
 

 

 

 

 

 

HAUTESKUNDEAK 2020 

11. AKTA 

HAUTESKUNDE BATZORDEA 

 

Hauteskunde Batzordea 2020ko ekainaren 16an bildu zen Karmel Gabin Atxabal Arostegi 
jaunak bere izenean aurkeztutako idazkia ebazteko. 

Ikusi da Karmel Gabin Atxabal Arostegiren izenean ekainaren 15ean aurkeztutako 
idazkia (sarrera-erregistroa: 82), Bizkaiko Futbol Federakundearen Hauteskunde 
Batzorde honi zuzendua. Bertan, honako hau eskatzen da: 

1) Alarma-egoera indarrean dagoen bitartean Hauteskunde Batzordeak egindako 
jarduera guztiak baliogabetzea. 

2) Hauteskunde-Egutegia baliogabetzea, Alarma-egoera kendu arte, eta hori egin 
ondoren berriro hastea. 

3) Indarrik gabe uztea hauteskunde-prozesurako abuztuko gaikuntza. 

Con fecha 16 de junio de 2020 se reúne la Junta Electoral para resolver el escrito 
presentado por el Señor Karmel Gabin Atxabal Arostegi en su propio nombre. 

 

Hauteskunde Batzordeak 

ERABAKI DU: 

Aipatutako idazkia eta adierazitako eskaera izapidetzeko ez onartzea, gogoeta hauetan 
oinarrituta: 

 
1) Legitimazio aktiborik eza. 

Hauteskunde Batzorde honek uste du eskatzaileak ez duela une honetan 
hauteskunde-prozesuaren legitimazio aktiborik, ez baita "hautesle edo 
hautagarri", Bizkaiko Futbol Federakundearen hauteskunde-erregelamenduaren 
4. artikuluaren arabera, ezta "interesduna" ere, testu beraren 33. artikuluaren 



arabera, eta hori guztia Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 3. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoarekin bat etorriz.  
 

2) Irizpide subsidiarioarekin, eta soil-soilik kasu hipotetiko baterako, hau da, 
eskatzaileak Alarmaren Estatua indarrean dagoen bitartean deuseztapena 
eskatzeko legitimazioa duela uste bada, Hauteskunde Batzorde honek uste du 
eskaera hori Epez kanpokoa dela; izan ere, FVF-BFren Hauteskunde 
Erregelamenduaren 11. eta 33. artikuluen babesean, Hauteskunde Batzordeak 
hartutako erabakiak errekurritzeko epea bi egun baliodunekoa da. 
 
Hauteskunde Batzorde honen ekainaren 1eko 7. akta argitaratu zen FVF-BFFren 
orri ofizialean 2020ko ekainaren 2an. Akta horren bidez, FVF-BFFren 
hauteskunde-prozesua berriz hastea erabaki zen, eta hauteskunde-egutegi 
berria erantsi zitzaion. Beraz, errekurtsoa jartzeko epea ekainaren 4an amaitu 
zen, segurtasun juridikoaren oinarrizko printzipio baten arabera. 
 

3) Martxoaren 16an jakinarazi zen hauteskunde-prozesuaren epeak eten egingo 
zirela, 2020ko martxoaren 14tik aurrerako ondorioekin, Alarma-egoera 
deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren Hirugarren 
Xedapen Gehigarriaren 1. atalean ezarritako administrazio-epeen etendurarekin 
bat etorriz. 
 
Gaur egun indarrean jarraitzen duen arren, Espainiako Alarmaren Estatuak, 
maiatzaren 22ko 537/2020 Errege Dekretuak, 9. artikuluan, administrazio-epe 
horiek berrabiarazteko edo jarraitzeko agindua eman zuen, 2020ko ekainaren 
1etik aurrerako ondorioekin, eta bertan behera utzi zuen hauteskunde-prozesua 
etetearen zentzua, zeina Gobernuaren arauari egokitzea baitzen, interesdunek 
berme handiagoa izan zezaten. 
Araudi horren babesean, Hauteskunde Batzorde honek egokitzat jo zuen 
martxoaren 16ko 6. aktaren bidez erabakitako hauteskunde-prozesuaren 
etendura bertan behera uztea, eta prozesu horrekin ekainaren 1eko 7. aktaren 
bidez jarraitzea, etendura gertatu zenean geratu zen egoerari berrekinez. 
 
Are gehiago, eskubide-murrizketagatiko defentsa-gabeziarik ez da sortu 
hauteskunde-prozesuan parte har dezaketenentzat; izan ere, prozesu horren 
etendura gaur egun atzeratu zenetik egindako izapide bakarrak formalak baino 
ez dira, hauteskunde-prozesuan eraginik ez dutenak eta, funtsean, Hauteskunde 
Batzorde honi berari eragiten diotenak, onetsitako hauteskunde-egutegian ikus 
daitekeen bezala. 
 
Aurreko ataletan azaldutakoa aplikatu behar zaio Atxabal jaunak Hauteskunde-
egutegia baliogabetzeari eta Alarma Estatua altxatu ondoren egutegia berriz 
hasteari buruz eskatutako uziari. 



4) Abuztua Hauteskunde-prozesurako baliogabetzat jotzeko eskaerari dagokionez, 
Hauteskunde Batzorde honek, beste Futboleko Hauteskunde Batzorde 
Autonomiko batzuen (Nafarroa, Gaztela-Mantxa), nahiz Espainiako Futbol 
Federazioaren Hauteskunde Batzordearen irizpide analogikoei jarraituz, bere 
Hauteskunde-egutegia berretsi du, eta abuztua baliodun deklaratu du 
aurreikusitako egunetan eta izapideetarako. 

 

Ondorioz, bidezkoa da Karmel Gabin Atxabal Arostegi jaunak egindako eskaera EZ 
ONARTZEA, eta, subsidiarioki, ezestea. 

 

FVF-BFFren Hauteskunde-Araudiaren 34. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, 
ebazpen honen aurkako errekurtsoa aurkez daiteke Kirol Justiziako Euskal Batzordean, 
erregelamenduan ezarritako epeetan. 

 

Bilbon, 2020ko ekainaren 17an.

. 

 


