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BASAURIKO UDALAREN ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIEN POLTSARAKO 
TESTA 

 
1. Udalaren udal-politikak kultura eskuratzeko aukera sustatzean: 

 
a) Oinarrizko eskubide bat asetzen du, prozedura berezi eta sumario baten 

bidez hura garatuko duen lege baten beharrik gabe eska daitekeena. 
b) Eskubide arrunt bat asetzen du, etxebizitzarako eskubidearen parekoa. 
c) Udalaren jarduera bat da, botere publiko gisa, eta horren bidez 

Konstituzioaren I. tituluaren III. kapituluan jasotako printzipio bat aitortu, 
errespetatu eta babestu egiten da.  

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 
 

2. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiari dagokionez: 
 
a) Honako hauek osatzen dute: Auzitegi Goreneko presidentea, buru izango 

dena, eta erregeak bost urterako izendatutako hogei kide. Horien artetik, 
kategoria judizial guztietako hamabi epaile eta magistratu, zeinak epaileek 
eta auzitegiek izendatuko dituzten; lau kide, Diputatuen Kongresuak 
proposatuko dituenak; eta beste lau, Senatuak proposatuko dituenak; azken 
bi kasuetan, kideen hiru bostenen gehiengoz hautatuko dira abokatuen eta 
beste legelari batzuen artean, guztiak ere gaitasun handikoak eta beren 
lanbidean hamabost urte baino gehiago daramatenak. 

b) Honako hauek osatzen dute: Auzitegi Goreneko presidentea, buru izango 
dena, eta erregeak bost urterako izendatutako hogei kide. Horien artetik, 
kategoria judizial guztietako hamabi epaile eta magistratu, lege organikoak 
ezarritako baldintzetan; lau kide, Diputatuen Kongresuak proposatuko 
dituenak; eta beste lau, Senatuak proposatuko dituenak; azken bi kasuetan, 
kideen hiru bostenen gehiengoz hautatuko dira abokatuen eta beste legelari 
batzuen artean, guztiak ere gaitasun handikoak eta beren lanbidean hamar 
urte baino gehiago daramatenak. 

c) Honako hauek osatzen dute: Auzitegi Goreneko presidentea, buru izango 
dena, eta erregeak bost urterako izendatutako hogei kide. Horien artetik, 
kategoria judizial guztietako hamabi epaile eta magistratu, lege organikoak 
ezarritako baldintzetan; lau kide, Diputatuen Kongresuak proposatuko 
dituenak; eta beste lau, Senatuak proposatuko dituenak; bi kasuetan, kideen 
hiru bostenen gehiengoz hautatuko dira epaileen eta magistratuen artean, 
guztiak ere gaitasun handikoak eta beren lanbidean hamabost urte baino 
gehiago daramatenak. 

d) Honako hauek osatzen dute: Auzitegi Goreneko presidentea, buru izango 
dena, eta erregeak bost urterako izendatutako hogei kide. Horien artetik, 
kategoria judizial guztietako hamabi epaile eta magistratu, lege organikoak 
ezarritako baldintzetan; lau kide, Diputatuen Kongresuak proposatuko 
dituenak; eta beste lau, Senatuak proposatuko dituenak; bi kasuetan, kideen 
hiru bostenen gehiengoz hautatuko dira abokatuen eta beste legelari 
batzuen artean, guztiak ere gaitasun handikoak eta beren lanbidean 
hamabost urte baino gehiago daramatenak. 
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3. Oro har, zenbat iraungo du behin-behineko espetxeratzeak? 

 
a) 24 ordu. 
b) 48 ordu. 
c) 72 ordu. 
d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 
 

4. Gure Autonomia Erkidegoak hitzarmenak egin ditzake beste batzuekin, horien 
eskumen esklusiboko zerbitzuak kudeatzeko eta emateko? 
 
a) Bai, inolako mugarik gabe. 
b) Ez, autonomia-erkidegoen federazioa debekatuta baitago, horien federazio-

printzipio bat delako. 
c) Bai, baina indarrean sartu aurretik, Gorte Nagusiei jakinarazi beharko zaie, 

eta gorteek edo ganbaretako batek jakinarazpena jaso eta hogeita hamar 
eguneko epean eragozpenik adierazten badu, Gorteen baimena eskuratu 
beharko da. 

d) Bai, baina indarrean sartu aurretik, estatuko gobernuari jakinarazi beharko 
zaio, eta horrek jakinarazpena jaso eta hogeita hamar eguneko epean 
eragozpenik adierazten badu, Gorteen baimena eskuratu beharko da. 
 

5. Esan zer baieztapen ez den zuzena:  
 
a) Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio Arartekoaren antzeko organo bat 

sortzea eta antolatzea, Legebiltzarraren lege baten bidez. 
b) Arartekoak Konstituzioan aurreikusitako estatuko Herriaren 

Defendatzailearekin koordinatuta jardungo du. 
c) Arartekoak Konstituzioaren 54. artikuluak Herriaren Defendatzailearentzat 

ezarritako eginkizunak beteko ditu. 
d) Arartekoak Eusko Legebiltzarrak edo Eusko Jaurlaritzak eman diezaiokeen 

beste edozein eginkizun beteko du. 
 

6. Estatuko Gobernuak autonomia-erkidego baten egintzen aurrean Konstituzio 
Auzitegian jarritako aurkaratzeei dagokienez: 
 
a) Gobernuak autonomia-erkidegoetako organoek emandako xedapenak 

aurkaratu ditzake, horien maila edozein dela ere, baina ez banakako 
ebazpenak edo egintzak, zeinak auzitegi arrunten aurrean aurkaratu beharko 
baitira. Aurkaratzeak errekurritutako ebazpena automatikoki etetea ekarriko 
du, baina Konstituzio Auzitegiak hura berretsi edo altxatu beharko du bost 
hilabeteko epe batean gehienez ere. 

b) Gobernuak autonomia-erkidegoetako organoek emandako xedapenak 
aurkaratu ditzake, horien maila edozein dela ere. Aurkaratzeak 
errekurritutako ebazpena automatikoki etetea ekarriko du, baina Konstituzio 
Auzitegiak hura berretsi edo altxatu beharko du hiru hilabeteko epe batean 
gehienez ere. 
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c) Gobernuak autonomia-erkidegoetako organoek emandako xedapenak 
aurkaratu ditzake, horien maila edozein dela ere, baina ez banakako 
ebazpenak edo egintzak, zeinak auzitegi arrunten aurrean aurkaratu beharko 
baitira. Aurkaratzeak ez du ekarriko errekurritutako ebazpena automatikoki 
etetea; edonola ere, Konstituzio Auzitegiak hura eteteko kautelazko neurria 
hartu ahal izango du, hiru hilabeteko epe batean gehienez ere. 

d) Gobernuak Konstituzio Auzitegian aurkaratu ahal izango ditu autonomia-
erkidegoetako organoek emandako xedapenak eta ebazpenak. Aurkaratzeak 
errekurritutako xedapena edo ebazpena automatikoki etetea ekarriko du, 
baina Konstituzio Auzitegiak, hala behar bada, hura berretsi edo altxatu 
beharko du bost hilabeteko epe batean gehienez ere. 
 

7. Kongresuak zentsura-mozio bat onartzen badu: 
 

a) Gobernuak dimisioa aurkeztuko dio erregeari, eta mozioan sartutako 
hautagaiak Kongresuaren izendapenaren konfiantza duela ulertuko da eta 
Erregeak Gobernuko presidente izendatuko du. 

b) Gobernuak dimisioa aurkeztuko dio erregeari, eta hark kontsulta-erronda bat 
hasiko du talde politikoen artean, Kongresuko presidentearen bitartez 
gobernuko presidente izateko hautagai bat proposatzeko, Konstituzioaren 99. 
artikuluaren prozeduraren bidez ganberaren konfiantza lortzeko. 

c) Gobernuak dimisioa aurkeztuko dio erregeari, eta hauteskundeetarako 
deialdia automatikoki egingo da, Diputatuen Kongresuko presidenteak hala 
proposatuta. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 
 

8. Esan zein den Konstituzioaren 105. artikuluan aipatutako administrazio-
prozeduraren izapide bakarra: 
 
a) Eskabideak edo eskaerak egiteko eskubidea. 
b) Zuzenbidean onargarriak diren frogabide guztiak proposatzeko eskubidea. 
c) Audientzia-izapidea. 
d) Administrazio zibilak, zuzenean edo modu subsidiarioan, askatasun-

gabetzea dakarren zehapenik ezin duela ezarri bermatzea. 
 

9. Diputatuen Kongresua berritzen den bakoitzean eta beharrezkoa den gainerako 
suposizio konstituzionaletan, nork eta nola proposatzen da Gobernuko 
presidenterako hautagaia?  
 
a) Erregeak, Parlamentuan ordezkaritza duten talde politikoek izendatutako 

ordezkariei kontsultatu ondoren eta Kongresuko presidentearen bitartez. 
b) Erregeak, Kongresuko presidenteari eta hark proposatutako talde politikoei 

kontsultatu ondoren. 
c) Erregeak, Senatuko talde politikoei kontsultatu ondoren eta Kongresuko 

presidentearen bitartez. 
d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 
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10. Legezkotasun-printzipioari dagokionez, botere publikoen jardunari dagokionez, 
gure Konstituzioaren arabera: 
 
a) Hasiera batean, lotura positiboaren printzipioak agintzen du, eta horren 

arabera, botere publikoei baimentzen ez zaiena debekatuta dago; izan ere, 
legegileak jarduteko administrazio-ahalak ematen dizkienean bakarrik 
jardun dezakete. 

b) Hasiera batean, lotura negatiboaren printzipioak agintzen du, eta horren 
arabera, botere publikoei debekatzen ez zaiena baimenduta dago; izan ere, 
Legea beharrezkoa ba bakarrik herritarren askatasunari edo jabetzari 
eragiten zaionean, baina ez gainerako kasuetan, zeinak botere betearazleak 
emandako araudien bidez arautu baitaitezke. 

c) 97. artikuluak botere betearazleari batearazteko ahalarekiko loteslea ez den 
arauzko boterea ematen badio ere, legearen betearazte hutsetik harago 
doana eta erregelamendu independenteari herritartze-agiria ematen diona, 
erregelamendu independenteen berezko eremua antolamenduarena da, 
eta legezkotasun-printzipioaren beharraren presuntzio bat dago herritarrei 
eragiten dieten alderdi guztietan. 

d) a) eta c) erantzunak zuzenak dira. 
 

11. Gobernuko presidentea bere zereginetan traizioaz edo Estatuaren 
segurtasunaren aurkako beste edozein delituz salatzeko eskaera nork egin 
dezake? 
 
a) Eskatu ahal izango du, hala badagokio, aldez aurretik Auzitegi Goreneko 

Zigor Arloko Salan edozein partikularrek, salaketa bat jarri eta Fiskaltzaren 
aldeko txostena jaso ondoren. 

b) Eskatu ahal izango du, hala badagokio, Auzitegi Goreneko Zigor Arloko Salan 
Kongresuko kideen laurdenak, Kongresuko gehiengo soilaren onespenaz. 

c) Eskatu ahal izango du, hala badagokio, Auzitegi Goreneko Zigor Arloko Salan 
Kongresuko kideen herenak, Kongresuko gehiengo soilaren onespenaz. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 
 

12. Lege organikoei dagokienez: 
 
a) Honako hauek dira: oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen 

garapenari buruzkoak, autonomia-estatutuak eta hauteskunde-araubide 
orokorra onartzen dituztenak, eta Konstituzioan aurreikusitako gainerako 
guztiak. Horiek onartzeko, beharrezkoa da bi ganbaren gehiengo osoa 
eskuratzea proiektu osoari buruzko azken bozketa batean. 

b) Honako hauek dira: oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen 
garapenari buruzkoak, autonomia-estatutuak eta hauteskunde-araubide 
orokorra onartzen dituztenak, eta Konstituzioan aurreikusitako gainerako 
guztiak. Horiek onartzeko, beharrezkoa da kongresuaren gehiengo osoa 
eskuratzea proiektu osoari buruzko azken bozketa batean. 

c) Honako hauek dira: oinarrizko eskubide guztien eta I. tituluaren II. 
Kapituluaren askatasun publikoen garapenari buruzkoak, autonomia-
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estatutuak eta hauteskunde-araubide orokorra onartzen dituztenak, eta 
Konstituzioan aurreikusitako gainerako guztiak. Horiek onartzeko, 
beharrezkoa da bi ganbaren gehiengo osoa eskuratzea proiektu osoari 
buruzko azken bozketa batean. 

d) Haien onespena Gobernuaren esku utz daiteke, gehiengo osoz onartutako 
eskuordetze-lege baten bidez. 
 

13. Espainiako Konstituzioaren arau-balioari dagokionez: 
 
a) Ez da arau juridiko bat zuzenean auzitegietan errekurritu daitekeena, hura 

garatzen duten legeen bidez baizik. Gainerako ordenamendu juridikoaren 
balio informatzailea baino ez du, bere hierarkiaren arabera. 

b) Bai, auzitegiek zuzenean aplika dezakete arau juridiko gisa, ia osorik, 
salbuespen batzuekin, esate baterako, I. tituluko III. kapitulua; izan ere, 
horren printzipioak jurisdikzio arruntean bakarrik alegatu daitezke, horiek 
garatzen dituzten legeek ezarritakoaren arabera. 

c) Bai, auzitegiek zuzenean aplika dezakete arau juridiko gisa, ia osorik, 
inolako mugarik gabe. 

d) Bai, auzitegiek zuzenean aplika dezakete arau juridiko gisa, ia osorik, 
salbuespen batzuekin, esate baterako, I. tituluaren II. kapituluaren 2. atala; 
izan ere, oinarrizkoak ez diren eskubide arruntak ez dira garatu behar Lege 
Organiko baten bidez.  

 
14. Konstituzioaren zati dogmatikoak: 

 
a) Estatuko botereen antolaketa jasotzen du. 
b) Hitzaurrea eta I. artikulua jasotzen ditu, bere ordenamendu juridikoaren 

balio nagusiak adierazten baititu, hots: askatasuna, justizia, berdintasuna 
eta aniztasun politikoa. 

c) Atariko titulua jasotzen du, baina ez I. titulua. 
d) Bakar bat ere ez da zuzena. 

 
15. Konstituzioaren arabera, Monarkia Parlamentarioa honako hau da: 

 
a. Espainiako Estatuaren gobernu-sistema 
b. Espainiako Estatuaren estatu-forma. 
c. Espainiako Estatuaren forma politikoa. 
d. Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

 
 

16. Konstituzio Auzitegiaren monopolio jurisdikzionalak honako hau esan nahi du: 
 

a) Lege-indarra duten lege eta arauen konstituzio-kontrakotasunaren deklarazioa 
baino ez du hartzen (beste eginkizun batzuen artean), baina ez Konstituzioaren 
edozein aplikazio. 
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b) Lege-indarra duten lege eta arauen konstituzio-kontrakotasunaren deklarazioa 
hartzen du (beste eginkizun batzuen artean), baita Konstituzioaren edozein 
aplikazio ere. 

c) Oinarrizko eskubide bat urratu dela adieraz dezakeen organo bakarra da. 
d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

 
17. Konstituzioaren I. tituluaren bigarren kapituluan aitortutako eskubideak eta 

askatasunak: 
 
a) Lotesleak dira botere publiko guztientzat, baina auzitegietan errekurritu 

ahal izango dira soilik lege batek garatzen baditu, eta lege horrek, nolanahi 
ere, haien funtsezko edukia errespetatu behar du. 

b) Lotesleak dira botere publiko guztientzat, eta, horrenbestez, horiek 
babesteko auzitegietara jo ahal izango da zuzenean, lege batek haiek 
garatzeko beharra izan gabe. 

c) Eskubide horien erabilera legez edo araubidez arautu ahal izango da, eta, 
nolanahi ere, horien funtsezko edukia errespetatu beharko da. 

d) Guztietan onartzen da babes-errekurtsoa jartzea. 
 

18. Zer esan nahi du botere publikoen arbitrariotasunaren interdikzio-printzipioak? 
 
a) Jabetza modu ez arbitrarioan berreskuratzeko debekuekin jarduten denean 

justifikatu egin behar dela. 
b) Agintaritza judizialak bakarrik debeka dezakeela botere publikoen 

arbitrariotasuna. 
c) Botere publikoen arbitrariotasuna debekatuta dagoela. 
d) Administrazioa ezin dela aldendu, inola ere, lehen izandako aurrekarietatik.  

 
19. Konstituzioak aitortzen dituen oinarrizko eskubideei eta askatasunei buruzko 

arauak honela interpretatuko dira: 
 
a) Hitzez hitz, iturri historikoetara eta Konstituzio Auzitegiaren doktrinara joz, 

baina Konstituziotik kanpoko arauetara jo gabe. 
b) Giza Eskubideen Europako Auzitegiak emandako doktrinaren arabera, 

auzitegi horren jurisdikzioaren gainetik dagoen esparru bateko arauren 
batera jotzeko beharra izan gabe. 

c) Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalarekin eta gai horiei buruz Espainiak 
berretsitako nazioarteko itun eta akordioekin bat etorrita. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 
 

 
20. Funtzio eta kargu publikoak berdintasun-baldintzetan eskuratzeko eskubidea: 

 
a) Konstituzioaren I. tituluko bigarren kapituluko 1. atalean jasotako oinarrizko 

eskubide bat da. 
b) Konstituzioaren I. tituluko bigarren kapituluko 2. atalean jasotako 

herritarren eskubide bat da. 
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c) Konstituzio-eskubide bat da, eta zuzeneko babes-errekurtsoa jar daiteke 
Konstituzio Auzitegiaren aurrean. 

d) Eskubide hori Administrazio Publikoetara Sartzeko Araudien bidez arautu 
daiteke, aldez aurretik lege batek haren funtsezko edukia ezartzeko beharra 
izan gabe. 
 

21. Langileen eta enpresaburuen ordezkarien arteko laneko negoziazio kolektiboari 
eta hitzarmenen indar lotesleari dagokienez: 
 
a) Konstituzioaren I. tituluko bigarren kapituluaren 1. atalean jasotako 

oinarrizko eskubide bat da. 
b) Konstituzioaren I. tituluko bigarren kapituluaren 2. atalean jasotako 

herritarren eskubide bat da. 
c) Konstituzioaren I. tituluko 3. kapituluaren politika ekonomiko eta sozialaren 

printzipio gidaria da, eta lege-garapena eskatzen du. 
d) Grebako eskubidearen eta gatazka kolektiboko neurriak hartzeko 

eskubidearen izaera bereko eskubide bat da, horiek guztiak lotuta baitaude. 
 

22. Konstituzioaren I. tituluko bigarren kapituluaren lehenengo atalean aitortutako 
eskubideei eta askatasunei buruzko baieztapen hauen artetik adierazi zein den 
zuzena: 
 
a) Auzitegien aurrean babes daitezke, lehentasun- eta sumariotasun-

printzipioetan oinarritutako prozedura baten bidez, eta, hala behar bada, 
babes-errekurtso baten bidez; ez, ordea, prozedura arrunt baten bidez. 

b) Auzitegien aurrean babes daitezke, lehentasun- eta sumariotasun-
printzipioetan oinarritutako prozedura baten bidez, bai eta prozedura 
arrunt baten bidez ere. 

c) Auzitegi arruntetan auzibidea agortu ondoren, Konstituzio Auzitegiaren 
laguntza eska daiteke babes-errekurtso baten bidez. 

d) b) eta c) erantzunak zuzenak dira. 
 
 

23. Banda armatuen edo elementu terroristen jardunei lotutako ikerketei 
dagokienez, esku-hartze judizial eta kontrol parlamentarioaren bidez, jarraian 
aipatutako eskubide batzuk eten daitezke Lege Organiko baten bidez, pertsona 
jakin batzuentzat, banaka. Zein dira? 
 
a) 48 orduko gehieneko atxiloaldia. 
b) Edozein hedabideren bidez egiazko informazioa askatasunez 

komunikatzeko edo jasotzeko eskubidea. 
c) a) eta b) erantzunak zuzenak dira. 
d) Bakar bat ere ez da zuzena. 

 
24. Botere Judiziala Euskadin: 
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a) Euskadiren botere bat da, Estatutuaren II. Tituluan araututa baitago, “Euskal 
Herriaren aginteak” izenburupean. 

b) Ez da Euskal Autonomia Erkidegoaren botere bat, Estatutuaren II. tituluan 
“Euskal Herriaren aginteak” izenpean araututa dagoen arren; hori ez da 
eragozpen bat, ordea, Autonomia Erkidegoaren ardura izan dadin Justizia 
Administrazioaren zerbitzuko langileak eta funtzionatzeko beharrezkoak 
diren baliabide materialak eta ekonomikoak hornitzea, ahalmen hori Botere 
Judizialaren Lege Organikoan Gobernuari erreserbatzen zaion baldintza 
bertsuetan. 

c)  Euskal Autonomia Erkidegoaren botere bat, Estatutuaren II. tituluan “Euskal 
Herriaren aginteak” izenpean araututa egoteak agerian uzten duen moduan; 
era berean, Autonomia Erkidegoaren ardura da Justizia Administrazioaren 
zerbitzuko langileak eta funtzionatzeko beharrezkoak diren baliabide 
materialak eta ekonomikoak hornitzea, ahalmen hori Botere Judizialaren 
Lege Organikoan Gobernuari erreserbatzen zaion baldintza bertsuetan. 

d) Ez da Euskal Autonomia Erkidegoaren botere bat, Estatutuaren II. tituluan 
“Euskal Herriaren aginteak” izenpean araututa dagoen arren; hori ez da 
eragozpen bat, ordea, Autonomia Erkidegoaren ardura izan dadin 
funtzionatzeko beharrezkoak diren baliabide materialak eta ekonomikoak 
hornitzea, ahalmen hori Botere Judizialaren Lege Organikoan Gobernuari 
erreserbatzen zaion baldintza bertsuetan, Justizia Administrazioaren 
zerbitzuko langileen hornidura estatuaren esku geratuta. 

 
25. Senatua da lurralde-ordezkaritzako ganbera da, eta hura osatzeko, besteak 

beste, konstituzio-aurreikuspenak hauek dira: 
 

a) Probintzia bakoitzean lau senatari aukeratzen dira sufragio unibertsal, aske, 
berdin, zuzen eta isilpekoaren bidez, eta uharteetako probintziei dagokienez, 
Kabildoa edo Uharteetako Kontseilua duen uharte edo uharte-multzo bakoitzak 
barruti bat osatuko du, senatariak hautatzeko; uharte nagusi bakoitzari 
(Kanaria Handia, Mallorca eta Tenerife) bi barruti dagozkio, eta bat, uharte edo 
uharte-talde hauei: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, 
Hierro, Lanzarote eta La Palma. 

b) Ceutako eta Melillako biztanleek senatari bana aukeratuko dute. 
c) Autonomia-erkidegoek, gainera, senatari bat izendatuko dute, eta beste bat 

beren lurraldeko milioi bat biztanleko. Haien izendapena Biltzar legegileari 
dagokio, edo, bestela, autonomia-erkidegoko kide anitzeko organo gorenari, 
estatutuetan ezarritakoaren arabera. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 
 

 
26. Gorte Nagusiek lege-mailako arauak emateko ahala Gobernuari eskuordetzeko 

duten ahalmenari dagokionez, baieztapen hauetakoren bat ez da zuzena. Zein 
da? 
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a) Eskuordetzea lege arrunt baten bidez egingo da, haren xedea testu artikulatu 
bat eratzea denean; berariaz eman beharko da gai jakin baterako, eta epe bat 
finkatu beharko da horretaz baliatzeko. 

b) Eskuordetzea agortzen da Gobernuak hura erabiltzen duenean dagokion araua 
argitaratzean.  

c) Ezin izango da emandakotzat ulertu modu inplizituan edo denbora 
zehaztugabean.  

d) Era berean, ezin izango zaizkie eskuordetu Gobernuarenak ez diren beste 
agintaritza batzuei. 

 
27. Lege-dekretuei dagokienez, esan zer baieztapen den zuzena: 

 
a) Ezohiko edo presazko premia bat dagoenean ematen dira, eta ezin izango dute 

eraginik izan Estatuko oinarrizko erakundeen antolamenduan, I. tituluan 
araututako herritarren eskubide, betebehar eta askatasunetan, autonomia-
erkidegoen araubidean eta hauteskunde-zuzenbide orokorrean. 

b) Berehala eztabaidatu eta bozkatu beharko dira Kongresuan eta Senatuan, eta, 
bildurik ez badago, berariazko deialdi bat egin beharko da, hura aldarrikatu eta 
hurrengo hogeita hamar eguneko epean.  

c) Bi ganberek, epe horren barruan, berariaz adierazi beharko dute baliozkotzen 
edo indargabetzen duten; horretarako, ganberetako araudiek prozedura berezia 
eta sumario bat ezarriko dute. 

d) Aurreko guztiak okerrak dira. 
 

28. Itun edo hitzarmenen bidez betebeharrak hartzeko Estatuaren adostasuna 
emateko, Gorte Nagusien aldez aurreko baimena beharko da: 
 
a) Beti. 
b) Besteak beste, I. tituluan ezarritako oinarrizko eskubideei eta betebeharrei 

eragiten dieten itunak direnean. 
c) I. tituluko II. kapituluaren lehenengo atalean ezarritako oinarrizko 

eskubideei eta betebeharrei eragiten dieten itunak direnean, besteak beste, 
et beste eskubide eta askatasun batzuk albo batera utzita. 

d) Estatuko Ogasun Publikorako betebeharrak dakartzaten itun politikoak 
direnean, soil-soilik. 
 

29. Herriaren Defendatzaileari dagokionez: 
 
a) Lege arruntaren bidez arautzen da, Gorteetako goi-komisario gisa, 

Konstituzioaren I. tituluaren eskubideak defendatzeko. 
b) Lege organikoaren bidez arautzen da, Kongresuko goi-komisario gisa, 

Konstituzioaren I. tituluaren eskubideak defendatzeko. 
c) Lege organikoaren bidez arautzen da, Gorteetako goi-komisario gisa, 

Konstituzioaren I. tituluaren eskubideak defendatzeko. 
d) Lege organikoaren bidez arautzen da, Gorteen goi-komisario gisa, 

Konstituzioaren I. tituluko II. kapituluaren lehen ataleko oinarrizko 
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eskubideak defendatzeko soilik, eta horretarako, administrazioaren 
jarduera gainbegiratu ahal izango du, Gorte Nagusiei horren berri emanez. 

 
30. Noiz ulertzen da konfiantza eman zaiola Gobernuko presidente izateko 

hautagaiari? 
 
a) Diputatuen Kongresuan gehiengo soila eskuratzen denean. 
b) Diputatuen Kongresuan gehiengo osoa eskuratzen denean, eta gehiengo 

hori lortzen ez bada, berrogeita zortzi ordu geroago, gehiengo soila 
eskuratzean. 

c) Kongresuan eta Senatuan gehiengo osoa eskuratzen denean, eta gehiengo 
hori lortzen ez bada, gehiengo soila eskuratzean bi ganbaretan, berrogeita 
zortzi ordu geroago. 

d) Diputatuen Kongresuan gehiengo osoa eskuratzen denean; gehiengo hori 
lortu ezean, bozketak errepikatuko dira. Bi hilabeteko epean gehiengo hori 
lortzen ez bada, Erregeak bi ganberak desegingo ditu, eta hauteskunde 
berrietarako deialdia egingo du, Kongresuko presidenteak hori berretsita. 
 

31. Zentsura-mozioari dagokionez: 
 

a) Kongresuak onartzen du, gobernuaren erantzukizun politikoa eskatzeko, 
konfiantza-arazo bat egiteko eskatzen den gehiengo berarekin. 

b) Gutxienez, diputatuen laurdenak proposatu beharko du. 
c) Ezin da bozkatu aurkezten denetik bost egun igaro arte.  
d) Kongresuak onartzen ez badu, sinatzaileek ezin izango dute beste bat aurkeztu 

legegintzaldia amaitu arte geratzen diren bilkura-aldietan. 
 

 
32. Salbuespen-egoera: 

 
a) Gobernuak deklaratzen du, Ministroen Kontseiluan erabakitako dekretu 

bidez, bi ganberek baimendu ondoren. 
b) Haren iraupena ezin izango da izan bi hilabetetik gorakoa, eta iraupen 

berberaz luzatu ahal izango da, deklaratu zeneko baldintza berbetan. 
c) Gobernuak deklaratzen du, Ministroen Kontseiluan erabakitako dekretu 

bidez, Kongresuak baimendu ondoren. 
d) Behin Kongresua deseginda edo haren agintaldia amaituta, salbuespen-

egoera deklaratuko balitz, haren luzapena baimentzeko hauteskundeen 
emaitza errespetatu beharko litzateke. 

 
 

33. Ganberen funtzionamenduei dagokienez: 
 
a) Bi bilkura-aldi arruntetan biltzen dira urtero: lehena, irailetik abendura, eta 

bigarrena, urtarriletik ekainera, eta Diputazio iraunkorrak ganberen botereak 
zaintzen ditu, bildurik ez daudenean. 
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b) Bi bilkura-aldi arruntetan biltzen dira urtero: lehena, irailetik abendura, eta 
bigarrena, otsailetik ekainera, eta Diputazio iraunkorrak ganberen botereak 
zaintzen ditu, bildurik ez daudenean. 

c) Bi bilkura-aldi arruntetan biltzen dira urtero: lehena, otsailetik ekainera, eta 
bigarrena, irailetik abendura, eta Diputazio iraunkorrak ganberen botereak 
zaintzen ditu, bildurik ez daudenean. 

d) Aurreko baieztapenetatik bakar bat ere ez da zuzena. 
 
34. Justizia Administrazioari dagokionez: 

 
a) Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa du haren gainean. 
b) Eskumen partekatua da; hala, Estatuari oinarrizko legedia dagokio, eta 

Autonomia Erkidegoari, berriz, legeen garapena eta betearazpena. 
c) Euskal Autonomia Erkidegoak, bere lurraldean, Botere Judizialaren eta 

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren lege organikoek Gobernuari 
aitortzen, erreserbatzen edo esleitzen dizkioten ahalmenak erabiliko ditu, 
jurisdikzio militarra barne hartuta. 

d) Euskal Autonomia Erkidegoak, bere lurraldean, Botere Judizialaren eta 
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren lege organikoek Gobernuari 
aitortzen, erreserbatzen edo esleitzen dizkioten ahalmenak erabiliko ditu, 
jurisdikzio militarra salbuetsita. 
 

35. Honako baieztapen hauen artetik, zein ez da zuzena? 
 
a) Justizia herritik sortzen da, eta erregearen izenean administratzen dute 

botere judiziala osatzen duten epaileek eta magistratuek, zeinak 
independenteak, mugiezinak eta erantzuleak diren eta soilik legearen 
agindupean dauden. 

b) Prozesu mota guztietan jurisdikzio-ahala erabiltzea, epaitzen eta epaitutakoa 
betearazten, legeek zehaztutako epaitegiei eta auzitegiei dagokie soil-soilik, 
lege horietan ezarritako eskumen- eta prozedura-arauen arabera. 

c) Jurisdikzio-batasunaren printzipioa auzitegien antolamenduaren eta 
funtzionamenduaren oinarria da, autonomia-estatutuetan autonomia-
erkidegoetako justizia-auzitegi nagusiei buruz aurreikusitakoa izan ezik. 

d) Salbuespen-auzitegiak debekatzen dira, baita salbuespen- eta setio-egoerak 
indarrean dauden bitartean ere. 
 

36. Jardun eta prozedura judizialei dagokienez: 
 
a) Jardunak ez dira publikoak izango, prozedura-legeek aurreikusitako 

salbuespenetan izan ezik. 
b) Prozedura nagusiki ahozkoa izango da, batez ere arlo kriminalean. 
c) Prozedura nagusiki ahozkoa izango da, batez ere arlo kriminalean, 

administrazioarekiko auzietan izan ezik, horiek nagusiki idatziak izango 
baitira Konstituzioarekin bat etorrita. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 
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37. Fiskaltzak eginkizun hauek ditu: 

 
a) Justiziaren jarduna sustatzea legezkotasunaren, herritarren eskubideen eta 

legeak babestutako interes publikoaren defentsan, ofizioz edo interesdunek 
eskatuta, bai eta auzitegien independentzia zaintzea eta haien aurrean 
interes soziala asetzen saiatzea ere. 

b) Justiziaren jarduna sustatzea legezkotasunaren, herritarren eskubideen eta 
legeak babestutako interes publikoaren defentsan, ofizioz edo interesdunek 
eskatuta, soilik zigor-arloko prozesuetan, bai eta auzitegien independentzia 
zaintzea eta haien aurrean interes soziala asetzen saiatzea ere. 

c) Justiziaren jarduna sustatzea legezkotasunaren, herritarren eskubideen eta 
legeak babestutako interes publikoaren defentsan, ofizioz edo interesdunek 
eskatuta, soilik zigor-arloko prozesuetan eta ezkontza-prozesuetan edo 
ezkontzaz kanpoko seme-alaben prozesuetan adingabeak tartean direnean, 
bai eta auzitegien independentzia zaintzea eta haien aurrean interes soziala 
asetzen saiatzea ere. 

d) Fiskaltzak bere organoen bidez jardun du, hierarkia-mendekotasunik gabe, 
Estatuko Fiskaltza Nagusiari esleitzen zaizkion koordinazio-funtzioak ezertan 
eragotzi gabe. 
 

38. Herritarrek justizian parte hartzeari dagokionez: 
 
a) Herritarrak herri-akzioaz baliatu ahal izango dira, Legeak zehaztutako zigor-

arloko prozesuetan. 
b) Konstituzioak ekintza publikoaren erabilera bermatzen du, ingurumenaren 

eta ondare historikoaren babesaren arloan.  
c) Herritarrek epaimahaiaren instituzioaren bidez parte hartu ahal izango dute 

Konstituzioak ezarritako zigor-arloko prozesu guztietan. 
d) Aurreko baieztapen guztiak zuzenak dira. 

 
39. Konstituzioaren arabera, Polizia Judiziala: 

 
a) Epaileen eta auzitegien mende daude organikoki eta hierarkikoki, delituak 

ikertzeko, eta delitugileak aurkitu eta leku seguruan jartzeko eginkizunetan. 
b) Epaileen eta auzitegien mende daude organikoki baina ez funtzionalki, 

delituak ikertzeko, eta delitugileak aurkitu eta leku seguruan jartzeko 
eginkizunetan. 

c) Epaileen, auzitegien eta fiskaltzaren mende daude, delituak ikertzeko, eta 
delitugileak aurkitu eta leku seguruan jartzeko eginkizunetan, legeak 
ezarritako baldintzetan. 

d) Epaileen eta auzitegien mende daude, eta ez fiskaltzaren mende, delituak 
ikertzeko, eta delitugileak aurkitu eta leku seguruan jartzeko eginkizunetan, 
legeak ezarritako baldintzetan. 
 
 

40. Konstituzio Auzitegia Botere Judizialaren parte da? 
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a) Bai.  
b) Ez. 
c) Bai, jurisdikzio-funtzioak betetzen dituenean, hala nola babes-errekurtsoak 

ebaztea. 
d) Ez, konstituzionaltasun-legeen edo -auzien aurkako konstituzio-

kontrakotasuneko errekurtsoak ebazten dituenean; bai, gainerako kasuetan 
(eskumen-gatazkak, babes-errekurtsoak, etab.). 

 
41. Nola osatzen da Konstituzio Auzitegia? 

 
a) 12 kidez, erregeak izendatuak; horien artetik, lau, Kongresuak gehiengo osoz 

proposatuta; lau, Senatuak proposatuta, gehiengo berdinarekin; bi, 
Gobernuak proposatuta, eta bi, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak 
proposatuta. 

b) 12 kidez, erregeak izendatuak; horien artetik, lau, Kongresuak bi herenen 
gehiengoz proposatuta; lau, Senatuak proposatuta, gehiengo berdinarekin; 
bi, Gobernuak proposatuta, eta bi, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak 
proposatuta. 

c) 11 kidez —berdinketak saihesteko—, erregeak izendatuak; horien artetik, 
lau, Kongresuak hiru bostenen gehiengoz proposatuta; lau, Senatuak 
proposatuta, gehiengo berdinarekin; bi, Gobernuak proposatuta, eta bi, 
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak proposatuta. 

d) 12 kidez, erregeak izendatuak; horien artetik, lau, Kongresuak hiru bostenen 
gehiengoz proposatuta; lau, Senatuak proposatuta, gehiengo berdinarekin; 
bi, Gobernuak proposatuta, eta bi, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak 
proposatuta. 

 
42. Konstituzio Auzitegiari buruzko baieztapen hauetako bat okerra da. Zein? 

 
a) Konstituzio Auzitegia da Konstituzioaren interprete bakarra. 
b) Gainerako konstituzio-organoekiko independentea da. 
c) Konstituzioaren eta bere Lege Organikoaren mende baino ez dago. 
d) b) eta c) erantzunak zuzenak dira. 

 
43. Konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoari dagokionez: 

 
a) Legeen aurka bakarrik da onargarria, ez beste arau mota batzuen aurka. 
b) Jurisprudentziak interpretatutako arau bat konstituzio-kontrakotzat jotzen 

denean, jurisprudentzia horri eragingo dio eta emandako epaiek gauza 
epaituaren balioa galduko dute. 

c) a), b) eta d) erantzunak okerrak dira. 
d) Besteak beste, Autonomia Erkidegoetako Batzarrek jar ditzakete, baina ez 

haien kide anitzeko organo betearazleak.  
 

44. Babes-errekurtsoari dagokionez: 
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a) Edozein herritarrek eska dezake auzitegi arruntetan, bigarren kapituluaren 14. 
artikuluan eta lehen atalean aitortutako askatasunak eta eskubideak babesteko, 
lehentasun- eta sumariotasun-printzipioetan oinarritutako prozedura bete 
ondoren. 30. artikuluan aitortutako kontzientzia-objekzioari aplikatu ahal izango 
zaio. 

b) Edozein herritarrek eska dezake auzitegi arruntetan, bigarren kapituluaren 14. 
artikuluan eta lehen atalean aitortutako askatasunak eta eskubideak babesteko, 
ohiko bide judiziala agortu ondoren, lehentasun- eta sumariotasun-
printzipioetan oinarritutako prozeduraren bidez edo prozedura arruntaren 
bidez. 30. artikuluan aitortutako kontzientzia-objekzioari aplikatu ahal izango 
zaio. 

c) Edozein herritarrek eska dezake auzitegi arruntetan, bigarren kapituluaren 14. 
artikuluan eta lehen atalean aitortutako askatasunak eta eskubideak babesteko, 
lehentasun- eta sumariotasun-printzipioetan oinarritutako prozedura bete 
ondoren, eta ez ezingo zaio aplikatu 30. artikuluan aitortutako kontzientzia-
objekzioari. 

d) Edozein herritarrek eska dezake auzitegi arruntetan, bigarren kapituluaren 14. 
artikuluan eta lehen atalean aitortutako askatasunak eta eskubideak babesteko, 
ohiko bide judiziala agortu ondoren, lehentasun- eta sumariotasun-
printzipioetan oinarritutako prozeduraren bidez edo prozedura arruntaren 
bidez, eta ez ezingo zaio aplikatu 30. artikuluan aitortutako kontzientzia-
objekzioari.  
 

45. Noiz plantea daiteke konstituzionaltasun-arazo bat? 
 

a) Edozein organo judizialek irizten badio, prozesuren batean, kasuari aplikagarri 
zaion lege-mailako arau bat, zeinaren balioaren mende baitago epaia, 
Konstituzioaren aurkakoa izan daitekeela, prozesua inola ere eteteko ondoriorik 
gabe. 

b) Edozein organo judizialek irizten badio, prozesuren batean, kasuari aplikagarri 
zaion lege-mailako arau bat, zeinaren balioaren mende baitago epaia, 
Konstituzioaren aurkakoa izan daitekeela; prozesua eten egingo da harik eta 
konstituzio-arazoa ebazten den arte. 

c) Edozein organo judizialek irizten badio, prozesuren batean, kasuari aplikagarri 
zaion lege formal bat soil-soilik, zeinaren balioaren mende baitago epaia, 
Konstituzioaren aurkakoa izan daitekeela, prozesua inola ere eteteko ondoriorik 
gabe. 

d) Edozein organo judizialek irizten badio, prozesuren batean, kasuari aplikagarri 
zaion lege formal bat soil-soilik, zeinaren balioaren mende baitago epaia, 
Konstituzioaren aurkakoa izan daitekeela; prozesua eten egingo da harik eta 
konstituzio-arazoa ebazten den arte. 
 

46. Adierazi nork ez duen konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa jartzeko 
legitimaziorik: 
 
a) Gobernuko presidentea. 
b) 50 diputatuak eta 50 senatariak. 
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c) Autonomia-erkidegoetako kide anitzeko organo betearazleak. 
d) Fiskaltza. 

 
47. Eskubide hauetako batean ezin da babes-errekurtsorik jarri, adierazi zein den: 

 
a) Sindikatze-eskubidea. 
b) Eskariak banaka eta taldeka egiteko eskubidea. 
c) Berdintasun juridiko osoz ezkontzeko eskubidea. 
d) Kontzientzia-objekziorako eskubidea. 

 
 

48. Baieztapen hauetako bat zuzena da, adierazi zein den: 
 

a) Lurraldeari dagokionez, estatua honela antolatzen da: udalerrietan, 
probintzietan eta Konstituzioan hasiera batean aurreikusitako autonomia-
erkidegoetan eta gero sortuko direnetan. 

b) Konstituzioak aurreikusten duenez, salbuespenezko eta presazko premia-
egoeretan, autonomia-erkidegoek neurriak hartu ahal izango dituzte lege-
dekretu bidez, eta neurri horiek, zuzenean edo zeharka, eragotzi ahal izango dute 
pertsonen zirkulatzeko eta kokatzeko askatasuna eta ondasunen zirkulazio askea 
estatuaren lurralde osoan, beren eskumenen esparruan. 

c) Konstituzioak autonomia-erkidegoak eratzeko prozesu itxi bat diseinatu zuen, 
sortu beharreko guztiak aurreikusita; organo berdinekin sortu ziren guztiak, 
baina eskumen-maila desberdinekin bakoitza eratzeko jarraitutako bidearen 
arabera. 

d) Aurreko baieztapenetatik bakar bat ere ez da zuzena. 
 

49. Nori zegokion autonomia-prozesuaren ekimena araubide komuneko 
lurraldeetan? 
 

a) Diputazio interesdun guztiei edo kasuan kasuko uharteen arteko organoari eta 
gutxienez probintzia edo uharte bakoitzeko hautesle-erroldaren gehiengoa 
ordezkatzen zuten udalerrien bi herenei.  

b) Diputazio interesdun guztiei edo kasuan kasuko uharteen arteko organoari eta 
gutxienez probintzia edo uharte bakoitzeko hautesle-erroldaren gehiengoa 
ordezkatzen zuten udalerrien gehiengoari.  

c) Diputazio interesdun guztiei edo kasuan kasuko uharteen arteko organoari eta 
gutxienez probintzia edo uharte bakoitzeko hautesle-erroldaren gehiengo osoa 
ordezkatzen zuten udalerrien hiru bostenei.  

d) Diputazio interesdun guztiei edo kasuan kasuko uharteen arteko organoari, 
baldin eta probintzia edo uharte bakoitzeko hautesle-erroldaren gehiengo osoa 
ordezkatzen zuten udalerrien gehiengoa aurka ez bazegoen.  
 

50. Konstituzioaren arabera, nork ez du kontrolatuko autonomia-erkidegoetako 
organoen jarduna? 
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a) Konstituzio Auzitegiak, lege-indarra duten arau-xedapenen 
konstituzionaltasunari dagokionez. 

b) Gobernuak, Estatu Kontseiluak irizpena eman ondoren, 150. artikuluaren 2. 
paragrafoan aipatzen diren eginkizun eskuordetuak betetzeari dagokionez. 

c) Gobernuaren ordezkariak, zeinak estatuaren administrazioa gidatzen baitu 
autonomia-estatutuaren lurraldean. 

d) Estatuko Kontu Auzitegiak, ekonomia- eta aurrekontu-kontrolari dagokionez. 
 
 

51. Egungo Euskadiko Autonomia Estatutuaren aurrekari historikoei dagokienez, 
zein sartu zen edo ziren indarrean? 
 
a) Eusko Ikaskuntzak 1931ko maiatzean errepublika aldarrikatu ondoren 

egindako estatutu-proiektua, “Lizarrako Estatutu” gisa ezagutzen dena. 
b) “Gestoreen Estatutu” gisa ezagutzen dena, Espainiako Bigarren 

Errepublikaren 1931/12/09ko Konstituzioa onartu ondoren egin zena; 
probintziako diputazioetako kudeatzaileek onartutako estatutu-proiektua 
zen, 1933an erreferendumean bozkatu zena. 

c) 1936ko Estatutua, Bigarren Errepublikako Gorteek 1936ko urrian onartu 
zuzena, Gerra Zibila hasita zegoenean. 

d) c) eta d) erantzunak zuzenak dira. 
 

52. Euskadiko Autonomia Estatutuari dagokionez, baieztapen hauetakoren bat ez da 
zuzena, adierazi zein den: 
 
a) Estatutuak ez du zehazten non dagoen Euskal Autonomia Erkidegoaren 

erakunde erkideen egoitza; haatik, horren izendapena Eusko 
Legebiltzarraren lege batera geroratzen du, Erkidegoaren lurraldearen 
barruan. 

b) Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren oinarrizko eskubideei eta 
betebeharrei dagokienez (alderdi dogmatiko gisa ezagutzen dena), 
Konstituzioan ezarritakoak dira, eta Estatutuak ez ditu gehitzen Atariko 
Tituluan beste oinarrizko eskubide edo betebehar batzuk, euskara 
erabiltzeko eskubideari buruzko 6. artikuluak ezarritakoa ezertan eragotzi 
gabe. 

c) Estatutuaren arabera, Lurralde historiko bakoitzeko ordezkari-kopuru 
berdinak osatuko du Eusko Legebiltzarra, zeinak bozketa orokor, aske zuzen 
eta isilpeko bidez aukeratuko baitira; ez da aipatzen, ordea, bozketa 
“berdina”. 

d) Estatutuak ez du Lurralde Historikoen gutxieneko eskumen-esparru bat 
definitzen; haatik, erakunde komunen eta Lurralde Historikoen arteko 
Harremanei buruzko Legera geroratzen du definizioa (LHL gisa ezaguna). 
 

53. Euskadiko Autonomia Estatutuaren arabera: 
 

a) Estatuaren eta Euskadiren arteko zerga-harremanak Ekonomia Itunaren foru-
sistema tradizionalaren bidez arautuko dira, eta ez hitzarmenen bidez. Lurralde 
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historikoetako erakunde eskudunek zerga-araubidea mantendu, ezarri eta 
arautu ahal izango dute beren lurraldean, Estatuaren zerga-egitura orokorra 
nahitaez aintzat hartu gabe; aintzat hartu beharko dituzte, ordea, Itunean bertan 
Estatuarekiko koordinazio, zerga-harmonizazio eta lankidetzarako jasotzen diren 
arauak, bai eta Eusko Legebiltzarrak Autonomia Erkidegoaren barruan helburu 
berberetarako ematen dituenak ere.  

b) Lurralde historikoetako erakunde eskudunek zerga-araubidea mantendu, ezarri 
eta arautu ahal izango dute beren lurraldean, eta aintzat hartu beharko dituzte 
nahitaez Estatuaren zerga-egitura orokorra, Itunean bertan Estatuarekiko 
koordinazio, zerga-harmonizazio eta lankidetzarako jasotzen diren arauak eta 
Eusko Legebiltzarrak Autonomia Erkidegoaren barruan helburu berberetarako 
emandakoak.  

c) Lurralde Historiko bakoitzean foru-aldundiek ordainarazi, kudeatu, likidatu, bildu 
eta ikuskatuko dituzte zerga guztiak, baita aduana-errentan sartzen direnak eta 
monopolio fiskalen bidez biltzen zirenak ere, estatuarekin eta haren goi-
ikuskaritzarekin lankidetzan aritzeko aukera eragotzi gabe. 

d) Kupo orokorra osatzen duten Lurralde Historiko bakoitzari dagozkion kupoak 
zehazteko, Batzorde Misto bat eratuko da. Batzorde hori osatuko dute, alde 
batetik, Foru Aldundi bakoitzeko bi ordezkarik eta Eusko Jaurlaritzako beste bik, 
eta, bestetik, Estatuko Administrazioko beste horrenbeste ordezkarik.  
 

54. Honako baieztapen hauen artetik zein ez da zuzena? 
 

a) Konstituzioa onartu ondoren, eratu ziren autonomia-erkidego guztiek 148.1 
artikuluan aipatutako eskumenak bakarrik bereganatu ahal izan zituzten. 

b) Estatuak eskumen esklusiboa du Konstituzioaren 149.1 artikuluan aipatutako 
gaietan. 

c) Autonomia-estatutuen bidez bereganatu ez diren gaiei buruzko eskumena 
Estatuari dagokio, eta, gatazkarik izanez gero, haren arauak lehenetsiko dira 
autonomia-erkidegoetakoen aurrean, azken horien eskumen esklusiboari esleitu 
ez zaizkion alderdi guztietan. 

d) Konstituzioaren 149.3 artikuluaren arabera, estatuko zuzenbidea autonomia-
erkidegoetako zuzenbidearen osagarria izango da beti. 
 

55. Euskadiko Autonomia Estatutuaren erreformari dagokionez, Estatutuan 
aurreikusitakoaren arabera, esan zein baieztapen ez den zuzena: 
 

a) Ekimena dagokio Eusko Legebiltzarrari, kideen bosten batek proposatuta, Eusko 
Jaurlaritzari edo Espainiako Estatuko Gorte Nagusiei. 

b) Eusko Legebiltzarrak proposamena onartu beharko du, hiru bosteneko 
gehiengoz.  

c) Nolanahi ere, Estatuko Gorte Nagusiek lege organiko bidez onartu beharko dute. 
d) Hautesleek erreferendum bidez onartu beharko dute azkenik. 

 
56. Estatutuaren arabera, udal-barrutien mugaketen gaineko eskumena:  
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a) Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen esklusiboa da, lurralde historikoei 
dagozkien ahalmenak eragotzi gabe, Estatutuaren 37. artikuluan xedatutakoaren 
arabera. 

b) Eskumen partekatua da, eta Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio Estatuko 
oinarrizko legedia garatzea eta betearaztea, lurralde historikoen ahalmenak 
eragotzi gabe, Estatutuaren 37. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

c) Eskumen partekatua da, eta Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio Estatuko 
legeria betearaztea, lurralde historikoen ahalmenak eragotzi gabe, Estatutuaren 
37. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

d) Aurreko bakar bat ere ez. 
 

57. Estatutuaren arabera, Ingurumenaren eta ekologiaren gaineko eskumena: 
 
a) Autonomia Erkidegoaren eskumen esklusiboa da. 
b) Eskumen partekatua da, eta Estatuari dagokio oinarrizko legedia eta 

Autonomia Erkidegoari, berriz, legeen garapena eta betearazpena. 
c) Eskumen partekatua da, eta Estatuari dagokio legegintza eta Autonomia 

Erkidegoari, berriz, betearazpena. 
d) Estatuaren eskumen esklusiboa da. 

 
58. Lan-arloko legediari dagokionez, Euskadiko Autonomia Estatutuaren arabera: 

 
a) Autonomia Erkidegoaren eskumen esklusiboa da. 
b) Eskumen partekatua da, eta Estatuari dagokio oinarrizko legedia eta 

Autonomia Erkidegoari, berriz, legeen garapena eta betearazpena. 
c) Eskumen partekatua da, eta Estatuari dagokio legegintza eta Autonomia 

Erkidegoari, berriz, betearazpena. 
d) Autonomia Erkidegoari dagokio soil-soilik langileen kualifikazioari eta 

lanbide-heziketari buruzko Estatuko legeria betearaztea.  
 

59. Eskubide hauetako zein ezin da eten salbuespen-egoera batean? 
 
a) Abokatuaren laguntza atxilotuari polizia-eginbideetan eta eginbide 

judizialetan.  
b) Bizilekuaren bortxaezintasuna. 
c) Komunikazioen sekretua; bereziki, posta, telegrafo eta telefono bidezko 

komunikazioena, epailearen ebazpenik ezean. 
d) Edozein hedabideren bidez egiazko informazioa askatasunez 

komunikatzeko edo jasotzeko eskubidea. 
 

60. Euskadik barne-osasunaren arloan duen eskumena: 
 
a) Autonomia Erkidegoaren eskumen esklusiboa da. 
b) Eskumen partekatua da; Estatuari oinarrizko legedia dagokio eta Autonomia 

Erkidegoari, legeen garapena eta betearazpena. 
c) Eskumen partekatua da; Estatuari legegintza dagokio; Euskadiri, 

betearazpena. 
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d) Osasun-arloko eskumenak Estatuaren eskumen esklusiboak dira, nahiz eta 
autonomia-erkidegoen esku utzi ditzakeen, 150.2 artikuluak ezarritakoaren 
arabera. 

 
 

ERRESERBA-GALDERAK 
 

61. Konstituzioaren arabera, atzerritarrak izan daitezke 23. artikuluan aitortutako 
sufragio aktibo eta pasiboko eskubideen titularrak? 
 
a) Konstituzioak ez du ezer adierazten horri dagokionez. 
b) Ez, salbu eta Europar Batasuneko eta Espainiako Estatuarekin ituna duten 

estatuetako herritarrak, sufragio aktibo eta pasiborako eskubidea dutelako 
udal-hauteskundeetan. 

c) Ez, salbu eta, elkarrekikotasun-irizpideei jarraiki, itun edo lege bidez ezar 
daitekeena, udal-hauteskundeetan botoa emateko sufragio aktibo eta 
pasiborako eskubideari buruz. 

d) Bai, baina soilik udal-hauteskundeetarako sufragio aktiborako eskubideari 
dagokionez, eta Europar Batasuneko eta ituna sinatu den estatuetako 
herritarrei dagokienez. 

 
62. Bilkurak eta manifestazioak egin daitezke libreki leku publikoetan?  

 
a) Printzipioz, bai, baina aurretik jakinarazita agintaritzari. Honek debekatu 

ahal izango ditu soil-soilik ordena publikoko arazoak sortzeko funtsezko 
arrazoiak daudenean, arriskua egon daitekeenean pertsonentzat edo 
ondasunentzat. 

b) Printzipioz, bai, baina aurretik jakinarazita agintaritzari. Honek debekatu 
ahal izango ditu soil-soilik ordena publikoko arazoak sortzeko funtsezko 
arrazoiak daudenean, arriskua egon daitekeenean pertsonentzat edo 
ondasunentzat, edo bi ordutik gorako eragina izan dezakeenean pertsonen 
eta ondasunen zirkulazio librean. 

c) Ez. Aurretik jakinarazi behar zaio agintaritzari, eta honek baimendu egingo 
ditu soil-soilik ordena publikoko arazoak, pertsonentzako eta 
ondasunentzako arriskuarekin, sortzeko funtsezko arrazoirik ez dagoenean, 
edo arauz ezarriko den denbora batez eragin bat izan dezakeenean 
pertsonen eta ondasunen zirkulazio librean. 

d) Ez. Aurretik jakinarazi behar zaio agintaritzari, eta honek baimendu ahal 
egingo ditu soil-soilik kontuan hartuta aukera- eta egokitasun-arrazoiak. 
Erabaki hori auzitegiek berrikusi ahal izango dute. 

 
63. Konstituzioaren arabera, jabetza-eskubideari dagokionez: 

 
a) Inori ezin izan zaizkio kendu bere ondasun eta eskubideak, onura publikoko edo 

interes sozialeko arrazoi justifikatuagatik ez bada, aurretik kalte-ordaina 
emanda eta legeek ezarritakoaren arabera. 
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b) Inori ezin izan zaizkio kendu bere ondasun eta eskubideak, onura publikoko edo 
interes sozialeko arrazoi justifikatuagatik ez bada, kalte-ordaina emanda eta 
legeek ezarritakoaren arabera. 

c) Ondasunak eta eskubideak kendu daitezke onura publikoko arrazoi 
justifikatuagatik, dagokion kalte-ordaina jaso ondoren, baina ez interes 
sozialagatik, kalterik egin gabe jabetzaren funtzio soziala garatzen duten lege 
bereziek ezarritakoari. 

d) Aurreko baieztapenetatik bakar bat ere ez da zuzena. 
 

64. Aginduzko mandatuaren pean daude Diputatuen Kongresuko eta Eusko 
Legebiltzarreko kideak? 
 
a) Bai, men egin behar diote kide diren talde politikoari, eta zigorra jaso 

dezakete aurka eginez gero. 
b) Bai, herritarren borondatearen mende egotearen adierazpena da. Mandatu 

hori ez egotea iruzurtzat har lezakete herritarrek. 
c) Ez, salbu eta ganberen erregelamenduek ezartzen badute. 
d) Ez, inola ere ez. 
 

65. Konstituzioaren arabera eta lege-dekretuei dagokienez: 
 
a) Behin-behineko lege-xedapenak dira, indarrean egongo direnak Diputatuen 

Kongresuak indarrik gabe utzi arte, lege-dekretua aldarrikatu eta hurrengo 
30 egunetan horretarako deitutako saioan.  

b) Behin-behineko lege-xedapenak dira, Gobernuak eman ditzakeena 
premiazko kasuetan, eztabaidatu eta bozkatu egingo direnak Gorte 
Nagusietako bi ganberetan, aldarrikatu eta hurrengo 30 eguneko epean.  

c) Behin-behineko lege-xedapenak dira, Gobernuak eman ditzakeena 
premiazko eta ezohiko kasuetan, eztabaidatu eta osoki bozkatu beharko 
direnak berehala Diputatuen Kongresuan, horretarako deitutako saioan, 
aldarrikatu eta hurrengo 30 eguneko epean. 

d) Behin-behineko lege-xedapenak dira, Gobernuak eman ditzakeena 
premiazko kasuetan, eztabaidatu eta osoki bozkatu beharko direnak 
berehala Diputatuen Kongresuan, horretarako deitutako saioan, aldarrikatu 
eta hurrengo 30 eguneko epean. Kasu horretan, Gorteek ezingo dituzte 
izapidetu lege-proiektu gisa premiazko prozeduraz, epe hori igaro arte. 

 
66. Euskadiko Autonomia Estatutuaren arabera: 

 

a) Estatutuan ezartzen den autonomia-araubidea onartzeak esan nahi du 
Euskal Herriak uko egiten diela bere historiaren arabera herri gisa 
legozkiokeen eskubideei, gatazka politikoa baketze aldera, erreformatu ahal 
izango bada ere Konstituzioan eta Estatutuan aurreikusitako mekanismoen 
bidez. 

b) Estatutuan ezartzen den autonomia-araubidea onartzeak ez du esan nahi 
Euskal Herriak uko egiten diela bere historiaren arabera herri gisa 
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legozkiokeen eskubideei, eta eguneratu ahal izango dira ordenamendu 
juridikoak ezarritakoaren arabera. 

c) Euskal Herria, bere nazionalitatearen adierazgarri gisa eta bere 
autogobernua lortzeko, Euskal Autonomia Erkidego gisa eratu zen, 
Espainiako Estatuaren barruan, Konstituzioaren eta onartutako 
Estatutuaren arabera, azken hori izanik bere oinarrizko arau instituzionala. 

d) b) eta c) erantzunak zuzenak dira. 
 

 

 


