia. La imagen de la justicia en la sociedad española, Botere Judizialaren Kontseilu Orokorra,
Madril, 2001, 61. or., eta justizia-administrazioa herritarrarena den zerbitzu publiko bat den heinean,
herritarrari azalpenak eman behar dizkiola nabarmentzen du. Argudio berak ematen ditu, García de la
Cruz Herrero, J. J.-k, “La satisfacción de los usuarios con la actividad de los tribunales de Justicia”,
Revista del Poder Judicial, 2002/66 zk.
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bere elementuak baloratzen hasi orduko, horietatik kasuan kasuko ondorioak ateratzeko, argi geratu behar du bide jurisdikzionalak ezin duela bere burua eraldatu,
berritu, edo erreformatu. Botere Legegileak eta Betearazleak bide jurisdikzionala
antolatzeko eta egituratzeko ematen dituzten legeek bakarrik alda dezakete, eta
oraindik garrantzitsuagoa, hobe dezakete bide hori. Ideia horren itzalean esaten da
arau multzoak eta haiek aurreikusten dituzten diru- eta pertsona-baliabideak direla
sistema jurisdikzionalaren funtzionamenduaren ardatza457. Beraz, bide jurisdikzionalari egiten zaizkion kritikak, hura arautu, antolatu eta kudeatzen duten arauei
egiten zaizkien kritikak bezala ulertu behar dira, hura legezkotasun-printzipioaren
aplikazio zorrotzean bizi baita.
Aipatutako oharrak aurkeztuta, oro har bide jurisdikzionalari begirada bat
eman ondoren, esan beharreko lehenengo gauza da benetako sistema bat dela.
Beraien artean, helburu jakin bat lortzeko (herritarren gatazka juridikoen ebazpena
bidenabar haiei epai bidezko babes eraginkorra emanez), lotuta dauden elementu
multzo bat da458. Legelariak planeta osorik pentsatzen du, hura osatzen duten
elementu guztiak eta beraien arteko lotura. Ez da elementu bat bera ere isolatuta
geratzen. Geroago, elementu bakoitza gehiago edo gutxiago kritikatu ahalko da,
baina aurretiaz estatuaren ardatz bat (Botere Judiziala) osatzen duen bide bat dela
aitortu behar da, eta, horregatik, estatuaren agintea eta bermea du. Herritarrak bide
horretara jotzen du, borondate osoz, horretarako eskubidea duelako, eta aurretiaz
ezagutzen duen eskubide multzo batek babesturik (oro har, EKren 24. art., LPLn
aurkitzen duen garapenarekin). Era berean, herritarrak justizia lortzeko bidean,
bere gatazkari irtenbide bat bilatzeko ahaleginean egin beharreko jarduera multzoa,
prozesua alegia, aurretiaz ezagutzen du. Horrenbestez, zalantzarik gabe, sistema
oso eta harmoniko bat dela ikusten da. Osotasun eta harmonia hori ez da bakarrik
hiru elementu orokorretan (jurisdikzioa, akzioa eta prozesua) somatzen, haien garapenean ere atzematen baita. Horren adibide bikaina da hiru babes moten aurreikuspena (adierazpenezkoa, betearazlea eta kautelazkoa), hirurak lotuta eta bakoitza
berari dagokion prozesuarekin garatua, guztiak herritarra babestera zuzenduta.
Sistema jurisdikzionalaren osotasunaren adierazgarri da, baita haren elementu guztien araudi zabala eta zehatza ere, aurreko orriak lekuko. Beraz, eta printzipioz,
bat-batekotasun edo inprobisaziorako eta ziurgabetasunerako leku gutxi geratzen
da. Hau sendotasun bat da. Hala ere, aurreko ezaugarriak jurisdikzioak berezkoak
457. Horrela baieztatzen dute Nabal Recio, A.-k, “Crítica de nuestro sistema procesal”, op.cit;,
Sánchez Pego, F. J.-k, “Los principios del proceso enunciados en el art. 74 de la Ley de Procedimiento Laboral”, Actualidad Laboral, 1990/45 zk.; Moreno Catena, V.-k, “Causas históricas de la
ineficacia de la justicia”, Justicia, 1988/1 zk. eta Pedraz Penalva, E.-k, “El derecho a un proceso sin
dilaciones indebidas”, op.cit.
458. Real Academia de la Lengua Española, Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, 21. arg., Madril, 1992, 1888. orrialdean irakur daitekeenez sistema bat «gai baten gainean
arrazionalki lotutako arau edo printzipio multzoa» edo «beraien artean helburu bat lortzeko ordena
baten arabera lotuta dauden gauzen multzoa» da.
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dituen bereizgarriak besterik ez dira. Izan ere, jurisdikzioa gatazka juridikoak konpontzeko estatuak aurreikusitako sistema da, bakea, justizia, guztien ona eta ordena publikoa gailentzeko tresna. Horregatik, jurisdikzioa —eta honen prozesua—
zorigaitzat joz kritikatzen dutenei esan behar zaie, jurisdikzioa gatazkak ebazteko
bide ona edo txarra, eraginkorra edo eragin gabekoa izan daitekeela —horretan
guztian egingo da indar—, baina gizartearen iraupena bermatzeko eta haren
suntsipena ekiditeko ezinbestekoa dela459.
Aipatutako bide jurisdikzioanalaren ezinbestekotasuna lan-arloan duen
errotze handiarekin lotu behar da. Lan-harremanak bereziki gatazkatsuak izanik,
haien ebazpenerako bide jurisdikzionalera jotzea arrunta izan da espainiar ordenamendu juridikoaren historian460. Datu honek irakurketa bikoitza izan dezake.
Batetik, langile eta enpresaburuei bide jurisdikzionalak ematen dien konfiantza
erakusten du; bestetik, magistratuen jarduera indartzen du, jurisdikzioa —oraindik
gehiago, ahal bada— legitimatzen du. Bertute bat da. Baina, jarraian ahuleziak
agertzen dira. Ezin da ahaztu bide jurisdikzionalaren errotze sendoa izan dela
Espainiako estatuan jurisdikziotik kanpoko tekniken (adiskidetzea, bitartekaritza
eta arbitrajea bereziki) azpigarapenaren arrazoi nagusia, eta horrek sortutako galerak handiak izan dira, autonomia kolektiboaren garapenik eza bereziki. Gainera,
epaileek epaitzen duten mementoan indarrean dauden legeak aplikatzen dituztela
eta zuzenbidea beti gizarte-errealitatearen atzetik doala kontuan hartuta, ezin
daiteke ahaztu konponbide jurisdikzionalak lan-harremanen inboluziorako arriskua
daramala. Bide honen emaitza aztertzean sakonduko da azken ideia horretan.
Akats nabarmenetatik gaitasun edo bertute handietara salto eginez, lan-ordena
jurisdikzionala lan-gatazka ebazteko sistema espezializatu bat dela esan behar da.
Lan-ordena jurisdikzionala bereziki lan-gatazka ebazteko pentsatutako jurisdikzioa
(kosmosa edo supersistema gure eraikuntzan) osatzen duten planetetariko bat da.
Espezializazio horren isla dira ordena horretan soilik aritzen diren organo jurisdikzionalak (gizarte-epaitegiak), goragoko organo jurisdikzionaletan bakarrik langaiez arduratzen diren salak (Justizia Auzitegi Nagusietan, Auzitegi Nazionalean
eta Auzitegi Gorenean), organo horiek lan-zuzenbidean adituak diren magistratuak zerbitzatzea, bere lege propioan (LPLn, alegia) aplikatzen den zuzenbide
substantiboarekin eta honen babes-xedearekin bereziki ondo ezkontzen den prozesu
459. Ia hitzez hitz, Albacar López, J. L.-k, “Contenido y alcance del derecho a la tutela
jurisdiccional”, La Ley, 1982/2 bol.
460. Lan-arloan bide jurisdikzionalak duen errotzea azpimarratzen du del Rey Guanter, S.-k, “Los
medios extrajudiciales de solución de conflictos”, Relaciones Laborales, 1992/16.-17. zk. Egile
berak, La resolución extrajudicial de los conflictos…, op.cit., 20. or. Baina zergatik dago hain
errotuta bide jurisdikzionala lan-gatazkak ebazteko? Casas Baamonde, M. E.-rekin, “Proceso sobre
conflictos colectivos y sistema de relaciones laborales”, Relaciones Laborales, 1993/1 zk., bi arrazoi
nagusi aipatu behar dira: lan-prozesua arautu duten legeek jasotako araudi egokia, eta erantzun
judizialak duen sinesgarritasuna eta autoritate morala.
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bakun, bizkor eta forma eskasduna aurreikustea…461 Babes-xede horren harira,
lan-prozesua honetaz bustitzeko aipatutako neurri prozesal guztiek462, aipatutako
kritikak ahaztu gabe, lan-ordena jurisdikzionala lan-gatazkaren neurrira eginda
dagoela frogatzen dute. Lan-gatazkaren protagonisten beharrizanei erantzuten die.
Hori ona da, nahiz eta ez eztabaidatu gabea. Lan-ordenak lan-gatazkaren bi
protagonisten —langile eta enpresaburu— beharrizanei edo bakarrik langileenei
erantzuten dien gogoeta egin daiteke463.
Baina akatsetara bueltatuz, bide jurisdikzionalaren eta ordena administratiboaren eskumenekoak diren gaien mugatze desegokia eta epaitegi eta auzitegien
asetasuna, lehenengoa, bereziki, lan-ordenari eta bigarrena, oro har, jurisdikzioari
egiten zaizkion bi kritika nagusiak dira. Biek merezi dute gure arreta. Argi dago
LPLk jasotzen dituen 4. artikuluak (1.-4. art.) ez direla nahiko lan-ordenaren
eskumena zehazteko. Gainera, herritarrei ulertezintasuna eta txundidura sortzen
dien ahulezia bat da, ez baitute aditzen noiz dagokion ordena jurisdikzional bati eta
noiz besteari kasu bat ezagutzea. Oraindik txarrago, ordenamendu juridikoak paira
dezakeen akatsik larrienetako baten iturri da, ziurgabetasun juridikoarena, hain
zuzen ere464. Hala ere, eta sistema jurisdikzionalaren mugen barnean, ez da horren
461. Valdés Dal-Ré, F.-k dioenez, “Conciliación, mediación y arbitraje en los países de la Unión
Europea”, Relaciones Laborales, 2002/2 zk., lan-jurisdikzioa jurisdikzio berezitu bezala egituratzen
duen eredua gailentzen da Europako herrietan, horrela baita, Espainiaz gain, Alemanian, Austrian,
Belgikan, Danimarkan edo Finlandian.
462. Neurri hauek aurretiaz jaso dira, lehen esandakoei —ik. 183. oin-oharrean— beste batzuk
gaineratu ahal zaizkie. Horrela, adibidez, nahiz eta alderdiek sententzia aurretik edozein mementotan
adiskidetze bat lortzeko aukera izan, magistratuak adostutakoa haietariko batentzat kalte larria, legeiruzurra edo eskubide-abusua dela iritziz gero, ez du akordioa onetsiko (LPLren 84.1 art.); zehapen
baten aurkaratzea ebazten duen sententzia bakarrik langileek errekurritu dezakete, zehapena epaileak
oso larritzat jotzen duenean (LPLren 115.3 art.); behin-behineko betearazpena bera; enpresaburuari
betearazpena atzeratzeko aukera betebeharraren berehalako betetzeak haren menpeko langileei kalte
larriak ekartzen badizkie (LPLren 243. art.); prebentziozko enbargua ofizioz emateko aukera
(LPLren 79.1 art.)…
463. Egia esan, lan-prozesuan berdintasuna nola ulertzen den jakinda —ik. berriro 183 oin-oharra—,
burura datorren lehenengo galdera babes-xede horrek enpresaburua babes-gabezian uzten ote duen
da. Gainera, inoiz ezin daiteke ahaztu enpresaburuen artean egoera oso desberdinak daudela.
464. BJKNk, Libro Blanco de la Justicia, BJKN, Madril, 1997, 282. or., mugapen desegoki honen
ondorioz «erromesaldi jurisdikzionala» deritzon ondorio eskasa gertatzen dela baieztatzen du. BJKNk
Espaniako justiziari buruz emaniko txosten honetan puntu horretan legelariaren jarduera derrigorrezkoa dela irakur daiteke. Kasu bat lan-ordenari edo ordena administratiboari egozteko Administrazio
publikoaren egintzen izaera kontuan hartu behar dela dio, eta hori interpretatzeko hainbat irizpide
erabili behar direla (ahalmen administratiboen egikaritza…). Izan ere, egun lan-ordena guztiz edo
osotoro izaera administratiboa duten gatazka batzuez arduratzen baita (osasun-erakundeen pertsonal
estatutarioa, administrazio publikoetan ordezkaritzak aukeratzeko hauteskundeen aurkaratzea…), eta
ordena administratiboa izaera laborala dutenez (lan-araudia ez betetzeagatiko zehapenak, Gizarte
Segurantzaren biltze-kudeaketa…). Arazo hori salatzen dute Agustí Juliá, J.-k, “Algunas propuestas
de modificación en una posible reforma de la Ley de Procedimiento Laboral”, Revista de Derecho
Social, 1998/4 zk.; Rodríguez Escanciano, S.-k, Deficiencias del proceso social y claves para su
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ahuleziatzat hartzen erreglamentazio-gatazkak ez ezagutzea. Gatazkek Botere Judizialak ezin azter ditzakeen irizpideei erantzuten diete, eta ez da horregatik bide
jurisdikzionala ez osotzat hartzen, nahiz eta argi eta garbi geratu ez dituela gatazka
guztiak ebazten465. Hori guztia kontuan hartuz, bide jurisdikzionalak ezagutu dezakeen gatazka juridiko bat gertatzen denean, beti dago organo eskudun bat horretaz
arduratzeko. Bertute nabarmen hori jurisdikzioaren izaera utziezinetik dator,
estatuaren ahal bat den heinean466.
Ez bakarrik ulertezina eta harridura, haserrea ere sortzen die herritarrei organo
jurisdikzionalen asetzeak, kolapsoak eta trabatzeak oro har, eta bereziki lan-organo
jurisdikzionalena 467. Doktrinaren gehiengoak bide jurisdikzionalaren arazo
reforma, op.cit., 24. eta 25. or., eta Cachón Villar, P., Desdentado Bonete, A.-k, Reforma y crisis del
proceso social (1994-1996). Los problemas de aplicación de las últimas reformas procesales:
jurisdicción, procesos especiales y sistemas..., op.cit., 22. eta 30. or. Zalantza gabe, arazo horrek
sustrai historikoak ditu, Francoren diktadura-garaian Administrazioak hainbat ahalmen kontzentratu
zituelako, jurisdikzionalak barne. Horrela aintzatesten dute Palomeque López, M. C., Álvarez de la
Rosa, M.-k, Derecho del trabajo, 8. arg., Centro de Estudios Ramón Areces, Madril, 2000, 1.050. or.
465. Casas Baamonde, M. E.-k nabarmentzen duen gisa, “La solución extrajudicial de los conflictos laborales”, Relaciones Laborales, 1992/16-17 zk., espainiar ordenamendua gatazka kolektiboaren kontzeptuan eta hura ebazteko prozesuan sartu zenean, hasieratik, hura jurisdikziotik at margoztu zuen, eta adiskidetzearekin eta arbitrajearekin lotu zuen. Bitartean, lan-gatazka indibidualaren
ebazpena epaileei egozten zitzaien. Gatazka kolektiboen gaineko funtzio jurisdikzionalik ez zen
aintzatetsi lan-harremanak arautzen zituen 17/1977 Lege Dekretua, martxoaren 4koa, eman zen arte.
466. Bide jurisdikzionalaren bertute hau azpimarratzen dute, oro har, Chillón Medina, J. M.,
Merino Merchán, J. F.-k, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 2. arg., Civitas,
Madril, 1991, 35. or. Ikusiko denez, bere jarduera justifikatzen duen legezko kausarik izan, ezean,
kasu bat epaitzeari uko egiten dion magistratua, enplegu edo kargu publikorako 6 hilabetetik 4 urte
bitarteko gaitasun-gabetze bereziarekin zigor daiteke (ZKren 448. art.).
467. Oro har, bide jurisdikzionalaren kolapsoaz, eta bereziki lan-ordena jurisdikzionalarenaz
mintzatzean, bi parametro izan behar dira kontuan: sisteman sartzen diren kasu edo kausak, eta
berauek ebazteko epaileek behar duten denbora. Azken parametro hori lerro batzuk geroago izango
dugu mintzagai; orain lehenengoari so egingo zaio. Horretarako urtero BJKNk egiten dituen
Jarduera Jurisdikzionalaren Memoriak (Memorias de la Actividad Jurisdiccional) hartu behar dira
kontuan. Aurreko urteetako datuetan ez galtzeko, 2005eko Memoriari erreparatuko diogu, 2004.
urteko datuak jasotzen dituena hain zuzen ere (BJKNren osoko bilkurak 2005eko apirilaren 27an
onartua) (www.poderjudicial.es). Txosten horretan irakur daitekeenez, 2004. urtean lan-jurisdikzioan
349.696 kasu sartu ziren (Jarduera Jurisdikzionalaren Memoria 2005, op.cit., 94. or.). Urte berean
333.243 gatazka edo kasu ebatzi ziren, horrela input-ak (lan-ordena jurisdikzionalean sartutako
kasuak) output-ak baino gehiago izan zirela, eta ondoriozko kolapsoa argi ikusten da (Jarduera
Jurisdikzionalaren Memoria 2005, 95. or.). Lan-organo jurisdikzionalei begiratuz, gizarteepaitegietan 2004. urtean 283.558 gatazka sartu ziren eta 266.874 ebatzi zituzten; Justizia Auzitegi
Nagusietako gizarte-saletan, aldiz, 60.094 kasu sartu ziren eta 60.543 ebatzi; Auzitegi Nazionaleko
gizarte-aretoan, berriz, 221 kasu sartu eta 212 erabaki ziren, eta azkenik, Auzitegi Goreneko IV.
aretora 5.823 kasu heldu ziren eta 5.624 konpondu (Jarduera Jurisdikzionalaren Memoria 2005,
op.cit., 96. or.). Aipatutako txostenak, gainera, kolapso gehien duten auzitegiak Kanarietakoak,
Galiziakoak eta Valentziakoak direla adierazten du (Jarduera Jurisdikzionalaren Memoria 2005,
op.cit., 96. or.). Ildo beretik, beste dokumentu batean, Jardunean dauden epaile eta magistratu
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larrientzat jotzen duen kolapso horren arrazoi nagusiak hiru dira: lan-gatazken
ugaltzea, jurisdikzioz kanpoko tekniken erabilera urria, eta demandak «zortea frogatzeko» aurkezteko joera. Gehiegizko lan-zama horren ondorioz, lan-magistratuen lana atzeratu egiten da, eta hortik eratortzen diren kostuei geroago helduko
zaie. Horren harira, puntu horretan bide jurisdikzionala arintzeko beharra azpimarratu nahi da, horretarako ezinbeztekoa izanik, ez hainbeste baliabide material
eta pertsonalak areagotzea, ezpada bide estrajurisdikzionala berehala indartzea.
Edozein kasutan, elementu horretan doktrina ez da ahobatezkoa.
10.3. SISTEMA JURISDIKZIONALAREN OINARRIA:
ESTATUA ETA JURISDIKZIO-AHALA
Bide jurisdikzionalean jurisdikzio-ahala duten epaile eta magistratuek funtzio
jurisdikzionala egikaritzen dute, epaituz eta epaitutakoa betearaziz, eta bi horiek
kautelazko babesaren bitartez babesten dituzte. Jurisdikzio-ahala da gatazkak
ebazteko bide horren ardatza. Epaile eta magistratuek, funtzio jurisdikzionala
egikaritzen duten heinean, agintea (auctoritas) eta ahala (imperium) dituzte, eta
gainerako herritarren gainetik jartzen dira; herritarrek haien erabakiak bete behar
dituzte, eta kontrako kasuan, epaile eta magistratuek betearazteko indarra erabil
dezakete. Beraz, gatazkak ebazteko bide autoritario eta hertsatzaile bat besterik ez
da, eta ezaugarri horiek bere elementu guztietara eta bere hiru funtzioetara ere
(adierazpenezkoa, betearazpenezkoa eta kautelazkoa) hedatzen dira468. Edozein
kasutan, argi gera bedi, ez dela doako eta oinarririk gabeko hertsapen bat.
Jurisdikzio-ahala, betearazpen-ahala eta legelariak duen ahalaren antzera, espainiar
herrian dagoen subiranotasun popularretik eratortzen da. Hirurak espainiar herritar
guztiek legitimatzen dituzte. Herritarrak dira gatazkak era autoritarioan ebazteko
boterea bakarrik eta esklusiboki epaileen esku uzten dutenak, zuzenbidezko estatua
egituratzeko. Horregatik, jurisdikzioa zerbitzu publiko bezala ulertu behar da.
Jurisdikzio-ahala eta funtzio jurisdikzionala bera, herritar ororen zerbitzura daude,
guztiei eginiko inkestari buruzko txostenan (Informe sobre la encuesta a todos los jueces y
magistrados en servicio activo) hain zuzen ere, BJKNren ikerketa soziologiko eta estatistikoen
atalak eginikoa eta García de la Cruz Herrero, J. J.-k, aipatutako atalaren buruak 2006ko apirilean
sinatutakoa (www.poderjudicial.es), 3., 11., 12. eta 26. orrialdeak, irakur daiteke kolapso horren
gainean epaileek eta magistratuek eurek «lan gehiegi» egiten ari direla uste dutela (horrela erantzuten
du % 71k); lan-ordenan gizarte-epaitegietan aritzen direnak dira gehien kexatzen direnak lan-zamaren
gainean. “Lan-zama handia kalitate egokia lortzeko oztopo nagusitzat» jotzen dute. Bukatzeko,
doktrinak ere, gehiegizko lan-zama bide jurisdikzionalaren arazorik handiena dela uste duela
azpimarratu behar da. Horrela, askoren artean, Hernández Martín, V., Independencia del Juez y
desorganización judicial, op.cit., 28. or.; Pastor Prieto, S., ¡Ah de la justicia! Política judicial y
económica, op.cit., 231. or.; Luelmo Millán, M. A., Rabanal Carbajo, P., Los principios inspiradores
del proceso laboral, op.cit., 77. or., eta Rodríguez-Piñeiro Arroyo, M. C., “La trayectoria de los
tribunales laborales”, Relaciones Laborales, 1987/1 bol.
468. Ezin da ahaztu arau prozesalak ordena publikoko arautzat jotzen direla!
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gizarte-pakea, ordena publikoa, justizia eta guztien ona lortzea helburutzat duten
heinean. Funtzio jurisdikzionala azken horiek bermatzeko legitimatzen da, ez beste
edozertarako469.
Aipatutako irakurketa positiboetatik oso urrun, bide jurisdikzionala herritarrak kontrolatzeko boterea dutenek erabiltzen duten dominazio-tresna dela esaten
duten ahotsak entzuten dira470. Doktrina horri guztiz kontra egin gabe, eta haren
argudioak zati batean ulertuz, gizabanakoaren historiako memento honetan bestela
ezin dela izan eta, jurisdikzioa justifikatzen da. Gaiak merezi du azalpen bat. Egia
da, eta horregatik ukaezina, bide jurisdikzionala gizartea kontrolatzeko era bat
dela, eta kontrol orok sortzen dituen mugak ekartzen dizkio gizarteari berari eta
hura osatzen duten herritar guztiei. Hala ere, oso anbiguoa den errealitate hau mahai
gainean jarri ondoren, hainbat matizazio egin daitezke. Batetik, ezin da ahaztu
herritarrak direla magistratuei jurisdikzio-ahala ematen dietenak (EKren 1.2 art.).
Harago, eta herritarren eskubideen mugapenaren benetako justifikazio gisa, estatu
modernoan jurisdikzioak duen papera aldarrikatu behar da, gizarte-elkarbizitzaren
berme nagusia. Hori guztia, bide jurisdikzionala, mehatxua eta indarra erabiltzen
dituen heinean, «lan-gatazka ebazteko metodo “bortitza”» dela ukatu gabe471.
469. Ildo honetatik, bide jurisdikzionalaren dohain nagusitzat hartzen da estatuak ematen dion
bermea. Ideia hori garatzen dute, beste askoren artean, Cremades Sanz Pastor, B.-k, Estudios sobre el
arbitraje, Marcial Pons, Madril, 1977, 13. or.; Subijana Zunzunegui, J.-k, “Apunte reflexivo sobre la
justicia”, op.cit. eta Moreno Catena, V.-k, “Causas históricas de la ineficacia de la justicia”, op.cit.
Zerbitzu publiko guztietan gertatzen den moduan, herritarak dira haren kontsumitzaile edo erabiltzaile nagusiak. Horrela azaltzen dute García de la Cruz Herrero, J. J.-k, “La calidad de la Administración de justicia española: valoración de los ciudadanos inmersos en asuntos judiciales”, op.cit.; egile
beraren, “La satisfacción de los usuarios con la actividad de los tribunales de Justicia”, op.cit. eta
Otaola Bateneta, J.-k, “El justiciable como usuario del servicio de administración de justicia”,
Revista vasca de administración pública-Herri ardularitzarako Euskal aldizkaria, 1989/23 zk.
470. Beste batzuen artean iritzi hau jasotzen dute Baylos Grau, A.-k, “La igualdad de las partes en
el proceso laboral y la tutela judicial efectiva”, op.cit.; Valdés Dal-Ré, F., Murcia Clavería, A.-k, La
representación voluntaria en el proceso laboral, op.cit., 11. or.; lanari egiten dion sarreran, harena
baita ere, “La defensa en juicio por el sindicato de derechos individuales: una facultad inutilizada”,
op.cit.; Barcellona, P., Coturri, G.-k, El Estado y los juristas, Fontanella, Bartzelona, 1976, 256. or.;
Rodríguez Fernández, M. L.-k, Negociación colectiva y solución de conflictos laborales, Dykinson,
Madril, 2004, 11. or., eta Cranston, R.-k, “What do courts do?”, ZZAA (Ed. Freeman, M.), Alternative
Dispute Resolution, Dartmouth, Sidney 1995, 81. or. Horren gainean, Montoya Melgar, A.-k, “La posición del sindicato en el proceso laboral”, op.cit., lan-prozesuan sindikatuek duten papera aztertzean,
jurisdikzioak eta prozesuak «gainerako estatuko erakunde guztiek bezala helburu susmagarria» dutela
esaten du. Azkenik, Fernández de Oliveira, R.-ren esanetan, “Medidas para hacer efectivo el acceso a
la justicia”, op.cit., magistratuek «gailentzen diren interesen babesean oinarritzen den sistema bat»
aplikatzen dute, horregatik Botere Judiziala «urratutako ordena juridikoa mantentzen duen heinean,
klaseak menperatzeko tresna bat da arauak aldarrikatu dituztenen mesedetan».
471. Hitzez hitz Entelman, R.F.-k, Teoría de conflictos. Hacia un nuevo paradigma, Gedisa,
Bartzelona, 2002, 16. eta 60. or. Gatazka mundu mailako fenomeno gisa aztertzen duen egile horren
esanetan, jurisdikzioa oso bortitza da, nahiz eta «indar publikoaren izen aristokratikoa jaso». Sistema
honen izaera bortitza azpimarratuko da bide jurisdikzionalaren emaitza aztertzean.
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Gainera, jurisdikzio-ahalak daraman autoritate eta hertsapenak lan-arloan lanharremanaren ezaugarri nagusia izan behar duen oreka urratzen du. Oreka hori lanharremana langile eta ugazaben autonomia kolektiboaren egikaritzan lortutako
hitzarmen kolektiboen bidez arautzean lortzen da. Beraz, bide jurisdikzionalak
—epailearen jarduerak, alegia— lan-harremanean desoreka bat sor dezakeela ezin
daiteke isilean gorde472.
10.4. ORGANO JURISDIKZIONALA ETA OSATZEN DUTEN PERTSONAK
10.4.1. Gai garrantzitsua
Jurisdikzio-ahala eta hartatik eratortzen den funtzio jurisdikzionala organo jurisdikzionaletan aritzen diren epaileek eta magistratuek bakarrik egikari dezakete.
Aurreko kapituluetan haien ezaugarriei heldu zaie. Bide jurisdikzionala elementu
anitzek osatzen dutela egia bada ere, ezin daiteke ukatu hartan epaile eta magistratuek eta haiek osatzen dituzten organo jurisdikzionalek duten garrantzia. Hurrengo
lerroetan haien gazi-gozoetan egingo da indar, eta bide jurisdikzionalaren erradiografian ezinbesteko garrantzia dutela aintzat hartuko da.
10.4.2. Pertsonal jurisdikzionala. Lan-magistratuak
Herritarrak bide jurisdikzionalera doazenean, agintari batekin topatzen dira,
jurisdikzio-ahalaz hornituta, beraien gatazka ebazteko beraien gainetik (supra
partes) aritzen den hirugarren baten edo gehiagoren aurrean, alegia. Lan-ordenan
ez dira aritzen epaileak, magistratuak baino, bat gizarte-epaitegietan eta gehiago,
goragoko organo jurisdikzionaletan. Zalantza gabe, lan-ordena jurisdikzionalaren
indar bat da, haiek jurisdikzioaren egikaritzan esperientzia handiagoa baitute. Gainera, bide jurisdikzionalean lan-gatazka ezagutzen duen hirugarrena zuzenbidean
aditua da, epaile-karreran legeak aurreikusten dituen frogak gainditu ondoren
sartua. Horrek hainbat iruzkin eta balorazio kontraesankor bat ekartzen ditu burura.
Lehenbizi, funtzio jurisdikzionala egikaritzeko heziketa egokiaren garrantzia
azpimarratu behar da. Justizia banatzea edo egitea horren lan garrantzitsua izanik,
prestaketarik onena galdatzen du. Epaile-karrera sartzeko, eta behin hartan, mailaz
igotzeko dauden bideak egokitzat hartzen dira, ez baita zuzenbidean lizentzia bat
nahikoa justizia banatzea bezalako lan garrantzitsu bat egiteko473. Era berean, lan472. Horrela aintzatesten du, beste askoren artean, Rodríguez-Piñeiro, M.-k, “Sindicato, proceso y
relaciones laborales en España”, Relaciones Laborales, 1991/2 bol. Ideia honetara bueltatuko da
jurisdikzioaren emaitza baloratzen denean.
473. Egilearen kontra, López-Fragoso Álvarez, T.-k, “La falta de medios materiales y personales
en la Administración de Justicia”, Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, 1991/2 zk., sakontasunetan sartu gabe, egun justiziak bizi duen krisia gainditzeko ezinbesteko elementutzat jotzen du
epaileak aukeratzeko sistema eta Ikasketa Judizialen Zentroan jasotzen duten heziketa hobetzea.
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magistratuen etengabeko heziketaren beharrizanaren ezinbestekotasuna atzematen
da, handiagoa lan-arloan beste ordenetan baino, lan-munduko arauak asko aldatzen
baitira.
Ezin da isildu ere lan-ordena jurisdikzionalean aritzen diren magistratuak lanarloan adituak direla. Beraz, lan-arloan espezializatutako ordena jurisdikzionalean
lan-zuzenbide substantibo edo materiala zehatz ezagutzen duten pertsonek epaitzen
dute, eta haren aplikazio egokia bermatzen dute.
Aipatutako biak, alegia, magistratuak zuzenbidean teknikoak eta lan-arloan
espezializatuak izatea, egile guztiek txalotzen dituzten bertuteak dira474. Hala ere,
bi horien gainean ere bestelako balorazio bat egin daiteke. Ez dituzte lan-organo
Gainera, epaileak hobeto ordaintzea ezinbestekoa dela dio, bakarrik horrela erakarriko baitira
juristarik onenak epai-karrerara. Antzean, Fortún, A.-k, “Modalidades alternativas de resolución de
conflictos (II): el arbitraje on line”, Iuris. Actualidad y práctica del Derecho, 2003/78 zk.,
«konstituzio aurrekoa den epaileak aukeratzeko eta hezteko sistema» kritikatzen du. Ildo beretik,
Jiménez Asensio, R., Abogados y jueces, Aranzadi, Madril, 2000, Silva Amador, L.-ek, “La imagen
del juez en la literatura”, Cuadernos de Derecho Judicial, 2000/25 zk. aipatua. Bere aldetik, Carulla
Benítez, P.-k, “La mediación: una alternativa eficaz para resolver conflictos empresariales”, Anuario
de Justicia Alternativa. Derecho Arbitral, 2001/1 zk., magistratuek askotan «gatazka batzuen konplexutasun teknikoa ulertzeko beharrezko esperientzia teknikoa» ez dutela dio. Epaileek beraiek, jada
aipatutako, Jardunean dauden epaile eta magistratu guztiei eginiko inkestari buruzko txostenean,
op.cit., 4. eta 38. or., irakur daitekeenez «justiziaren arazoak konpontzeko» lehenengo tresna epaileen
heziketa dela diote.
474. Guztien artean, Del Rey Guanter, S.-k, La resolución extrajudicial de conflictos colectivos
laborales, op.cit., 23.-24. or., horrela espezializaziorik ez duten sistemetan epaileek izaten dituzten
hainbat arazo ekiditen direla adierazten du. Rodríguez Escanciano, S.-k, Deficiencias del proceso social y claves para su reforma, op.cit., 25. or., berriz, BJLOk epaile-karrera bateratzeko jasotzen
dituen arauen aplikazioa kritikatzen du, espezializazioa arriskuan jartzen dutelako; izan ere, ez baitu
ulertzen zergatik den antzinatasuna Justizia Auzitegi Nagusiko Gizarte Aretoan magistratu-postu bat
lortzeko irizpide nagusia, nahiz eta epailea ordena zibiletik edo penaletik etorri. Zehazki, BJKNk,
Libro Blanco de la Justicia, op.cit., 280. or., egungo sisteman espezializazioari 5 akats edo ahulezi
atzematen dizkio: (1) ez ditu era egokian magistratuek dituzten lanbide-asmoak edo -nahiak ebazten;
(2) ez du neurri pizgarri nahikorik, are gehiago, espezializazioa lortzeak dakarren lanpostu-aldaketak
hautagaiek motibazioa galtzea eragiten du; (3) oposaketa-sistema asko gogorarazten du (gainera,
bakarrik presta dezakete era egokian lan-zama txikia duten lanpostuetan aritzen direnek, eta lan
gogorra egiten ari direnak kaltetuta ateratzen dira); (4) funtzio jurisdikzionalean denbora askoan jardutea baztertu egiten du, «espezializazio erdia»ren aintzatespena nahikoa ez baita, eta (5) espezialistak ez dira ondo integratzen organo jurisdikzionaletan, pertsona bakarreko organoetan esperientziarik ez dutenak saletan integratzen direlako (kritika horrek zentzu osoa du fiskalei espezializazioprobetara aurkezten uzten zaielako). Ondorioz, BJKNk arazo horiei guztiei irteera ematen dien
espezializazio-sistema bat pentsatu behar dela dio, norberaren interesak (interes profesionalak) eta
zerbitzuaren interesak uztartuz. Txosten horretan esaten denez, espezializazioak etengabeko heziketan
oinarrituta beharko luke egon eta ez karrerara sartzeko oposaketa gogorarazten duten probetan. Gainera, karrerako kideentzat espezializazioak ez luke ekarri beharko lanpostu-aldaketa, eta espezializazio-probak gainditzeak ez luke jarraian saletarako sarrera suposatu behar, aurretik lan-ordenan
gutxienez 5 urtetan aritu dela frogatu ezean.
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jurisdikzionalak egun, antzina bezala, langile eta enpresaburuen ordezkariek osatzen, zuzenbidean adituak izan gabe, lan-harremanen garapena oso ondo ezagutzen
dutenak475. Gaur egun organo jurisdikzionalak bakarrik teknikoak eta karrerakoak
diren epaileek osatzearen aldeko hautua egin da. Aukera horrek badu bere arriskua:
bide jurisdikzionala teknikoki eta legearekin bat perfektuak diren, baina lanharremaneko protagonisten benetako beharrizanak kontuan hartzen ez dituzten
ebazpenekin buka daiteke!
Lan-gatazka ebaztearen ardura duen hirugarrenaren beste ezaugarri bat haren
independentzia da. Independentzia bide jurisdikzionalaren bermerik handienetariko baten moduan aurreikusten da, inoiz ez magistratuen pribilegio gisa. Herritarrak
bere gatazka legearen aplikazio zorrozpean ebatziko den bermea du, eta legeak
epailea berariaz legea ez diren beste edozein presio edo eraginetatik (beste epai-organoak, botere legegilea eta betearazlea, erakundeak, pertsonak, presio-taldeak…)
babesten du. Aurreko lerroetan espainiar ordenamendu juridikoak epaileen independentzia babesteko eta bermatzeko aurreikusten dituen elementu guztiak aztertu
dira. Sistema jurisdikzionala informatzen duten printzipioei (batasun jurisdikzio475. Horrela, 1908ko maiatzaren 19ko Legearen bitartez sortutako Auzitegi Industrialetan zinpeko
moduan langileen bi ordezkari eta enpresaburuen beste bi aritzen ziren. Beraiek eginiko zerrendetatik
zozketa bidez aukeratuak, egitateei buruz epai bat ematera mugatzen ziren, eta horri barruti judizialeko lehen auzialdiko epaileak —aldi berean Auzitegi Industrialeko presidentea— kasuan kasuko zuzenbidea aplikatzen zion. Langileek eta enpresaburuek parte hartu zuten ere 1926an Antolaketa Korporatibo Nazionaleko dekretu legegileak sortutako batzorde paritarioetan. Nahiz eta batzorde horiek
gehienbat bestelako funtzioak izan (arau-emaileak, prebentzioa, adiskidetzea…), funtzio jurisdikzionalak ere izan zituzten. Errepublika garaian batzorde paritario horiek Zinpeko Mistoak deitzera
pasatu ziren, Zinpeko Mistoen 1931ko azaroaren 27ko Legearen bidez. Frankismoa heltzean, Lan Foruko VII. adierazpenak (1938ko martxoaren 9koa), Lan Magistraturak sortu eta Auzitegi Industrialak,
Zinpeko Mistoak eta batzorde paritarioak kendu zituen, eta gatazken konponbide jurisdikzionalean
langile eta ugazaben parte-hartzeari bukaera eman zion. Langileek eta enpresaburuek, eta haien
ordezkariek, justiziaren banaketan edo egitean izan duten parte-hartzea azaltzen dute Alonso Olea,
M.-k, “Sobre la historia de los procesos de trabajo”, op.cit. eta Montero Aroca, J.-k, “Los tribunales
de Trabajo entre el pasado y el porvenir (especial referencia a la materia de Seguridad Social)”,
op.cit. Argi dago epaileek eta langileen eta ugazaben ordezkariek osatzen dituzten organoek legearen
ezagutza (epaileak duena) eta lan-munduaren praktikaren ezagutza, langile eta enpresaburuen
benetako beharrizanena, alegia (haien ordezkariek dutena) uztartzen dituztela. Egun, eta Valdés DalRé, F.-ri jarraituz, “Conciliación, mediación y arbitraje en los países de la Unión Europea”, op.cit.,
lan-gatazkak ebazten dituzten organoen osaketaren arabera, Europan lan-jurisdikzioa osatzeko hiru
eredu atzeman daitezke. Batetik, profesionalak ez diren eta langile eta enpresaburuen ordezkariek
izendatzen dituzten epaileek soilik osatzen dituzten auzitegiak. Eredu hori Frantzian ikus daiteke
(proudhomnes kontseiluak). Bigarren eredua alemana da. Hartan, organo beretan karrerako epaileak
eta profesionalak ez diren eta langile eta enpresaburuen ordezkarien proposamenez izendatutako
epaileak (Wingmen) aritzen dira. Horrela osatzen dira lan-organo jurisdikzionalak beren hiru mailatan
(Arbeitsgericht auzialdian, Ländersarbeitsgericht apelazioan eta Bundersarbeitsgericht federalean).
Hirugarren eredua espainiarra da, organo jurisdikzional oro, pertsona bakarrekoak eta pertsona anitzekoak, teknikoak eta karrerakoak diren epaileek osatzen dituzte. Egile berak gai honetan sakontzen
du, “La conciliación laboral”, Relaciones Laborales, 2005/14 zk.
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nala, esklusibitate jurisdikzionala eta legeak aurretiaz zehaztutako epaile arrunta),
BJLOk arautzen duen epaileen estatutu juridikoa, inpartzialtasunaren babes berezia, abstentzioa eta errekusazioa arautuz, eta epaileei aintzatesten zaien mugiezintasuna eta erantzukizuna gehitu behar zaizkie. Elementu horiek guztiek, printzipioz,
herritarrei epaiketa objektibo eta neutro bat segurtatzen diete, eta epaileak beren
arazo edo gatazkan interes objektibo edo subjektiborik ez duela bermatzen die.
Hala ere, eta orain arte begiratu den ikuspegi iuspositibista alde batera utzita, eta
errealitatera jaitsita, zer iritzi dute herritarrek epaileen independentziari buruz? Beren burua benetan babestuta ikusten dute aipatutako legeak jasotzen dituen neurriekin? Egia esan, herritarrei egiten zaizkien inkestek eta egile askoren idazkiek
erakusten dute herritarrek magistratuen objektibitate eta neutralitateari buruz zalantza handiak dituztela, eta askotan independenteak ez direla argi eta garbi geratu
da476. Oro har, bide jurisdikzionalaren ahulezia handi bat da, eta bereziki, lanordenarena. Pertsonal jurisdikzionalaren independentzia funtzio jurisdikzionalaren
egikaritzaren beraren oinarria da. Ezin daiteke epaitu, epaitutakoa betearazi eta beren emaitza babestu, era guztiz independentean, legearen menpe bakarrik arituz ez
bada. Beraz, argi eta garbi, Botere Judizialaren independentziaren porrotaren aintzatespenak, isilbidez bada ere, bide jurisdikzionalaren porrota dakar berekin477.
476. Horrela, Almagro Nosete, J., “Alternativas al proceso jurisdiccional”, Boletín de Información
del Ministerio de Justicia, 1988/1489 zk.; Toharia, J. J., “Los españoles y la Administración de Justicia. Segundo barómetro de opinión del Consejo General del Poder Judicial”, Poder Judicial, 1986/1
zk. eta Pedraz Penalva, E., “Sobre la crisis de la Justicia”, op.cit. Datuak aurkezten ditu González
Radío, V.-k, Justicia y globalización, Instituto de Administración Pública, Madril, 2000, 92. or.,
epailearen irudi sozialaren higaduran sakonduz. Egile horren esanetan, duela 10 urte, espainiarren
% 48k epailearen irudiak konfiantza handia edo nahikoa ematen ziela aitortzen zuen, eta bakarrik
% 13ri konfiantza gutxi edo oso gutxi ematen zien. Egun proportzioak kontrakoak dira. Gaur bakarrik
herritarren % 21ek dio epaileek konfiantza handia edo nahikoa sorrarazten diotela, eta % 41ek epaileenganako konfidantza gutxi edo batere ez duela dio, eta batez ere haien inpartzialtasun eta independentziaz zalantzak dituztela aitortzen dute. Antzeko ildotik, Toharia, J. J.-k, Opinión pública y
justicia. La imagen de la justicia en la sociedad española, op.cit., 154. or., BJKNren Zazpigarren
Iritzi Barne Barometroaren datuak eta emaitza globalak aipatuz, inkestari erantzun dioten herritarren
% 9k bakarrik uste duela epaileak benetan independenteak direla azpimarratzen du. Duela urte asko,
Gómez Morán, L.-k, La justicia por dentro, op.cit., 65. or., era oso egokian idazten zuen ez duela
ezertarako balio legeak epaileen independentzia aurreikustea, epaileek gero ezaugarri hori betetzen ez
badute (era dramatikoan hauxe zioen: «O, epai-boterea! Zer garrantzi du lege batek zure independentzia aldarrikatzea, hura gozatzearen arduradunak arerio gogorrenak badira?»). Oraindik erradikalago, Robert, D.-k, La justicia o el caos, Muchnik Editores, Bartzelona, 1996, 13. or., estatua oso
leku txarrean utziz galdera erretoriko bat egiten du: «Zergatik sinesten da oraindik justizia
independentea, barea, inpartziala asebete arte errepikatzean datzan estatuaren gezurra?».
477. Era zorrotzean, Ramos Méndez, F.-rekin, “Medidas alternativas a la resolución de conflictos
por vía judicial en el ámbito civil patrimonial”, Justicia, 1994/4 zk., ezin da onartu guztiz
independenteak ez diren epaileek osatutako sistema bat. Harago, Ledesma Bartret, F.-k, “El Gobierno
del Poder Judicial”, ZZAA (Koor. Pedraz Penalva, E.), El Gobierno de la Justicia. El Consejo
General del Poder Judicial, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1996, 93. or., Botere Judizialaren
independentzia zuzenbideko estatu ororen eskaera dela baieztatzen du jurisprudentzia alegatuz, eta
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Botere Judizialaren independentziaren gainean aurkezten diren kritika askok, zuzenean bere gobernu-organo nagusiari, BJKNri hain zuzen ere, begiratzen diote478.
Funtzio administratibo hutsak (ez-jurisdikzionalak) —beste batzuen artean, epaile
eta magistratuen aukeraketa eta heziketa, igoerak eta egoera administratiboak,
diziplina, ikuskapena— dituen organo honek jasotzen duen kritika zorrotzena bere
osaketaren politizazioa da, eta horrek epaileen independentzian duen eragina
azpimarratzen da479.
independentziarik gabe zuzenbideko estaturik ez dela azpimarratzen du. Hala ere, eta gauzak bere
tokian jartzeko, ZZAArekin, Curso sobre resolución alternativa de conflictos (arbitraje,
conciliación), Consellería de Benestar Social Generalitat Valenciana, Valentzia, 1998, 7. or., ezin
dira ezkondu epaileen independentziaren gainean herritarrek aurkezten dituzten kexak beraiek
epaileetara jotzeko duten eta gero eta handiagoa den joerarekin. Beraz, epaileen independentzian
sinesten ez dutela baiezten dutenek egia esaten ote duten zalantzan jar daiteke.
478. BJKN da Botere Judizial antolakuntzaren gobernu-organo nagusia, baina ez bakarra. BJLOren
104.2 artikuluarekin bat, BJKNren menpe, gobernu-funtzioak dituzte ere, Auzitegi Goreneko,
Auzitegi Nazionaleko eta Justizia Auzitegi Nagusietako gobernu salek, auzitegi horietako eta
audientzia probintzialetako presidenteek eta epaile bakoitzak bere epaitegiaren eremuan.
479. Bere funtzio zehatzak BJLOren 107.-110. artikuluetan jasotzen dira, eta Botere Judizial antolakuntzarentzat oso garrantzitsuak dira. Osaketari dagokionez, oso labur, 21 kidek osatzen dutela
esan beharra dago, presidente batek eta 20 batzordekidek. Presidentea batzordekideek aukeratzen
dute eta aldi berean Auzitegi Goreneko presidentea da. Batzordekideak erregeak 5 urterako izendatzen ditu eta Estatuko bi ganbara legegileek aukeratzen dituzte. Horretarako epaileek eta magistratuek beraiek epaile eta magistratu diren zenbait hautagai aurkezten dituzte; horien artean 12 aukeratuko ditu 6 kongresuak eta 6 senatuak. Gainerako batzordekideak, 8 hain zuzen ere, ganbarek beraiek
aurkeztutako hautagaien artean aukeratzen dituzte, eta hautagai horiek betiere beren lanaren egikaritzan 15 urte baino gehiago daramaten ospe handiko abokatu edo juristak izan behar dute. BJKNren
azterketa oso bat egiten dute ZZAAk, Jornadas de Estudio sobre el Consejo General del Poder
Judicial (1981. Madrid), BJKN, Madril, 1983; ZZAAk (Koor. Pedraz Penalva, E.), El Gobierno de la
Justicia. El Consejo General del Poder Judicial, op.cit.; Requero Ibáñez, J. L.-k, El Gobierno
Judicial y el Consejo General del Poder Judicial, Fundación para el análisis y los estudios sociales,
Madril, 1996, eta kritikoago, López Guerra, L.-k, El Consejo General del Poder Judicial: evaluación
y propuestas de reforma, Fundación Alternativas, Madril, 2003. BJKN gogorki kritikatzen dute
Montero Aroca, J., Gómez Colomer, J. L., Montón Redondo, A., Barona Vilar, S.-k, Derecho
Jurisdiccional I. Parte General, op.cit., 136. or., eta «epaile eta magistratuen bulegoa» besterik ez
dela esaten dute. Haien ustez BJKNk ez du betetzen epai-boterearen gobernu autonomoa izatearen
funtzioa. Gainera, batzordekideak aukeratzeko era alderdi politikoen artean boterea banatzeko sistema bat bihurtu dela salatzen dute. Antzean, Fortún, A.-k, “Modalidades alternativas de resolución de
conflictos (II): el arbitraje on line”, op.cit., BJKN «alderdi politikoen logika parlamentarioari oso
lotuta» bizi dela, eta horrek «beren funtzioen objektibitatea zalantzan jartzen duela» esaten du.
Egoera horretan, López Keller, C., “La independencia del Poder Judicial: un viaje de ida y vuelta”,
Jueces Para la Democracia. Información y Debate, 2004/51 zk., etsi-etsirik agertzen da, eta aldatzea
oso zaila dela aitortzen du eta «Kontseilua alderdi politikoek alde batera egiteko mokadu oso goxoa
dela» esaten du. Antzean, Picó Lorenzo, C., “Administración de Justicia. Derecho de acceso a la justicia, a la independencia del sistema jurídico, defensa de los abogados y jueces en caso de ataque de
aquélla”, Revista General del Derecho, 1996/622.-623. zk. eta Asensio Mellado, J. M., “Crisis del
Consejo General del Poder Judicial”, Práctica de Tribunales, 2004/11 zk. Horien guztien kontra,
BJKNren politizazioa gezurra dela aldarrikatuz, López Liz, J., Perfecta constitucionalidad del
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Nahiko iluna den eremu horretatik alde eginez, ezin daiteke ahaztu legelariak
epaileen independentzia indartu egiten duela haien erantzukizuna aintzatestean.
Aurreko kapituluetan ikusi den bezala, epaile eta magistratuen erantzukizun zibila,
penala eta diziplinazkoa aurreikusten dira. Ordenamendu juridikoak epaileei
aintzatesten eta egozten dien erantzukizuna haien independentziaren salneurria da.
Era guztiz independentean aritzeak, legeari bakarrik meneratuta, duen prezioa.
Hori, herritarrarentzat berme bat da. Epaileek duten erantzukizun pertsonal hori
indartu egiten da herritarrek akats judizial bat edo Justizia Administrazioaren funtzionamendu anormala pairatzeagatik estatuaren karguko kalte-ordain bat jasotzeko duten eskubidearekin (EKren 121. art.).
Azkenik, eta epaileen funtzioen gainean, geroago funtzio zehatzei buruz
esango dena alde batera utziz, oro har, haiek beren lanean utzikeria ezin egin izana,
oso ontzat jotzen da. Izan ere, Zigor Kodearekin batera «epaile edo magistratuak
epaitzeari uko egiten badio, legezko arrazoirik azaldu gabe edo legearen iluntasun,
askiez edo isiltasunaren aitzakian, orduan, horri enplegu edo kargu publikorako
desgaikuntza berezia ezarriko zaio, sei hilabetetik lau urte artekoa» (ZKren 448.
art.).
10.4.3. Lan-organo jurisdikzionalak
Mintzagai izan diren magistratuek osatzen dituzten organo jurisdikzionalen
gainean, hau da, epaitegi sozialak, eta Justizi Auzitegi Nagusietako, Auzitegi
Nazionaleko eta Auzitegi Goreneko gizarte-sala, oro har, oso ondo antolatuta daudela esan beharra dago. Legeak aurreikusten duen gatazkak ebazteko sistemarekin
oso ondo ezkontzen duela uste dugu. Organo bakoitzaren eskumen objektibo,
funtzional eta territorialak egoki mugatutzat jotzen dira, gizarte-epaitegi baten,
Justizia Auzitegi Nagusietako gizarte-sala edo Auzitegi Nazionaleko gizartesalaren aurrean burututako lehen auzialdia, eta Justizia Auzitegi Nagusietan edo
Auzitegi Gorenean helegite bereziak jartzeko aukerarekin oso ondo uztartzen da,
nahiz eta azken aukera bizkortasunaren kaltetan izan480. Bereziki txalogarria da
legelariak Justizia Auzitegi Nagusietako gizarte-salei aintzatetsitako papera,
procedimiento extrajudicial (compendio argumental contra la STS 4-5-98), Bosch, Bartzelona, 1999,
129. or. Azkenik, epaile eta magistratuek beraiek gaiaren gainean duten iritzia interesgarria da.
Aipatutako Jardunean dauden epaile eta magistratu guztiei eginiko inkestari buruzko txostenak,
op.cit., 4., 33. eta 34. or., epaileak beraiek BJKNrekin oso kritikoak direla erakusten du. Zehazki,
«BJKNk epai-karreraren independentzia bermatzen ote duen» galdetzen zaienean, 0tik 10rako
balorazio batean, batez bestekoa 2,70 da. Oso grafikoa, zalantza gabe.
480. Egia esan, oso antolakuntza bakuna da. Horrela deskribatzen du Valdés-Dal Ré, F.-k, “La
nueva planta de la jurisdicción del orden laboral”, Revista Española de Derecho del Trabajo,
1986/28 zk. Antzean, egile beraren, “Competencia funcional de los órganos de nueva planta del
orden jurisdiccional social”, Actualidad Laboral, 1988/2 bol. Bi artikulu horietan egile horrek dio
Espainiako lan-arloko epaitegi eta auzitegien antolaketak auzitegi horiek arduratzen diren uzien
beharrizanei erantzun organikoa ematen diela.
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bereziki erregutze-helegitea beraiei egoztea, horrela lurralde mailan lan-arloan
jurisprudentzia bat sortzen baita481.
Kritikaren bat aipatzeagatik, nahiz eta ez onartu edo jarraitu, esan behar da
zenbaitek Auzitegi Nazionaleko gizarte-aretoaren beharra eta papera zalantzatan
jarri dutela, eta horretarako, hiru argudio nagusi eman dituztela: lan-zama eskasa,
helegite-sisteman duen eragina eta Justizia Auzitegi Nagusiek sistema konstituzionalean duten garrantzia estaltzen duela. Arrazoi horietan oinarrituz, hura kentzea
eskatu dute482.
Azkenik, epaileen eta haiek aritzen diren organoen balorazioarekin bukatzeko, haien lana kalitatezkoa izateko baliabide pertsonal, material eta tekniko egokiak izan behar dituztela azpimarratu nahi da. Bide jurisdikzionalean teknologia
berrien aplikazioa bereziki zaindu behar da.
10.5. EPAITZEKO ERABILTZEN DEN TRESNA. PROZESUAREN ETA
PROZEDURAREN BALORAZIOA
10.5.1. Balorazio egoki bat egiteko pausoak
Batzuek zuzenbide prozesala deitzen duten zuzenbidearen adarra zuzenbide
jurisdikzionaltzat hartuz, ez da ukatzen prozesuak duen garrantzia, baina hura jaun
bakartzat hartzeari uko egiten zaio, harekin batera beste bi jaun daudenean, akzioa
eta jurisdikzioa, azkenekoa, era berean, lurraldeko erregina denean. Hala ere, argia
da bide jurisdikzionalaren garapenean prozesuak duen garrantzia: epaileek funtzio
jurisdikzionala haren bitartez egikaritzen dute eta herritarrei auzitegien aurrean
aintzatesten zaien eskubide multzoa, akzioa, alegia, haren bitartez asetzen da.
Puntu honetan jurisdikzioarentzat eta akzioarentzat ezinbestekoa suertatzen den
elementu horretan egingo da indar.
481. Lan-harremanak autonomia-erkidego bakoitzean ezaugarri batzuk erakusten ditu, eta
jurisprudentzia hori ezaugarri horietara moldatzen da. Horregatik da hain txalogarria.
482. Kritika hau BJKNk jasotzen du, Libro Blanco de la Justicia, op.cit., 278. or., eta esaten du
lan-gatazka batek autonomia-erkidego batean baino gehiagotan eragina duenean, auzialdiaz, kasuan
kasuko LPLk jarritako errepartu-arauekin bat, gizarte-epaitegiak arduratu beharko lukeela, eta erregutzeaz, berriz, dagokion Justizia Auzitegi Nagusiak. Bestalde, Auzitegi Nazionaleko gizarte-aretoari
egiten zaion kritika ulertzeko, aurrerago eman den datu bat gogorazi behar da: 2004. urtean 221 kasu
sartu ziren organo jurisdikzional honetan eta 212 ebatzi zituen. Aipatutako Libro Blanco de la Justiciak egun indarrean dagoen lan-epaitegien antolaketari beste bi kritika egiten dizkio, eta bietarako
irtenbide bat aurkeztzen du. Batetik, probintzia baino lurralde txikiagoan aritzen diren gizarteepaitegiak gaitzesten dira, mota orotako arazoak sortzen dituztelako, batez ere kasuak lurraldearen
arabera banatzean, eta auzialdia eta helegiteak antolatzean. Horregatik, mota honetako epaitegiak
ezinbestekoak direnean baino ez direla egon behar esaten da (281. or.). Gainera, gizarte-aretoen atal
edo sekzioen aurrean —egun funtzionalak— beren presidenteen papera indartzea gomendatzen da;
horretarako atal horiek organiko bihurtu beharko lirateke, eta horrela, osagai iraunkorrak izatearen
abantaila (presidente eta magistratuak) lortuko litzateke.
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Lan-prozesua baloratzean, derrigorrez, lan-prozedurari begiratu beharko zaio,
gauza desberdinak badira ere, oso lotuta baitaude. Horrela, epaileak funtzio jurisdikzionala egikaritzeko bidean horren eta alderdien ondoz ondoko egintzak aztertuko dira, haien egituraketa eta oinarria, baita haien itxura edo kanpoko forma ere.
Baten eta bestearen onak eta txarrak aurkeztuko dira, haiek lan-sistema jurisdikzionalean dituzten ondorioak azpimarratzeko. Horretarako, lehenengo prozesuaren printzipioak —lan-prozesuaren objektuaren osaketa eta alderdiek hura
xedatzeko dituzten aukerak informatzen dutenak— eta prozeduraren printzipioak
—egintza prozesalen eta beren multzoaren forma informatzen dutenak— baloratu
eta batzuek eta besteek bide jurisdikzionalari ekartzen diotena mahaigaineratuko
da. Ondoren, hurrengo puntu batean, bere babes-helburu eta protagonistekin bat
—langileak eta ugazabak— lan-prozesua bakuna, malgua eta forma gutxiduna dela
egiaztatuko da. Ezaugarri horiek azaldu eta LPLtik hartutako adibideekin berresteko ahalegina egingo da. Azkenik, LPL bera izango da mintzagai, lan-sistema
jurisdikzionalari egiten dizkion ekarpenak, onak eta txarrak, aztertzeko.
10.5.2. Lan-prozesuaren eta lan-prozeduraren konfigurazioa.
Haien printzipioen balorazioa
Legezkotasun-printzipioa bide jurisdikzionalaren muina izanik, ezinbestekoa
da bai prozesuari bai prozedurari aplikatzea. Beraz, legeak bi elementuak berariaz
arautzen ditu, bereziki, LPLk, nahiz eta aurretik ikusi den bezala, PZLra igorpenak
asko diren. Ondorioz, herritarrak lan-gatazkari bukaera emango dion konponbide
baten bila doazenean bide jurisdikzionalera, badakite zein izapidetzeari jarraitu
behar dioten; epai-organoari eskatutako babesa lortzeko egin beharreko egintza
guztiak eta beraien formak ezagutzen dituzte. Hortaz, printzipioz, ez da ziurgabetasunerako eta zalantzarako lekurik483. Horrekin, lan-prozesua eta lan-prozedura
errealitate zorrotzak, zurrunak eta konplexuak direla pentsa liteke. Ez da horrela.
Frogatuko denez, lan-prozesua bakuna, beharrezko formekin soilik hornitua eta
egiteko eta jarraitzeko oso erraza da.
Lan-prozesuaren zurruntasun edo zorroztasun txikia, lehendabizi, hura hasten
denean ikusten da. Langileak eta enpresaburuak ez daude derrigortuta beren
gatazka konpontzeko epaitegietara joatera. Agintari judizialetara meneratzeko
483. Bide jurisdikzionalaren gauzarik onena bere arauak oso ondo definituta egotea dela dio Rojas
Rivero, G.P.-k, El derecho del trabajador al ejercicio individual de las acciones derivadas del contrato de trabajo, op.cit., 130. or. Antzean, Valdés Dal-Ré, F., “La reforma del proceso laboral en La
Ley de Bases de procedimiento laboral”, Relaciones Laborales, 1989/1 zk. Honen gainean, Sala
Franco, T.-rekin, “Algunas reflexiones acerca de la Justicia laboral”, ZZAA, Estudios en homenaje al
Profesor Héctor-Hugo Barbagelata, Fundación de cultura universitaria, Montevideo, 1997, 453. or.,
herri baten ordenamendu juridikoaren bertuterik handienak ziurtasun juridikoa izan behar duela
azpimarratu behar da. Ideia bera sistema prozesalari aplikatzen dio, Martín Brañas, C.-k, “La eficacia
de cosa juzgada de las sentencias dictadas en procesos de conflicto colectivo”, Documentación
Laboral, 1996/48 zk.
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erabakia langile eta enpresaburu bakoitzaren erabaki askea da484; beraz, nahiago
badute, jurisdikziotik kanpo konpon dezakete beren liskarra. Aukeratzeko ahalmen
hori lan-prozesua informatzen duen aukera-printzipiotik eratortzen da, eta printzipio horrek, gatazkaren konponketan, kolektibitatearen interesaren ondoan langilearen eta enpresaburuaren interesa gailentzen du, eta borondatearen autonomia gauza
guztien gainetik jartzen du. Lan-organo jurisdikzionalek eskaintzen dituzten hiru
babesetan (adierazpenezkoa, betearazpenezkoa eta kautelazkoa) atzeman daiteke
bertute hori. Gauza zeharo desberdina da praktikan langileak eta enpresaburuak
beren gatazkak konpontzeko derrigorrez bide jurisdikzionalera joan beharra
jurisdikzioz kanpoko bidea garatu gabe dagoelako. Akats hori ezin dakioke bide
jurisdikzionalari egotzi, jurisdikzioz kanpokoari baino, eta azken horren ahulezia
argi geratzen da horrela.
Behin alderdietako batek, edo biek, bide jurisdikzionalera joatea erabakita
demanda aurkeztu, justizia eskatu eta prozesuari hasiera eman ondoren (LPLren
80. art.), alderdiak prozesuaren jaun eta jabe dira. Magistratuak bakarrik demandatzaileak aurkeztutako prozesuaren objektua eta demandatuak aurkeztutako erresistentzia ezagutu eta ebatzi ahalko du, eta bakarrik alderdiek —bietariko edozeinek,
edo biek batera— erabaki dezakete prozesuari bukaera emateko mementoa485.
Aukera-printzipioaren ondorioa den xedapen-printzipioaren efektuak dira. Horrek,
zalantza gabe, lan-prozesu oso malgu bat eratzen du, alderdien neurrira eta beraien
beharrizanei erantzuteko egina, eta alderdiek erabakitzen dute noiz eta nola sartu
eta irten486.
Enpresaburua eta langilea ez dira bakarrik prozesuaren subjektu, haren
egileak ere badira. Lan-prozesua, bere forma guztietan, adierazpen-, betearazpeneta kautela-prozesua, alderdien emaitza da. Horrela erakusten dute alderdiei
aintzatesten zaien prozesua zuzentzeko ahalmen materialek. Haiek aurkeztu behar
dizkiote egitateak epaileari, haiek eskatu behar dute epaiketan froga-fasea ematea
484. Noski, baieztapen honek demandatzailearen jarrera, normalean langilea, demandatuarena baino
hobeto deskribatzen du, nahiz eta bigarren horrek ere ez duen prozesura aurkezteko betebeharra,
zama baino.
485. Adiskidetze edo epaiketaren egintzen esekipena (LPLren 83. art.) edo betearazpenarena
[LPLren 242.1 b) art.] ere erabaki dezakete.
486. Salbuespena, ofiziozko prozedura da (LPLren 146.-150. art.). Prozedura hau elementu
publikoz hornituta dauden gatazkak ebazteko erabiltzen da, eta horregatik, haien ebazpena gizarte
osoaren ardura da. Mota honetakoak dira ere hitzarmen kolektiboak aurkaratzeko (LPLren 161.-164.
art.) edo sindikatuen estatutuak edo beraien eraldaketa aurkaratzeko (LPLren 165.-174. art.) legeak
aurreikusten dituen prozesu-aldaerak. Bietan, parte-hartze publikoa galdatzen duten interes publikoak
daude jokoan. Salbuespen bera betearazpenezko prozesuari zaio aplikagarri. Normalean hori
alderdiaren eskariz hasten da, ofiziozko prozeduraren erabakien kasuan izan ezik, horiek ofizioz
betearazten baitira (LPLren 237. art.). Behin-behineko betearazpen-prozesua ere alderdiaren eskariz
hasten da (LPLren 288.1 art.). Azkenik, gogoratu, kautelazko babesaren eremuan prebentziozko
enbargoa ofizioz erabaki daitekeela (LPLren 79.1 art.).
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eta haiek proposatu behar dituzte froga-bide zehatzak (LPLren 87.1 art.). Gainera,
epaileak ez ditu zalantzatan jartzen alderdi batek alegatutako eta besteak onartutako egitateak. Alderdiak dira gainera ondorio-fasean ondorioak aurkezten dituztenak (LPLren 87.4 art.). Era berean, haiek erabakiko dute, askatasun osoz, helegiteak jartzea edo ez. Testuinguru horretan, epailea alderdien zerbitzura agertzen da,
haien autonomiaren eta askatasunaren eta legezkotasunaren defentsan laguntzaile
zintzo moduan.
Horrek guztiak bide jurisdikzionalari epaile eta alderdien arteko oreka ekartzen dio, eta batzuetan, magistratua supra partes ez dagoela pentsa liteke. Baina,
ez da horrela. Magistratua agintari bat da, eta agintaria den heinean, alderdien
gainetik, legearen zerbitzura dago. Magistratuak legezkotasuna bilatzen du, ordena
publikoaren mantenua. Legearekiko morrontza horrek justifikatzen du LPLk magistratuei ofizioz beren eskuduntza aztertzeko aukera ematea (LPLren 5. art.) edo
froga-fasean aintzatesten dizkien ahalmenak487 edo hobeto ebaztearren eginbideak
erabakitzeko aukera (LPLren 88. art.). Era berean, betearazpen-prozesuan,
magistratuak ondasun nahikoen berri ez badu, zordunaren ondasunen berri ematea
eska diezaieke dagozkion erakundeei edo erregistro publikoei (LPLren 248.1 art.);
edo betearazi behar den diruzko obligazioen eraginkortasuna lortzeko, pertsonaren
intimitate-eskubideak ezarritako mugen barruan, finantza-entitateetara edo
gordailu-entitateetara edo beste pertsona pribatu batzuengana jo dezake informazio
eske (LPLren 248.2 art.). Berdintsu, enbargatutako ondasunak tasatu behar direnean, magistratuak izendatuko du peritu tasatzailea Justizia Administrazioan dihardutenen artetik dagokiona, eta gainera edo hura ezean, pertsona egokia izendatzeko
eskatu ahal izango die peritu-azterketa egitera legez beharturik dauden entitateei
(LPLren 259.1 art.). Magistratua alderdien gainetik dagoela erakusten du baita haren eskuetan dagoen prozesuaren zuzendaritza formalak ere, eta hari dagokio egintza prozesalen egokitasuna eta bultzada, behin alderdiak prozesuari hasiera eman
ondoren (LPLren 43.2, 52.1 eta 237.2 art.). Hiru prozesu motetan ematen den
bultzada judizial hori positibotzat jo behar da bizkortasuna laguntzen duelako488.
487. Jakina da magistratuak auzitegi-mediku baten parte-hartzea eska dezakeela (LPLren 93.2
art.), auziaren objektuan adituak diren pertsona baten edo gehiagoren iritzia entzun dezake, bai
epaiketan, bai hobeto ebaztearren ematen diren eginbideetan (LPLren 95.1 art.), hitzarmen kolektibo
baten interpretazioaren gaineko prozesuetan hitzarmen horren batzorde parekideari entzun edo hari
txosten bat eska diezaioke (LPLren 95.2 art.) eta sexu-diskriminazioagatiko auzigai bat sortzen bada
prozesuan, erakunde publiko eskudunen irizpena eska dezake (LPLren 95.3 art.).
488. Horrela da, nahiz eta Artaza Bilbao, M. J., Breñosa Álvarez de Miranda, F.-k, La ejecución
de sentencias en materia laboral, Ediciones Deusto, Bilbo, 1991, 15. or., oso ondo esaten dutenez,
xedapen-printzipioa mugatu. Xedapen-printzipioaren zuzenketa hauek lan-prozesuaren, eta ondorioz,
lan-gatazkaren «publifikazioa» dakartela azpimarratzen dute Rodríguez Piñero, M.-k, “Sobre los
principios informadores del proceso de trabajo”, op.cit.; Sáez Lara, C.-k, La tutela judicial efectiva y
el proceso laboral, op.cit., 34. or. eta Bailos Grau, A.-k, “La igualdad de las partes en el proceso
laboral y la tutela judicial efectiva”, op.cit. Epaileari ahalmen inkisitiboak aintzatestean lan-prozesua
buru dela aldarrikatzen du Segalés Fidalgo, J.-k, La prueba documental en el proceso de trabajo,
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Aurrekoa azaldu ondoren, galdera bat dator burura: nola baloratzen da prozesuan alderdien eta magistratuaren artean egiten den botere-banaketa? Lan-prozesuaren alderdi hori inolako traba gabe txalotzen da eta haren gaitasuntzat jotzen da.
Egokia da, eta ebatzi beharreko lan-gatazkarekin era ezin hobean ezkontzen da,
lan-bide jurisdikzionalera doazenak alderdiak direnez gero, prozesua gehienbat
haien esku geratzea; magistratuari legezkotasunaren eta hark alderdiei aintzatesten
dizkien bermeen babeserako ahalmen batzuk aintzatesten zaizkio, eta horrela epai
bidezko babes eraginkorra bermatzen da. Gatazkaren ebazpenean alderdien partehartzea aztertzean egingo da indar horretan.
Prozesua osatzen duten egintza prozesalen formari dagokionez, ahozkotasunprintzipioari eta haren ondorio diren printzipioei erreparatuz (hurrenkera, kontzentrazioa, bizkortasuna eta publizitatea), beste behin prozedurarenak barik prozesuaren printzipioak ez direla argi utzi ondoren, eta arau prozesalen interpretaziorako
eta aplikazioarako duten garrantzia gogoratuz (LPLren 74. art.), oro har, argi
geratu behar da prozedura erraz, dinamiko eta obskurantismo gabea sortzen dutela
alderdien artean eta horien eta magistratuaren artean etengabeko komunikaziobideak eraikitzen dituztenek. Testuinguru horretan alderdien bat-bateko partehartzea bultzatzen eta zaintzen da kasik une orotan.
Zehaztasunetara jaitsiz, eta lan-prozedura informatzen duen ahozkotasunprintzipioaren gainean, hura lan-prozesua egituratzean legegileak izandako
arrakastarik handientzat jotzen da, haren bertuterik nagusiak printzipio horretatik
eratortzen direlako. Ahozkotasunaren nagusitasunak, bizkortasunaz gain, malgutasuna eta bat-batekotasuna ekartzen dizkio prozesuari, alderdiei edozein mementotan eta, batez ere, prozesuko egintza edo gertakizun garrantzitsuenetan ahotsa
emateko aukera ematen baitie, eta asko errazten du beraien kontradikziorako eta
defentsarako eskubidearen egikaritza489. Gainera, formalismoak kentzen ditu eta
izapidetze prozesalak eta, oro har, prozesua sinplifikatzen ditu, eta magistratuaren
Comares, Granada, 2002, 12. or., batez ere froga-fasean aintzatesten zaizkion ahalmenei so eginez.
Antzean, hobeto ebaztearren, epaileak eman edo erabaki ditzakeen eginbideei erreparatuz, Martín Ostos, J.-k, “Las diligencias para mejor proveer en el nuevo proceso laboral”, Temas Laborales (Revista
Andaluza de Trabajo y Bienestar social), 1989/14 zk., haiek xedapen-printzipioa hein haundi batean
urratu egiten dutela lan-prozesuan inkisizio-printzipioa sartuz defendatzen du. KAk berak esan du
KAE 91/1988, maiatzaren 20koan «…lan-prozesuaren ezaugarrietako bat da, prozesu zibilaren
aurrean, epailearen jarduteko aukera handiagoa dela, eta xedapen-printzipioa ahul daitekeela».
489. Honen harira, LPLren 85.3 artikuluak dio, oro har, «epaile edo auzitegiak beharrezko
deritzon guztietan hartuko dutela hitza alderdiek». Zehazki, eta frogan, auzilariei eta haien defendatzaileei adituei eta lekukoei egitateak argitzeko egoki deritzen galderak egiten uzten zaie (LPLren
87.3 art.). Era berean, demandatuak errekonbentzioa aurkezten badu edo salbuespen prozesalak
aurkezten baditu, LPLk berariaz beraiei erantzuteko izapidetza ireki behar dela xedatzen du (LPLren
85.2 art.), eta ondorioen fasean, organo jurisdikzionalak eztabaidagairen baten gainean informazio
aski ez duela uste badu, egoki deritzon denbora eskainiko die bi alderdiei, informazioa edo azalpenak
eman ditzaten berak eskatutako gorabeherei buruz (LPLren 87.5 art.). Halaber, helegiteetan errekurtsoa jartzen ez duten alderdiei hura aurkaratzeko aukera ematen zaie (PZLren 453.1 art.
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eta alderdien lana asko errazten du490. Ondore horiek helegiteetan eta betearazpenprozesuan murrizten dira, haiek nagusiki idatziak direlako, nahiz eta errekurtsoen
bistak eta betearazpeneko intzidenteak ahozkoak izan (LPLren 236. art.).
Ahozkotasunak dakartzan abantaila horien guztien, eta egiten zaizkien laudorio guztien kasuan galdera bat egin daiteke: ez al du inolako akats edo inperfekziorik? Egile batzuen esanetan, ahozkotasunaren akatsa haren eskutik datorren
babes-gabezia da, batez ere demandatuarentzat demandari erantzuteko orduan491.
Egileak iritzi horien aurka daude, idatzizko erantzun batek lan-prozesua asko luzatuko lukeelako, eta askotan, premiaz behar den ebazpen bat atzeratuko lukeelako492.
Gainera, lan-prozesuan babesgabetasuna ekiditea magistratuaren lana dela uste da,
legeak hura berariaz debekatzen duen heinean (EKren 24.1 art.) eta legea errespetaraztea magistratuaren lana delako. Are gehiago, bakarrik horregatik eta horretarako aintzatesten zaizkio magistratuari aipatutako ahalmenak froga-fasean, eta
hobeto ebaztearren eginbideak erabakitzeko aukera adierazpen-prozesuan eta beste
ahalmen batzuk betearazpenezkoan eta kautelazkoan493, eta alderdi baten jokaera
berraztertze eta erregurako, LPLren 195. art. erregutzerako, LPLren 212.1 art. kasazio arrunterako eta
LPLren 224.1 art. doktrina bateratzeko kasazio-errekurtsorako), eta ad quem auzitegiak helegite
berezia edo ezohikoa onartzen ez duenean ere, errekurtsogileari entzun egiten zaio (erregutzehelegitean, kasazio arruntean eta doktrina bateratzeko kasazio-errekurtsoan, LPLren 198; 211.3 eta
223.1 art., hurrenez hurren). Antzean, betearazpenean, alderdiei aurka egiten uzten zaie (PZLren
528.-530. art. eta 556.-564. art.) edo arazo intzidentalak ebazten direnean deitu egiten zaie beren
iritzia entzuteko (LPLren 236. art.). Salbuespen moduan, ez zaio herritarrari entzuten bere aurka
kautelazko neurri bat hartzen denean, neurri horren arrakastaren bermea baita.
490. Esparza Leibar, I.-k, El principio del proceso debido, op.cit., 58. or., argi du: ahozko
prozedura epai bidezko babes eraginkorra lortzeko eta prozesuko berme guztiak ziurtatzeko egokiena
da. Horrekin, prozesua gizonaren eta emakumerean zerbitzura egotea lortzen dela baieztatzen dute
eta ez alderantziz Escudero Moratalla, J. F., Frigola Vallina, J.-k, “Conciliación jurisdiccional laboral
y secretario judicial (art. 84 LPL), a la luz del Libro Blanco de la Justicia y del Anteproyecto de la
LEC”, op.cit.
491. Iritzi honetakoak dira, Rodríguez Escanciano, S., Deficiencias del proceso social y claves
para su reforma, op.cit., 116. eta 117. or.; egile beraren, “El sistema de recursos en el orden social de
la jurisdicción: breve apunte de problemas”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (Centro de
Estudios Financieros), 2002/229 zk., eta Cachón Villar, P., Desdentado Bonete, A., Reforma y crisis
del proceso social (1994-1996). Los problemas de aplicación de las últimas reformas procesales:
jurisdicción, procesos especiales y sistemas extrajudiciales…, op.cit., 32. or. Baita ere, Agustí Juliá,
J., “Algunas propuestas de modificación en un posible reforma de la Ley de Procedimiento Laboral”,
op. cit. eta García-Tizón, A., Colldefors, J. M., de Juan, G., Contreras, L. M., “A modo de epílogo:
reflexiones finales”, Díez-Picazo, L., García de Enterria, E., Gullón Ballesteros, A., Sainz de Robles,
F., Reflexiones sobre la Justicia en España, Doce calles, Madril, 1999, 187. or.
492. BJKNk, Libro Blanco de la Justicia, op.cit., 286. or., gai honen gainean bere ardura azaltzen
du, gatazka juridikoak gero eta konplexuagoak direlako eta askotan prozesuaren esekipena eragiten
duten salbuespen prozesalak aurkezten direlako eta babes-gabezia ere sortzen dutelako. Hala ere,
txosten horrek demadaren erantzuna dagoen moduan uzteko apostua egiten du, idatzizko erantzunak
arrisku asko dakartzalako, batez ere bizkortasunaren kaltea.
493. Gogoratu azken honetan prebentziozko enbargoa ofizioz erabaki dezakeela (LPLren 79. art.).
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batek bestean babes-gabezia sor dezakeenean, magistratuak neurri egokiak hartu
behar ditu babes-gabezia ekiditeko494.
Babes-gabezia ekiditeko tresna diren heinean, puntu horretan LPLk arautzen
dituen sententzia eta akta ekarri behar dira gogora. Magistratuak sententzia idatziz
zein ahoz eman dezake, nahiz eta garrantzi handiko gai batzuetan idatziz ematera
derrigortuta dagoen (LPLren 50.2 art.), eta ahoz ematen duen guztietan aktan
dokumentatu behar du. Bi neurriek herritarren babes-gabezia ekiditea dute helburu.
Akta, kasu honetan bereziki eta, oro har, berme handi bat da herritarrentzat. Orain
arte ez da hau aipatu, memento hau, lan-prozeduraren ahozkotasuna baloratzeko
ordua, uste baita onena dela hartaz aritzeko, prozeduraren ahozkotasunak ekar
ditzakeen arrisku guztiak bermatzen dituelako. LPLk zehatz-mehatz arautua (89.
art.), epaiketa egin ahala idazkaria akta jasotzen joango da eta, azkenean, alderdiek
edo haien ordezkariek, magistratuak, adituek eta idazkari judizialak sinatuko dute.
Nahiz eta normalean paperean jaso, erreproduzitzeko baliabide mekanikoen bitartez ere jaso daiteke, eta epaiketaren tokia eta data, egintza burutzen duen epailea
edo auzitegia, agertzen diren alderdiak, haien ordezkari eta defendatzaileak eta
epaiketaren egintzarik garrantzitsuenak (alegazioak, froga eta ondorioak) eta haien
gainekoak batu behar ditu495. Alderdiek, eskatzen badute, kopia bat emango zaie
eta haren edukiaren gainean oharrak egiten uzten zaie, eta magistratuak berehala
494. Legeak horretarako baliabideak ematen dizkio. Testuinguru honetan ezinbestekoa da LPLren
75. art., BJLOren 11.2 artikuluaren zehaztapena den heinean, eta organo judizialek ofizioz eta ebazpen
funtsatuan luzamendu-asmoz formulatu diren edo eskubideaz abusatzea dakarten eskaera, intzidente
eta salbuespenak atzera botako dituztela arautzen du. Gainera, epaileak arau baten testuan oinarriturik
prozesuaren orekari, babes judizialari eta ebazpenen eraginkortasunari dagokienez, Konstituzioan eta
legeetan aurreikusitakoaren kontra doazen egintzak zuzenduko ditu. Oro har, beste alderdiari bere
defentsan esan beharrekoa esateko hitza emango dio, eta neurri hori osatzeko, egoki deritzonean,
auzian adituak diren pertsonei edo organismo publikoei (LPLren 95.1 eta 3 art.) edo/eta hitzarmen
koletibo bateko batzorde parekideari entzungo die (LPLren 95.2 art.) eta hobeto ebaztearren eginbideak erabakiko ditu (LPLren 88. art.). Era berean, epaiketa-egintza ez den beste edozeinetan alderdietako batek abokatuarekin aritu nahi badu, epaileak alderdien berdintasuna bermatzeko neurri egokiak
hartuko ditu (LPLren 21.3 art.). Halaber, betearazpen-prozesuan diru-zenbateko bat lortzea helburu duten
uzi bat baino gehiago jartzen direnean, eta zordunaren edo zordunen ondasunak guztiak ordaintzeko
nahikoak izango ez diren susmoa dagoenean, betearazpen guztiak epaitegi beraren aurrean burutzen
ari badira, magistratuak ofizioz haien pilaketa edo metaketa erabaki dezake (LPLren 37.1 art.).
495. Adiskidetze-egintzaren aipu laburra, alderdien alegazioen laburpena, beraiek aurkeztutako
frogabideena, beren berariazko onarpen edo ukapenarena, horretarako arrazoiak eta alderdiek eginiko
protestak ere jasoko ditu. Onartutako eta praktikatutako frogez ere mintzatuko da. Aitormenaren eta
lekuko frogaren laburpena ere jasoko du. Dokumentu-froga eskatu bada, aurkeztutako dokumentuak
zenbatuko ditu, edo asko aurkeztu badira, haiek identifikatzeko datuak jasoko ditu, eta froga horren
gainean emandakoak jasoko ditu. Aditu-frogaren gainekoak ere jasoko ditu, adituen txostenen eta
adituen errekusazioaren gainean magistratuaren erabakien eta aholkularien iritzien laburpena jasoko
du. Alderdien ondorio eta eskaera zehatzak azpimarratuko dira, eta haien zenbatekoa adieraziko da
zenbateko batera kondena eskatzen denean. Azkenik, jardueren bukaera eta prozesua sententziarako
prest aldarrikatzen duen epailearen adierazpena ere jasoko du. Akta horren edukia aztertzen du Valle
Muñoz, F. A.-k, “El acta del juicio en el proceso laboral”, Actualidad Laboral, 2005/14 zk.
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erabakitzen du, ondorengo helegiterik gabe. Beraz, akta lan-prozesuan jardundakoaren fede idatziz ematen duen dokumentua da, eta praktikatutako prozesuaren
froga idatzia bihurtzen da. Ahozkotasuna-akta binomioa lan-prozesuaren indar bat
dela uste da, eta bizkortasuna eta malgutasuna segurtasunarekin eta alderdien
babes-gabezia saihestearekin bikainki uztartzen du, eta quod non est in actis non
est in mundo esaerari konponbidea ematen dio496.
Azter bedi orain ahozkotasun-printzipioaren ondorio zuzena den hurrenkeraprintzipioa. Bertute bat da magistratuak bere iritziak zuzenean alderdiek esandako
eta erakutsitakotik osatzea. Magistratua egintza prozesal orotan egoteak edo
agertzeak funtzio jurisdikzionalak galdatzen dituen jardueren garapen egokia bermatzen du eta alderdiei prozesua osatzen duten egintza orotan legea errespetatzen
dela ziurtatzen die. Horren isla da magistratuak alderdiei zehaztugabetasunak, ahaztutakoak eta akatsak konpontzeko ematen dien aukera. Legelariak, hurrenkerak
duen garrantziaz jakitun, bereziki babesten du, eta presiditu zuen magistratuak
sententzia eman ezin badu, epaiketa berriro errepikatu behar dela xedatzen du
(LPLren 98. art.). Beraz, hurrenkera-printzipioa lan-bide jurisdikzionalaren indar
bat dela esan beharra dago497.
Gainera, ahozkotasunak, behin eta berriz esan den bezala, prozesu dinamiko
eta bizkorra eratzen du. Gogoratu, bizkortasun-printzipioa lan-prozesuan ere aplikatzen dela. Ez da memento honetan hartan indarrik egingo, epaiketen iraupena
kritika zorrotzenak jasotzen dituen elementua eta jurisdikzioaren eraginkortasuna
neurtzeko bidea dela jakinik, berariaz geroago aztertuko delako. Kontzentrazio eta
publizitate-printzipioetan jarriko da arreta.
496. Kataluniako JANE 1996-II-26 (AB 1105)-ren esanetan, aktak «ezinbesteko garrantzia du
ahozkoa den prozesu batean, ahozkotasunaren nagusitasuna arautzen duen lan-prozesuan, alegazioak
(batez ere, demandatuarenak) eta praktikatutako frogak jasotzeko prozedura bakarra delako».
Gainera, aktak epailearentzat oroigarri-balioa du. Horrela azpimarratzen dute Rodríguez Piñero, M.k, “Sobre los principios informadores del proceso de trabajo”, op.cit.; Lafuente Suárez, J. L.-k, “La
modernización de los medios de documentación de la vista oral. El acta del juicio laboral”, 1995/81
zk. eta Valle Muñoz, F. A.-k, “El acta del juicio en el proceso laboral”, op.cit.
497. Zentzu honetan, grafikoki, eta adibide gisa, Isidro Somares, J.-k, “La jurisdicción laboral. Su
competencia y sus órganos. Clasificación de los conflictos. La competencia en función de los
mismos. jurisdicción y órganos para la solución de conflictos”, op.cit., hau idazten du: «Lekuko
baten erantzunak, aktan era hotzean jasoa, ez du erakusten erreakzioa, keinua, galderarekiko duen
segurtasuna edo zalantza. Aldiz, elementu horiek guztiak ez dira oharkabean pasatzen audientzian
magistratuak eta alderdiek galdetzen eta erantzuten dutenean». Antzean, García de la Cruz Herrero, J.
J.-k, “La satisfacción de los usuarios con la actividad de los tribunales de Justicia”, op.cit., herritarrarentzat epailearekin harreman zuzena izatea ezinbestekoa dela esaten du, haiek justizia epailearengan pertsonifikatzen baitute. Bide horretatik, AGE 1981-VII-21 (AB 5701): «Magistratuaren
hurrenkerari eman behar zaion balioaz (…) egitateak argitzeko alderdiei eta lekukoei egoki deritzon
galderak egin baitiezaizkie». Oso era argian Prieto Castro y Ferrándiz, L.-k, Tratado de Derecho
Procesal Civil, Aranzadi, Iruñea, 1982, 541. or., esaten duenez, magistratua kasuari ebazpen egokiago
bat emateko moduan jartzen du.
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Adierazpen-prozesuan, ez da denborarik galtzen adiskidetze eta epaiketaren
artean. Alderdiak bietarako deitzen dira, eta adiskidetzean akordiorik lortu ezean,
ondoren, epaiketaren egintzari hasiera ematen zaio, oso gutxitan esekitzen den
egintza498. Era berean, azken ebazpenak, arazo nagusiarekin batera, alderdiek tarteratutako arazo aurrejudizialak ebatziko ditu499. Egintzen batasun horrek prozesuaren bizkortasunaz gain, jardueren sinplifikazioa —guztiak egintza bakarrean
eman behar baitira— eta magistratuaren lana erraztea dakar; izan ere, horrek
gatazka-denbora oso gutxian eta era oso egokian ebatz baitezake, informazio guztia berri-berri duelako.
Printzipio horrek baditu bere desabantailak. Batetik, betearazpen-fasean ezin
aplika daitekeela gogorarazi behar da, eta abantaila guztiak galtzen dituela.
Bestetik, prozedura asko zaildu dezake, batez ere, uziak, prozesuak, helegiteak edo
betearazpenak pilatzen direnean. LPL baloratzean egingo da indar puntu horretan.
Azkenik, eta publizitate-printzipioari dagokionez, balorazio bikoitza egin
daiteke. Batetik, eta prozesuan zehar, publizitatea alderdientzat legezkotasunaren,
obskurantismorik ezaren eta inpartzialtasunaren berme da. Baina, bestetik, publizitateak ondorio kaltegarriak izan ditzake lan-gatazkaren protagonistentzat prozesutik at. Gogoratu beharra dago liskartsuak diren zenbait sektoretako langileek duten
izen txarra, edo enpresa bati auzi batek eman diezaiokeen irudi kaltegarria, bere
produktu edo zerbitzuen salmentan izan ditzakeen ondorioekin. Estigmatizazioarrisku hori publizitatearen ondorio eskasena da500.

498. Gogoratu, LPLren 83.1 artikuluarekin bat, bakarrik alderdi biek eskatzen dutenean edo
organo judizialean egiaztaturiko arrazo justifikatuak direnean eseki ahalko direla adiskidetze- eta
epaiketa-egintza behin batean, gehienez 10 egunez. Salbuespenez, gorabehera larri eta egoki
frogatuak ematen badira, bigarren esekipen bat baimentzen da. Ezagutzen da, baita ere, zigor-arazo
prejudizial batek epaiketaren esekipena —bere azken mementoan— dakarren kasu bakarra (LPLren
86.1 art.). Gainera, eta froga-fasean, bakarrik onartuko dira magistratuak epaitegitik ateratzea
galdatzen duten frogak ezinbestekotzat jotzen direnean, eta epaiketa beharrezkoa den denborarako
bakarrik esekiko da (LPLren 87.1 art.). Izan ere, AGE 1995-IV-24 (AB 3266)-n irakur daitekeenez
«egintza-batasuna apurtzeak lan-prozesuaren oinarriaren ahultzea dakar».
499. Horrekin, Calamandrei, P.-ren, Instituciones de Derecho Procesal Civil, vol. I, El Faro,
Buenos Aires, 1996, 33. or., esanetan «prozesuaren jarraitutasun eza murriztea lortzen da». Hala ere,
gauza guztiek beren mugak dituzte eta Fairén Guillén, V.-k esaten duenez, Estudios de Derecho
Procesal Civil, op.cit., 285. or., prozesua epe bakarrean bukatzearen ideala lortzea ezinezkoa da.
Antzean, Rodríguez-Piñero Royo, M. C., “Sobre los principios informadores del proceso de trabajo”,
op.cit.
500. Bide honetatik, bereziki lan-prozesuaren eta, oro har, sistema jurisdikzionalaren konfidentzialtasun-falta salatzen dute Carulla Benítez, P.-k, “La mediación: una alternativa eficaz para resolver conflictos empresariales”, op.cit. eta Oppenheimer, M. J., Johnstone, C.-k, “A management perspective: Mandatory Arbitration Agreements are an effective alternative to employment litigation”,
Dispute Resolution Journal, 1997ko udazkena. Bere aldetik, Cordón Moreno, F.-k, El arbitraje en el
Derecho español: interno e internacional, Aranzadi, Iruñea, 1995, 21. or., publizitatea gehienetan
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10.5.3. Lan-prozesuaren ezaugarri nagusia: bakuntasuna
Hainbat alditan azpimarratu da bakuntasuna lan-prozesuaren ezaugarri nagusi
bezala. Heldu da lan-prozesua benetan bakuna, forma eskasduna eta izapidetzeko
erraza dela frogatzeko abagunea, alderdiak aldi berean babes-gabezian utzi gabe.
Lehenik, lan-prozesuaren forman sakonduko da. Ez du lan-prozesuak
formalismorik pairatzen, hau da, ez ditu formak neurriz kanpo baliatzen, eta
errealitateak itxura hutsez aldatzen. Ez ditu ere, justizia egiten den aitzakiapean,
azken erabakia atzeratzera edo prozesua garestitzera daramaten bidegabekeriak
zilegitzen. Bi horietan indar egingo da lan-prozesuaren eraginkortasuna aztertzean:
hala ere, puntu honetan, argi geratu behar du lan-prozesuak gutxiengo edo beharrezko formagatiko apustua egiten duela, herritarrari bermeak ematen dizkiolako
eta bereziki babesten duelako501. Gutxiengo baina era berean herritarraren eskubideak babesteko beharrezko formaltasun honen adibide ona da adiskidetze intrajudiziala. LPLk bakarrik dio magistratuak hartan alderdiei beren eskubide eta
betebeharren berri emango diela eman daitekeen sententziaren edukiaren berri
eman gabe (LPLren 84.1 art.). Beste adibide bat, antzua gertatu den adiskidetzetik
ahozko epaiketarako iraganbidea izan daiteke. Horretan, besterik gabe idazkari
judizialak jardundakoaren berri ematen du, alderdiei egitateak haiek kontatzen
dituzten moduan gertatu direla egiaztatzeko aukera emanez (LPLren 85.1 art.).
Antzean, alegazio-fasean forma urria da, alderdiak ahoz aritzen baitira, lehenengo
demandatzailea, demanda berretsiz, eta gero demandatua, hari erantzunez. Gainera, demandatuari ez zaio errekonbentzioa jartzen uzten aurretik adiskidetzean
iragarri ez badu (LPLren 85.2 art.). Hori ere alderdien bermeen (kasu honetan
demandatzailearenak, normalean, langilea) babesa da.
Garrantzi handiagoa ematen zaio formari helegite-bidean edo betearazpenbidean, nahiz eta hark herritarrari ematen zaizkion bermeen areagotzea ere
badakarren eskutik. Gogoratu beharra dago enpresaburuari helegiteko galdatzen
zaizkion betekizunak (gordailuaren kontsignazioa, kondenaren zenbatekoaren
kontsignazioa…). Beharrezkoak ez diren atzerapenak eta epai bidezko babes
eraginkorrerako eskubidearen eraginkortasunik eza ekidin nahi dira.

gatazkak areagotzen dituen faktorea dela azpimarratzen du. Pedraz Penalva, E.-ren, “Publicidad y
derecho al debido proceso. Publicidad y derecho de acceso a la información contenida en los ficheros
de datos jurisdiccionales”, op.cit., esanetan, kalte hori ez da ezer publizitateak duen helburu
nagusiaren aurrean: kontrol publikotik at geratzen den justizia-sekretu batetik herritarrak babestea.
501. Horrela, Almagro Nosete, J., “Alternativas al proceso jurisdiccional”, op.cit. Baita Carratalá
Teruel, J. L., “Defectos en el escrito de demanda”, Tribuna Social (Revista de Seguridad Social y
Laboral), 1991/11 zk.; Montoya Melgar, A., “La justicia laboral”, op. cit. eta Bejarano Hernández,
A., “Excepciones procesales y subsanación de defectos”, op. cit. ere.
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Formak areagotzeak bermeak areagotzea dakarrela erakusten duen beste adibide bat lan-helegiteen izaera debolutiboa da, bai kexa-helegitearena bai helegite
bereziena. Gainera helegiteek legeak galdatzen duen gutxieneko forma hori babesten dute, eta horren urratzea errekurritzeko arrazoi bihurtzen du502.
Betearazpen-fasean formalitatea idazketa-printzipioaren eskutik dator. Gogoratu beharra dago, esaterako, diruzko betearazpen arruntean haren garrantzia bere
faseak kontuan hartuz (demanda, betearazpen-autoa, enbargoa, egikaritzea…).
Formen gainean, baina prozesuaren izapidetzean sartuta, lehenengo azpimarratu behar da prozesura sartzea zein erraza gertatzen den. Lan-prozesuaren bakuntasunaren erakusgarri da 18 urtetik beherako eta 16 urtetik gorakoei gaitasun prozesala aintzatestea (LPLren 16.2 eta 4 art.). Nahiz eta aipatutako adina, lanean aritzeko legezko adinarekin bat etorri, legegileak gaztetxo horiei bere kabuz aritzen,
inoren laguntzarik gabe, alegia, lagatzen die. Ezin da ukatu puntu honetan postulazioa beharrezkoa ez izateak bide jurisdikzionalerako sarrera asko errazten duela.
Ez da behar postulaziorik auzialdiko adierazpen-prozesuan, ezta betearazpenekoan
eta kautelazkoan ere. Behar da, ordea, helegite-bidean, errekurtsoak jartzeko eta
aurrera eramateko.
Lan-bide jurisdikzionalera sarrera errazten du, baita langileak, oro har, edozein pertsonari eta bereziki sindikatu bati bere ordezkaritza emateko aukerak ere
(LPLren 18.1 eta 20.1 art.). Gainera, ezin daiteke ahaztu, salbuespen bezala,
eskudunak diren lan-epaitegi eta gizarte-aretoak irekita ez daudenean, demanda
zaintzan dagoen epaitegian aurkez daitekeela, eta gizarte-epaitegirik ez duten
irletan, zaintzan dagoen edozein epaiketatan aurkez daitekeela (LPLren 44. eta
45.1 art.).
Prozesuari hasiera ematen dion egintzaren, demandaren hain zuzen ere, bakuntasuna ere alegatu behar da. Lan-prozesuko demanda, hitz batean, bakuna da,
idazteko erraza, oinarri juridikoak jasotzea —lan-gatazka kolektiboaren kasuan
izan ezik— galdatzen ez duena503. Zailagoa da betearazpen-demandak idaztea,
502. Gogoratu, erregutze-helegitearen xedeetako bat dela jardundakoa prozedurako arauak edo
bermeak urratu ziren mementora atzeratzea, betiere babes-gabezia sortu bada [LPLren 191 a) art.],
eta kasazio-helegite arrunta jartzeko zioa dela epaiketaren funtsezko formetan huts egin izana,
sententzia arautzen duten arauak urratu direlako edo berme prozesalen arauak urratu direlako; babesgabezia sortzen da azken kasu horretan (LPLren 205. art.). Jakina da, era berean, doktrina bateratzeko
kasazio-errekurtsoa jartzeko zio bakarrak («errekurritutako sententzian emandako lege-urraketa»,
LPLren 222. artikuluarekin bat) ere formaren babesa duela helburu.
503. Beharbada, zuzenbidean aditua ez den batentzat zailena lan-gatazka zehatzari dagokion
prozesu-aldaera finkatzea da, hala ere, puntu honetan ere herritarra babestuta dago, ordena publikoko
gai bat denez, organo jurisdikzionalak gatazka bakoitzari dagokion izapidetzea eman behar baitio.
Gainera, nahiz eta akatsak, hutsak edo zehaztugabetasunak izan, demandak behin-behinean onartzen
dira, eta epaileak ofizioz demandatzaileari beraien berri ematen dio, 4 eguneko epean zuzen ditzan
(LPLren 81.1 art.). Era berean, nahiz eta aurreko adiskidetzearen ziurtagiria ez gaineratu, demanda
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aurreko adierazpen-prozesu bati aipua egitea eta zehaztapenak (enbarga daitezkeen
ondasunak, bilatzeko neurriak…) galdatzen dituelako. Edozein kasutan, adierazpen-,
betearazpen- eta kautela-prozesuak oraindik gehiago erraz daitezkeela uste dugu
demanda normalizatuak aurreikusita, eta herritarrek hutsuneetan beren datuak,
gatazkaren deskribapena eta uzia soilik betetzea.
Gainera, eta geroago egingo diren ñabarduren zain, lan-jurisdikzioaren bidera
sartzeak ez du ahalegin ekonomikorik galdatzen.
Behin lan-prozesua hasita, bai adierezpenezkoa bai kautelazkoa, alderdien
jarduteko erraztasuna da nagusi. Ahozkotasunak eta ofiziozko bultzadak alderdiak
magistratuaren eskutik eramaten dituen prozesu bat eratzen dute. Epaileak, egoki
deritzonean, hitza ematen die eta kasuan kasuko eta mementoan mementoko jarraibideak. Alderdien jarduera errazten du —zehazki demandatzailearena, normalean
langilea— prozesu-aldaera berezi batzuetan (diziplinazko kaleratzea, zehapenen
aurkaratzea eta arrazoi objektiboengatik emandako kontratuaren azkentzea) parte
hartzeko ordena arruntaren alderantzikatzea, hau da, alegazio-, froga- eta ondoriofaseetan lehenengo demandatu enpresaburua mintzatzen da, eta ondoren, langile demandatzailea. Gainera, aipatutako hiru kasuetan demandatuak bere froga kaleratzeeskutitzean edo azkentze- edo zehapen-idazkian jasotako egitateetara mugatuta du
(LPLren 105., 114.3 eta 120. art.). Horri gaineratu behar zaio, printzipioz, alderdiek
ez luketela arazorik izan behar azken sententzia ulertzeko, bakuna, argia, zehatza,
motibatua eta errekurritutako arazo guztiei erantzuten diena izan beharko lukeelako
(LPLren 97.2 eta 218. art.). Era berean, sententziaren jakinarazpenean alderdiei
jartzeko moduko helegiteen gainean informazioa emango zaie (organoak, epeak,
betekizunak…) (LPLren 100. art.), eta horrela, haien aurkezpena erraztuko da504.
Hala ere, nahiz eta helegiteen idazkiak oso bakunak izan, haien izapidetzea
onartu egingo da, eta 15 egun emango dira haren ospakizuna edo ahalegina egiaztatzeko (LPLren
81.2 art.). Jakina da, mamiari dagokionez, demanda guztiak onartzen direla, nahiz eta zentzugabeak
izan. Antzean, demandatzaileak demandan, oker eginez, uziak metatzen baditu, epaileak 4 eguneko
epean akats hori konpontzeko eta mantendu nahi duen uzia aukeratzeko eskatuko dio. Kaleratzeagatiko uzi bati era okerrean beste uzi bat pilatu bazaio, nahiz eta demandatzaileak ez aukeratu, magistratuak
kaleratzeagatiko uziarekin jarraituko du, eta gainerako uzia/k ez-jarritzat jo eta demandatzaileari
beste epaiketa batean jar ditzakeela abisu emango dio (LPLren 28. art.). Horiek guztiak lan-prozesua
egiteko zein erraza den erakusten duten adibideak baino ez dira. Grafikoki, Molins García-Atance, J.k, “La problemática del recurso de casación para la unificación de doctrina”, Relaciones Laborales,
2005/13 zk., lan-prozesuaren bakuntasuna erakusteko datu bakar bat ematen du: demandatzaileak
eskuz idatzitako demandak onartu dituzte lan-arloko auzitegiek.
504. Bi iruzkin. Gogoratu, García de la Cruz Herrero, J. L.-rekin, “La satisfacción de los usuarios
con la actividad de los Tribunales de Justicia”, op.cit., BJKNk eginiko inkestetan herritarrek, bai
langileek bai ugazabek hizkuntza judiziala ulertzeko arazo asko dituztela onartzen dutela. Datu
horretan egiten dute indar, García i Fontanet, A.-k, “La justicia pactada: una alternativa para la resolución de conflictos”, ZZAA, La mediació comunitària: municipi, comunitat i conflicto, Document
Pi i Sunyer 24, Fundació Carles Pi i Sunyer d’ Estudis Autonòmics i Locals, Bartzelona, 2003, 10. or.
eta Vercher Voguera, A.-k, “Reflexiones sobre Justicia y sociedad”, Revista valenciana d´estudis

Lan-gatazkak konpontzeko bide jurisdikzionalaren ahuleziak eta indarrak

257

—erremedioena izan ezik (horietan ez da behar abokaturik)— nahiko korapilatsua
da. Haien izaera debolutiboak, eta ondorioz organo desberdin bi fase zeharo
desberdinetan aritzeak, epe zorrotzagoak, aurkaratzeko aukerak… abokaturaren
parte-hartzea derrigorrezkoa izatea justifikatzen dute. Edozein kasutan, helegiteetan ere alderdien jarduera asko errazten da, errekurtsoen prestaketan eta aurkezpenean akatsak eta hutsak konpontzeko aukera emanez alderdiei (LPLren 193.3, 195.
eta 197. art. erregutze-helegiterako, LPLren 207.3 eta 209. art. kasazio arrunterako
eta LPLren 220. eta 222. artikuluak doktrina bateratzeko kasaziorako). Are gehiago, kasazio arruntean, doako laguntzarako eskubidea dutenek ez dute Auzitegi
Gorenaren aurrean agertzeko zama, eta ofizioz abokatu bat izendatuko zaie.
Zailagoa da, oro har, betearazpen-prozesuan ibiltzea, nahiz eta honetan ere
abokatuaren laguntza beharrezkoa ez izan. Zentzu horretan, hiru dira oztopo nagusiak: prozesu horren helburu zaila (betearazpen-titulua exekutatzea) eta hura lortzeko bidean eman daitezkeen gorabeherak (metaketak, lehentasunak, hirugarrengotzak…); hura izapidetzeko behar den denbora, eta haren izaera idatzia. Legelariak
hainbat betearazpen mota arautzeak (behin-behinekoa, behin betikoa, bereziak…)
herritarra nahas dezake. Horien mesedetan, legegileak auzialdian ezagutu duen
auzitegiari ematen dio betearazpenaren ardura. Bestalde, behin-behineko betearazpenak betearazpen-babesa asko zailtzen duela badirudi ere, hark abantailak eta
desabantailak ditu. Lehenengoen artean, aipatu behar da behin-behineko betearazpenak atzeratzeko asmo hutsarekin aurkeztutako helegiteak ekiditen dituela, eta
prozesuan alderdien benetako berdintasuna elikatu eta alderdi indartsuenak denbora bere alde eta beste alderdiaren kontra erabiltzea ekidin behar dela505. Ezin
daiteke uka ere behin-behineko betearazpenaren xedea jada auzialdian aintzatetsi
diren langilearen eskubideak babestea dela, nahiz eta horiek aintzatesten dituzten

autonomics, 1997/18 zk. berezia. Beste elementu bati erreparatuz, lan-prozesuan auzialditik auzialdira pasatzeko ematen den erraztasuna azpimarratzen du Martín Valverde, A.-k, “Sistema Judicial y
jurisdicción laboral (un ensayo de derecho comparado), ZZAA, El proceso laboral. Estudios en
homenaje al Profesor Luis Enrique de la Villa Gil, op.cit., 579. or. eta Fernández Domínguez, J. J.-k,
“La Ley de Procedimiento Laboral de 1990: novedades y puntos críticos”, op.cit.
505. Berriro langilea, lan-harremaneko kontratatzaile ahula, babestea helburu duen neurri bat da.
Horrela aintzatesten dute Montero Aroca, J., Marín Correa, J. M.-k, La ejecución provisional de sentencias en el proceso laboral (Doctrina, Jurisprudencia y Formularios), Tirant lo blanch, Valentzia,
1999, 15. or.; Cruz Villalón, J.-k, “La ejecución provisional en el proceso laboral”, ZZAA, Ejecución
de sentencia, Francis Lefebvre, Madril, 2000, 46. eta 47. or.; Ruíz Moreno, J. M.-k, La ejecución
provisional en el proceso laboral, Aranzadi, Iruñea, 1999, 20. or. eta González Velasco, J.-k, Los
derechos laborales y su tutela provisional en el Derecho del Trabajo. La ejecución provisional en el
derecho del trabajo, ACARL, Madril, 1988, 19. or. Horren kontra, Ríos Salmerón, B., “La ejecución
provisional en despidos: supuestos, contenidos y recursos (Reflexiones en torno a STC 80/1990, de
26 de abril)”, op.cit., agertzen da, eta gordailuek eta kontsignazioek jada funtzio hori betetzen dutela
azpimarratzen du.
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sententziak errekurrituta egon506. Beste erpinean, haren desabantaila nagusia,
behin-behinean betearazitako eta errekurritutako sententzia goragoko auzitegi
batek ezeztatzean agertzen da. Egoera horretan, behin-behinean burututako egintza
guztiak deuseztatu beharko dira eta gauzak lehen zeuden moduan utzi, horrek
dakartzan kalte guztiekin507. Sensu contrario, goragoko organo jurisdikzionalak,
sententzia ezeztatu gabe, berresten badu, behin-behineko betearazpena behin
betiko bihurtuko da eta burututako egintzak egokitzat eman beharko dira, eta horri
esker, eraginkortasuna eta bizkortasuna irabaziko dira.
10.5.4. Lan-erritua arautzen duen legea (LPL)
2000. urte arte, PZL onartu arte, LPL modernitatearen isla, prozesuaren
egungo beharrizanen egokitzapenaren adibide ezin hobea izan bazen ere, egun
lehenengoa lan-prozesuaren eredu bihurtu da. Testuinguru horretan, ahots asko
entzuten dira lan-prozesua arautzen duen legea aldatu beharra dagoela esanez, eta
berriro egun batean izan zen lege moderno eta aurreratu bihurtu behar dela
aldarrikatzen da508. Hurrengo lerroetan gai horri ekingo zaio, eta lege horri egiten
zaizkon laudorioak eta kritikak mahaigaineratuko dira. Horrela, LPL aldatzea
horren ezinbestekoa den ala ez argi geratuko da.
506. Jurisprudentziak sendotzen duen ideia. Horrela, KAE 234/1992, abenduaren 14koa, KAE
104/1994, apirilaren 11koa, KAE 87/1996, maiatzaren 21ekoa, KAE 105/1997, ekainaren 2koa eta
KAE 191/2000, uztailaren 13koa. Elementu honen garrantzia azpimarratzen dute helegite bereziak
baino ezagutzen ez dituen auzialdi bakarrean oinarritzen den lan-prozesurako, García Casas, J.-k, “La
ejecución provisional y la seriedad de la justicia”, Justicia, 2001/2-4 zk.; Rodríguez-Piñeiro Arroyo,
M. C.-k, “El carácter autónomo de la ejecución provisional de las sentencias de despido”, Relaciones
Laborales, 1994/1 bol.; Garrido Pérez, E.-k, “La constitucionalidad de la ejecución provisional de
sentencias en materia de despido (art. 227 LPL). Comentario al auto TC A 8 oct. 1986”, Relaciones
Laborales, 1987/2 zk.; Sánchez-Urán Azaña, Y.-k, “Sobre la situación legal del trabajador en el
recurso por despido improcedente”, Tribuna Social (Revista de Seguridad Social y Laboral), 1997/77
zk. eta Rojas Rivero, G.P.-k, El proceso de ejecución laboral, op.cit., 363. or.
507. Borrokan daude, García Fenollera, J.-k, “Ejecución de sentencias en materia de despido:
ejecución provisional y definitiva: régimen de recursos en fase de ejecución de sentencia”, Poder
Judicial, 1990/XIV zk. berezia, garaileari aintzatetsi zaizkion eskubideak eta onurak ahalik eta lasterren gozatzeko eskubidea eta ziurtasun juridikoa, eskubidearen aintzatespena oraindik ez baita behin
betikoa. Horregatik, behin-behineko betearazpena lan-ordena jurisdikzionaleko erakunde eztabaidatu
eta eztabaidagarria dela esan ohi da. Bide horretatik, adibidez, Alférez del Moral, D., Escudero
Moratalla, J. F., La ejecución laboral, op.cit., 122. or. eta González Velasco, J., Los derechos laborales y su tutela provisional en el Derecho del Trabajo. La ejecución provisional..., op.cit., 21. or.
508. Horrela mintzatzen dira, beste askoren artean, Montoya Melgar, A., “Proceso civil y proceso
laboral (en torno a las recíprocas influencias entre la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de
Procedimiento Laboral)”, ZZAA (Koor. Ríos Salmerón, B., Sempere Navarro, A.V.), Incidencia de
la Ley de Enjuiciamiento Civil en el Procedimiento Laboral, op.cit., 31. or.; Valdés Dal-Ré, F., “La
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el proceso laboral ordinario en instancia”, Relaciones
Laborales, 2001/1 zk.; Rodríguez-Piñero, M., “Proceso civil y proceso de trabajo”, op.cit.; Arastey
Sahún, M. L., “Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el Proceso laboral. Algunas dificultades
prácticas. La presentación de escritos el último día del plazo”, Tribuna Social (Revista de Seguridad
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Asko dira urte askoan zehar lan-prozesua arautzen duen legeari egin zaizkion
laudorioak, batez ere, jasotzen duen araudiaren bakuntasuna, bizkortasuna eta
malgutasuna goraipatzeko. Baina alabantza horiek guztiek lan-prozesua arautzen
zuen legea prozesu zibila arautzen zuenarekin konparatuz zuten zentzua. Azkenekoa luzea eta zaharra zen, eta idazketa-printzipioaren arabera egituratutako prozesu
zibila, konplexua, geldoa eta oso formala zen509. Era berean, beti esan da LPLk,
bere kontraesan, ahazte eta desegokitasun guztien gainetik, «zuzenbidezko estatu
demokratiko eta sozialaren Klausula islatu nahi duen helburu eta balioen mundu
bati erantzuten» diola510. Hurrengo lerroetan haren artikuluek lan-gatazkaren
protagonistei eskaintzen dizkieten berme guztiak izango dira mintzagai.
Kritikei dagokienez, LPLk jaso dituen erasorik handienek bere izaera ezosoari, elementu askori buruz egiten duen arauketa eskasari eta PZLra egiten dituen
etengabeko igorpenei so egin diete. Horrela da, esaterako, eskuduntza-arazoak
(LPLren 14. art.), sententzia (LPLren 50. art.), entzunaldia demandatu errebeldeari
(LPLren 183. art.), berraztertze eta erregua (LPLren 186. art.), kexa-helegitea
(LPLren 187. art.) eta berrikuspena (LPLren 86.3 eta 234. art.) gai garrantzitsuetan
eta betearazpen-gaietan (LPLren 235. art.)511. Frogen gainean eta kautelazko
babesean ere arauketa falta nagusitzen da512.
Social y Laboral), 2001/123 zk.; Desdentado Bonete, A., Rios Salmerón, B., “Notas sobre las
Disposiciones Generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el proceso Social: jurisdicción, partes,
objeto del proceso y actos procesales”, op.cit.; García-Perrote Escartín, I., “La prueba en el proceso
laboral tras la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, op.cit.; Moreno González-Aller, I., “La ejecución
dineraria laboral tras la LEC de 2000”, Revista del Poder Judicial, 2002/68 zk.; Rodríguez
Escanciano, S., “El sistema de recursos en el orden social de la jurisdicción: breve apunte de
problemas”, op.cit. eta Casas Baamonde, M. E., “La nueva ley de Enjuiciamiento Civil y el sistema
de recursos en el orden jurisdiccional social”, op.cit.
509. Bide honetatik, aipa daitezkeen guztien artean, Rodríguez-Piñero Royo, M. C., “Reforma del
proceso laboral y vías alternativas al proceso”, Relaciones Laborales, 1986/2 bol.; Valdés Dal-Ré, F.,
“La reforma del proceso laboral en La Ley de Bases de procedimiento laboral”, op.cit. eta Ríos
Salmerón, B., “La ley de Enjuiciamiento Civil y el proceso declarativo laboral: prontuario práctico”,
op.cit.
510. Hitzez hitz Cruz Villalón, J., Valdés Dal-Ré, F.-k, Lecturas sobre la reforma del proceso
laboral, op.cit., 200. eta 214. or. Antzean, Gil Suárez, L., “Constitución y jurisdicción de trabajo”,
Documentación Laboral, 1998/57 zk.; Casas Baamonde, M. E., “¿Una nueva constitucionalización
del Derecho del trabajo?”, Relaciones Laborales, 2004/11 zk. eta Tascón López, R., “La garantía de
indemnidad del trabajador por el ejercicio de acciones judiciales encaminadas a la defensa de sus
derechos (un “nuevo” contenido del derecho a la tutela judicial efectiva imprescindible en el
desenvolvimiento de las relaciones laborales)”, op.cit.
511. Azken horri dagokionez, LPLren 235. artikulura egiten duen igorpen orokorrari bereziki
egiten diren beste batzuk gaineratu behar zaizkio: enbargatutako ondasunen likidazioa (LPLren 261.
art.), enkante judiziala (LPLren 262. art.), etxetik botatzea (LPLren 283. art.) edo behin-behineko
betearazpena (LPLren 303. art.). LPLk ez ditu ere diruzko betebeharrak arautzen, eta haien araudia
ezagutzeko ere PZLra jo beharko da.
512. Kautelazko babesaren eremuan, harrigarria bada ere, prebentziozko enbargoarekin batera
(LPLren 79. art.), eta «prekauzio-neurriak» izenburuarekin, aurreratutako froga arautzen du (LPLren
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Ezin daitezke puntu honetan alde batera utzi ere eskuduntzak mugatzeko
izaten diren arazoak, batez ere ordena administratiboaren eta lan-ordenaren artean.
Elementu hori gatazkatsua suertatzen bada ere, baketsuagoa da eskuduntza
egozteko irizpideena, nahiz eta eskuduntza objektiboaz eta funtzionalaz LPLk
egiten duen arauketa erraz eta argia lurralde-eskuduntzaren kasuan apur bat
zailtzen den, batez ere hainbat foru alternatibo arautzean513.
Asko kritikatu den LPLren beste alderdi bat da izaten duen prozesu-aldaeren
ugaritasuna, alderdiek lan-prozesuan ibiltzeko abokaturik behar ez izanarekin
indartua baina, eta prozesu-aldaeraren aukeraketa ordena publikoko gai bat denez,
ofizioz kontrolatua eta zertxobait bat goxatua da514.
Lan-prozesuan demandarekin batera bakarrik dokumentu prozesalak aurkezten dira, eta materialen aurkezpena epaiketaren egintzara arte atzeratzen da
(LPLren 82.2 art.). Bizkortasuna lan-prozesuaren ezaugarri eta helburu den heinean, LPLk, PZLren ereduari jarraituz, demandarekin batera, bi motatako dokumentuen aurkezpena xedatu beharko luke. Neurri horrek alderdi bien defentsa
hobetzen lagunduko luke, zalantza gabe.
78. art.), eta puntu horretan legearen barruan ematen den sistematika-falta agerian uzten du. Blasco
Pellicer, A.-ren esanetan, “La tutela cautelar laboral tras la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”,
op.cit., LPLk kautelazko babesari buruz jasotzen duen arauketa ez da bakarrik asistematikoa
(«jasotzen dituen kautelazko neurri eskasak ez daudelako arauketa bateratu baten islan sortuak eta
LPLren zati desberdinetan banatuta daudelako»), baita ere eskasa («aurreikusitako neurriak eskasak
direlako eta lan-prozesuan eman daitezkeen uziek galdatzen dituzten eskaerei ez dielako erantzuten»),
okerra («legeak ez dituela kautelazko neurri bezala sortzen, prekauziozkoak bezala baino») eta
eraginik gabekoa da («legeak ez dituelako jasotzen prozedura egokiak kautelazko babesa lortzeko»).
513. Kritika hau jasotzen du BJKNk, Libro blanco de justicia, op.cit., 288. or., eta foru gutxi eta
argiak jasotzea asko eta nahasiak arautzea baino askoz egokiagoa dela azpimarratzen du.
514. Horrela, Gómez de Liaño, F., Álvarez de Linera, S., Pérez-Cruz Martín, A. J., Roca Martínez, J.
M., Hernández Galilea, J., Iglesias García, C., Derecho procesal laboral, op.cit., 243. or. Bere aldetik, Rodríguez Escanciano, S.-k, Deficiencias del proceso social y claves para su reforma, op.cit., 25.
eta 230. or., hainbat prozesu-aldaera arautzeak dakarren malgutasuna gaitzesten du eta bakarrik
prozedura arruntarekiko benetako desberdintasunak dituztenak (bereziki, kaleratzeagatik ematen
direnak) mantentzearen eta gainerakoak (lanbide-sailkapena, oporrak…) kentzearen alde agertzen da.
Egile berak, berbera mantentzen du beste lan batean, “El sistema de recursos en el orden social de la
jurisdicción: breve apunte de problemas”, op.cit. Antzean, Martín Brañas, C.-k, “Los acuerdos
adoptados en mediación, conciliación y arbitraje en el ámbito del artículo 91 del Estatuto de los
Trabajadores: su control jurisdiccional”, Actualidad Laboral, 1995/47 zk., gutxiegi erabiltzen den
prozesu arrunt batek eta hainbat prozesu-aldaerek lan-sistema prozesal oso konplikatu bat eratzen
dutela baieztatzen du. Argudio bera erabiltzen du Gómez Colomer, J. F.-k, “La tutela constitucional
efectiva”, op.cit., oinarrizko eskubideen babes jurisdikzionala aztertzean, eta horientzat ere prozesu
arrunta egokiagoa litzatekeela defendatzen du. Baita Ordeig Fos, J. M., “Impugnación de despidos y
sanciones: tramitación procesal”, op.cit.; Fernández López, A., “Proceso ordinario y procesos
especiales en el Proyecto de Ley de Bases de Procedimiento Laboral”, Documentación Laboral,
1988/26 zk. eta Martín Brañas, C., “Coexistencia temporal de procesos de conflicto colectivo e
individuales sobre objeto idéntico o conexo”, op.cit. ere.
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Behin epaiketa bukatu ondoren, eta sententzia emateko epean, hobeto ebaztearren, eta LPLk egoki deritzon frogak praktikatzeko magistratuari ematen dion
ahalmenari dagokionez (LPLren 88.1 art.), zein kasutan eman daitezkeen zehatzmehatz finkatzeak segurtasun juridikoa indartuko lukeela argi dago. Horretarako
prozesu zibileko azken eginbideen arauketa eredu egoki bat izan liteke (PZLren
434.2, 435. eta 436. art.).
Prozesu-aldaerak direla-eta, puntu honetan ñabardura bat aurkeztu nahi da
askatasun sindikala eta gainerako oinarrizko eskubide eta askatasunak babesteko
prozesu-aldaera zehatzaren gainean. Aldaera hori aztertzean azpimarratu zen bezala, doktrinak legelariak gai zehatz batzuen (kaleratzea eta lan-kontratua azkentzeko
beste arrazoiak, oporrak, haustekundeak, sindikatuen estatutuen edo haien aldaketaren aurkaratzea eta hitzarmen kolektiboen aurkaratzea) gaineko gatazkak, nahiz
eta oinarrizko eskubideak urratu, asko kritikatzen du beraiei dagokien aldaerarekin
bat izapidetzea, eta alderdiek eskubideak galtzen dituztela argudiatzen du.
Helegiteen eremuan kokatuta, alderdiak berme gehiagoz jantzi ditzakeen
bigarren auzialdi baten aldeko ahotsak entzun dira, eta haiek beren burua hobeto
defenda dezaketela eta epaileek erabaki egokiagoa eman dezaketela alegatu da515.
Bigarren auzialdia jartzearen aldeko proposamena ez da egiten, prozesuaren
atzerapenean eta kostuan eragin eskasa izango lukeelako eta uste delako egun
diren ezohiko helegiteek epaileen erabakiaren egokitasuna sobera bermatzen dutela. Beste batzuek, bigarren auzialdi bat eskatu barik, erregutze-helegitea jartzeko
arrazoiak zabaltzea eskatu dute. Eskaera hori egokiagoa izan daiteke516.
515. Horrela, adibidez, Rodríguez Escanciano, S., Deficiencias del proceso social y claves para su
reforma, op.cit., 182. or., eta egile berarena, “El sistema de recursos en el orden social de la
jurisdicción: breve apunte de problemas”, op.cit.
516. BJKNk, Libro blanco de justicia, op.cit., 284. or., erregutzea lanbide-sailkapenaren eta mugikortasun geografikoaren eta lan-baldintzen funtsezko aldaketaren gaineko gatazketan ere aplikatu
behar dela defendatzen du, eta gai horiek duten garrantzia dela-eta erabaki uniformeak galdatzen dituztela argudiatzen du. Gainera, gai horietan erregutzea aurreikusiko balitz, Auzitegi Gorenera berme
gehiagorekin helduko lirateke. Bide beretik, CAVAS Martínez, F., El recurso de suplicación, Comares, Granada, 2000, 36. or. Rodríguez Escanciano, S.-k, Deficiencias del proceso social y claves para
su reforma, op.cit., 183. or., berriz, erregutze-helegitea edoskitze- eta familia-arrazoiengatik lanaldia
murrizteko baimenen eremuan gertatzen diren liskarretara hedatuko beharko litzatekeela defendatzen
du. Gainera, egile horren esanetan, LPLren 81.1 artikuluaren kasuan (demandan agertzen diren
akatsen, ahaztutakoen edo zehaztugabetasunen ez konpontzea) artxibatzea agintzen duen egilearen
kontra ere erregutzea onartu beharko litzateke, eta epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidearen
eraginkortasunerako duen garrantzia mahaigaineratzen du. Ideia bera agertzen du “El sistema de
recursos en el orden social de la jurisdicción: breve apunte de problemas”, op.cit-lanak. Agustí Juliá,
J., “Algunas propuestas de modificación en una posible reforma de la Ley de Procedimiento Laboral”,
op.cit. ere uste berekoa da. Azkenik, Colmenero Guerra, J. A.-ren ustez, El recurso de suplicación
(Doctrina, jurisprudencia y formularios), Tirant lo blanch, Valentzia, 2001, 81. or., LPLk erregutzea
era «unibertsalean» arautu beharko luke, egungo araudiak «epai-organo pertsonabakarra kontrasterik
gabe uzten baitu». Bukatzeko, BJKNk, aipatutako txostenean, gure ustez era oso egokian, helegite
hau erabili ahal izateko zenbatekoa (1.803 euro) eguneratu egin behar dela esaten du.
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Doktrina bateratzeko kasazio-errekurtsoaren gainean, epaile aurrean agertzeko epea eta errekurritzeko epea bateratzeko eskatu da, bien gainjartzea ekiditeko.
Gainera, alderdi errekurtsogilearen abokatuari —normalean erregutze-helegitean
agertu zenaz bestelakoa— aldaketa horrek jardundakoen azterketa egoki bat
egiteko aukera emango lioke, eta alderdien berdintasuna eta segurtasun juridikoa
bermatuko luke517. Helegite honen aurkezpena kontrolatzeko neurriak arautzeko
beharra ere defendatu da bere larregizko erabilpena gutxitzeko518.
Akzio, auto, helegite eta betearazpenen metaketa edo pilaketaz LPLk jasotzen
duen araudia (I Liburuko, III Titulua, 27.-41. art.) asko kritikatu da, eta ofizioz edo
alderdien eskariz eta borondatez edo derrigorrez emateko aukerak elementu horri
argitasun gutxi eta zalantza asko ematen dizkiola argudiatu da519.
517. Proposamen hau BJKNk, Libro blanco de justicia, op.cit., 283. or., egin du. Zehazki, epaile
aurrean agertzeko eta helegitea jartzeko 20 eguneko epe bateratu bat ezartzea proposatzen da, Justizia
Auzitegi Nagusiek, alderdi guztiak ahalik eta bizkorren epatu ondoren, jardundakoa Auzitegi
Gorenera igorriz. Neurri horrekin errekurtsogileari jardundakoa epatzetik 20 eguneko epean arduratzeko aukera ematen zaio; horrela, Auzitegi Gorenaren aurrean helegitea era egokian jartzeko aukera
ematen da. Era berean, aipatutako txostenak Auzitegi Goreneko Laugarren aretoan lanaren banaketa
arrazionalagoa izan behar dela jasotzen du, eta arazo edo kontuen sailkapen, kalifikazio eta
prestaketarako tresna egokiak jarri behar dira, ez-onartze autoa edo sententzia berehala emateko.
Ideia horiek guztiak bereak egiten ditu Rodríguez Escanciano, S.-k, “El sistema de recursos en el
orden social de la jurisdicción: breve apunte de problemas”, op.cit.
518. Horrela, Rodríguez Escanciano, S., Deficiencias del proceso social y claves para su reforma,
op.cit., 184.-194. or.; Rodríguez-Piñero Royo, M., El recurso de casación para la unificación de
doctrina: revisión crítica, La Ley-Actualidad, Madril, 1999, 241.-255. or.; Aguilera Izquierdo, R.,
Proceso laboral y proceso civil: convergencias y divergencias, op.cit., 104. or. eta Mercader Uguina,
J. R., “Las travesías por la incertidumbre del recurso de casación para la unificación de doctrina”,
op.cit. Azken egileak gogorki kritikatzen du kasazio-helegiteetan maiz boz partikularrak agertzea eta
Auzitegi Gorenak bere burua batzeko duen zailtasuna. Auzitegi Gorena hainbat gaitan noraezean
dabilela azpimarratzen du, irizpide finkorik bilatu gabe, eta ondorioz, segurtasunik eza nagusitzen
dela, kasuan kasuko irtenbide bat ematen baita. Bere aldetik, Molins García-Atance, J.-k, “La problemática del recurso de casación para la unificación de doctrina”, op.cit., helegite honen arauketan 5
akats nagusi atzematen ditu. Garrantzitsuena, bere ustez, Lan eta Gizarte Segurantzaren arlo asko
«Auzitegi Gorenaren interpretazio juridiko bateratu baten faltan daudela», helegite honek Auzitegi
Gorenaren jarduera bateratzailea bakarrik kontraesan zuzen bat ematen denean aurreikusten duelako.
Horrela da, esaterako, diziplinazko kaleratzea edo betirako ezgaitasuna merezi duten jokabideen
zehaztapenean. Era berean, egile horrek gaitzetsi egiten du doktrina bateratzeko kasazio-errekurtsoa
berandu etortzen dela, alderdien artean desberdintasunak sortzen dituela eta IV. aretoak, zuzenean
gainerako auzitegientzat baliagarri gerta daitezkeen arazo prozesal eta materialen gaineko erabakietan
zentratu gabe, indar asko kasu zehatzean kontradikzioa ematen den edo ez aztertzen ematen duela.
Azkenik, errekurtso horren araudiak bakarrik instrumentalak diren helegiteak jartzea laguntzen duela
kritikatzen du. Ez du azken egileak helegite horren erabileraren gaineko zifrarik ematen.
519. BJKNren esanetan, Libro blanco de Justicia, op.cit., 287. or., egun metaketaren gainean
gertatzen den nahaspila praktika ez-eraginkor baten ondorio ere bada. Antzean, Marín Madrazo, M.
J.-ren ustez, “Problemas actuales de la acumulación en el proceso laboral”, Estudios Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales, 2000/4 zk., LPLk metaketari buruz egiten duen arauketa oso kasuistikoa
da, eta haren helburuaren betetzea (ekonomia prozesala eta segurtasun juridikoa) asko zailtzen du.
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LPLri egiten zaizkion eta aurkeztu diren gaitzespen horiek lege hau aldatu
beharra argi eta garbi utzi dute. Gainera, aurrerago aipatutako PZLren eta LPLren
arteko egungo harremana aintzat hartuz, agerian da lan-prozesua arautzen duen
legea zaharkituta geratu dela. Horrela da, esaterako, inhibitoria aurreikustean
(LPLren 14. eta 186. art.), «in voce» sententzia arautzean —LPLk PZLra igortzen
gaitu (PZLren 50.1 art.), azkenak prozesu zibila bukatzeko ahozko sententzia
debekatu egiten duenean—, errekurtso interlokutorio bi jasotzean (berraztertzea
eta erregua) (LPLren 184.-186. art.)520, enbargatutako ondasunen enkante judiziala
arautzean (LPLren 258.2 eta 262. art.)521...
10.6. BIDE JURISDIKZIONALEAN HERRITARRARI
AINTZATETSITAKO BERMEAK
10.6.1. Balioetsi beharrekoa
Puntu honetan bide jurisdikzionalak bertara jotzea aukeratzen duten herritarrei eskaintzen dizkien bermeak aztertuko dira. Sobera jakina denez, irtenbide
jurisdikzionalaren kasuan aurreko elementua zuzenbide jurisdikzionalaren ardatz
batekin identifikatzen da, akzioarekin, alegia. Ikerketaren memento honetan
horretan sakonduko da, ikasitako elementuetan berriro sakondu gabe eta EK-k lanordenan herritarrei aintzatesten dizkien eskubideen betetzeari bereziki begiratuko
zaio. Geroago, lan-prozesuak eskaintzen dituen berme zehatzetan egingo da indar.
Berme horiekin batera, eta beroriei estuki loturik, lan-gatazka ebazteko sistema
jurisdikzionalean alderdiek duten parte-hartzea aztertuko da. Azkenik, bide jurisdikzionalak hirugarrenen eskubideengan, hau da, prozesuko alderdi ez direnengan
duen eragina begiratuko da.
10.6.2. Herritarraren berme orokorrak bide jurisdikzionalean: akzio-eskubidea
Bere mementoan esaten zen moduan, herritarrek bide jurisdikzionalera jo
ahal badute, horretarako eskubidea aintzatesten zaielako da, nazioarteko mailan
aintzatetsia eta EKren 24. artikuluan berariaz jasotako eskubide bat egikaritzeko.
Aipatu dira aurretiaz langile eta ugazabei —batez ere, lehenengoei— lan-ordenan
Horregatik, Valle Muñoz, F. A.-ren esanetan, “La acumulación de pretensiones en la demanda laboral”, op.cit., gai honetan PZL oso garrantzitsua da, metaketaren eraentza juridikoa osatzen duelako
eta lan-prozesuko arauak ulerkor egiten dituelako.
520. PZLk bakarrik berraztertzea (451.-454. art.) arautzen du.
521. LPL hirugarren enkante batez mintzo da, egun bakar bat arautzen denean (PZLren 636.2.2
art.). Guztiak prozesu zibilaren arauketa PZLren bidez eraberritzean eman diren anakronismoaren
adibide dira. Fenomeno horri erreparatzen diote, beste batzuen artean, González Calvet, J.-k, “La
competencia territorial en el procedimiento laboral tras la entrada en vigor de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil”, op.cit. eta Ríos Salmerón, B.-k, “La incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil en la ejecución laboral”, op.cit.
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ematen zaizkien erraztasun juridiko eta ekonomikoak beren gatazkari bukaera
arrazoitu eta kongruente bat emango dien organo jurisdikzional batera heltzeko.
Aipatutako eskubidearekin estuki loturik, lan-ordena jurisdikzionalaren arauketa,
oro har, alderdien babes-gabezia bilatzearen helburuarekin bikain ezkontzen dela
ikusi da, eta alderdien babes-gabezia debekatzen duen manu konstituzionala erabat
errespetatzen duela. Zentzu horretan, garrantzitsua da azpimarratzea akzioeskubidea, herritarren eskubide multzo bat baino gehiago, epaileen jarduera eta
erabakiei jartzen zaien muga multzo bezala ulertzen dela522. Horrela, eta epaileak
asmatzea bermatua ez dagoenez, nahiz eta lan-ordenan helegiteak egotea derrigorrezkoa izan ez, izan badira, legeak aurreikusten dituen kasuetan, eta pertsona
batek ebazpen bat helegiteko aukera du baldin kaltetzen duela uste badu523. Era
berean, aski frogatuta geratu da adierazpen-prozesuari bukaera ematen dion
epailearen erabakia alderdiek borondatez betetzen ez badute, kaltetutakoak berriro
joan daitezkeela epaitegira aurreko erabaki judizialaren betearazpenaren eskean.
Hori horrela da, nahiz eta gai honetan LPLk PZLra egiten duen igorpena eta

522. Argi gera bedi, beraz, Saez Lara, C.-rekin, La tutela judicial efectiva y el proceso laboral,
op.cit., 78. eta 79. or., epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea, positiboki, herritarrarentzako
eskubide bezala eraikitzetik ahalgo jurisdikzionalaren muga gisa, negatiboki, eraikitzera pasatu dela.
523. Beste hainbat dira LPLk babes-gabezia ekiditeko jasotzen dituen xedapenak eta herritarrarentzat benetako berme bihurtzen direnak. Zehatz-mehatz, eta zerrendaketa ez-itxi batean: alderdietako
batek abokatuaren laguntza erabiltzeko asmoa erakusten duenean, besteei aukera bera ematen zaie
(LPLren 21.2 eta 3 art.); adiskidetzarako eta epaiketarako egiten den deiaren eta haien ospakizunaren
artean gutxienezko denbora bat egotea (LPLren 82.1 art.); magistratuak adiskidetze-egintza ez
homologatzea, adostutakoak alderdiren bati kalte larria sortzen diola, lege-maulan egina dela edo
eskubide-abusua dakarrela uste badu (LPLren 84.1 art.); demandan edo helegiteak iragartzeko edo
jartzeko idazkietan alderdiak egiten dituen akatsak, ahazteak edo zehaztugabetasunak zuzentzeko
organo jurisdikzionalak egiten dituen ohartarazpenak (LPLren 81., 193.3, 197., 207.3, 209. eta 222.
art.); magistratuak egoki deritzon guztietan alderdiek hitza izateko aukera (LPLren 85.3 art.); hobeto
ebaztearren ematen diren eginbideetan alderdien parte-hartzea (LPLren 88.1 art.); egoki deri-tzen
frogabide guztiak erabiltzeko aukera (LPLren 90. art.); sexua dela-eta diskriminazio-zantzuak
daudenean, frogaren aldaketa (LPLren 96. art.); kaleratzeagatiko, zehapenen aurkaratzeei buruzko eta
kari objektiboetan kontratuaren azkentzeari buruzko prozesuetan alderdien parte-hartzearen ordenaaldaketa (LPLren 105., 114.3 eta 120. art.); aktaren existentzia (LPLren 89. art.); hurrenkeraprintzipioa eta bere ondorio nagusia, eta epaiketa presiditu zuen epaileak sententzia eman ezin badu,
hura errepikatu egin behar da (LPLren 98.1 art.); entzunaldia demandatu errebeldeari (LPLren 183.
art.); erremedioak eta helegiteak aurreikustea (LPLren III. liburua); lan-prozesuan Fiskaltzaren partehartzea (bereziki, oinarrizko eskubideak babesteko prozesu-aldaeran (LPLren 175.3 art.) eta kasaziohelegitean (LPLren 211.3 eta 223. art.); helegite berezietan abokatuaren parte-hartzearen derrigortasuna (LPLren 229. art.); errekurritzeko gordailua eta kondenaren zenbateko likidoa depositatzeko
betebeharra (LPLren 227. eta 228. art.); helegite berezietan jardueretan agertzen ez diren dokumentuak edo egitateak aurkezteko debekua (LPLren 231. art.); diru-premiamenduak eta hertsapenisunak ezartzeko aukera (LPLren 239.2 eta 3 art.); langilearen aldeko sententziek aintzatetsitako
eskubideen gainean transakzionatzeko edo uko egiteko debekua (LPLren 245. art.); betearaziak,
magistratuaren eskariz, bere ondasun eta eskubideen gainean adierazpenak egiteko betebeharra
(LPLren 247.1 eta 2 art.)...
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betearazpenezko lan-prozesuaren konplexutasuna gaitzesten diren524. Gauza bera
esan daiteke kautelazko babesei buruz. Nahiz eta LPLk oso gainetik arautu, izan
bada (LPLren 79. eta 178.1 art.), eta lan-ordenak puntu honetan ere manu konstituzionala zintzo-zintzo betetzen du.
Aurreko guztia aplikagarri gertatzen zaie, ez bakarrik lan-gatazka indibidualaren ebazpenari, baita lan-gatazka kolektiboei ere, eta azken horientzat prozesualdaera berezi bat aurreikusten da eta «egun gatazka eragindako kolektiboak onartua
eta tresna kolektiboen bitartez jarri denean epai bidezko babes eraginkorra
bermatzeko era zehatza da»525.
Beraz, printzipioz, lan-organo jurisdikzionalek eskainitako babesa EK-k
eskatutakoarekin ezkontzen dela ematen du. Beste hitz batzuetan, eraginkorra da.
Baieztapen hori hurrengo puntuan osatuko da, ebazpen judizialaren eraginkortasuna aztertzean.
EKren 24.2 artikuluak aintzatesten dituen eskubideei dagokienez, legeak
aurretiaz zehaztutako epaile arrunterako eskubidea, ahalgo jurisdikzionalaren
printzipio informatzailea den heinean, lan-ordenan ere aplikatzen da. Lan-arloko
auzitegien antolakuntza eta beren eskuduntza LPLk xedatzen du lan-gatazkak
eman aurretik (LPLren 1.-14. art.), eta horrela, lan-gatazkaren protagonistei
epaiketa independente, inpartzial eta neutro bat bermatzen zaie, legearekin bat.
Letratuaren defentsarako eta laguntzarako eskubidea ere, EKren 24.2 artikuluan aintzatetsitako bigarrena, lan-prozesuan bermatua ez ezik, indartua ere geratzen da, langileei langile izate hutsagatik epaiketan doako defentsa izateko eskubidea aintzatesten zaielako [Doako Laguntza Juridikoaren Legearen 2 d) art.]. Horrela
da, nahiz eta letratuaren laguntza bakarrik helegiteko derrigorrezkoa izan. Lanprozesua arautzen duen legeak arautzen duenez, alderdien babes-gabezia ekiditeko,
beraietako batek abokatuaren laguntzaz edo prokuradore edo lan-harremanetako
graduatu batek ordezkatuta agertu nahi badu, besteari jakinarazi behar dio, hark ere
aukera bera izateko (LPLren 21.2 art.). Era berean, epaiketa ez den beste edozein
egintzatan, alderdietako edozeinek abokatuaren laguntza izan nahi badu, magistratuak haien berdintasuna bermatzeko beharrezko neurriak hartuko ditu (LPLren
21.3 art.).

524. Ezin daiteke uka, inola ere, lan-ordenak betearazpenerako eskubidea aintzatesten duenik.
Beste gauza bat da —ordena honen eraginkortasuna aztertzean landuko dena— betearazpen honen
eraginkortasun handia edo txikia.
525. Hitzez hitz KAE 74/1983, uztailaren 30ekoa. Baita KAE 3/1994, urtarrilaren 17koa, KAE
178/1996, azaroaren 12koa, AGE 1992-VI-18 (AB 4595) eta AGE 1995-I-21 (AB 395) ere. Honela,
doktrinan, Martínez Emperador, R., “Medios autónomos de solución y proceso judicial”, ZZAA (Ed.
Consejo Económico y Social), Solución extrajudicial de conflictos laborales (Jornadas celebradas
en Madrid 18 y 19 de octubre de 1994), op.cit., 89. or.
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Herritarrek beraien kontra egindako akusazioaz informazioa jasotzeko duten
eskubidea alde batera utziz, zigor-ordenan aplikatzen delako bakarrik, baita
norberaren kontra ez deklaratzeko eskubidea eta norberak bere burua errudun ez
aitortzeko eskubidea eta errugabetasun-presuntziorako eskubidea ere lan-prozesuan aplikaezinak direlako, aplikatu egiten da lan-ordenan beharrezkoak ez diren
atzerapenik gabeko eta berme guztiekin egindako prozesu publikorako eskubidea.
Egia da lan-prozesua publikoa dela, hortik eratortzen diren abantaila eta desabantaila guztiekin —jada aipatuak—, eta LPLn ez da aurreikusten publikotasun hori
mugatzeko arrazoi bat bera ere. Prozesu horretan beharrezkoak ez diren atzerapenak ekiditeko neurri egokiak hartzen dira526 eta eskaintzen dituen berme guztiak
ondoren deskribatuko dira.
Beste alde batetik, langileek eta ugazabek lan-prozesuan beraien uziak
egiaztatzen dituzten egitateak frogatzeko frogabide guztiak erabil ditzakete, baita
magistratuak epaitegiaren egoitzatik ateratzea galdatzen dutenak ere, eta azken kasu
horretan epaiketaren egintza eseki egiten da behar adina denbora (LPLren 87. eta
90. art.). Gainera, epaiketaren egintza aurretik froga aurreratuak eska ditzakete
(LPLren 78. art.) Beraz, lan-prozesuak alderdiek beren defentsarako egoki deritzen
baliabideak erabiltzeko eskubide konstituzionala errespetatzen duela argi geratzen
da, nahiz eta bizkortasun-printzipioa, lan-prozesuaren ardatz eta helburu nagusietako bat, mugatu. Froga fase horretan xedapen-printzipioa ere mugatzen da, eta epaileari
legea babesteko eta babes-gabezia ekiditeko zenbait ahalmen aintzatesten zaizkio527.
EKren 24. artikuluan jasotzen diren eskubide eta berme guztietatik egindako
ibilbideak pozgarriak dira benetan, doktrinaren gehiengoak dioen legez, lan-ordena
jurisdikzionala eta lan-prozesua bera aipatutako artikuluan aurreikusitako justizia
ideala lortzera gehien hurbiltzen dena baita528.
526. Nahikoa da oraindik datu honen baieztapen hutsa, aldeko argudioak kapitulu honen azken
puntuan aurkeztuko baitira, lan-prozesuan denbora aztertzean.
527. Behin baino gehiagotan aipatu dira: froga baten praktika hasita, proposatu zuen alderdiak uko
egiten badio, magistratuak harekin jarraitzeko agindu dezake (LPLren 87.2 art.); lekukoak magistratuaren ustez gehiegi badira eta beren adierezpenak errepikapen hutsa gerta badaitezke jada frogatutako egintzen gainean, hark haien kopurua muga dezake (LPLren 92.1 art.); epai-organoak ofizioz
auzitegi-mediku baten parte-hartzea eska dezake (LPLren 93.2 art.); auziaren gaian aditua den pertsona baten edo gehiagoren iritzia entzun dezake (LPLren 95.1 art.), hitzarmen kolektibo baten
batzorde parekidea, haren interpretazioaz eztabaidatzen denean (LPLren 95.2 art.) eta organismo
publiko eskudunei prozesuak sexuagatiko diskriminazio bat duenean auzigai (LPLren 95.3 art.).
Gainera, hobeto ebaztearren eginbideak erabaki ditzake (LPLren 88. art.).
528. Horrela, guztien artean, Rodríguez-Piñeiro Arroyo, M. C., “La reforma de los recursos en el
procedimiento laboral: continuidad y condicionantes”, Relaciones Laborales, 1989/2 zk. eta egile
berarena, “Una nueva fase de la Jurisdicción de trabajo”, op.cit.; Sánchez Pego, F. J., “Los principios
del proceso enunciados en el art. 74 de la LPL”, op.cit.; Gil Suárez, L., “Constitución y jurisdicción
de trabajo”, op.cit.; Carratalá Teruel, J. L., “Defectos en el escrito de demanda”, op.cit.; Martínez
Emperador, R., “Recursos de casación y suplicación en materia laboral. Puntos críticos (1)”, Actualidad Laboral, 1989/36 zk. eta egile berarena, “El orden social de la jurisdicción en el proyecto de la
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10.6.3. Herritarraren berme zehatzak lan-prozesuan
Epigrafe honetan LPLren artikuluetan alderdiei aintzatesten zaizkien berme
zehatzak aipatuko dira. Gehienei aurreko puntuetan erreparatu zaie eta oraingoan,
aipatu besterik ez dira egingo, eta noizean behin, merezi badu, iruzkin bat gaineratuko zaio. Bermeok elementu edo fase prozesalen arabera sailkatuko dira, eta
ahal den neurrian LPLren artikulatuaren ordenari jarraituko zaio. Ez dira aipatuko
lan-ordenan PZLren aplikazioz ematen diren bermeak, hari sor zaizkion abantailak
baitira.
a. Berme zehatzak alderdiei egiten zaizkien jakinarazpenetan:
• Probidentziak, autoak eta antolaketa-eginbideak, normalean, alderdiei
ematen zaizkien egunean edo publikatzen diren egunean jakinarazten
zaizkie, eta ezinezkoa bada, hurrengo egun baliodunean, baina adierazpen-, betearazpen- edo kautela-neurri prozesalen berehalako jakinarazpenak beren ondoreak arriskuan jar baditzake, epai-organoak motibatuz
jakinarazpena beharrezkoa den denbora atzeratzea erabaki dezake, haren
eraginkortasuna lortzeko (LPLren 54. art.). Manu horrekin lanprozesuari bizkortasuna eman nahi zaio, nahiz eta justizia eraginkorra
lortzeko bidean kontrolatutako atzerapen bat ere aurreikusten den.
• Jakinarazpenak, zitazioak eta epatzeak LPLk araututako forman egin
behar dira (LPLren 55.-60. art.); bestela deusezak dira (LPLren 61. art.).
Behin eta berriz epai bidezko babes eraginkorrerako eskubidea asetzeko
jakinarazpenen garrantzia azpimarratu da.
b. Jardueren bultzada ofizialetik eratorritako berme zehatzak:
• Jardueren bultzada ofizialak (LPLren 43.2 eta 52.1 art.) legeak ezarritako epeen betetzea bermatzen du, eta alderdiei, oro har, lan-prozesuaren
fase eta izapidetze guztietan hura beteko dela ziurtatzen zaie.
c. Prestamen-egintzak arautzetik eratorritako berme zehatzak:
• Prestamen-egintzek (LPLren 76.1 eta 77.1 art.) demandaren prestaketa
errazten dute, eta hura onartzeko elementu garrantzitsua da, eta uzia
onartua izateko ezinbesteko baldintza da demanda onartzea.

Ley Orgánica del Poder Judicial”, Actualidad Laboral, 1985/26 zk.; Valdés Dal-Ré, F., “Anotaciones
sobre el marco general de la reforma procesal laboral”, ZZAA, Puntos críticos de la Ley de
Procedimiento Laboral, op.cit., 25. or. eta Gimeno Sendra, V., “El derecho a un proceso laboral con
todas las garantías”, ZZAA (Zuz. Folguera Crespo, J.), El proceso laboral en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, op.cit., 333., 334. eta 356. or.
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d. Aurreko adiskidetze edo adiskidetze aurreprozesaletik eratorritako berme
zehatzak:
• Alderdiei aurreko adiskidetzearen eraginkortasuna bermatzen zaie, eta
hartan, adostutakoari, eta zehazkiago, organo adiskidetzaileak emandako
ziurtagiriari betearazpen-tituluaren indarra aintzatesten zaio, epaitegiak
edo auzitegiak berretsi beharrik gabe, eta sententziak betearazten diren
moduan betearaziko dira (LPLren 68. art.).
• Gatazka kolektiboko prozesuan aurreko adiskidetzeak hitzarmen kolektiboaren eraginkortasuna du, betiere adiskidetzen diren alderdiek legitimazioa nahikoa badute eta akordioa legearekin bat egiten badute (LPLren
154.2 art.). Autonomia kolektiboa suspertzen duen neurri bat da.
e. Laneko demanda arautzetik eratortzen diren berme zehatzak:
• Salbuespen bezala, eskudunak diren lan-epaitegi eta aretoetako erregistroak irekita ez daudenean, demandak beraiei dagozkien Guardiako Epaitegietan aurkeztu ahalko dira, eta gizarte-epaitegirik ez duten irletan,
Guardiako edozein epaitegitan aurkeztu ahalko dira (LPLren 44. eta 45.1
art.). Bide jurisdikzionalera sartzeko dagoen erraztasuna erakusten duen
beste xedapen bat da.
• Alderdi demandatuaren babes-gabezia ekiditeko, demandan ezin dira
aurreko adiskidetzean alegatu diren egitateak ez bezalakoak diren beste
batzuk alegatu, hura burutu ondoren eman ez badira behintzat [LPLren
80.1 c) art.].
• Demandaren aurkezpen egokia asko errazten da. Jasotzean, magistratuak
edo magistratuek beren jurisdikzioa eta eskumena aztertzen dute, eta
akats, ahazte edo zehaztugabetasunak adierazi eta demandatzaileari zuzentzeko 4 eguneko epea ematen diote (LPLren 5. eta 81.1 art.). Hark era
desegokian metatutako uziak egikaritzen baditu, lau eguneko epe bera
emango zaio akatsa zuzentzeko (LPLren 28.1 art.). Gainera, ofizioz,
oinarritutako ebazpen baten bidez, ez dituzte onartuko atzeratzeko helburuarekin aurkeztutako edo eskubide-abusuan eginiko eskariak —ezta
intzidenteak eta salbuespenak ere— eta zuzendu egingo dituzte arau
baten testuan oinarriturik ere prozesuen orekari, babes judizialari eta
ebazpenen eraginkortasunari dagokienez Konstituzioan eta legeetan
aurreikusitakoaren kontra doazen egintzak (LPLren 75.1 art.). Era berean, kaleratzeagatiko prozesu-aldaeran langile demandatzailea legitimatu
pasiboa (ugazaba) izendatzean erratzen bada eta epaiketan izaera hori
beste hirugarren batek duela frogatzen bada, langileari azken horren
kontra demanda berri bat aurkezten uzten zaio (LPLren 103.2 art.).
Neurri horiek guztiek demandatzaileari bere uzia magistratuek ezagutuko
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dutela bermatzen diote eta lan-prozesuan alderdiek duten jarduteko
erraztasunaren beste adibide bat dira.
• Nahiz eta demandatzaileak kasuan kasuko egoki den prozesua zehaztean
—arrunta edo berezia— oker egin, organo jurisdikzionalak gatazkari
izapidetze egokia emango dio (LPLren 177.4 art.).
• Demandatzaileak, demandaren berrespena edo zabalkuntza egitean, ezin
du hartan funtsezko aldaketarik egin (LPLren 85.1 art.), eta horrela,
kontrako alderdiaren babes-gabezia ekiditen da.
f. Demandaren erantzunaren arauketatik eratorritako berme zehatzak:
• Demandatuak bere defentsa prestatzeko gutxieneko epe bat aurreikusten
da (normalean 4 egun), eta zitazioaren eta adiskidetzearen eta epaiketaren egintzaren artean epe hori galdatzen da (LPLren 82.1 art.).
• Demandatuak ezin du errekonbentziorik jarri aurretik iragarri ez badu
prozesu aurreko adiskidetzean, orduan haren oinarri diren egitateak eta
eskaera zehatza mahaigaineratu ez baditu (LPLren 85.2 art.). Alderdien
babes-gabezia, kasu honetan demandatzailearena, ekidin nahi duen beste
neurri bat da.
• Demandatuak demandaren erantzunean errekonbentzioa edo salbuespen
prozesalak jartzen baditu, haiei erantzuteko txanda irekiko da (LPLren
85.2 art.). Edozein kasutan, epaileak edo auzitegiak egoki deritzonean
hitza emango die alderdiei (LPLren 85.3 art.), eta horrela ere babesgabezia ekiditen da.
g. Adiskidetze intraprozesaletik eratorritako berme zehatzak:
• Epaileak ez du inoiz onartuko adiskidetze prozesalean lortutako alderdien adostasuna jasotzen duen akordioa baldin beraietako bati kalte larria sortzen badio, edo lege maulean edo eskubide abusuarekin ematen
bada (LPLren 84.1 art.). Behin onartuta, akordio hori sententzien betearazpenaren moduan betearazten den betearazpen-titulua da (LPLren
84.4 art.).
h. Frogaren arauketaren inguruko berme zehatzak:
• Ez dira onartzen, zuzenean edo zeharka, oinarrizko eskubide edo askatasun publikoen urratzea dakarten prozeduren bitartez lortutako frogabideak (LPLren 90.1 art. eta BJLOren 11.1 art. aplikatuz).
• Demandatzailearen alegazioetatik sexuagatiko diskriminazioaren zantzuak atzematen badira, froga demandatuari dagokio (LPLren 96. art.).
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i. Ondorioen izapidetzean berme zehatzak:
• Ondorio-fasean alderdiek ezin dituzte aldatu demandan edo errekonbentzioan aurkeztutako oinarrizko puntuak eta eskatzeko kariak (LPLren
87.4 art.).
• Ondorio-fasean magistratuak elementu baten gainean informazio nahikorik ez duela uste badu, alderdiei denbora bat emango die haren gainean
azalpenak emateko (LPLren 87.5 art.). Manu horrek aukera aintzatesten
dio magistratuari alderdiei galderak eginez bere zalantzak argitzeko, eta
aldi berean, gatazkari ebazpen egokiago bat ematea bermatzen du.
j. Hobeto ebaztearren eman daitezkeen eginbideen gaineko bermeak:
• Hobeto ebaztearren eman daitezkeen eginbideetan alderdiek zuzenean
parte hartzen dute (LPLren 88.1 art.). Gainera, eginbide horiek, beren
helburua betez gero, gatazka ebazten duen ebazpena ematea ziurtatzen
dute.
k. Sententzia eta aktaren arauketatik eratorritako berme zehatzak:
• Epaiketa-ekitaldian buru izan den magistratuak sententziarik eman ezin
badu, epaiketa berriz egin beharko da (LPLren 98.1 art.). Hurrenkeraprintzipioaren zehaztapen horrek alderdiei bermatzen die kasua ebazten
duen pertsonak beronekin, beraien azalpen, alegazio eta defentsekin
harreman zuzena izan duela.
• Gai batzuen gainean (diziplinazko kaleratzea, kontratuaren azkentzea
langilearen borondateagatik edo kari objektiboengatik, gatazka kolektiboak, hitzarmen kolektiboaren aurkaratzea, sindikatuen estatutuen
aurkaratzea eta askatasun sindikalaren eta gainerako oinarrizko eskubideen babesa) magistratua sententzia idatzia ematera behartzen duen
manuak (LPLren 50.2 art.), nahiz eta bizkortasun-printzipioa bermatu,
erabaki lasaiago, eta horregatik, pentsatuago bat ematen laguntzen du529.
• Magistratuak sententzia ahoz ematen duenean, hura irakurtzean eta akta
sinatzean alderdiei hura jakinarazten zaiela uste da. Epaitza entzun ondoren, alderdiek ez errekurritzeko erabakia erakusten badute, magistratuak egintzan bertan sententziaren irmotasuna aldarrikatzen du (LPLren
50.3 art.). Erabakiaren berehalako irmotasunak segurtasun juridikoz
hornitzen ditu alderdiak.

529. Kontrako zentzuan, Alemany Zaragoza, E.-k, La sentencia en el proceso laboral, Universidad Autónoma de Barcelona, Bartzelona, 1982, 7. or., magistratuak sententzia ahoz ematean,
gogoetarik egiteko denborarik behar ez duela adierazten du.
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• Sententzia alderdiei jakinaraztean, hura irmoa den edo ez, eta dagokionean, haren kontra jar daitezkeen helegiteen berri ematen zaie, eta azken
kasuan, zer organoren aurrean eta zer epe eta baldintzatan (gordailuak
eta kontsignazioak…) aurkeztu behar diren adierazten zaie (LPLren 100.
art.).
• Zenbateko bat ordaintzera kondenatzen duten sententziek hura berariaz
adierazi behar dute, eta haren zehaztapena ezin daiteke utzi betearazpenerako (LPLren 99. art.).
• Akta (LPLren 89. art.) alderdientzako berme bat da, lan-prozesuaren
ahozkotasuna babesten duelako.
l. Prozesu-aldaerak arautzetik eratorritako bermeak:
• Diziplinazko kaleratzeagatiko prozesu-aldaeran, zehapenen aurkaratzekoan eta kari objektiboengatiko kontratuaren azkentzekoan alderdien
parte hartzeko ordena arruntaren alderantzikatzea gertatzen da (LPLren
105.1, 114.3 eta 120. art.). Langilearen babes-gabezia ekiditeko ugazaba
da fase prozesal guztietan (alegazioak, froga eta ondorioak) lehendabizi
jarduten dena.
• Aipatutako hiru prozesu-aldaeretan, gainera, froga mugatuta dago:
enpresaburuak frogatu behar du kaleratzea, azkentzea edo aurkaratzea
ekarri duten egitateak egiazkoak direla eta horretarako kaleratze-,
azkentze- edo zehapen-idazki edo gutunean jarritakora baino ezin da
mugatu (LPLren 105.1 eta 2, 114.3 eta 120. art.).
• Enpresa-batzordeko kideen, langileen delegatuen eta delegatu sindikalen
diziplinazko kaleratzean, demandatutako alderdiak (enpresaburuak)
kontraesan-espedientea aurkeztu behar du (LPLren 106.2 art.), eta horrela, ordezkapen-lanak gauzatzen dituzten langileak bereziki babesten
dira. Neurri bera aurreikusten da zehapenen aurkaratzerako prozesualdaeran langile demandatzailea legezko ordezkari edo delegatu sindikala
denean falta larri edo oso larrietan (LPLren 114.2 art.).
• Oporren inguruko prozesu-aldaera presazkoa, lehentasunezko izapideduna eta sumarioa da (LPLren 125 eta 126. art.). Herritarrei epaileen
aurrera aurkezten duten gatazkarekin bat datorren erantzun judiziala
bermatzen zaie.
• Mugigarritasun geografikoari eta lan-baldintzen funtsezko aldaketari
buruzko prozesu-aldaera ere presazkoa eta lehentasunezkoa da (LPLren
138. art.). Ezaugarri berak ditu edoskitze-baimenak eta familia-arrazoiengatik lanaldia murrizteko baimenen inguruko prozesu-aldaerak
(LPLren 138. bis art.).
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• Era berean, gatazka kolektiboko prozesua presazkoa eta lehentasunezkoa da eta edozein gatazkarekiko lehentasuna du, askatasun sindikala eta
gainerako oinarrizko eskubideak babesteari buruzkoekin izan ezik
(LPLren 157. art.).
• Askatasun sindikala eta gainerako oinarrizko eskubide eta askatasun
publikoak babesteko prozesu-aldaera presazkoa eta lehentasunezkoa da,
lehentasun hori epaitegian edo auzitegian izapidetzen ari diren gainerako
kasu guztiekikoa izanik (LPLren 177.1 art.). Prozesu horretan Fiskaltzak
parte hartzen du (LPLren 175.3 art.) eta langilearen sindikatuari edo
ordezkagaitasun nagusia duen beste edozeini laguntzaile moduan
agertzen uzten zaio (LPLren 175.2 art.). Prozesuaren objektua askatasun
sindikalaren urraketa ezagutzera mugatzen da, eta beste izaera bateko
edo askatasun sindikalaren babesa ez den bestelako oinarririk duen uzi
berarekin metatzea ezinezkoa da (LPLren 176. art.). Magistratuak prozesu horrekin bat izapidetu behar ez diren demandak ez ditu onartuko, eta
demandatzaileari bide egokia adieraziko dio (LPLren 177.4 art.), baita
enpresaburu-demandatuari dagokio frogaren zama ere (LPLren 179.2
art.). Aipatutako guztiak politikoki eta sozialki oso garrantzitsuak diren
gatazkak ebazten dituen prozesu-aldaera bat bermez hornitzen duten
elementuak dira.
m. Helegiteak aurreikustetik eratortzen diren bermeak:
• Akatsa gizatiarra dela eta epaileek beti beren erabakiekin asmatzerik ez
dutela kontuan hartuz, izaera debolutibodun helegiteak aurreikustea, eta
kexa-helegitearen bitartez bermatzea, epaiketako alderdientzat berme
handia da epai bidezko babes eraginkorra lortzeko bidean.
• 150 edo 300 euroko gordailuak eta kondenaren zenbateko likidoaren
kontsignazioak, helegite bereziak jartzeko ezinbesteko betekizuna
(LPLren 227 eta 228. art.), atzeratzea helburutzat duten oinarririk
gabeko helegiteak zailtzen dituzte.
• Errekurritzeko abokatuaren languntza izateko betebeharra (LPLren 229.
eta 230. art.) alderdientzat berme bat da, prozesuaren fase konplexuagoan zuzenbidean aditua den profesional baten babesa baitute.
• Helegiteen izaera bereziaren ondorioz, eta segurtasun juridikoa babesteko, arau orokor legez, alderdiek ezin dute haietan dokumenturik ezta
jardunetan agertzen ez den egitaterik ere aurkeztu (LPLren 231.1 art.).
• Erregutze-helegitearen prestaketan, haren iragarpenean gizarte-epaitegiko magistratuak konpongarriak diren akatsak edo ahazteak atzematen
baditu, gehienez 5 egun emango ditu zuzentzeko (LPLren 193.3 eta 195.
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art.). Justizia Auzitegi Nagusiak ere 8 egun emango ditu konpongarriak
diren akatsak eta ahazteak zuzentzeko (LPLren 197. art.). Justizia Auzitegi Nagusiak helegitea onartzen ez badu eta funtsean berdinak diren
kasuetan beste errekurtso batzuk edukiari dagokionez ezetsi baditu,
errekurtsogileari entzungo dio (LPLren 198.1 art.).
• Kasazio arrunteko helegitearen prestaketan, Justizia Auzitegi Nagusiak
edo Auzitegi Nazionalak errekurtsogileari gehienez 10 eguneko epea
emango dio konpongarriak diren akatsak eta ahazteak zuzentzeko (LPLren
207.3 art.). Gainera, Auzitegi Gorenaren aurreko izapidetzean, doako
justiziarako eskubidea duten langileek ez dute agertzeko zamarik (LPLren
208.2 art.). Bestalde, Auzitegi Gorenak berak ere akats eta ahazte konpongarriak konpontzeko 10 egun ematen ditu gehienez (LPLren 209. art.).
Auzitegi Gorenak helegitea onartzen ez badu, errekurtsogileari eta Fiskaltzari entzungo die (LPLren 211. art.). Auzitegi Gorenak helegitea
onartzen badu, Fiskaltzari entzungo dio (LPLren 212.2 art.).
• Doktrina bateratzeko kasazio-helegitean Fiskaltzak parte hartzen du
(LPLren 218 eta 224. art.). Era berean, Justizia Auzitegi Nagusiak haren
prestaketan akatsen bat edo ahazteren bat atzematen badu, zuzentzeko
agindua emango du (LPLren 220. art.). Eskaera bera egiten du Auzitegi
Gorenak tarteratze-idazkian konpongarria den akats edo ahazte bat
atzematen badu (LPLren 222. art.). Helegitea ez onartu aurretik Auzitegi
Goreneko Gizarte-aretoak errekurtsogileari eta Fiskaltzari entzungo die
(LPLren 223.1 art.).
• Berrikuspen-helegitearen arauketak (LPLren 86.3 eta 234. art.) bide
jurisdikzionalean justizia materialaren lorpena bermatzen du.
• Demandatu errebeldeari entzuteak (LPLren 183. art.) berari egotzi ezin
zaizkion arrazoiengatik prozesuan parte hartu ezin izan zuen demandatuaren babes-gabezia ekiditen du.
n. Babes exekutiboaren arauketatik eratortzen diren berme zehatzak:
• Zordun beraren kontra diru kantitate bat lortzeko helburuarekin hainbat
uzi betearazle egikaritzen badira, eta zordun edo zordunen ondasunak
betearazten diren kreditu guztiak ordaintzeko nahikoa ez diren zantzuak
badaude eta uzi guztiak epaitegi berean jarri badira, magistratuak,
ofizioz, haien metaketa aginduko du (LPLren 37.1 art.). Lan-prozesuaren babes-xedearen beste isla bat da.
• Diruzko premiamendua eta hertsapen-izuna betearazpenak helburua
betetzeko tresnak dira (LPLren 239.2 eta 3 art.).
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• Aurkaratu ez diren sententzia baten pronuntziamenduak betearazteko
aukerak (zatikako betearazpena) (LPLren 240. art.) epai bidezko babes
eraginkorrerako eskubidearen asetze bizkorra ekartzen du.
• Lan-prozesuak duen babes-xedearekin bat, betearazitako betebeharraren
berehalako betetzeak gainerako langileei ekarriko lizkiekeen kalteak
betearazleari haren ez betetzetik eratorritakoak baino askoz handiagoak
balira, magistratu betearazleak, interesatuei entzun ondoren eta berak
ezarritako baldintzetan, betetzea atzeratzea erabaki dezake beharrezko
denboran (LPLren 243.1 art.). Zuzenean langile betearazlearentzat baino
gehiago, gainerako lankideentzat eta ugazabarentzat berarentzat ere
aurreikusten den berme bat da.
• Magistratu betearazleari, normalean kasuaz lehen auzialdian arduratu
zenari (LPLren 235.2 art.), hilabetez —salbuespen bezala, bi hilabetez— konpontzen oso zailak izan daitezkeen kalteak sor ditzaketen
betearazpen-egintzak esekitzeko ahalmena aintzatesten zaio. Ahalmen
bera du organo betearazlearen ebazpenen kontra jarritako helegiteak
ezagutzeko eskumena duen organoak prozesua izapidetzen den bitartean
(LPLren 244.2 art.).
• Langilearen aldeko sententziek aintzatetsitako eskubideen gainean
transakzionatzea edo uko egitea debekatzeak (LPLren 245. art.) langileak kanpoko presioetatik babestu nahi ditu.
• Betearazia, organo jurisdikzionalaren errekerimenduz, bere ondasun eta
eskubideen gainean adierazpenak egitera behartuta dago, bere erantzunak bermatzeko beharrezkoa den zehaztapenarekin (LPLren 247. art.).
• Diruzko betearazpenean, betearazpena agintzen duten autoak eta enbargoak agintzen dituzten gainerako ebazpenak enpresa zorduneko langileen
ordezkariei jakinarazten zaizkie epaiketan agertu ahal izateko (LPLren
250. art.).
• Organo jurisdikzionalak enbargoa bermatzeko beharrezko neurriak hartzen ditu. Enbargatutako ondasunak higiezinak edo erregistro publikoetan inskribagarriak badira, magistratuak inskribatzeko aginduko du
(LPLren 253. art.). Enbargatutako ondasunen eta eskubideen izaera kontuan hartuta, administrazio edo esku-hartze judizial bat eratzea agindu
dezake (LPLren 254. art.).
• Berrenbargoaren kasuan, organo jurisdikzionalak haren eraginkortasunerako beharrezkoak diren neurriak hartzen ditu (LPLren 256. art.).
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• Diruzko zenbatekoa ordaintzea agintzen duten kondenazko sententzien
behin-behineko betearazpenean, aurkaratutako sententzia ezeztatzen
bada eta langileak zor den kantitatea osorik edo zati batean ordaindu
behar badu, zenbateko hori enpresaburuari edo estatuari eman behar
dizkio (LPLren 290. art.). Ez badu ordaintzen, kobratzeko betearazpena
hasiko da, baina horrek langile zordunari kalte handia sorrarazten badio,
magistratuak urte batera arteko luzapena eman diezaioke, betearazpena
betetzen dela bermatzeko behar diren neurriak hartu ondoren betiere
(LPLren 291. art.).
o. Kautelazko babesa arautzetik eratortzen diren bermeak:
• Kautelazko babesak berak ere, prebentziozko enbargoaren bitartez (LPLren
79. art.) edo askatasun sindikaleko eskubidearen babeserako aurreikusitako prozesu-aldaeran aurkaraturiko egintzaren efektuak geldieran
utziz (LPLren 178.1 art.), herritarrei epai bidezko babes eraginkorra
jasotzea bermatzen die.
10.6.4. Alderdien parte-hartzea lan-gatazkaren ebazpenean
Bistakoa da lan-prozesuko alderdiek haren garapenean parte hartzen dutela.
Epailea erpinean dela, haiek eta epaileak eratzen duten hirukia da lan-prozesua.
Hainbat alditan esan den bezala, lan-prozesuan alderdiak magistratuaren eskutik
dabiltza, eta haien parte-hartzearen ezaugarri nagusia da aurreikusita egotea;
ondorioz, alderdiek bakarrik legeak esandakoa egin dezakete. Beraz, aski argi erakutsi den legez, malgutasuna lan-prozesuaren ezaugarria da. Hala ere, badira lanprozesuan alderdiek duten parte-hartzea eskasa dela uste dutenak, eta bide jurisdikzionalak gatazkarekiko alderdien kontrolik eza daramala azpimarratzen dutenak530. Hein handi batean ulertzen da kritika hori, ezin baita ukatu —bide jurisdikzionalaren eta magistratuek egikaritzen duten jurisdikzio ahalaren ezaugarria
delako— lan-jurisdikzioari bukaera ematen dion ebazpen judiziala magistratu
baten edo gehiagoren fruitu esklusiboa dela. Horren gainean, argi geratu da bide
horren aginduzko eta hertsapenezko izaera. Baina horrek ezin gaitzake baldintza,
xedapen-printzipioaren eremuan, lan-prozesuan, horren jabeak alderdiak direla
aintzatesteko. Haiek erabakitzen dute noiz eta nola sartu prozesuan, eta noiz eta
530. Horrela, Fuller, L. L.-k, “The forms and limits of adjudication”, ZZAA (Ed. Freeman, M.),
Alternative Dispute Resolution, Darmouth, Sidney, 1995, 17. or., lan-prozesuan alderdiek duten partehartze eskasa azpimarratzen du, eta alegazioak eta frogak aurkeztera mugatzen direla esten du («If as
in adjudication, the only mode of participation consists in the opportunity to present proofs and arguments»). Antzean, Cheung, S. O., “Critical factors affecting the use of alternative dispute resolution
processes in construction”, International Journal of Project Management, 1999/3 zk. Gure inguruan,
guztiengatik, Durán López, F., “Medios de solución no jurisdiccionales de los conflictos laborales: el
arbitraje”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1990/41 zk. eta Martínez de Murguía, B.,
Mediación y resolución de conflictos. Una guía introductoria, Paidós, Bartzelona, 1999, 36. or.
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nola atera handik, LPLk aurreikusten dituen bi adiskidetzeetako edozeinetan lortutako akordio batekin, uko egitearekin, atzera egitearekin edo amore-emate batekin, edo prozesuari bukaera ematen dion epailearen ebazpen batekin. Horrenbestez, ezin uka daiteke alderdien parte-hartzea lan-prozesuan, nahiz eta egia esan
parte-hartze hori legeak zehaztutako eremu baten barnean eta aukerekin ematen
dela (eta ez edozelan). Beraz, askatasuna bai, baina askatasun arautua dute
alderdiek lan-prozesuan parte hartzeko orduan.
10.6.5. Hirugarrenen eskubideen errespetua eta babesa
Bide jurisdikzionalak osotoro errespetatzen ditu prozesutik kanpoko pertsonen, hirugarrenen alegia, eskubideak. Horrela, EK-k herritar guztiei aintzatesten
dien justiziarekin kolaboratzeko betebeharraren zehaztapen legez (EKren 118.
art.), lan-prozesuan ere, magistratuek hala eskatzen dienean, herritar guztiek
justiziarekin kolaboratzeko betebeharra dute531. Gainera, hirugarren bati jarduera
jurisdikzionalaren ondorioz ekonomikoki balora daitekeen kalte bat sortzen bazaio,
kasuaz arduratzen ari den epaitegi edo auzitegiaren aurrean kalte-ordaina eskatzeko eskubidea aintzatesten zaio (LPLren 75.3 art.).
Gainera, eta jada aztertua den legez, betearazpen-fasean eskubide hobearen
hirugarrengotza (LPLren 273. art.) eta jabetza-hirugarrengotza (LPLren 258. art.)
arautzen dira, biak zuzenean prozesuko alderdi ez diren hirugarrenen eskubideak
babestera zuzenduak.
10.7. LAN-BIDE JURISDIKZIONALAREN ERAGINKORTASUNA
10.7.1. Sarrera
Puntu honetan bide jurisdikzionalaren eraginkortasuna baloratuko da: langatazka konpontzeko edo ebazteko lanean, eraginkorra al da jurisdikzioa? Galdera
horri erantzun bat eman nahi zaio. Zalantzarik gabe, egun pil-pilean dagoen gai bat
da. Sistema jurisdikzionalaren eraginkortasunaren aldeko edo kontrako argudioak
aurkeztu aurretik, eraginkortasun prozesala zelan ulertzen den azaldu behar da,
betiere kontuan hartuta jurisdikzioaren eta prozesuaren eraginkortasunaz galdetzean, azken finean, Botere Judizialaren eraginkortasunaz mintzo garela532, eta

531. LPLren 75.2 artikuluak hirugarrenek alderdien eskubideak eta ebazpen judizialen eraginkortasuna bermatzeko magistratuak hala eskatzen dietenean bete beharreko betebeharrak ditu mintzagai.
532. Horrela aintzatesten dute Montero Aroca, J., Gómez Colomer, J. L., Montón Redondo, A.,
Barona Vilar, S.-k, Derecho jurisdiccional I. Parte general, op.cit., 26. or. Velasco Núñez, E.-ren
esanetan, “El coste de la justicia en Catalunya”, Cuadernos de Derecho Judicial, 2001/15 zk., «Justiziaren eraginkortasunaz gogoeta egitea gure zuzenbidezko estatu sozial eta demokratikoaren eremuan
“justizia egitearen” balioaren garrantzi soziala hura ordaintzeko aukerekin konbinatzea da».
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«eraginkortasun prozesalak eta herritarraren bermeak beti arauketa prozesal ororen
oinarrizko printzipio izan behar dutela»533.
Eraginkortasunaren kontzeptuak jatorri ekonomikoa izanik, ezinbestekoa da
parametro ekonomikoak erabiliz definitzea. Horregatik, eraginkortasun prozesala
efizientziarekin parekatuta ulertzen da, hau da, ahalik eta emaitza (onura, mozkin)
hoberena lortzea, horretarako gasturik txikiena eginez. Beraz, bi dira kontuan izan
beharreko irizpideak: batetik, onura edo mozkina, prozesuan haren emaitzan mamitzen dena, hau da, auzitegiak gatazkari bukaera emateko ematen duen ebazpenean, eta bestetik, haren kostua, hura lortzeko ordaindu beharrekoa. Biak banatuta
aztertuko dira534. Edozein kasutan, eta bi elementuok aztertu aurretik, haiek
533. Hitzez hitz Martínez Emperador, R., “Hacia una reforma de los recursos de suplicación y
casación (1)”, op.cit. Antzean, Lorca Navarrete, A. M., El problema de la Administración de Justicia
en España, Instituto Vasco de Derecho Procesal, Erandio, 1989, 17. or. Zalantza gabe, eragikortasunaren kontuak asko arduratu ditu zuzenbide jurisdikzionaleko adituak. Aurreko PZLren ehun
urteurrena ospatzeko adituok gai honi buruz lan bat argitzea erabakitzeak erakusten du ardura hau.
Lana, ZZAA (Ed. Ramos Méndez, F.), Para un proceso civil eficaz, Universidad Autónoma de
Barcelona, Bartzelona, 1982, da, hain zuzen ere.
534. Antzeko terminoetan, del Rey Guanter, S., La resolución extrajudicial de conflictos colectivos laborales, op.cit., 23. eta 24. or. Doktrinan prozesuaren eraginkortasunaren hainbat definizio
aurkitzen dira, proposatutakoarekin gehiago edo gutxiago lotuta. Horrela, Gimeno Sendra, V.-k,
“Causas históricas de la ineficacia de la justicia”, Revista de Derecho Procesal, 2/1987 zk., egungo
gizartean eta gorengo auzitegiek emandako jurisprudentziarekin bat —Kontituzionalaz, Gorenaz eta
Giza Eskubideen Europarraz mintzo da— Justizia Administrazio bat eraginkorra da hiru baldintza
betetzen direnean: akzio- eta defentsa-eskubideen egikaritze askea, gatazka arrazoizko epean (beharrezko atzerapenik gabe) organo independente batek kasuan kasuko zuzenbide materiala aplikatuz
ebaztea, eta hori guztia kostu gutxienarekin epai bidezko babes eraginkorra posible egiten duten
prozesuen bitartez egitea. Antzean, López-Fragoso Álvarez, T., “La falta de medios materiales y personales en la Administración de Justicia”, op.cit. Aipatutako bi egileek eragikortasuna hiru elementutan mamitzen dute (bizkortasuna, ekonomia eta justizia), batera mugatzen direnak: ekonomia.
Emaitza ekonomiko bat, organo jurisdikzional batetik datorrenean, bizkorra, merkea eta justua dena
da. Elementu horietan, kostuetan eta emaitzan sakontzean egingo da indar. Bestalde, beste egile
batzuek eraginkortasuna bizkortasunarekin bakarrik ezkontzen dute. Horrela, guztiengatik, Jimeno
Bulnes, M., “Las dilaciones indebidas y el secretario judicial”, Justicia, 2000/2 zk. eta Gómez
Santamaría, M. A., “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas como derecho fundamental”,
op.cit. Beste egile batzuek eraginkortasuna babes exekutiboarekin lotzen dute, eta eraginkortasuna
neurtzeko bi elementu daudela aldarrikatzen dute, betearazpenean organo jurisdikzionalak dituen
ahalmenak eta sententzien derrigorrezko betetze-indizea. Iritzi horretakoak dira, askoren artean,
Andino Axpe, L. F., Ejecución en el orden jurisdiccional social, op.cit., XVII or. eta Rodríguez Escanciano, S., Deficiencias del proceso social y claves para su reforma, op.cit., 157. or. Aurreko
irizpide guztiak uztartzen ditu, Gómez de Liaño, F.-k, Introducción al Derecho Procesal (Abogacía y
Proceso), op.cit., 236. or., eraginkortasunaren printzipioa aplikatuz «prozesuak emaitza erabilgarri
bat, herritarrari benetako konponbide bat ematen diona, sortu zuen eskari sozialari erantzun egoki bat
ematen diona» izan behar duela idazten du, betiere «arrazoizko iraupen batekin, eskuragarria den kostu batekin eta ebazpenak betetzeko edo betearazteko erraztasunarekin». Azkenik, Toharia, J. J.-rekin,
Opinión pública y justicia. La imagen de la justicia en la sociedad española, op.cit., 9. eta 48. or.,
justizia-sistema baten neurketa era arrazional eta objektiboan egitea arazo konplexua dela onartu
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baloratzeko baldintza bezala, esan beharra dago doktrinaren gehiengoaren ustez
—eta egileak ados daude— lan-gatazka ebazteko sistema jurisdikzionala sistema
eraginkorra dela535. Egiaztatu egingo da ondoren froga bidez.
10.7.2. Jurisdikzioaren kostua
10.7.2.1. Sarrera
Jurisdikzioak kostu bat du. Herritar batek prozesu edo auzi bati hasiera ematea erabakitzen duenean, badaki gastu batzuk dakartzala. Hemen ez da dirua
bakarrik aipagai (abokatuen ordainketa, prokuradoreena, gordailuak, kontsignazioak…). Esfortzuak, neke fisiko eta emozionala, denbora… gastu ere badira536.
Baina jurisdikzioa ez du bakarrik herritarrak ordaintzen. Jurisdikzioa zerbitzu
publiko gisa, estatuak ematen duen prestazio publiko gisa, gizarte osoak ordaintzen du. Herritarrek ez dute tasa judizialik ordaintzen jasotzen duten zerbitzuaren
behar da, oraindik unibertsalki onartua den erantzun bakar bat ez duena. Hala ere, egile honek justizia
on bat adierazten duten ezaugarriak 6 direla esaten du: inpartzialitatea, independentzia, erantzukizuna, eskuduntza, sartzeko erraztasuna eta eraginkortasuna. Egile horrek aipatutako ezaugarri guztiak
bakar batean biltzen dira, berak azkeneko aipatzen duenean, eraginkortasunean hain zuzen ere.
535. Iritzi honetakoak dira, aipa litezkeen guztien artean, Martínez Emperador, R., “Medios
autónomos de solución y proceso judicial”, ZZAA, Solución extrajudicial de conflictos laborales,
Consejo Económico y Social, Madril, 1985, 89. or.; Luelmo Millán, M. A., Rabanal Carbajo, P., Los
principios inspiradores del proceso laboral, op.cit., 77. or.; Álvarez Sacristán, I., La justicia y su eficacia. De la constitución al proceso, Colex, Madril, 1999, 32. or.; Del Rey Guanter, S., La resolución
extrajudicial de los conflictos colectivos laborales, op.cit., 20. or.; Piqueras Piqueras, C., El acuerdo
sobre solución extrajudicial de conflictos: una reflexión sobre su naturaleza y eficacia, ibidem,
Madril, 1998, 19. or.; Cruz Villalón, J., “El arbitraje laboral”, ZZAA (Koor. Ojeda Avilés, A.), El
arbitraje laboral. Los acuerdos de empresa. IV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, Tecnos, Madril, 1996, 20. or.; Alfonso Mellado, C. L., Pedrajas Moreno, A., Sala
Franco, T., “La solución de los conflictos colectivos jurídicos en el acuerdo valenciano sobre
solución de conflictos laborales: un arbitraje cuasi-obligatorio”, ZZAA (Koor. Ojeda Avilés, A.), El
arbitraje laboral. Los acuerdos de empresa…, op.cit., 99. or.; González del Rey Rodríguez, I., “Los
procedimientos de solución de conflictos laborales en el VIII Convenio General de la Industria
Química”, op.cit.; Muñoz Campos, J., “A vueltas con el arbitraje laboral”, Revista de Trabajo,
1985/77 zk. eta Santor Salcedo, H., “La solución extrajudicial de conflictos de trabajo en Aragón”,
Relaciones Laborales, 2002/2 zk.
536. Bide jurisdikzionalak berekin dakartzan itzelezko neke, tentsio eta antsietatea azpimarratzen
ditu, Dupuis, J. C.-k, Mediación y conciliación, 2. arg., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, 14. or.
Energia-kontsumoa askotan gastu ekonomikoa baino askoz handiagoa dela azpimarratzen du Henry,
J. F.-k, “Alternative Dispute Resolution for executive lawsuits”, The Corporate Board, 1996ko
urtarrila-otsaileko zk. Antzean, Griffin Ellis, L., “Opportunities and obstacles in Alternative Dispute
Resolution Techniques”, The CPA Journal, 1996ko otsaileko zk. «Espiritu» gastuaz mintzo da,
Ordeig Fos, J. M., “Una dislocación en el proceso laboral: la nueva ley de asistencia jurídica
gratuita”, op.cit., gastu hori ordaintzeko «kostu moral» batzuk jarri beharko liratekeela azpimarratuz.
Ekonomikoak ez diren kostuez mintzo da, baita ere, Pastor Prieto, S., ¡Ah de la justicia! Política
judicial y económica, Civitas, Madril, 1993, 122. or.
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truke, baina epaileak eta magistratuak, laguntzaileak, Fiskaltza, eraikuntza judizialen mantenua, haien lanabesak… diru publikoarekin ordaintzen dira. Guztia herritarra gehiago edo gutxiago asetzen duen ebazpen judizial baten truke. Hurrengo
lerroetan lehendabizi jurisdikzioaren kostuan sakonduko da eta diru-kostua eta
denborazko kostua desberdinduko dira; azkenik, denborak berak ere prezio bat
duela jakinik, gastu jurisdikzionalaren bi alderdiak, norbanakoarena eta gizartearena, desberdinduko dira. Ekonomikoak ez diren jurisdikzioaren beste kostu batzuk
—hobeto, oso era zailean ekonomiko bihur daitezkeenak— edo fisikoak edo
psikologikoak (artegatasuna, tentsioa, antsietatea, segurtasunik eza…) badirela ere
jakin arren, ez da haietan sakonduko, eta haien azterketa zuzenbidetik at aritzen
diren beste aditu batzuen esku utziko da. Geroago, lan-jurisdikzioa benetan
eraginkorra ote den eta esfortzu hori guztia erabaki egoki batekin, auziko alderdiak
asetzen dituen ebazpen batekin alegia, orekatuta geratzen den frogatuko da.
10.7.2.2. Auzilariek eta gizarteak aurre egin beharreko kostu ekonomikoa
Kostu psikologikoak alde batera utziz, oro har, lan-bide jurisdikzionala eta
lan-prozesua merkea da auzilarientzat. Ondoren frogatuko da. Jurisdikzioaren
zerbitzu publikoa doakoa da, eta herritarrek jurisdikzioaren gradu guztietan magistratuek ematen dizkieten zerbitzuengatik ez dute euro bat bera ere ordaintzen537.
Ezin daiteke ahaz, gainera, helegiteetan izan ezik, oro har, abokatu edo prokuradorearen parte-hartzea ez dela beharrezkoa, beraz, gastu hau ere ez dago. Edozein
kasutan, eta zuzenbidean aditua den pertsona baten laguntza behar duena langilea
den orotan, haren soldata estatuak ordainduko du langileei langile izate hutsagatik
aintzatesten zaien doako laguntza juridikorako eskubidearen aplikaziopean. Ez da
gauza bera gertatzen enpresaburuen abokatuetatik eta prokuradoreetatik eratorritako
gastuekin, berariaz doako laguntza juridikorako eskubidea aintzatesten zaienean
salbu538.
537. Datu hau azpimarratzen du Martín Valverde, A.-k, “Sistema judicial y jurisdicción laboral
(un ensayo de derecho comparado)”, ZZAA, El proceso laboral. Estudios en homenaje al Profesor
Luis Enrique de la Villa Gil, op.cit., 579. or. Zentzu berean, Barrio Calle, M. A., “Incidencia en el
procedimiento laboral de la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita”, op.cit. eta del Rey Guanter,
S., “Los medios extrajudiciales de solución de conflictos colectivos”, op.cit.
538. Doktrinak doako justiziarako eskubidearen gainezkatze subjektiboa kritikatzen du, abusuzko
egoera batzuk sortzen edo errazten dituelako, eskubidea langile izatearekin lotzean, askotan doakotasunak ez baitio erantzuten baliabiderik ezari. Pentsatu beharra dago goi-zuzendarietan, edo itzeleko
soldatak dituzten langile espezializatuetan. Kasu horietan, estatuak abokatu edo prokuradore bat
ordaintzen dio baliabide nahikoa duen langileari. Fenomeno horrek auziak gehitzen ditu —gasturik
ezean, jendea besterik gabe auzitara joaten delako— eta lan-prozesuaren babes-xedearen kontra doa.
Horrela, Cachón Villar, P., Desdentado Bonete, A., Reforma y crisis del proceso social (1994-1996).
Los problemas de aplicación de las últimas reformas procesales: jurisdicción, procesos especiales y
sistemas..., op.cit., 22. eta 31. or., Rodríguez Escanciano, S., “El sistema de recursos en el orden
social de la jurisdicción: breve apunte de problemas”, op.cit. eta Aguilera Izquierdo, R., Proceso
laboral y proceso civil: convergencias y divergencias, op.cit., 83. eta 84. or. Egungo araudiaren
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Ez da bestelako gasturik eratortzen epaibidera joatetik, epaitegira joateko
garraio-gastuak eta langileak eta enpresaburuak epaiketara joatearren galtzen edo
irabazteari uzten dioten zenbatekoa salbu539. Edozein kasutan, argi eta garbi geratu
behar du LPLk alderdientzat —normalean, ugazabarentzat— aurreikusten dituen
bestelako gastuek bakarrik eragiten dietela prozesuan era ez zuzenean aritzeagatik540. Beraz, egia da epaibidera sartzea juridikoki errazteaz gainera, ekonomikoki
defentsan, duela urte asko Gómez Colomer, J. L.-k, El beneficio de la pobreza. (La solución española al problema del acceso gratuito a la justicia), Bosch, Bartzelona, 1982, 41. or., esan zituen hitzak
gogoratu behar dira: «Eskubide hau ez zaie aintzatesten bizitzeko nahikoa ez dutenei (…) pobrezia ez
da miseria. Pobrearen kontzeptua legala da». Antzean, Romero de Bustillo, S., “Desarrollo de la
justicia gratuita en el orden jurisdiccional social”, Actualidad Laboral, 1995/44 zk. Azkenik, nahiz
eta langileek ofiziozko abokatu baterako eskubidea izan, praktikan pribatu bat edo beren konfiantzazko bat ordaintzen dutela nabarmendu behar da. Horrela, azpimarratzen du Tárraga Póveda, J.-k, “El
pacto de cuota litis en el proceso laboral”, Aranzadi Social, 2003/9 zk., eta «gizarte-ordenan ofiziozko txandaren porrotaz» mintzo da. Antzean, Molero Manglano, C., La demanda laboral, op.cit.,
75., 76. eta 248. or.
539. LPLren esanetan, sententziak enpresaburua kondenatzen badu, enpresaburua beharturik
egongo da bere kabuz agertu den demandatzaileari epaitegi edo auzitegian adikisdetze- eta epaiketaekitaldiak egin diren egunetako soldata, eta dagokion organoaren aurrean aurretiazko adiskidetzea
egin denekoa, egin bada, ordaintzera (LPLren 101. art.). Beraz, langileak epaileak bere uzia onartzea
lortzen badu, zentzu horretan ere gasturik ez du izango. Horren harira, Pastor Prieto, S., Vargas Pérez,
C.-k, “El coste de la justicia: datos y un poco de análisis”, Cuadernos de Derecho Judicial, 2001/15
zk., justiziaren hiru kostu desberdintzen ditu: gastu publikoa, herritarrak justiziara sartzeko egin
beharreko kostu pribatua, eta justiziaren funtzionamendu txarraren ondorioz sortzen diren kostu edo
kalte ezkutuak.
540. Horrela, kostuen kondena ezar dakioke 600 eurora arte, zioak emanik, fede gaiztoz edo ausarkeria nabermenez jokatu duen auzilariari. Gainera zenbateko horri, lehen auzialdian kondenatua
enpresaburua bada, bi alderdien abokatuen zerbitsu-sariak gehitu beharko zaizkio (LPLren 97.3 art.).
Aurreko xedapenaren zehaztapen bezala, alderdi bat, justifikazio gabe, adiskidetzera aurkezten ez
bada, epaile edo auzitegiak isun bera ezarriko du sententzia, funtsean, adiskidetze-orrian adierazitako
uziarekin bat badator (LPLren 66.3 art.). Era berean, kostuen kondena helegiteetan 600 eurora artekoa izan daiteke erregutze-helegitean eta 900 eurora artekoa, kasaziokoan (LPLren 233. art.), salbuespen batekin: nahiz eta aretoak, oro har, kostuen ordainketa agindu diezaiokeen ausarkeriaz aritu
den alderdiari, gatazka kolektiboko prozesuetan alderdi bakoitzak sortutako kostuei aurre egin beharko
die (LPLren 233. art.). Era berean, gogora ekarri behar dira enpresaburuei soilik —doako justiziarako
eskubidea dutenean izan ezik— helegiteko gordailu gisa ordaintzea dagokien zenbatekoak, 150 euro
erregutzean eta 300 kasazioan eta berrikuspenean (LPLren 227. eta 234. art.) eta zenbateko bat ordaintzera kondenatzen duen sententzia errekurritzean egin beharreko zenbateko horren kontsignazioa
(LPLren 228. art.), eta bi kasuetan zenbatekoak helegiteen emaitzaren pentsura geratzen dira. Horien
gainean, Alemany Zaragoza, E.-k, La sentencia en el proceso laboral, op.cit., 12. or., enpresaburu
errekurtsogileak egin beharreko kontsignazio ekonomikoak Konstituzioaren kontrakoak direla uste
du, ez bakarrik, alderdi bati bakarrik eskatzean suposatzen duten diskriminazioagatik, baizik eta baita
ere enpresa txikientzat, helegiteok jartzeko dirurik ez dutenentzat, epai bidezko babes eraginkorra
lortzeko oztopoa direlako. Gainera, eta helegite-bidean, helegitea atzeratzeko helburu bakarrarekin
jarri dela egiaztatuz, magistratuak, jakina den bezala, 900 eurora arteko isun bat ezar diezaioke errekurtsogileari (LPLren 223.2 eta 3 art.). Azkenik, ezin daitezke ahaztu bide exekutiboan aurreikusten
diren diruzko premiamenduak (LPLren 239.2 art.).
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ere errazten dela541.
Guztiz desberdina da ikuspuntu soziala. Jurisdikzioa gizartearentzat garestia
da eta ondorioz zergadun guztiontzat ere, zergen bidez ordaintzen den diru zati
handi bat justiziari dagokion aurrekontu-partida asetzera bideratzen baita. Justizia
Administrazioaren zerbitzu publikoak kostu zuzen oso handiak ditu (langileak,
materialak, eraikuntzak, zerbitzuak…), eta haiei akats judizialen edo Justizia
Administrazioaren funtzionamendu anormalaren ondorioz (EKren 121. art.) sortutako kalteak ordaintzera zuzendutako kalte-ordainen zenbatekoa gehitu behar
zaie542. Horregatik da hain garrantzitsua lan-prozesuaren eraginkortasuna baloratzea, haren kostuen eta mozkinen arteko oreka edo desoreka egiaztatzea. Eta lan
hori gizarte osoaren ikuspuntutik egin behar da, hau da, gizarte-parametroekin bat
eta ez norbanakoen edo gatazkan diharduten alderdien ikuspuntutik. Elementu
makroekonomikoei eta ez etxe zehatzetako ekonomiei so egin behar zaie. Ez bakarrik gizarte-kostuak banakako edo alderdien kostuak baino milaka aldiz handiagoak direlako, baizik eta jurisdikziotik eratorritako mozkinak edo irabaziak, zuzenbidezko estatu demokratiko eta sozial batean alderdientzat baino gizartearentzat
askoz handiagoak direlako. Izan ere, alderdiek gatazka bati bukaera ematea lortzen
badute, beraien arteko harreman juridikora normaltasuna ekarriz, laneko bake
zehatz horrek gizarte osoari onura egiten dion gizarte-bakea elikatzen baitu. Era
541. Bide jurisdikzionalera sartzeko erraztasun «juridiko eta ekonomikoa» azpimarratzen dute
Martín Valverde, A.-k, “Jurisdicción social y tutela judicial efectiva”, op.cit.; Andino Axpe, L. F.-k,
“El principio de justicia gratuita y los gastos procesales en el procedimiento laboral”, Actualidad
Laboral, 1991/38 zk. eta Romero de Bustillo, S.-k, “Desarrollo de la justicia gratuita en el orden
jurisdiccional social”, op.cit.
542. Datuek arrazoia ematen dute. Eman daitezkeen guztien artetik, gastuak estatuaren eta autonomia-erkidegoen artean, beren eskuduntzekin bat, banatzen direla kontuan hartuz, batekin geratzen
da egilea. Iustel: Todo el Derecho en Internet (www.iustel.com), 2006-X-2 zenbakian irakur daiteke,
«Justizia Ministerioak bere aurrekontuak % 10,5 igotzen ditu» izenburupean, 2007. urtean gobernuak
justiziara 1.411,84 milioi euro bideratu zituela. Argi gera bedi, urtero, epaitegietara bideratutako diru
kopurua gehitzen ari dela. Horrela aintzatesten dute Lesmes Serrano, C.-k, “La reforma de la Administración de justicia en los presupuestos generales del Estado de 2003”, Presupuesto y gasto público,
2003/31 zk. eta López Guerra, L.-k, “Líneas básicas de la política presupuestaria para la política de
Justicia en 2005”, Presupuesto y gasto público, 2005/38 zk. Autonomia-erkidegoek ere diru asko
eskaintzen diote bide jurisdikzioanalari. Adibidez, Andaluziako kasuan zenbakiak jasotzen ditu,
Bendala García, R.-k, “Gasto en justicia en Andalucía”, Cuadernos de Derecho Judicial, 2001/15 zk.;
Galiziaren gainean, Carabel Pedreira, M.R.-k, “El coste de la justicia en Galicia”, Cuadernos de Derecho Judicial, 2001/15 zk.; Kanariei buruz, Iglesias Machado, S.-k, “El coste de la justicia en
canarias”, Cuadernos de Derecho Judicial, 2001/15 zk.; Euskal Autonomia Erkidegoari buruz, De
Miguel Herrán, I.-k, “El coste de la justicia en el País Vasco”, Cuadernos de Derecho Judicial,
2001/15 zk., eta Kataluniaren gainean, Palau i Marginet, A.-k, “El coste de la justicia en Catalunya”,
Cuadernos de Derecho Judicial, 2001/15 zk. Guztiek duela 5 bat urteko datuak jasotzen dituzte,
baina oso esanguratsuak dira. Jurisdikzioaren kostuen gainean, Díez-Picazo Ponce de León, L.-k uste
du, “Carestía de proceso”, Díez-Picazo, L., García de Enterria, E., Gullón Ballesteros, A., Sainz de
Robles, F., Reflexiones sobre la Justicia en España, op.cit., 25. or., jurisdikzioa zerbitzu publiko bat
den heinean ezin zaizkiola eraginkortasun hutseko irizpideak aplikatu.
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berean, ezin dira ahaztu lan-gatazkaren ebazpen jurisdikzionalak gizarteari ekartzen dizkion bestelako onurak, batez ere, lan-ordenamendu juridikoaren argitzea
eta interpretazioa, eta horren ondoriozko segurtasun juridikoa eta antzeko etorkizuneko gatazkak ekiditea, horrek dakarren aurreztearekin543. Noski, esandakoak ez
ditu eragozten kasuan kasuko azterketak, hau da, lan-gatazka bakoitzean eta haren
protagonistak diren langile eta ugazaba zehatzen gainean egindakoak.
10.7.2.3. Denbora-faktoreari aipamen berezia
Denbora gatazken ebazpenean arreta berezia merezi duen elementua da.
Denbora ez da bakarrik dirua544. Justizia egikaritzean, denbora, sinesgarritasuna,
konfiantza eta segurtasuna da. Denbora segurtasun juridikoa da545. Beraz, denbora
justizia dela esatea egokia da. Zehazki, denbora justiziaren kalitatea neurtzeko
ezinbesteko parametroa da, behin eta berriz errepikatu den bezala, berandu datorren justizia «ez baita justizia edo ez behintzat denbora egokian emandakoa bezain

543. Puntu honetan bikaintasunez sartzen da Pastor Prieto, S., ¡Ah de la justicia! Política judicial
y económica, op.cit., 41. or., politika judizialak ez duela zertan herritarrei epai-babes gehiago eman
azpimarratzeko, horrek gatazka gehiago eta atzerapena ekar ditzakeelako. Haren ustez, politika judizialak prozedura eraginkorrenerako sarrera erraztu behar du, babes gehien ematen, gatazka gehien
ekiditen eta kostu gutxien duen prozedurarako sarrera, alegia. Zalantza gabe, bide estrajurisdikzionalaren garapenerako dei bat egiten du.
544. Denborak duen kostu ekonomikoaz, haren monetarizazioaz mintzo dira Barona Vilar, S.,
Solución extrajurisdiccional de conflictos. “Alternative…, op.cit, 246. or.; Rodríguez Piñero, M. C.,
“La trayectoria actual de los tribunales laborales”, Relaciones Laborales, 1987/1 bol.; Mose, D.,
Kleiner, B. H., “The emergence of Alternative Dispute Resolution in Business today”, Equal
Opportunities International, 1999/5-6 zk. eta Wolfe, J. S., “Across the Ripple of time: the future of
Alternative”, Tulsa Law Journal, 2001/36 zk. Bere aldetik, Leonardi de Herbón, H. B., Feldstein de
Cárdenas, S.-k, Arbitraje interno e internacional: una mirada al futuro, Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 2002, 12. or., denborak enpresa-harremanetan duen garrantzia azpimarratzen dute, eta galtzen
denean betiko galtzen dela azpimarratzen dute. Azkenik, García de la Cruz Herrero, J. J.-rekin, “La
satisfacción de los usuarios con la actividad de los tribunales de Justicia”, op.cit., garrantzitsua da
azpimarratzea herritarrei bide jurisdikzionalaren kostuez galdetzean gehienek denbora garrantsituenetarikoa bezala aintzatesten dutela.
545. Horrela aintzatesten dute Escudero Moratalla, J. F., Frigola Vallina, J.-k, “Conciliación
jurisdiccional laboral y secretario judicial (art. 84 LPL) a la luz del Libro Blanco de la Justicia y del
anteproyecto de la LEC”, op.cit. Antzean, Aguilera Izquierdo, R.-k, Proceso laboral y proceso civil:
convergencias y divergencias, op.cit., 30. or., denbora justizia dela baieztatzen du Couture, E. J.,
Proyecto de Código de Procedimiento Civil, Depalma, Buenos Aires 1954, 37. or. aipatuz. Ezin da
ahaztu, Molins García-Atance, J.-rekin, “La problemática del recurso de casación para la unificación
de doctrina”, op.cit., segurtasun juridikorik ezak kostu sozial handia duela, nahiz eta ezkutua izan.
Egile horren esanetan, enpresaburu askok ez dituzte erabaki ekintzaileak hartzen (adibidez langileak
denboraldi baterako baizik betirako kontratatzea) segurtasun juridikorik ezari beldurra diotelako.
Antzeko argudio erakusten du Uría Fernández, F.-k, “Justicia y Hacienda”, Cuadernos de Derecho
Judicial, 2001/15 zk.
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justua»546. Kalitatezko justizia batek beti bizkortasunez banatzea edo ematea
galdatzen du. Izan ere, bere soldata bizi-euskarri bakarra duen langileak, ezin baitu
itxaron denbora luzez haren gaineko uzi bat ebazteko. Enpresaburuen alderdian
gauza bera esan daiteke. Pentsatu, esaterako, nola baldintza dezakeen enpresaburu
baten kudeaketa kalte-ordain batzuk ordaindu behar dituen edo ez jakiteak.
Hala ere, argi gera bedi, bide jurisdikzionalaren eraginkortasuna neurtu nahi
bada, ezinbestekoa dela denboraren elementu horri epaileen ebazpenen kualitatea
gehitzea. Ez du ezertarako balio organo jurisdikzional batek denbora jakin batean
hainbat sententzia ematea, gutxieneko kalitate bat ez badute. Bizkortasuna eta
emaitza orekatu behar dira547.
Nahiz eta guk alde batetik kostu ekonomikoak eta bestetik denbora aztertu,
zalantza gabe denbora dirua da (beti aipatzen den urrea). Gizarteari bide jurisdikzionalak dakarkion kostu ekonomiko handia jada aipatu da. Zentzuzkoa denez,
zenbat eta denbora gehiago eman, kostua handiagoa eta eragikortasuna txikiagoa
izango dira. Era berean, gauza jakina da kaleratze-kasuetan, gehien gertatzen den
lan-gatazkan alegia, LPLk enpresaburuarentzat edo estatuarentzat kostu gehiago
aurreikusten dituela548. Baina ondoren sakondu egingo da lan-gatazkak ebazteko
behar den denboran eta horren gaineko atzerapenetan.
546. Hitzez hitz OITk, Servicios de conciliación: estructura, funciones y técnicas, op.cit., 134. or.,
atzeratzen den justizia ukatzen den justizia dela baieztatzen du. Segalés Fidalgo, J.-rekin, La prueba
documental en el proceso de trabajo, op.cit., 5. or., denbora arau prozesalarentzat ezinbesteko elementua dela uste da. Denbora justiziaren kalitatea neurtzeko parametro moduan deskribatzen du Sala
Franco, T.-k, “Algunas reflexiones acerca de la Justicia Laboral”, ZZAA, Estudios en homenaje al
Profesor Héctor-Hugo Barbagelata, op.cit, 453. or. eta García de la Cruz Herrero, J. J.-k, “La calidad
de la Administración de Justicia española: valoración de los ciudadanos inmersos en asuntos judiciales”, op.cit. Antzean, Subijana Zunzunegui, J.-k, “Apunte reflexivo sobre la justicia”, Jueces Para
la Democracia. Información y Debate, 2002/44 zk., justizia-zerbitzu publikoak 3 ezaugarri izan
behar dituela nabarmentzen du: bizkortasuna, kalitatea eta eraginkortasuna.
547. Sententzien kualitateari garrantzi handia ematen die, kalitatea denborarekin uztartuz, LópezFragoso Álvarez, T.-k., “La falta de medios materiales y personales en la Administración de Justicia”,
op.cit. Antzean, Cruz Villalón, J.-k, “Constitución y proceso de trabajo”, Cruz Villalón, J., Valdés
Dal-Ré, F., Lecturas sobre la reforma del Proceso Laboral, op.cit., 36. or., bizkortasuna balio absolutua ez dela eta konstituzionalizatutako beste balio batzuekin, batez ere segurtasun juridikoaren
printzipioarekin eta babes-gabeziaren debekuarekin uztartu behar dela adierazten du. Antzean, Barona
Vilar, S.-k, Solución extrajurisdiccional de conflictos. “Alternative Dispute…, op.cit., 47. or., eraginkortasunak «erabaki justu bat denbora eta forman» daramala esaten du. «Emaitzaren kalitatea» kostu
ekonomiko eta denborazkoaren gainetik, ezinbestekoa eta lan-harremanen sistema aurreratuen ezaugarria dela mantentzen du del Rey Guanter, S.-k, Los medios extrajudiciales de solución de conflictos
de trabajo en la función pública, op.cit., 59. or. Antzeko ildotik, Pedraz Penalva, E., “Sobre la crisis
de la Justicia”, op.cit. Azkenik, Cléries Nerín, N.-k, “Qué pueden hacer los jueces para que la justicia
sea menos gravosa a los ciudadanos”, Cuadernos de Derecho Judicial, 2001/15 zk., epaileen
eremuan kalitatearen lehen oinarria erabaki bat arrazoizko denbora batean lortzea dela idazten du.
548. Izapidetze-aldiko soldatak dira aipagai (LPLren 116. art.). Ikuspegi horretatik, galderarik garrantzitsuena da kostu handi hauek nola jaitsi daitezkeen. Rodríguez-Piñeiro Arroyo, M. C.-ren ustez,
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Aurreko lerroetan, eta LPL eskuetan, lan-prozesua bizkorra dela ondorioztatu
da. Lan-prozesuaren eta hari dagokion prozeduraren eta printzipioen (hurrenkera,
ahozkotasuna, konzentrazioa eta bizkortasuna) (LPLren 74.1 art.) azterketek horrela
egiaztatzen dute. Ez da ahaztu behar lan-prozesua bizkortasun-printzipioak informatzen duela, eta egintzen batasunean, auzialdi bakarrean (LPLren 6. art.) eta helegiteen mugaketan oinarritzen dela549. Epe eta epemuga guztiak, ebazpen judiziala emateko aurreikusiak izan ezik, luzaezinak eta ezinbestekoak dira, eta bakarrik
legeak xedatzen dituen kasuetan eseki eta ireki daitezke berriro (LPLren 43.3 art.).
Kasu askotan abuztua baliozkotzat jotzen da (LPLren 43.4 art.) eta jarduerak
baliozko denboran burutu ezin badira edo ebazpen judizialen eraginkortasuna
bermatzeko beharrezkoa denean baliozkoak ez diren egun eta orduan baliozko
bihurtzeko gaitasuna aintzatesten zaie magistratuei. Gainera, jarduera bat baliozko
egunean hasita, bukaera arte jarrai dezake baliozkoak ez diren egunak baliozko
bihurtu gabe (LPLren 43.5 art.). Ezagutzen da ere epeko azken egunean idazkiak
eta dokumentuak Guardiako Epaitegian aurkezteko aukera (LPLren 45.1 art.) eta
idazkiok eta dokumentuok justizia-jauregian aurkezten diren egun berean idazkari
judizialak haien berri emango diola magistratuari (LPLren 46.1 art.); komunikazioegintzak baliabide bizkorren eta eragikorrenen bidez egin behar dira (LPLren 53.1
art.). Era berean, probidentziak, autoak, sententziak eta ordenazio-eginbideak
ematen edo publikatzen diren egun berean jakinarazi behar dira, eta egun horretan
ezinezkoa bada, baliozko hurrengo egunean (LPLren 54.1 art.).
Prozesuaren hasiera ere bizkorra da. Aurreko adiskidetzea egin gabe 30 egun
igaroz gero, prozedura bukatutzat eta izapidetzea betetzat jotzen da (LPLren 65.2
art.) eta deklinatoriaren aurkezpenak ez du jardueren garapena esekitzen (LPLren
14. art.). Era berean, zenbait prozesu-aldaeratan, premiazkoak direnetan alegia, ez
da aurreko adiskidetzerik aurreikusten (LPLren 64. art.)550 eta luzamendu asmoz
“La trayectoria actual de los tribunales laborales”, op.cit., horretarako biderik onena jurisdikzioari
zuzendutako baliabide materialak eta pertsonalak gehitzea da. Antzeko konponbidea proposatzen du
bide jurisdikzionalaren krisiari bukaera emateko, Barona Vilar, S.-k, Solución extrajurisdiccional de
conflictos. “Alternative Dispute…, op.cit., 15. or.
549. Jakina da doktrinaren zati batek, kontzentrazio hau gatazka bakunentzat baliozkoa dela, baina
gero eta konplexuagoak diren lan-gatazken aurrean mugak erakusten dituela nabarmentzen du, eta
demandaren erantzunak idatzia izan behar duela aldarrikatzen du.
550. Mugigarritasun geografikoa eta lan-baldintzen funtsezko aldaketak ezagutzeko prozesualdaera (LPLren 138. art.), premiazkoa eta lehentasunezko izapideduna, aurreko adiskidetzeaz ez
salbuestea kritikatzen da. Horrela, Purcalla Bonilla, M. A., “La modalidad procesal en materia de
movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo: análisis de las claves y de
los problemas aplicativos del artículo 138 de la LPL”, op.cit., Moreno Cáliz, S., “Aspectos procesales
de la movilidad geográfica”, Tribuna Social (Revista de Seguridad Social y Laboral), 2003/146 zk.,
Moliner Tamborero, G., “La problemática procesal derivada de modificaciones sustanciales en las
condiciones de trabajo”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 2003/117 zk. eta Rubio de Medina, M. D., El proceso sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo, Bosch, Bartzelona,
2000, 21. or. Akats bera atzematen da edoskitze-baimenen eta familia-arrazoiengatik lanaldia
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formulatu diren edo lege-maula edo eskubideaz abusatzea ekartzen duten eskaerak,
intzidente eta salbuespenak, ofizioz eta ebazpen funtsatuan, atzera botatzeko
ahalmena aintzatesten zaie organo judizialei. Aldi berean, alderdiei haiek ekiditeko
betebeharra ezartzen zaie (LPLren 75.1 art.). Era berean, adiskidetze- eta epaiketaegintza esekitzeko aukera mugatuta dago, eta eseki ondoko 10 egunen barruan
berriro deitu behar dira (LPLren 83. art.) eta aurreko arazoak eta prejudizialak
auziari bukaera ematen dion ebazpen judizialean ebazten dira; prozesua bakarrik
esekitzen da —azken erabakia emateko epean— haiek dokumentuen faltsukerian
oinarritzen direnean eta beren konponketa sententzia emateko ezinbestekoa denean,
eta betearazpen-fasean esekipena bakarrik faltsukeria behin betearazpen-titulua
sortu ondoren eman bada eta bakarrik haren ebazpenak zuzenean baldintzatzen
dituen betearazpen-egintzetara mugatuz (LPLren 4.2, 3 eta 4 art.) emango da. Ez
da, arau orokor legez, prozedura esekitzen eztabaidatutako egitateen gainean zigorkausa bat ematen delako; salbuespen bezala, alderdietariko batek agiri baten faltsutasuna alegatzen badu, eta agiri horrek auzian eragin nabarmena izan badezake,
auzi kriminalaren ebazpenik gabe behar bezalako erabakirik eman ezin delako edo
erabakia zuzen-zuzenean baldintzatzen duelako, epaiketak azkenera arte jarraituko
du, eta geroko jarduketak geldieran utziko dira; organo judizialak 8 eguneko epea
emango dio interesdunari, kereila aurkeztu izana egiaztatzen duen agiria eransteko.
Geldiera edo esekipenak auzi kriminalean sententzia edo largespen-autoa eman
arte iraungo du (LPLren 86.1 eta 2 art.).
Bizkortasuna elikatzen dute ere alderdien ez agertzeei LPLk ematen dizkien
irtenbide bizkorrek, eta horrela, geraldiak ekiditen dira.
Gainera, lan-prozesuan uzien, autoen eta helegiteen pilaketa aurreikusten da,
eta aurkeztutako arazo guztiak ebazpen bakarrean erabakitzen dira (LPLren 35. art.)
eta premiazko prozesu-aldaera batzuetan epeak laburtzen dira (oporrak, hauteskundeak, gatazka kolektiboak, oinarrizko eskubideak). Bereziki aipatu behar da kaleratzeagatiko epaiketetan izapidetze-aldiko soldatak estatuari erreklamatzeko prozesualdaera (LPLren 116.-119. art.), lan-prozesuari bizkortasuna ekarri nahi diolako.
Ahozko epaiketa hasita, froga-fasea dela-eta behar den denborarako bakarrik
esekiko da prozesua, magistratuak epaitegitik ateratzea galdatzen duten frogen
praktika ezinbestekoa dela uste duenean (LPLren 87.1 art.). Gainera, frogaren
praktikaren gainean sortzen diren gertakari edo jasoera guztiak magistratuak
mementoan bertan ebazten ditu, ahozko ebazpen baten bitartez (LPLren 49.2 art.),
eta haien kontra ez dago helegiterik, eta alderdiek egindako protestak eta beraien
eskaerei magistratuak aurkeztutako ukapenak aktan jasoko dira sententziaren
kontra jar daitezkeen helegiteetarako (LPLren 87.2 art.).
murrizteko baimenen gaineko gatazkez arduratzeko prozesu-aldaeran (LPLren 138. bis art.). Legelariaren ahazte bati egozten diote, Alonso Olea, M., Miñambres Puig, C., Alonso García, R. M.-k,
Derecho Procesal del trabajo, op.cit., 229. or.
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Sententzia emateko mementoari erreparatzen bazaio, magistratuek ahozko
sententziak jartzen dituztenean, haren irakurketaren eta aktaren sinaduraren bitartez alderdiak jakinarazitzat hartzen dira eta epaitza ezagututa, alderdiek berariaz
hura ez errekurritzeko asmoa erakusten badute, magistratuak mementoan bertan
erabakiaren irmotasuna aldarrikatuko du (LPLren 50.3 art.). Aktaren edukiaren
gainean alderdiek egindako edozein ohar magistratuak ebatziko du ondorengo
errekurtsorik gabe (LPLren 89.2 art.).
Magistratuak prozesuan zehar emandako erabaki interlokutorioei dagokienez,
gogoratu behar da erregu- eta berraztertze-helegiteek ez dutela ondore esekitzailerik (LPLren 184.1 eta 185.1 art.) eta ezin direla erremedio horiek jarri gatazka
kolektiboko edo hitzarmen kolektiboak aurkaratzeko prozesuetan (LPLren 159. eta
184.3 art.). Antzeko ildotik, azken ebazpenen kontra helegite arrunt bakar bat
aurreikusten dela egiaztatu da, kexa-helegitea hain zuzen ere, oso mugatua izanik,
legeak aurreikusten dituen gainerako helegite bereziekin harremanean baino ez
baitu zentzurik. Beraz, lan-prozesuan aurreikusten den auzialdi bakarrak ere haren
bizkortasuna elikatzen du.
Betearazpen-fasean jarrita, uzien metaketak eragindako betearazpenen
izapidetzea ez du esekitzen (LPLren 40. art.), ezta errekusazioaren proposamenak
ere (LPLren 15.1 art.), eta jabetza-hirugarrengotza izapidetu behar bada, organo
jurisdikzionalak eztabaidatutako ondasunen likidazioari buruzko jarduerak
bakarrik esekiko ditu intzidentea ebatzi arte (LPLren 258.3 art.). Era berean, eskubide hobearen hirugarrengotzak ez dakar berekin izapidetutako betearazpenaren
esekipena; hark enbargatutako ondasunak saldu arte jarraituko du, eta lortutako
dirua dagokion kreditu-erakundean jarriko da (LPLren 273. art.). Gainera,
betearazleak eskatuta edo berari egotzi ahal zaion arrazoi batengatik betearazpenprozesua esekiz gero, hilabete pasatzen bada harekin jarraitzeko eskatu gabe, organo jurisdikzionalak 5 eguneko epean errekerituko du betearazpenarekin aurrera
jarraitu nahi duen adierazteko eta bere eskubideari dagokiona eskatzeko; aipatutako epea pasatuz gero, jarduerak behin-behinean artxibatuko direla ohartaraziko
du (LPLren 242.2 art.). Era berean, edozein kasutan, arau orokor legez, eta LPLk
xedatzen dituen salbuespenak alde batera utziz, betearazpenean emandako
ebazpenak bete egingo dira, nahiz eta errekurrituak izan (LPLren 244.1 art.).
Kaleratzeagatiko sententzia irmoen betearazpenean, behin epaitzaren betearazpena eskatu ondoren, magistratuak alderdiak hurrengo 4 egunen barruan agerraldi batera deitzen ditu; horren xedea da magistratuak alegatutako berronarpenik
eza edo irregularra aztertzea, eta horretarako, magistratuak bakarrik egoki deritzen
eta mementoan praktika daitezkeen frogak aurkez ditzakete (LPLren 279. art.).
Ezin daiteke ahaztu, aurretik aipatu den bezala, behin-behineko betearazpenak soilik atzeratzeko helburuarekin jarritako helegiteak ekiditen dituela (IV.
Liburua, II. Titulua). Azkenik, eta kautelazko babesaren eremuan, prebentziozko
enbargoaren eskariak ez du jardueren izapidetzea esekitzen (LPLren 79.3 art.).

Lan-gatazkak konpontzeko bide jurisdikzionalaren ahuleziak eta indarrak

287

Baina, eta LPLn jasotako manu horiez guztiez ahaztu gabe… zenbat denbora
behar du, adibidez, inguruabar arruntetan, prozesu arruntak hasieratik sententzia
bitartez bukatu arte? Demandan magistratuak akats, huts edo zehaztugabetasunen bat
atzematen badu, demandatzaileak 4 eguneko epea du konpontzeko, eta kontrako
kasuan demanda artxibatu egiten da (LPLren 81.1 art.)551. Demandan akatsik edo
hutsik ez bada, magistratuak adiskidetzea eta epaiketa deialdi bakarrean egiteko
eguna eta ordua adieraziko ditu, hura aurkezten denetik hurrengo 10 eguneko
epean. Epe hori gehienezkoa da, beraz, baliteke alderdiak arinago epatzea. Hala
ere, jakina da gainera, jurisprudentziak epe horren ez-betetzea bermatzen duela, eta
ondorioz ez da gertatzen jardueren deuseztasuna. Beti errespetatu behar den epea
deialdiaren eta egintzen gauzatzeen arteko 4 eguneko gutxienekoa da, hura betetzen ez bada alderdi demandatua babes-gabezian geratzen baita, eta ondorioz, jardueren deuseztasuna gertatuko da (LPLren 82.1 art.). Behin jarritako data helduta,
lehenengo adiskidetzea egingo da, eta jarraian, hala dagokionean, epaiketa bere
fase guztiekin. Magistratuak 5 eguneko epean emango du sententzia, eta berehala
publikatuko da eta alderdiei edo haien ordezkariei hurrengo 2 egunen buruan
jakinaraziko zaie (LPLren 97.1 art.). Beraz, kontuak eginda eta demandatzaileak
demandan akatsen bat egiten duela aintzat hartuz, 19 eguneko epean auzia
bukatuta egongo da. Epe egokia beteko balitz!
Denbora oraindik urriagoa da premiazko prozesu-aldaeretan. Horrela, oporrei
buruzkoan, bistaren egintza demanda onartu eta hurrengo 5 egunen barruan egin
behar da, eta sententzia 3 eguneko epean ematen da (LPLren 126. art.); beraz, 8
eguneko epean —betiere, ingurumari arruntetan eta LPLn oinarritutako kalkuluekin bat— sententzia bat lor daiteke. Epe berak xedatzen ditu legegileak edoskitzebaimenen eta familia-arrazoiengatik lanaldia murrizteko baimenen inguruko gatazkez arduratzeko prozesu-aldaeran (LPLren 138. bis art.), gatazka kolektiboenean
(LPLren 158.1 eta 2 art.) eta askatasun sindikalaren eta gainerako oinarrizko
eskubideen babeserako aurreikusten denean (LPLren 179. art.). Apur bat gehiago
(15 bat egun) galdatzen du mugigarritasun geografikoa eta lan-baldintzen funtsezko aldaketak ezagutzeko prozesu-aldaerak: behin demanda onartuta, hurrengo
5 egunen barruan, bistaren egintza gauzatu ondoren, sententzia 10 egunetan ematen
da (LPLren 138.4 art.).
Helegiteei erreparatuz, erregu-errekurtsoa eta berraztertze-errekurtsoa,
PZLrekin bat, 15 egunetan izapidetzen dira: idatziz, errekurritzen den ebazpen
interlokutorioa ezagutzen denetik 5 eguneko epean, tarteratuta, eta aurkeztutako
gainerako alderdiei aurkaratzeko 5 egun aintzatetsita, organo jurisdikzionalak
hurrengo 5 egunetan ebazten du (PZLren 452. eta 453. art.).

551. Ikasi den moduan, xedapen honen konstituzionaltasuna bizkortasun-printzipioarekin bat
ulertu behar da.
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Hamar egun gehiago, 25 zehazki, galdatzen ditu lan-ordenako helegite arrunt
bakarrak bere izapidetzerako, kexak alegia, eta luzapen hori haren izaera debolutiobari egotzi behar zaio552.
Denbora gehiago eskatzen du erregutze-helegitearen izapidetzeak. Berezia eta
debolutiboa den helegite horrek, era egokian jarrita, inolako akats edo hutsik gabe
prestaketa-idazkian ezta aurkeztekoan ere, gutxienez 35 egun galdatzen ditu, eta
epe hori beste 15 egunez luza daiteke Gizarte Epaitegiak edo Justizia Auzitegi
Nagusiko Gizarte-aretoak akats konpongarriren bat atzematen badu553.
Egun gehiago galdatzen du kasazio arruntaren izapidetzeak. Inguruabar arruntetan, eta Auzitegi Gorenak bere izapidetzea onartuta, akatsak konpontzeko epeak
zenbatu gabe (hogei egun arte)554, eta betiere egunak LPLk ezarritako epeekin bat
zenbatuz, 93 bat egun, hau da, hiru hilabete baino gehiago behar ditu555. Nahiz eta
552. Egiaztatuko da ondoren. Behin kexa-helegitea erregutzea edo kasazioa ukatu duen autoa ematen denetik 5 eguneko epean prestatuta auto hori eman duen organo jurisdikzionalaren aurrean, haren
erregua edo berraztertzea eskatuz eta onartzen ez den kasurako bi erabakien lekukotza (kasazioa edo
erregutzea ukatzen duenarena eta erregua edo berraztertzea onartzen ez duenarena), berraztertzea edo
erregua onartzen ez badu, organo jurisdikzionalak aipatutako lekukotza 5 eguneko epean emango du.
Hurrengo 10 eguneko epean alderdi interesatuak kexa-helegitea aurkeztuko du ad quem auzitegiaren
aurrean, Justizia Auzitegi Nagusia edo Auzitegi Gorena, azken honek 5 eguneko epean ebatziz
(PZLren 495. art.).
553. Azken emaitza LPLn aurreikusitako epeen fruitua da: helegitea iragartzea errekurritu nahi den
sententzia edo autoa eman eta hurrengo 5 egunen barruan haiek eman dituen organo jurisdikzionalaren aurrean (LPLren 192.1 art.). Helegiteko baldintza guztiak betetzen badira, letratuak jardundakoak
audientzia bateko epean (egun bat) jasotzen ditu eta helegitea 10 egunean Gizarte Epaitegiaren
aurrean jartzen du (LPLren 193.1 art.). Konpongarria den akats edo hutsik ematen bada, 5 egun
aintzatetsiko zaizkio gehienez konpontzeko (LPLren 193.3 art.). Helegitea denboran eta forman
jarria, Gizarte Epaitegiko magistratuak probidentzia emango du helegitea onartuz, 2 egunez aztertuko
du eta alde errekurrituari helaraziko dio 5 egunez, honi (eta hauei) 5 egun aintzatetsiz aurkaratzeidazkia aurkezteko. Epe hori igarota, aurkaratzea aurkeztuta edo ez, jardundakoak, helegite-idazkia eta
aurkaratze-idazkiak (egonez gero) Justizia Auzitegi Nagusira igotzen dira hurrengo 2 eguneko epean
(LPLren 195. art.). Justizia Auzitegi Nagusiak aipatutakoak jasota, honek akats edo huts konpongarririk atzematen badu, alderdiei, gehienez, 8 eguneko epea emango die zuzentzeko (LPLren 197.
art.). Helegitea onartuz gero, aretoak sententzia 10 eguneko epean emango du (LPLren 1991.1 art.).
554. Konpongarriak diren akats edo hutsuneak zuzentzeko epe hauek ad quo aretoak helegitea
prestatzean ematen dituen 10 egunak (LPLren 207.3 art.) eta Auzitegi Gorenak ematen dituen beste
10 egunak dira (LPLren 209. art.).
555. Emaitza hau epe hauen batuketaren fruitu da: gizarte-aretoaren aurrean (Justizia Auzitegi
Nagusian edo Auzitegi Nazionalean) prestatzeko 10 egun (LPLren 206.1 art.), 15 edo 20 egun
Auzitegi Gorenaren aurrean agertzeko helegitea behar den moduan prestatu ondoren (LPLren 207.1
art.), 20 egun letratuak Auzitegi Gorenaren aurrean helegitea formalizatzeko (LPLren 210. art.) eta
magistratu-ponenteak 3 egunez instrukzioa (LPLren 211.1 art.). Helegitea izapidetzerako onartua,
jardundakoak 10 egunez alderdi errekurrituei helerazten zaie aurkaratze-idazkiak egin nahi badituzte
egin ditzaten (LPLren 212. art.). Ondoren, jardundakoak 10 egunez Fiskaltzari helarazten zaizkio
eskatzen den kasazioaren egokitasunaz mintzo dadin (LPLren 212.2 art.). Hurrengo 10 egunetan bista
edo bozketa eta epaitza emango dira (LPLren 212.3 art.). 10 egun geroago sententzia ematen da
(LPLren 212.4 art.).
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epe luzeak direla iruditu, beteko balira, oso egokiak izango lirateke. Egun gutxiago
behar ditu doktrina bateratzeko kasazioak. Zehazki, 70 egun556.
Ez da hain erraza legeak aurreikusten dituen epeak zenbatzea herritarrek
babes exekutiboa eskatzen dutenean, LPLk eta PZLk hainbat egoera eta ingurumari arautzen baitituzte. Edozein kasutan, ezin ahaz daiteke babes honetan idazkera-printzipioak eraentzen duela, horrek dakarren geldotasunarekin —nahiz eta
intzidenteak ahoz denbora oso eskasean izapidetzen diren (LPLren 236. art.)—557,
eta konzentrazio-printzipioa uzi betearazleetan mamitzea oso zaila dela, betearazteak, bere izaera dela-eta, hainbat fasetan garatzea eskatzen baitu, egintza prozesalak sakabanatuta eman behar baitira. Jakina da, era berean, hasiera batean betearazpen zehatza lortzen ahaleginduko dela, hark galdatzen duen esfortzu eta denborarekin (LPLren 239.1 art.), nahiz eta sarri askotan, betearazpen zehatza diruzko
betearazpen bihurtu. Kalte hori konpentsatzeko, eta betearazpenean bizkortasuna
elikatuz, LPLk hura esekitzeko aukerak mugatzen ditu558. Gogoratu beharra dago
betearazpen-metaketa berariaz arautzen dela, eta nahiz eta ekonomia prozesala
lagundu, jarduerak asko zailtzen eta geldotzen dituela.
Azkenik, eta kautelazko babesaren eremuan, haren xede eta espirituarekin
bat, jarduerak oso bizkorrak izaten dira.
Hala ere, eta aipatutako datuak konparaziorako elementu gisa hartuta, praktikan, bizitza errealean, lan-prozesuko alderdien kexarik handiena atzerapena da.
Horrela da, nahiz eta Konstituzioak beharrezkoak ez diren atzerapenik gabeko
prozesurako eskubidea aintzatesten duen (EKren 24.2 art.)559. Testuinguru ho556. Justizia Auzitegi Nagusiaren aurrean prestaketarako 10 egun behar dira (LPLren 218. art.) eta
20 egun errekurtsoa jartzeko idazkia Auzitegi Gorenean aurkezteko (LPLren 221.1 art.). Behin Auzitegi
Gorenean, errekurtsoa jartzeko idazkia alderdi pertsonatuei helarazten zaie aurkaratzea aurkezteko
aukera emanez 10 egunez (LPLren 224.1 art.), eta jarraian, beste 10 egunez jardundakoak Fiskaltzari
helarazten zaizkio eskatutako kasazioaren egokitasunaz mintza dadin (LPLren 224.2 art.). Hurrengo 10
egunen barruan bozketa eta epaitza egiten dira (LPLren 225.1 art.), eta hurrengo 10 egunean sententzia ematen da (LPLren 225.1 art.). 70 eguneko epe hori 10 egunean luza daiteke, Auzitegi Gorenak
sententzia kontraesankorrak aurkeztu ez direla eta aurkezteko eskatzen duenean (LPLren 222. art.).
557. 8 egun dira: alderdiak 5 eguneko epean deitzen dira agerraldi batera agertzeko, alegazioak
egiteko eta beren eskubideari dagokiona frogatzeko. Hurrengo hiru egunean autoa ematen da
(LPLren 236. art.).
558. Betearazpena aztertzean esan zena kontuan izan behar da, eta bereziki LPLren hurrengo
artikuluen edukia: 4.4, 242., 243.1, 244.2 eta 275.1. Gogoratu, bereziki, LPLk ugazabari betebeharra
betetzeko luzapen bat ematen diola betebeharraren berehalako betetzeak haren menpeko gainerako
langileei kalte larria sortzen dienean (LPLren 243. art.). Azken xedapen horrek, lan-prozesuaren
babes-helburuaren barnean ulertu beharrekoa, betearazpenaren atzerapena dakar.
559. Jarduera jurisdikzionalaren geldotasunaren gaineko datuak jasotzen ditu, Toharia, J. J.-k,
Opinión pública y justicia. La imagen de la justicia en la sociedad española, op.cit., 147. or. eta hur.
Era oso grafikoan, Pastor Prieto, S., Vargas Pérez, C.-k, “El coste de la justicia: datos y un poco de
análisis”, op.cit., lan-prozesuaren geldotasunari, bere kostuei, eraginkortasunik ezari eta aurreikusteko ezintasunari «apocalipsi judizialaren zaldiko» deritze.
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rretan, eta inolako alarmarik sortu baino lehen, azpimarratu behar da oso zaharra
den arazo bat dela eta ez bakarrik espainiar justiziarena, mundu guztiko estatuena
baizik560. Zehazki, Espainiako estatuan Gizarte Epaitegien aurrean garatzen diren
lan-prozesuen batez besteko iraupena 5 hilabetekoa da, 7,22 hilabete Justizia Auzitegi Nagusien gizarte-aretoen aurrean garatzen direnena, 3,85 hilabete Auzitegi
Nazionalaren aurrean garatzen direnena eta 11,40 hilabete Auzitegi Gorenaren IV.
aretoaren aurrean gauzatzen direnena561.
Zein da atzerapen horren arrazoi nagusia, bizkortasun-printzipioaren porrotarena, alegia? Hiru dira atzerapen judizialaren arrazoi nagusiak: bide jurisdikzionalera aurkezten diren gatazka mordoa, horrek dakarren gehiegizko zama edo

560. Era oso grafikoan, duela urte batzuk, Ramos, F.-k, Justicia, 1991/3 zk.-ren sarreran, 1991ko
azaroaren 24ko (igandea) El País egunkariaren izenburu bat jasotzen du: «Ez dirudi Justizia Administrazioak Espainian traba egiteko funtzionatzen duenik. Beharrezkoa da pazientzia apur bat, eta batzuetan, urte askotan bizitzea azkenera heltzeko». Hernández Martín, V.-k esaten duenez, Independencia del Juez y desorganización judicial, op.cit., 19., 20., 23. eta 24.-28. or., ez da justiziaren arazo
garaikide bat. Bere garaian, Justizia Administrazioaren atzerapenak biziki arduratu zuen Alfontso X.a
Jakintsua, eta bere Partidetan auziak larregi ez luzatzeko beharra jaso zuen (III. Partida, III. Titulua,
XII. Legea). Antzeko manuak agertzen dira Novísima Recopilación delakoan (IV. Liburua, II.
Titulua, V. Legea) edo Carlos IV.aren 1789ko Errege Dekretu batean. Egilearen esanetan, herrialdeko justizia ez da geldoa den bakarra. Atzerapen bera pairatzen dute Alemaniak, Italiak, Ingalaterrak edo inguruko beste herri batzuek.
561. Datu hauen iturria: BJKNren Memoria de actividad jurisdiccional año 2005, op.cit., 98. or.
Ikusten denez, oso orokorrak dira, eta gatazka kolektiboen gaineko prozesuek 2,88 hilabeteko
iraupena (LPL eskuetan 8 egun kalkulatzen zituen egileak!) eta kaleratzeagatikoek 2,67 hilabetekoa
dute. Justizia Auzitegi Nagusietako gizarte-aretoen aurreko prozesuek batez beste 3,65 hilabeteko
iraupena izan zutela eta erregutze-helegiteak 7,3 hilabetan izapidetzen direla (denbora larregi azkenentzat, kalkulatzen ziren 50 egunekin erkatuz gero!) nabarmentzen du. Beraz, argi eta garbi ikusten
da legeak aurreikusten dituen epeak benetan errealitatean ematen direnetik oso urrun daudela. Datu
zehatzagoak, nahiz eta 1996. urteari buruzkoak izan, jasotzen zituen gauza bera frogatzeko BJKNk,
Libro Blanco de la Justicia, op.cit., 275. or. Azken txostenarekin bat, auzialdian prozesuek 3,7
hilabeteko iraupena zuten, 8,9 hilabete erregutze-helegiteek eta 8,89 hilabete, kasazioek. Datu hobeak
zituen Auzitegi Nazionaleko gizarte-aretoak: 1996an 282 gatazkako sarrerak izan zituen eta kasuak 2
hilabete baino gutxiagotan ebatzi ziren. Betearazpenari buruzko datuak ere jasotzen zituen: batez
beste 8,9 hilabeteko iraupena zuten. Pastor Prieto, S.-k, ¡Ah de la justicia! Política judicial y económica, op.cit., 261. or. bere garaian Lan-arloko Auzitegi Zentralak jurisdikzio guztietatik atzerapen
handiena zuen organoa izateak sortu zuen kezka eta gizarte-alarma azpimarratzen du. 1985. urtean
ebatzi gabe zituen kasuak 5 urteko lan-zama adina ziren. Hori dela-eta, 1986. urtean behin-behinean
magistratu gehiago gehitu ziren aipatutako auzitegira. Aipatutako gertaerak beharrezkoak ez diren
atzerapenik gabeko prozesu publikorako eskubidea arriskuan jarri zuela azaltzen dute Cruz Villalón,
J., Valdés Dal-Ré, F.-k, Lecturas sobre la reforma del proceso laboral, op.cit., 122. or. Azkenik,
García de la Cruz Herrero, J. J.-rekin, “La calidad de la Administración de Justicia española:
valoración de los ciudadanos inmersos en asuntos judiciales”, op.cit., azpimarratu behar da honakoa:
«Egun Justizia Administrazioaren arduradunek ez dute datu fidagarririk justizia-auzitegietan izapidetutako prozeduren gainean. Hala ere, mundu guztiak uste du auzitegiek kasuak ebazteko behar duten
denbora gehiegizkoa dela».
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kolapsoa eta erabakitzeko hiru mailen (auzialdi bakarra eta bi helegite berezi)
aurreikuspena562.
Geldotze edo atzeratze horrek dakartzan ondorio ekonomikoak alde batera
utziz, bide jurisdikzionalak lan-harremanen konplexutasunera eta eboluziora egokitzea zailtzen du, eta horien eboluzioa mugatzen du. Denborak egoerak eta harremanak aldatzen ditu, eta epaileen erabakiek haiek aztertzen eta ebazten dituzten
mementoan, askotan, eboluzioaren ondorioz, ebazpena zentzu gabe uzten dute563.
Nola ekidin atzerapena? Urte askoan zehar doktrina galdera horren gainean
bueltaka eta bueltaka ibili da. Botere Judizialaren gobernuak berak horretarako neurri
batzuk jotzen ditu egokitzat: estatitistika fidagarri bat egitea; baliabide pertsonal
eta material egokiak esleitzea; lan-moduluak zehaztasunez finkatzea; espezializazioa suspertzea, ez bakarrik espezializazio frogen bitartez; helegiteak jarri ahal
izateko zenbatekoak eguneratzea; helegiteak era egokian kalifikatzea; lan-taldeak
egitea helegiteen aurreko azterketarako eta, oro har, magistratuei lana prestatzeko;
ausarkeriaz xedatutakoa zorrotz aplikatzea, kostuak eta zehapenak ezartzeko...564
562. Lehenengo bi karien gainean, bigarrena lehenengoaren fruitu dela azpimarratu behar da:
auzitegiek ezin diete heltzen zaizkien kasu guztiei erantzun, eta horrek beren lana atzeratzen du.
Horren aurrean, beste behin, gogoratu behar da, gatazka gizartearen parte dela. Gizarte gatazkatsu bat
da hau, eta jurisdikzioa ezinbesteko elementua da, eta liskarrak ebazteko beste baliabide batzuetara
joateko ohiturarik ez dago. Grafikoki, Jaramillo, J. C. I., Solución alternativa de conflictos en el seguro
y en el reaseguro, Pontificia Universidad Javeriana, Santa Fé de Bogotá, 1998, 47. or., «kontsumismo
judizialaz» mintzo da gero eta handiagoa den gatazken jurisdikzionalizazioaz mintzatzeko. Antzean,
askoren artean, Ramos Quintana, M.I., “El deber de paz laboral (su regulación en la Ley y en el
Convenio Colectivo)”, Civitas, Madril, 1993, 13. or.; ZZAA, Veinte años de concertación y diálogo
social en España, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madril, 1997, 87. or. eta Sempere Navarro, A.V., “El “libro blanco de la justicia” y la jurisdicción social”, Actualidad Jurídica Aranzadi,
1998/337 zk. Lan-helegiteen sistemari eta bere iraupenari dagokienez, errealistegia ez den sistema
bat dela esaten duten ahotsak entzuten dira, auzialdi bakarra eta bi helegite berezi aurreikusten
baititu. Ildo beretik Cachón Villar, P., Desdentado Bonete, A., Reforma y crisis del proceso social
(1994-1996). Los problemas de aplicación de las últimas reformas procesales: jurisdicción, procesos
especiales y sistemas..., op.cit., 22. or. eta Rodríguez Escanciano, S., Deficiencias del proceso social
y claves para su reforma, op.cit., 24.-25. or. Bere aldetik, epaileak beraiek, Informe sobre la encuesta
a todos los jueces y magistrados en servicio activo, op.cit., 35. or. jasotzen duen legez, oro har,
ordena jurisdikzional guztietan izaten diren atzerapenen arrazoi nagusitzat jotzen dituzte zitazioak eta
jakinarazpenak, sententzien betearazpena, lan-zama handia eta seinalamenduak eta izapidetzeak,
elementu horietariko batek ere epaileen gehiengoaren ustea jasotzen ez badu ere.
563. Ondore horri berehala erreparatuko zaio, bide jurisdikzionalaren emaitza aztertzean.
564. BJKNk atzerapena ekiditeko beharrezko jotzen dituen neurriak dira. Horrela irakur daiteke
BJKN, Libro Blanco de la Justicia, op.cit., 277. or. Beti esaten da atzerapen hori ekiditeko eta justizia, oro har, hobetzeko horri baliabide ekonomiko gehiago eskaintzea derrigorrezkoa dela. Horrela,
guztien izenean, Muñoz Sábate, L., “La recepción del arbitraje por la jurisdicción. Reflexiones para
una urgente reforma”, La Ley, 1995/3 bol. Egia esan, gu ez gaude guztiz ados iritzi horrekin. Nahiz
eta baliabide gehiago eskaini jurisdikzioari, gatazka-mailak beti geldotuko du hura. Jurisdikzioaren
arazoak konpontzeko teknika estrajurisdikzionalak indartu behar direla uste dugu.
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Edozein kasutan, eta gertatzen diren atzerapenak handiak izanda ere, berriro
ere, errepikatu egin behar da doktrinak bizkorrentzat duen lan-ordena, beraz,
denborari dagokionez hobekien funtzionatzen duena565.
10.7.3. Bide jurisdikzionalaren emaitza. Jurisdikzio-ebazpena lan-gatazkaren
bukaera gisa
Bide jurisdikzionala, eta zehazki, hura garatzeko jarraitzen den prozesua,
normalean, lan-gatazka ebazten duen epai-erabaki batekin bukatzen da. Aurreko
lerroetan auzialdian, helegiteetan, bide exekutiboan eta kautelazkoan prozesua nola
bukatzen den ikasi da. Puntu honetan, oro har, bide jurisdikzionalean gatazkaren
ebazpenak aurkezten dituen indarrak eta ahuleziak aztertuko dira.
Bide jurisdikzionalean gatazkari bukaera ematen dion azken ebazpenaren
abantailen artean, lehenbizi, epaileen ebazpenen derrigorrezko onarpena eta haiek
betearazteko aukera aipatu behar dira. Enpresaburuak eta langileak, bide jurisdikzionalera doazenean, badakite epaileek beren gatazkari ematen dioten konponbidea
betetzeko betebeharra dutela. Badakite estatuko agintari baten menpe jartzen direla
eta haren erabakia borondatez edo derrigorrez bete beharko dutela. Ez dago segurtasunik ezarako zirrikiturik zentzu horretan566. Horri gehitu behar zaio, bi tutela
mota hauek —adierazpenezkoa eta betearazpenezkoa— babesteko, denbora igarotzeak haien azken erabakia efekturik gabe uztea ekiditeko, herritarrek kautelazko
babesa dutela. Horrela, Botere Judizialak eskaintzen dituen hiru babes edo tutelen
565. Esanguratsuak dira Martín Valverde, A.-k, “Solución judicial y solución extrajudicial de los
conflictos laborales: el Acuerdo Interprofesional de 8.2.1996”, ZZAA (Arg. Pedrajas, F.), Conflictos
laborales: negociación directa y solución extrajudicial. Actas de las I Jornadas Universitarias
Almerienses de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Universidad de Almería, Almeria,
1996, 26. or. esaten dituen hitzak: «Mesedez, kendu burutik, justiziaren funtzionamendu geldoaren
datua, lan-ordena jurisdikzionalean txarto aplikatutako topiko bat delako (...) Europar testuinguruan
jurisdikzio bizkorrik bada, hori, zalantza gabe espainiar jurisdikzioa da. Alemaniako jurisdikzioa
baino nahiko bizkorragoa, eta frantsesa eta italiarra baino askoz bizkorragoa da». Antzean, Gimeno
Sendra, V., “El derecho a un proceso laboral ‘justo’”, op.cit. Egile berarena, baita ere, “El derecho a
un proceso laboral con todas las garantías”, ZZAA (Zuz. Folguera Crespo, J.), El proceso laboral en
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, op.cit., 352. or., non (lan) justizia onak geldoa izan
behar ez duela egiaztatzen duen eta prozesuaren bermeak prozeduraren bizkortasunarekin, kautelazko
neurrien eta betearazpenaren eraginkortasunarekin eta gastu prozesalen ekonomiarekin uztartzea
posible dela azpimarratzen duen. Antzean, Calvo Gallego, J., El arbitraje en las elecciones
“sindicales”, Tirant lo blanch, Valentzia, 1997, 25. or. eta Sánchez Pego, F. J., “Los principios del
proceso enunciados en el art. 74 de la Ley de Procedimiento Laboral”, op.cit. Esandako guztia,
BJKNk berak prozesuaren iraupena lan-ordenan hobetzeke dagoen elementu bat dela esaten duen
arren. Horrela irakur daiteke, El Libro Blanco de la Justicia, op.cit., 275. or.
566. Bide jurisdikzionalaren indar hau azpimarratzen dute, beste batzuen artean, Iglesias Cabero,
M.-k, “Administración del convenio y solución extrajudicial y judicial de los conflictos colectivos”,
Cuadernos de Derecho Judicial, 1995/20 zk.; Montoya Melgar, A., Galiana Moreno, J. M., Sempere
Navarro, A.V., Ríos Salmerón, B., Curso de procedimiento laboral, op.cit., 28. or. eta Torollo
González, F. J.-k, “La mediación laboral”, Aranzadi Social, 1999/5 zk.
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gehiketak, funtzio jurisdikzionalak osotoro alegia, prozesuko alderdientzako babes
juridiko osoa dakar prozesuaren hasieratik bukaera arte.
Bide jurisdikzionalaren beste bertute bat, bertara aurkeztutako gatazka ebazten duen azken ebazpenean atzematen dena, hari kongruentzia-printzipioa aplikatzetik eratortzen da. Organo jurisdikzionala epaiketan aurkeztutako arazo eta gai
guztiak ebaztera behartuta dago, alderdiek aurkeztutako gatazkaren alderdi guztiei
erantzun bat bermatzeko. Horrela, alderdiei bermatzen zaie prozesuan eztabaidatutako elementu guztiek azken erabakian isla izatea.
Bide jurisdikzionalaren beste alderdi positibo bat magistratuek ebazpenak
arrazoitzeko edo motibatzeko duten betebeharra da, alderdiek epaileen erabakia
ulertzeko ezinbesteko elementua567. Edozein kasutan, eta bere erabakia justifikatzeko auzitegiak ematen duen argumentazioaren gainetik, herritarrak uste badu
epailearen erabakiak kalte bat eragiten diola, gehienetan helegitea jartzeko aukera
du. Guztiz independentea den beste organo jurisdikzional batengana, goragoko
batengana —debolutiboak ez diren helegiteen kasua salbu—, jo dezake epailearen
erabakia berresteko edo gaitzesteko. Zalantza gabe, aukera honek alderdiei
segurtasun handia ematen die, gai bati buruz hainbat organo jurisdikzionalen iritzia
izateko aukera ematen baitie.
Oraindik segurtasun juridiko handiagoa —estatu bateko ordenamendu juridikoaren oinarrizko balioa izan behar duena!— ematen dio herritarrari gauza epaituaren ondoreak, bere bi alderdietan, formala eta materiala. Bi horien aplikazioaren
ondorioz, hiru dira bide jurisdikzionalean lortutako ebazpenari egozten zaizkion
gaitasunak. Batetik, ez alderdiek, ezta organo jurisdikzionalak ere ezin dute langatazkari ezarritako ebazpena ezagutu edo aintzatetsi. Gainera, ezin da berriro
auzirik hasi jada bide jurisdikzionalean ebatzia den gatazka baten gainean.
Azkenik, ondorengo edozein lan-gatazkak ebatzitakoarekin harremanik badu, hura
ezagutzeko prozesuak, aurreko prozesuan erabakitakotik abiatu beharko du. Horrela «gizarteak aintzatesten duen egia» bat lortzen da, zalantza gabe, herritarrak lanjurisdikziora joatera animatzen dituen elementua568.
Lan-gatazkari bukaera ematen dion magistratuaren azken ebazpena baloratzean ezin da alde batera utzi ere hark jurisprudentzia sortzen duela, geroagoko
kasuetan legea interpretatzeko benetako irizpide bihurtzen dela, alegia. Sententzia
(eta haren edukia, ulertzen da), zentzu horretan, etorkizuneko gatazkak ekidin
567. Zehazki, BJKNk, El Libro Blanco de la Justicia, op.cit., 279. or., sententzien motibazioa
alderdiek epaileak eginiko egitateen finkapena suntsitzeko edo aldatzeko erabil dezaketen kontrolsistema dela baieztatzen du.
568. Hitzez hitz Molina Caballero, M. J.-k, La congruencia en los laudos arbitrales, Universidad
de Málaga, Malaga, 2002, 31. or. Ezin daiteke ahaztu Montero Aroca, J.-rekin, “Cosa juzgada,
jurisdicción y tutela judicial”, op.cit. gauza epaituak jurisdikzioaren esanahia azaltzen duela. Bide
horrek behin betiko gatazkei amaiera ematen die.
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ditzakeen jarraitu beharreko eredu bat da. Gainera, behin prozesura joanez gero,
antzeko kasuetan alderdiek epaileek uzi bat onartzeko egin beharrekoak ere
erakusten dituzte.
Baina, zein dira lan-gatazkari bukaera edo konponbidea ematen dioten epaileen ebazpenetan ikusten diren ahuleziak? Sistema jurisdikzionalaren arriskua eta
desabantaila da auzi bat eta berari dagokion prozesua prozesal hutsa den sententzia
batekin bukatzea, auzialdian absoluziokoa den sententzia batekin, alegia. Kasu
horietan, magistratua ezin daiteke gatazkaren mamia aztertzera sartu, hori ekiditen
duen oztopo edo akats prozesal bat dagoelako. Horren gainean, bi irakurketa egin
daitezke. Magistratua arazoaren mamian ez da sartu legearekin bat horrela jokatu
behar duelako. Beraz, gaian sartzea oztopatzen duen akatsa dago, eta horrela aritzean, magistratuak justizia egiten du, ordenamendu juridikoa betearazten du eta
ordena publikoa elikatzen du. Hori guztia, nahiz eta gatazka ebatzi ez. Hala ere,
emaitza hori guztiz posible da, lan-prozesuan eraentzen duten konzentrazio- eta
bizkortasun-printzipioen ondorioz magistratuak ez baititu demandatuak demandaren erantzunean tarteratutako salbuespen prozesalak sententziara arte ebazten569.
Edozein kasutan, prozesua bukatzeko era honek alderdiei —behintzat betekizun
prozesal guztiak bete dituztenei— denbora eta diru-galera ekartzen die, eta oraindik larriagoa dena, frustrazio-sentimendu latz bat, burutu duten prozesua antzua
izan dela atzematean, beren gatazkari bukaerarik eman ezin izan diolako570.
Erabaki jurisdikzionalen beste ahulezia bat haien ziurgabetasuna da. Nahiz
eta bide hori legezkotasunaren printzipioaren menpe egon, eta haren elementu eta
alderdi guztiak legean aurreikusita egon, beren gatazka epaileei aurkezten dieten
alderdiek beti dute haien erabakiak mesedetu edo kaltetuko dien zalantza. Gatazkaren jurisdikzionalizazioak dakarren ziurgabetasun- eta bitartekotasun-sentimenduak
laguntzen die. Ziurgabetasuna azken erabakia beraien kontroletik at dagoelako eta
askotan ez dagoelako aurretiaz auziaren emaitza igartzeko irizpiderik. Bitartekotasuna, berriz, epaileak gatazka ezagutzen ari diren bitartean alderdiek, langileak eta
ugazabak, ez dutelako beren egoera juridikoari buruz ziurtasunik571.
569. Gogoratu baina, LPLk magistratuari demandatzaileari demandan burututako akats, ahazte eta
zehaztugabetasunen berri emateko ahalmena aintzatesten diola (LPLren 81.1 art.) eta demandatzaileari demandatuak alegatutako salbuespen prozesalei erantzuten uzten zaiola (LPLren 85.2 art.).
570. Sentimendu hau deskribatzen du Peces Morate, J.-k, “La sentencia. Técnica de redacción”,
Poder Judicial, 1994/36 zk. Honen gainean, era oso esanguratsuan, Aguilera Izquierdo, R.-k,
Proceso laboral y proceso civil: convergencias y divergencias, op.cit., 87. or., esaten du ez dagoela
beste edozer eraginkortasun gutxiagorekin prozesal hutsa den sententzia bat baino.
571. Romero Pradas, M.I.-k, La conciliación en el proceso laboral, op.cit., 18. or., timor litis
deitzen duena da. Antzean, Zack, A. M., “Procedimientos alternativos de resolución de los conflictos
laborales”, Revista Internacional de Trabajo, 1997/1 zk. eta Sánchez-Fierro, J., “Potenciación de
procedimientos extrajudiciales para solución de conflictos laborales”, Cuadernos de Derecho Judicial, 1994/2 zk. Era oso grafikoan, Newman, P.-k, Alternative Dispute resolution, CLT Profesional
Publishing Ltd., Bretainia Handia, 1999, 26. or., jurisdikziora joatea loterian jokatzea bezala dela
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Lan-ebazpen jurisdikzionalen beste gabezia bat haien izaera traumatikoa da.
Gatazkari bukaera ematen dion erabakian ahalgo jurisdikzionalak duen islaren
irakurketa negatiboa da. Izan ere, ezin baita ukatu langileari eta ugazabari organo
jurisdikzionalak inposatutako irtenbide edo konponbide bat dela. Egun indarrean dagoen zuzenbide positiboa aplikatuz, demandatzaileak demandan jarritako uzia
onartuko du edo ez. Era berean, demandatuak demandaren erantzunean tarteratutako erresistentzia onetsiko du edo ez. Bata auziko irabazlea izango da eta, bestea,
galtzailea. Posizioen dualitatea oinarri moduan duen bide jurisdikzionalaren ekidiezineko ondorioa da. Hala ere, arras zaila da bata bestearen aurka agertzen diren
bi alderdien errealitate prozesal hori lan-harremanak galdatzen duen lankidetzarekin uztartzea. Izan ere, nahiz eta erradiografia hotz batean lan-harremana interes
desberdinak dituzten bi pertsonen arteko harreman soil moduan ikusi (pertsona bati bere prestazio pertsonalagatik (intuitu personae) ordaintzen zaio eta ordaintzen
duenak antolaketa-, kudeaketa- eta disziplina-ahalmen batzuk ditu bestearekiko),
lan-harremana era egokian garatzeko bere protagonisten arteko harreman ona ezinbestekoa da. Horregatik, prozesuan bizitzen duten beraien arteko talka edo borroka
zuzena, gerora, behin lan-gatazka era autoritarioan ebatzi ondoren, orekatzea oso
zaila da. Ebazpen judizialak duen inpaktu desorekatzaileak normaltasunerako
buelta asko zailtzen du, eta askotan gatazka berriak edo lan-harremanaren bukaera
ere sortzen ditu572. Testuinguru horretan, zalantzarik gabe, konponbide jurisdikidazten du («litigate is to play a lottery»). Espainian esamolde bera erabiltzen du Martín Contreras,
L.-k, Díez-Picazo, L., García de Enterria, E., Gullón Ballesteros, A., Sainz de Robles, F., Reflexiones
sobre la Justicia en España, op.cit., 109. or. jasotzen duten mahai-inguru batean. Bestalde, prozesu
jurisdikzionaleko alderdiek azken emaitzarekiko sentitzen dituen kontrol-falta azpimarratzen dute
Martínez de Murguia, B.-k, Mediación y resolución de conflictos. Una guía introductoria, op.cit., 36.
or.; Reed, J. L., Herrman, R. K.-k, “An Alternative to the not ready for the year 2000 court system”,
Dispute Resolution Journal, 1998ko azaroko zk., eta Speechly, N.-k, “Talking about a resolution”,
IHL, 1999ko otsaileko zk.
572. Sistema adjudikatiboaren ondore tipiko honetaz mintzo da Bodas Martín, R., “La conciliación judicial laboral”, Cuadernos de Derecho Judicial, 1997/23 zk., eta garaileak eta garaituak egoten
direnez, bake soziala bermatzen ez duela ondorioztatzen du, eta sententziek, nahiz eta oso egokiak
izan, gatazka ebatzi beharrean biderkatu egiten dutela azpimarratzen du. Antzean, Ríos Salmerón,
B.-k, “Soluciones pactadas de conflictos de trabajo”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, 1997/3 zk., lan-prozesuak alderdiak arerio bihurtzen dituela kritikatzen du. Testuinguru
honetan, Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer, M.-k, “Conciliación, mediación y arbitraje en el ámbito
laboral”, ZZAA (Ed. Consejo Económico y Social), Solución extrajudicial de conflictos laborales
(Jornadas celebradas en Madrid 18 y 19 de octubre de 1994), op.cit., 12. or., gatazkari mementoan
mementoko bukaera emateaz gain, etorkizunerako konponbidea eman behar zaiola azpimarratzen du,
lan-harremanean alderdien elkarbizitza ezinbestekoa baita. Harago, Ramos Méndez, F.-k, “La
eficacia del proceso”, Justicia, 1982/2 zk., bide prozesala bukatu ondoren herritarrak bere buruari
bere helburua lortu ote duen galdetzen diola esaten du. Egile horren esanetan oso gutxitan sortzen du
poztasuna edo gogobetetasuna prozesuak, ezta irabazleari ere. Bere esanetan, gutxienez, prozesuaren
emaitza praktikoen gainean beti sortzen da frustrazio edo inpotentzia maila bat. Bestalde, bide
jurisdikzionalaren desabantaila nagusi moduan aurkezten du aipatutako inpaktu desorekatzailea,
Rodríguez-Piñeiro, M.-k, “Sindicato, proceso y relaciones laborales en España”, op.cit. Egile horren

296

Lan-zuzenbide jurisdikzionala. Azterketa objektiboa eta kritikoa

zionalak autonomia kolektiboak eta haren fruitua den hitzarmen kolektiboak sortzen
duten harmonia-giroa apurtzen dute. Horien gainean, eta jurisdikzioak askotan
hitzarmen kolektiboetatik eratorritako gatazkak konpontzen dituenez, autonomia
kolektiboa ahultzea leporatzen zaio, haren eremuan gatazkak ebazteko baliabideak
aurreikusten baitira573.
Ezin daiteke ahaztu ere lan-gatazkari jurisdikzioak emandako erantzuna edo
ebazpena urruti gera daitekeela alderdietatik eta beren benetako beharrizanetatik.
Magistratua gatazka zuzenbide objektiboa era zorrotzean aplikatuz ebazten duen
hirugarren inpartzial bat da, eta ikuspuntu tekniko-juridiko batetik ezin hobea izan
daitekeen ebazpen batek lan-munduaren errealitatea ahaz dezake, enpresaren eta langileen egungo eta etorkizuneko beharrizanak574. Zentzu horretan, sistema jurisustez, laneko gaietan, bide jurisdikzionala baino alderdiek adostutako bestelako irtenbide edo
konponbideak hobeak dira. Azkenekoek kostu merkeagoarekin emaitza hobea lortzen omen dute.
Antzean, gure mugetatik at, Sander, F., “Alternative methods of dispute resolution: an overview”,
ZZAA (Zuz. Freeman, M.), Alternative Dispute Resolution, Darthmouth, Sydney, 1995, 102. or.;
Knebel, F., Clay, G.S., Before you sue: how to get justice without going to the court, William
Morrow, New York, 1987, 15. or.; Singer, L. R., Resolución de conflictos. Técnicas de actuación en
los ámbitos empresarial, familiar y legal, 2. arg., Paidós, Bartzelona, 1996, 15. or., eta Speechly, N.,
“Taking about a resolution”, op.cit.
573. Hitzarmen kolektiboetatik eratorritako lan-gatazkak ebaztean, organo jurisdikzionalak protagonista bihurtu direla, horrela haien kanpo-kontrola indartuz eta ahalmen legegilea ahulduz, mantentzen du Morales Ortega, J. M.-k, La administración del convenio colectivo, Civitas, Madril, 1998,
395. or. Ideia berean sakontzen du Casas Baamonde, M. E.-k, “Procedimientos autónomos de
solución de conflictos, relaciones laborales y jurisprudencia constitucional”, op.cit., konponbide jurisdikzionalak konponbide bakar bezala lan-harremanen antolaketan alderdi kolektiboen ahalmenen
eta erantzukizunaren garapena oztopatzen duela aintzatesten du, haien autonomia mugatuz eta haien
bakegile-rola ordezkatuz. Antzean, konponbide jurisdikzionalak autonomia kolektiboa lokarrarazten
duela adieraziz, Pérez Yañez, R., “El ASEC: su significado y su recepción en la negociación colectiva”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 1999/98 zk.; Cruz Villalón, J., “La justicia de trabajo en Europa (1)”, Relaciones Laborales, 1987/1 zk.; Colvée Millet, J. L., “El arbitraje laboral”,
ZZAA, Curso sobre resolución alternativa de conflictos (arbitraje, conciliación), op.cit., 168. or. eta
Alemán Páez, F. A., Las comisiones paritarias, Civitas, Madril, 1996, 87. or. Errealitate horren
jatorria azaltzen du Lantarón Barquín, D.-k, Ordenación de la solución extrajudicial de los conflictos
laborales, Lex Nova, Valladolid, 2003, 80. or., eta lan-zuzenbidea, bere jatorritik, hitzarmen kolektibo
bainoago estatuko arau izan dela eta fenomeno hori aldatzea zaila dela aitortzen du.
574. Doktrina biziki arduratzen duen alderdi bat da. Horren gainean, Iglesias Cabero, M.-k,
“Administración del convenio y solución extrajudicial y judicial de los conflictos colectivos”, op.cit.,
epaileek beren erabakiek izan ditzaketen ondorio ekonomikoei erreparatzen ez dietela kritikatzen du.
Antzean, epaileak beren erabakiek izan ditzaketen ondorio ekonomikoak alboratuz aritzen direla
azpimarratzen dute Falguera Baro, M.-k, “Mecanismos alternativos de solución de los conflictos”,
ZZAA (Koor. Alarcón Caracuel, M.R.), Estudios sobre la ley de procedimiento laboral de 1990,
Marcial Pons, Madril, 1991, 85. or.; Alemán Páez, F. A.-k, “Configuración de los medios
extrajudiciales de composición de conflictos en la negociación colectiva más reciente”, ZZAA, XI
jornadas universitarias andaluzas de derecho del trabajo y relaciones laborales, Trotta, Madril, 1994,
271. or. eta Margadant, G. F.-k, “Vías alternativas de la tramitación judicial de las controversias en
Texas (Alternative Dispute Resolution o sea “ADR”)”, ZZAA, XV Congreso Mexicano de Derecho
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dikzionalaren ezaugarria da zuzenbidea kasu zehatzetan aplikatzean estandarazio
maila oso altua lortzea, lantegi eta lanpostu zehatzaren beharrizanei, lan-gatazkaren konponbidea indibidualizatzeari edo pertsonalizatzeari arretarik jarri gabe575.
Horri, jada aztertutako denboraren ondorio bat gehitu behar zaio. Sententziak iraganera begiratzen du etorkizunera baino gehiago, gertakizun historikoen gainean
erabakitzen baitu, etorkizunean bere aplikazioak izan ditzakeen ondorioak kontuan
hartu gabe. Honek inboluzioa edo, gutxienez, lan-harremanen eboluziorik eza
sortzen du576.
Procesal, Universidad Nacional autónoma de México, Mexico 1998, 215. or. Bide beretik, Sala Franco, T., Alfonso Mellado, C. L.-k, Los procedimientos extrajudiciales de solución de los conflictos
laborales establecidos en la negociación colectiva, Tirant lo blanch, Valentzia, 1996, 18. or., epaileen
parte-hartzea juridiko hutsa dela azpimarratzen dute, beren ebazpenetan askotan oso garrantzitsuak
diren ondorio sindikalak, sozialak eta ekonomikoak kontuan hartu gabe. Gainera egile horiek sistema
judizialak lan-gatazka monetarizatu egiten duela kritikatzen dute, nahiz eta askotan dirua baino
garrantzitsuagoak beste elementu batzuk izan. Iritzi bera erakusten dute, beste lan batean, Alfonso
Mellado, C. L., Pedrajas Moreno, A., Sala Franco, T.-k, “La solución de los conflictos colectivos
jurídicos en el acuerdo valenciano sobre solución de conflictos laborales: un arbitraje cuasi-obligatorio”, ZZAA (Koor. Ojeda Avilés, A.), El arbitraje laboral. Los acuerdos de empresa…, op.cit.,
100. or. Gogoratu baita ere, jada aipatutako KAE 81/1982, abenduaren 21ekoa, auzitegiei gatazkatik
erator daitezkeen ondorio ekonomikoak zehaztea ez dagokiela esaten duena. Kritika horiek guztiak,
oro har, zuzenak badira ere, oraindik areagotzen dira kontsulta-garaian sortzen diren gatazketan
(mugikortasun geografikoa, lan-baldintzen funtsezko aldaketak, kari ekonomiko, produkzio- edo
antolaketa-kariengatik azkentze objektiboa, etabar.), elementu juridikoak eta ekonomikoak uztartzen
baitira.
575. Elementu honetan egiten dute indar, del Rey Guanter, S.-k, La resolución extrajudicial de los
conflictos colectivos laborales, op.cit., 33. eta 47. or. eta García Murcia, J.-k, El papel del Consejo
Económico y Social de Asturias en la solución de los conflictos laborales, Consejo Económico y Social de Asturias, Asturias 1994, 25. or. Honen gainean, García i Fontanet, A.-k, “La justicia pactada:
una alternativa para la resolución de conflictos”, op.cit., 9. or., «prozesu judizialaren deshumanizazioa nabarmena dela» salatzen du. Bere aldetik, Durán Romasewskys, S.-k, “La limitada “revalorización” de los medios de solución de conflictos en la función pública”, ZZAA (Koor. Ojeda Avilés,
A.), El arbitraje laboral. Los acuerdos de empresa. VI Congreso Nacional de…, op.cit., 20. or., bide
jurisdikzionalaren malgutasun-falta azpimarratzen du, legea aplikatzean hark agindutakoaren
eremuan aritu behar baita. Antzean, Durán López, F.-k, “Medios de solución no jurisdiccionales de
los conflictos laborales: el arbitraje”, op.cit., eta auzitegien malgutasun-faltan sakontzen du «zuzenbideak eta argumentazio juridikoak preso dituela» esaten du, eta alderdien garaipenak orekatzeko
eta horrela, bide jurisdikzionalari izaera traumatikoa kentzeko baliabiderik ez dutela aldarrikatzen du.
Argudio bera erabiltzen du del Rey Guanter, S.-k, Los medios extrajudiciales de solución de
conflictos de trabajo en la función pública, op.cit., 30. eta 58. or. Azkenik, duela urte asko, Pastor
Prieto, S.-k, “Elementos para un análisis económico de la justicia: el gasto público en justicia en
España”, Hacienda pública española, 1990/116 zk., Justizia Administrazioaren arazoetako bat epaierabakien kalitate eskasa zela esan zuen.
576. Egiaztatuta dagoen errealitatea da zuzenbidea beti gizarte-egitatearen atzetik doala, horregatik, etengabe bide jurisdikzionalera jotzeak lan-harremanen garapena ekiditen du. Elementu horretan
egiten dute indar, Rodríguez-Piñeiro, M.-k, “Sindicato, proceso y relaciones laborales en España”,
op.cit.; Iglesias Cabero, M.-k, Reforma laboral y negociación colectiva, Colex, Madril, 1997, 87. or.;
Bonafe-Schmitt, J. P.-k, “El Estado y las alternativas a la Justicia”, ZZAA, Encuentros interna-
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Gainera, baliteke alderdiek interes-gatazkak liskar juridiko moduan aurkeztea, horrela epaibidera sartu ahal izateko. Kasu horietan «konponbide jurisdikzionala beti izango da desegokia»577.
Ebazpen jurisdikzionalaren beste ahulezia bat, handienetariko bat hau litzateke: betearazpen-azpifuntzio jurisdikzionalaren porrota. Baliteke betearazpenbideak exekutatzailearen interesa ez asetzea. Ohiko kasua diruzko betearazpen
arruntean gertatzen da: posible da betearazpen-prozesuan betearaziak enbargatzeko
ondasunik ez duela konturatzea, edo/eta enbargatuta, beraiek egikaritzea ezinezkoa
izatea, edo/eta egikarituta, zorra ordaintzeko adina diru ez lortzea. Kasu horretan,
organo jurisdikzionalak haren kaudimengabezia adieraziko du eta jardundakoak
behin-behinean artxibatzeko aginduko du, betearaziaren ondarea handitzearen
zain. Herritarrak bide jurisdikzionalaren porrotik nabarmena du aurrean. Adierazpen-, betearazpen- eta, beharbada, baita kautela-prozesu baten ondoren, ez du bere
eskubidea aseko, Soldatak Bermatzeko Funtsak eman edo aitortu diezazkiokeen
prestazioak alde batera utzita578. Txikiagoa da deskalabrua, baina porrota ere bada,
betearazpen zehatza diruzko betearazpen orokor bihurtzea579.
10.8. BIDE JURISDIZIONALAREN HARREMANA JURIDIKZIOZ
KANPOKO BIDEAREKIN
Lan-prozesuaren oinarrian, behin baino gehiagotan esan den bezala, prozesua gaitz
edo kalte bat (nahiz eta beharrezkoa izan) den eta alderdiek adostutako konponbidea hirugarren batek inposatua baino hobea den baieztatzen duten ideiak daude.

cionales sobre justicia alternativa, Dirección de consumo del Gobierno Vasco, Gasteiz, 1989, 39. or.;
Lorenzo de Membiela, J. B.-k, “Título ejecutivos que causan la ejecución de despido y la incidencia
de la LEC de 7 de enero de 2000”, Poder Judicial, núm. 2000/60 zk. eta Durán López, F.-k, “El
laudo arbitral en los conflictos laborales”, Relaciones Laborales, 1993/1 zk.
577. Hitzez hitz Cruz Villalón, J.-k, El arbitraje laboral en la reforma legislativa, Tirant lo blanch,
Valentzia, 1994, 12. or.
578. Arrazoi hau dela-eta, bide jurisdikzionalaren porrota aintzatesten dute Pastor Prieto, S.-k, ¡Ah
de la justicia! Política judicial y económica, op.cit., 31. or.; Andino Axpe, L. F.-k, Ejecución en el
orden jurisdiccional social, op.cit., 17. or.; Ramos Méndez, F.-k, “Medidas alternativas a la
resolución de conflictos por vía judicial en el ámbito civil patrimonial”, op.cit.; Titium, P.-k, “Los
trabajos del Consejo de Europa sobre el coste de la justicia”, Cuadernos de Derecho Judicial,
2001/15 zk. eta Mejías Gómez, F.-k, “Resolución alternativa de conflictos”, ZZAA, Curso sobre
resolución alternativa de conflictos (arbitraje, conciliación), op.cit., 21. or. Bere aldetik, Artaza
Bilbao, M. J., Breñosa Álvarez de Miranda, F.-k, La ejecución de sentencias en materia laboral,
op.cit., 9. or., akats hori legelariak betearazpen-prozesuari eman dion garrantzi eskasari leporatzen
diote.
579. Azken honen hainbat adibide ikusi dira betearazpen-prozesua aztertzean. Kasu honetan, eta
legeak berak aldaketa xedatzen duen heinean, LPLk aurreikusitako eraentza juridikoaren eremuan
mugitzen garenez, porrota txikiagoa da. Azken finean, Montero Aroca, J.-rekin, Introducción al
proceso laboral, op.cit., 438. or., «lan-arloan (…) dena dirura muga daiteke»ela gogoratu behar da.
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Hori ez da helburu programatiko hutsa, praktikoa baino. Horrela egiaztatzen dute
aurreko adiskidetzea derrigorrezkoa izateak (LPLren 63.-68. art. gatazka indibidualetarako eta 154. art. kolektiboetarako), epailearen aurrean adiskidetze prozesala aurreikusteak (LPLren 84. art.) eta sententzia eman aurretik edozein mementotan akordio batera heltzeko aukerak (LPLren 84.2 LPL artikulua, oro har, eta bereziki gatazka kolektiboetarako LPLren 160. art.)580. Hala ere, LPLk ez du garatzen
gatazkak ebazteko jurisdikziotik kanpoko bidea, guztiz zentzuzkoa dena, lege
honen funtzioa lan-bide jurisdikzionala arautzea dela kontuan hartzen bada eta,
horregatik, hura arautzeko elementu juridikorik egokiena ez dela onartzen bada581.
Baina LPLk ez du ukatzen liskarrak ebazteko jurisdikziotik kanpoko bidearen
existentzia, eta behin baino gehiagotan mintzatzen da hari buruz582.

580. Ia hitzez hitz Valdés Dal-Ré, F.-k, “Las jurisdicciones sociales en los países de la Unión
Europea: convergencias y divergencias”, op.cit. Egile beraren, “El nuevo proceso laboral”, op.cit.
Duela urte asko esan zuen González Encabo, J.-k, “Perspectivas de la conciliación judicial (su tratamiento en el proceso laboral)”, op.cit. Honen harira, Marín Correa, J. M.-k, “En torno a la conciliación en el proceso individual de trabajo”, op.cit., lan-ordenak herritarrei Justizia Administrazio
eraginkor eta bizkor bat eskaini izan badio, batez ere, adiskidetzeari esker egin duela azpimarratzen
du, hainbat epaiketa eta betearazpen ekidinez. Antzean, Romero Pradas, M.I., La conciliación en el
proceso laboral, op.cit., 223. or.
581. Egilearen alde Casas Baamonde, M. E., “La solución extrajudicial de los conflictos
laborales”, op.cit.
582. Aurreko adiskidetze bat arautzeaz gain, hura prozesuaren parte bihurtzen du —gogoratu,
prozesu barneko adiskidetzea epaiketarekin batera egintza-batasunean egiten dela—. Era berean,
LPLa adiskidetzea, bitartekaritza eta arbitraje-funtzioak dituen zerbitzu administratiboez edo funtzio
horiek dituen organoaz mintzo da. Organo administratibo horren aurrean burutu daiteke ordezkapena
emateko boterea abokatu, prokuradore, edo gizarte-graduatu bati edo demandatzaileetako edozeini 10
baino gehiago direnean eta batera demandatzen dutenean (LPLren 19. art.). Haren aurrean burutu
daiteke aurreko adiskidetzea, baita LEren 83. artikuluan aipatzen diren akordio inteprofesionalen
bidez sortzen diren organoen aurrean ere (LPLren 63. eta 154. art.). Azkenik, ezin ahaz daiteke LPLk
hauteskunde-gaietan ematen diren laudoak aurkaratzerako prozesu-aldaera bat arautzen duela, eta
horrela arbitrajeaz aritzen da (LPLren 127.-132. art.).
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