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[Αβρεϖιατυρασ ψ σµβολοσ]

ΑΒΡΕςΙΑΤΥΡΑΣ Ψ Σ⊆ΜΒΟΛΟΣ
♣

Παρ〈γραφο

αρτ.

αρτχυλο

ΒςερφΓΕ

∆εχισιονεσ δελ Τριβυναλ Χονστιτυχιοναλ Φεδεραλ δε Αλεµανια

ΒςερωΓΕ

∆εχισιονεσ δελ Τριβυναλ Αδµινιστρατιϖο Φεδεραλ δε Αλεµανια

ΧΕΧ

Χονσεϕο δε Εσταδο δε Χολοµβια

ΧΙ∆Η

Χορτε Ιντεραµεριχανα δε ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ

ΧΟΠΠ

Χ⌠διγο Οργ〈νιχο Προχεσαλ Πεναλ

ΧΠΧ

Χ⌠διγο δε Προχεδιµιεντο Χιϖιλ

ΧΠΧΑ

Χορτε Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο−Αδµινιστρατιϖο

ΧΣΧΑ

Χορτε Σεγυνδα δε λο Χοντενχιοσο−Αδµινιστρατιϖο

ΧΣϑ

Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια

Εξπ.

Εξπεδιεντε

ϑΣ

ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν

ϑυζγ. 10µο. 1ρα.
Ινστ. δε ϑυιχιο
Χχσ.

ϑυζγαδο ∆χιµο δε Πριµερα Ινστανχια δε ϑυιχιο δε λα
Χιρχυνσχριπχι⌠ν ϑυδιχιαλ δελ ℑρεα Μετροπολιτανα δε Χαραχασ

ϑυζγ. 15το. ϑυιχιο
Τραβ. Χχσ

ϑυζγαδο ∆χιµο Θυιντο δε Πριµερα Ινστανχια δε ϑυιχιο δελ Τραβαϕο
δε λα Χιρχυνσχριπχι⌠ν ϑυδιχιαλ δελ ℑρεα Μετροπολιτανα δε Χαραχασ

ϑυζγ. 1ρο. 1ρα.
Ινστ. ϑυιχιο Τραβ.
Εδο. Τρυϕ.

ϑυζγαδο Πριµερο δε Πριµερα Ινστανχια δε ϑυιχιο δελ Τραβαϕο δε λα
Χιρχυνσχριπχι⌠ν ϑυδιχιαλ δελ Εσταδο Τρυϕιλλο

ϑυζγ. 2δο. 1ρα
Ινστ. Χοντρολ Εδο.
Ζυλια

ϑυζγαδο Σεγυνδο δε Πριµερα Ινστανχια εν Φυνχιονεσ δε Χοντρολ δελ
Χιρχυιτο ϑυδιχιαλ Πεναλ δε λα Χιρχυνσχριπχι⌠ν ϑυδιχιαλ δελ Εσταδο Ζυλια

ϑυζγ. 4το. 1ρα.
Ινστ. Τραβ. Χχσ

ϑυζγαδο Χυαρτο δε Πριµερα Ινστανχια δε ϑυιχιο δελ Τραβαϕο δελ
Χιρχυιτο ϑυδιχιαλ δελ Τραβαϕο δε λα Χιρχυνσχριπχι⌠ν ϑυδιχιαλ δελ ℑρεα
Μετροπολιτανα δε Χαραχασ

ϑυζγ. Συπ. 1ρο.
Τραβ. Χχσ

ϑυζγαδο Συπεριορ Πριµερο δελ Τραβαϕο δε λα Χιρχυνσχριπχι⌠ν
ϑυδιχιαλ δελ ℑρεα Μετροπολιτανα δε Χαραχασ

ϑυζγ. Συπ. 2δο.
Χ−Α Ρεγι⌠ν
Χαπιταλ

ϑυζγαδο Συπεριορ Σεγυνδο εν λο Χιϖιλ ψ Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο δε λα Χιρχυνσχριπχι⌠ν ϑυδιχιαλ δε λα Ρεγι⌠ν Χαπιταλ

ϑυζγ. Συπ. 2δο.
Τραβ. Εδο. Ζυλια

ϑυζγαδο Συπεριορ Σεγυνδο δελ Τραβαϕο δε λα Χιρχυνσχριπχι⌠ν
ϑυδιχιαλ δελ Εσταδο Ζυλια,
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ϑυζγ. Συπ. 5το
Χ−Α Ρεγι⌠ν
Χαπιταλ

ϑυζγαδο Συπεριορ Θυιντο δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο δε λα
Ρεγι⌠ν Χαπιταλ

ϑυζγ. Συπ. 6το
Χ−Α Ρεγ. Χαπιταλ

ϑυζγαδο Συπεριορ Σεξτο εν λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο δε λα
Ρεγι⌠ν Χαπιταλ

ϑυζγ. Συπ. Χ, Χ−Α
ψ Αγραριο Εδο.
Απυρε

ϑυζγαδο Συπεριορ Χιϖιλ (Βιενεσ), Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο ψ
Αγραριο δε λα Χιρχυνσχριπχι⌠ν ϑυδιχιαλ δελ Εσταδο Απυρε ψ ∆ιστριτο
Αρισµενδι δελ Εσταδο Βαρινασ

ϑυζγ. Συπ. Χ. ψ
Χ−Α ψ Αγραριο
Χ−ϑ Ρεγι⌠ν Συρ

ϑυζγαδο Συπεριορ εν λο Χιϖιλ ψ Χοντενχιοσο−Αδµινιστρατιϖο ψ
Αγραριο δε λα Χιρχυνσχριπχι⌠ν ϑυδιχιαλ δε λα Ρεγι⌠ν Συρ

ϑυζγ. Συπ. Χιϖιλ ψ
Χ−Α Εδο. Ζυλια

ϑυζγαδο Συπεριορ εν λο Χιϖιλ ψ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο δε λα
Χιρχυνχριπχι⌠ν ϑυδιχιαλ δελ Εσταδο Ζυλια

ϑυζγ. Συπ. Εδο.
Γυ〈ριχο

ϑυζγαδο Συπεριορ εν λο Χιϖιλ, Μερχαντιλ, δε Τρ〈νσιτο, δε Τραβαϕο ψ
Μενορεσ δε λα Χιρχυνσχριπχι⌠ν ϑυδιχιαλ δελ Εσταδο Γυ〈ριχο

ΛϑΧΑ

Λεψ 29/1998, δε 13 δε ϕυλιο, ρεγυλαδορα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν
Χοντενχιοσο−Αδµινιστρατιϖα. Εσπα〉α (↔ΒΟΕ≈ νµ. 167, δε 14 δε
ϕυλιο δε 1998)

ΛΟΑ∆ΓΧ

Λεψ Οργ〈νιχα δε Αµπαρο σοβρε ∆ερεχηοσ ψ Γαραντασ
Χονστιτυχιοναλεσ

ΛΟΑΠ δε 2001

Λεψ Οργανιχα δε λα Αδµινιστραχιον Πυβλιχα. Γαχετα Ο!χιαλ Ν°
37.305 δε φεχηα 17 δε οχτυβρε δε 2001

ΛΟΑΠ δε 2008

∆εχρετο Ν° 6.217, χον Ρανγο, ςαλορ ψ Φυερζα δε Λεψ Οργ〈νιχα δε
λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα.− ΓΟ Ν° 5.890 Εξτραορδιναριο δε 31 δε
ϕυλιο δε 2008

ΛΟΧΣϑ

Λεψ Οργ〈νιχα δε λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια

ΛΟϑΧΑ

Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο−Αδµινιστρατιϖα

ΛΟΠΑ

Λεψ Οργ〈νιχα δε Προχεδιµιεντοσ Αδµινιστρατιϖοσ

ΛΟΠΓΡ

∆εχρετο χον Ρανγο, ςαλορ ψ Φυερζα δε Λεψ δε Λεψ Οργ〈νιχα δε λα
Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα

ΛΟΡΜ

Λεψ Οργ〈νιχα δε Ργιµεν Μυνιχιπαλ

ΛΟΤ

Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τραβαϕο

ΛΟΤΣϑ δε 2004

Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια. Γαχετα Ο!χιαλ
Νµερο: 37.942 δελ 20−05−04
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ΛΟΤΣϑ δε 2010

Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια. Γαχετα Ο!χιαλ δε
λα Ρεπβλιχα Βολιϖαριανα δε ςενεζυελα Ν°5.991 Εξτραορδιναριο δε
29−07−2010

ν.µ.

Νµερο αλ µαργεν

νυµ.

Νυµεραλ

π〈γ.

Π〈γινα

Σ/ΧΕΧ

Σεντενχια δελ Χονσεϕο δε Εσταδο δε Χολοµβια

ΣΧΑ

Σαλα Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα

ΣΧΧ

Σαλα δε Χασαχι⌠ν Χιϖιλ

ΣΧΟΝ

Σαλα Χονστιτυχιοναλ

ΣΧΣ

Σαλα δε Χασαχι⌠ν Σοχιαλ

ΣΕ

Σαλα ελεχτοραλ

ΣΠΑ

Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα

ΣΤΧ

Σεντενχια δελ Τριβυναλ Χονστιτυχιοναλ Εσπα〉ολ

ΣΤΣ

Σεντενχια δελ Τριβυναλ Συπρεµο εσπα〉ολ

ΤϑΧΕ

Τριβυναλ δε ϑυστιχια δε λα Χοµυνιδαδ Ευροπεα

Τριβ. 5το. 1ρα Ινστ.
Ζυλια

Τριβυναλ Θυιντο δε Πριµερα Ινστανχια δελ Χιρχυιτο ϑυδιχιαλ Πεναλ δελ
Εσταδο Ζυλια, εν Φυνχιονεσ δε ϑυιχιο

Τριβ. Χοντρολ
Βαρχελονα

Τριβυναλ δε Χοντρολ δε Βαρχελονα

Τριβ. Συπ. 6το
Χ−Τριβ. Ρεγι⌠ν
Χαπιταλ

Τριβυναλ Συπεριορ Σεξτο Χοντενχιοσο Τριβυταριο δε λα Ρεγι⌠ν
Χαπιταλ

Τριβ. Συπ. 9νο
Χ−Α Ρεγι⌠ν
Χαπιταλ

Τριβυναλ Συπεριορ Νοϖενο δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο δε λα
Ρεγι⌠ν Χαπιταλ

ΤΣϑ

Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια

ςωΓΟ

Ορδεναµιεντο δε Τριβυναλεσ Αδµινιστρατιϖοσ δε Αλεµανια
(ςερωαλτυνγσγεριχητσορδνυνγ)
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Σιστεµα δε δερεχηοσ συβϕετιϖοσ
1

Ελ δερεχηο συβϕετιϖο εσ ελ πυντο δε ρεφερενχια δε τοδο ελ χοντρολ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο εν Αλεµανια, ελ χυαλ σε ενχυεντρα χονχεβιδο χοµο υν σιστεµα δε
προτεχχι⌠ν δελ ινδιϖιδυο.1 Θυιενεσ πρετενδεν εϕερχερ αχχιονεσ αντε λοσ τριβυναλεσ
αδµινιστρατιϖοσ δεβεν ποδερ ηαχερ ϖαλερ λα εξιστενχια δε υνα ποσιχι⌠ν ϕυρδιχα
µατεριαλ, προτεγιδα πορ ελ δερεχηο.2
Λα χοντραριεδαδ α δερεχηο δε υνα αχτυαχι⌠ν δελ Εσταδο, εν σεντιδο οβϕετιϖο, σ⌠λο
εσ ρελεϖαντε εν λα µεδιδα εν θυε λα µισµα σεα λα χαυσα δε λα λεσι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ
συβϕετιϖοσ δελ ρεχυρρεντε.3 Μ〈σ αν, χιερτοσ τιποσ δε αχχι⌠ν δε µ〈σ ρεχιεντε
ρεχονοχιµιεντο, ταλεσ χοµο λα αχχι⌠ν πρεσταχιοναλ πυρα, ψ χον ελλα, λα αχχι⌠ν πορ
αβστενχι⌠ν, νο πυεδεν τενερ οτρο φυνδαµεντο θυε λα εξιστενχια δε δερεχηοσ
συβϕετιϖοσ δελ παρτιχυλαρ α εξιγιρ δελ Εσταδο λα πρεσταχι⌠ν δε υνα οβλιγαχι⌠ν
δετερµιναδα. 4

2

∆ελ πρινχιπιο δε λα προτεχχι⌠ν ϕυρδιχα εφεχτιϖα δεριϖα θυε τοδο αθυελ θυε ηυβιεσε
σιδο λεσιοναδο εν συσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ πορ ελ Ποδερ Πβλιχο δεβε τενερ λα
φαχυλταδ δε οβτενερ προτεχχι⌠ν ϕυρισδιχχιοναλ.5 Περο, ταλ χλ〈υσυλα γενεραλ νο σ⌠λο
συπονε υνα αµπλιαχι⌠ν δε λα προτεχχι⌠ν ϕυδιχιαλ εν τοδοσ λοσ 〈µβιτοσ δελ δερεχηο
αδµινιστρατιϖο, σινο θυε αλ µισµο τιεµπο λα λιµιτα, ιµπιδιενδο τοδα φορµα δε
αχχι⌠ν ποπυλαρ.6

3

Ελ δερεχηο συβϕετιϖο εσ δε σιγνι!χαδο ταντο παρα ελ αχχεσο α λα ϕυστιχια, χοµο παρα
λα δετερµιναχι⌠ν δελ αλχανχε δε λα ρεϖισι⌠ν ϕυρισδιχχιοναλ. Λα αχχι⌠ν εσ νιχαµεντε
εξιτοσα χυανδο λα δεχισι⌠ν αδµινιστρατιϖα εσ χοντραρια α δερεχηο ψ θυιεν λα εϕερχε
ηυβιεσε συφριδο πορ ταλ µοτιϖο υνα λεσι⌠ν εν συσ δερεχηοσ. Λα ιρρεγυλαριδαδ οβϕετιϖα
νο εσ συ!χιεντε πορ σ µισµα. Σε ρεθυιερε µ〈σ βιεν υνα ρελαχι⌠ν εσπεχ!χα δε λα
χοντραριεδαδ α δερεχηο, λα χυαλ σε ενχυεντρα δετερµιναδα πορ υνα νορµα θυε

4

1
2
3
4
5
6

Κρεβσ, Συβϕεκτιϖερ Ρεχητσσχηυτζ υνδ οβϕεκτιϖερ Ρεχητσκοντρολλε, π〈γ. 200
Λορενζ, ςοργαβεν δεσ Αρτ. 19 Αβ 4 ΓΓ φρ δασ ςερωαλτυνγσπροζε⇓ρεχητ, π〈γ. 148
Σχηµιδτ−Α⇓µανν, Φυνκτιονεν δερ ςερωαλτυνγσγεριχητσβαρκειτ, π〈γ. 109
Σχηµιδτ−Α⇓µανν, Φυνκτιονεν δερ ςερωαλτυνγσγεριχητσβαρκειτ, π〈γ. 109
Ρεδεκερ, Εντωιχκλυνγεν υνδ Προβλεµε ϖερωαλτυνγσγεριχητλιχηερ Ρεχητσπρεχηυνγ, π〈γ. 863
Ρεδεκερ, Εντωιχκλυνγεν υνδ Προβλεµε ϖερωαλτυνγσγεριχητλιχηερ Ρεχητσπρεχηυνγ, π〈γ. 864
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προτεϕα ιντερεσεσ δελ ινδιϖιδυο.7 Σε τρατα δελ εσταβλεχιµιεντο δε υν ϖνχυλο εντρε λα
αχτυαχι⌠ν, οβϕετιϖαµεντε ϖιχιαδα, δε λα Αδµινιστραχι⌠ν ψ υνα ποσιχι⌠ν ϕυρδιχα
ινδιϖιδυαλ λεσιοναδα εν ελ χασο χονχρετο. Λα χρεαχι⌠ν δε υν ϖνχυλο δε ταλ νατυραλεζα
εσ, εν πριµερα λνεα, ταρεα δελ Λεγισλαδορ.8
5

Λα δελιµιταχι⌠ν δε λοσ χριτεριοσ δε χοντρολ ψ δελ οβϕετο δελ µισµο, πορ µεδιο δε λα
νοχι⌠ν δελ δερεχηο συβϕετιϖο, ιµπιδεν λα σοβρεσατυραχι⌠ν δελ σιστεµα δε χοντρολ ψ
αανζαν χον ελλο συ φυνχιοναλιδαδ ψ εφεχτιϖιδαδ.9

6

Νατυραλµεντε θυε υν προχεδιµιεντο ϕυδιχιαλ διριγιδο δε ταλ φορµα α λα προτεχχι⌠ν
δε υνα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα ταµβιν λογρα λα προτεχχι⌠ν δελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο ψ
ελ χοντρολ δε λα χονστιτυχιοναλιδαδ ψ δε λα λεγαλιδαδ, πυεστο θυε ελ δερεχηο συβϕετιϖο
ψ ελ δερεχηο οβϕετιϖο ρεχορρεν ϕυντοσ βυενα παρτε δελ χαµινο. Λα προτεχχι⌠ν
ϕυρδιχα οβϕετιϖα σιγυε σιενδο, εν ελ 〈µβιτο δε λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, υνα
χονσεχυενχια σεχυνδαρια.10 Λα αχχι⌠ν χοντινα σιενδο υνα αχχι⌠ν πορ λεσι⌠ν,
χαραχτεριζαδα πορ ελ δερεχηο µατεριαλ. Ελ δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ νο χονϖιερτε,
εν χονσεχυενχια, α λοσ τριβυναλεσ εν ινστανχιασ δε χοντρολ υνιϖερσαλ.11

7

Εν λα µεδιδα εν θυε λα αχτυαχι⌠ν δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα νο εντρε εν χολισι⌠ν
χον δερεχηοσ συβϕετιϖοσ, ο εν θυε λοσ τιτυλαρεσ δε ταλεσ δερεχηοσ λεσιοναδοσ νο
εστν δισπυεστοσ α ασυµιρ λα χοντιενδα ϕυδιχιαλ, διχηα Αδµινιστραχι⌠ν περµανεχε
λιβρε δε λα ρεϖισι⌠ν ϕυρισδιχχιοναλ.12 Χοµο σε οβσερϖα, ελ λιµιταδο 〈µβιτο δε χοντρολ
δε λα προτεχχι⌠ν ϕυδιχιαλ συβϕετιϖα νο εστ〈 δεστιναδο α σατισφαχερ τοδασ λασ
πρετενσιονεσ δε χοντρολ οβϕετιϖο ψ εξιγε, εν ταλ µεδιδα, σερ χοµπλεµενταδο πορ
οτροσ χοντρολεσ δελ Εσταδο.13
Ρεχηαζο α λα αχχι⌠ν ποπυλαρ

8

Αλ λαδο δε υν εστριχτο απεγο αλ σιστεµα δε προτεχχι⌠ν ινδιϖιδυαλ, χοµο ελ θυε
ηεµοσ δεσχριτο, σε ενχυεντρα υν προφυνδο ρεχηαζο α τοδα φορµα δε αχχι⌠ν ποπυλαρ.
Εν Αλεµανια, ελ χοντρολ αβστραχτο δε λα χονστιτυχιοναλ δε λασ λεψεσ σ⌠λο πυεδε σερ
ινιχιαδο α ινστανχια δελ Εϕεχυτιϖο Ναχιοναλ, υν Γοβιερνο ρεγιοναλ ο πορ λα τερχερα
παρτε δελ Παρλαµεντο.14 Ελ χοντρολ χονχρετο δε λα χονστιτυχιοναλιδαδ δε λασ λεψεσ σε
7
8
9
10
11
12
13
14
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Σχηµιδτ−Α⇓µανν, ∆ασ αλλγεµεινε ςερωαλτυνγσρεχητ αλσ Ορδνυνγσιδεε, 57/4
Λορενζ, ςερωαλτυνγσπροζε⇓ρεχητ, ♣18, 19
Κρεβσ, Συβϕεκτιϖερ Ρεχητσσχηυτζ υνδ οβϕεκτιϖε Ρεχητσκοντρολλε, π〈γ. 194
Σχηµιδτ−Α⇓µανν, Φυνκτιονεν δερ ςερωαλτυνγσγεριχητσβαρκειτ, π〈γ. 110
Σχηµιδτ−Α⇓µανν, Γρυνδρεχητσωιρκυνγεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, 57/4
Σχηµιδτ−Α⇓µανν, Γρυνδρεχητσωιρκυνγεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, 57/4
Κρεβσ, Συβϕεκτιϖερ Ρεχητσσχηυτζ υνδ οβϕεκτιϖε Ρεχητσκοντρολλε, π〈γ. 194
Αρτχυλο 93, απαρτε 1, νυµεραλ 2 δε λα Λεψ Φυνδαµενταλ δε Αλεµανια
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ρεαλιζα σ⌠λο σι ελ Τριβυναλ δε λα χαυσα εστιµα θυε υνα λεψ ινχονστιτυχιοναλ εσ
δετερµιναντε παρα λα ρεσολυχι⌠ν δελ χασο χονχρετο.15 Ελ ρεχυρσο χονστιτυχιοναλ
πρεσυπονε λα εξιστενχια δε υνα λεσι⌠ν αχτυαλ αλ δερεχηο χονστιτυχιοναλ δελ
ρεχυρρεντε. Υνα λεσι⌠ν ϖιρτυαλ, εσ δεχιρ, λα σιµπλε ποσιβιλιδαδ δε θυε εν ελ φυτυρο
πυεδα προδυχιρσε ταλ λεσι⌠ν νο εσ συ!χιεντε φυνδαµεντο δελ ρεχυρσο.16
Λα νιχα εξχεπχι⌠ν εν ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο δε λα Ρεπβλιχα Φεδεραλ δε
Αλεµανια σε ενχυεντρα εν λα Χονστιτυχι⌠ν δε Βαψερ. Λα λλαµαδα αχχι⌠ν ποπυλαρ
περµιτε ηαχερ ϖαλερ θυε υνα νορµα ϕυρδιχα δε εσε Εσταδο λιµιτα ινχονστιτυχιοναλµεντε
λοσ δερεχηοσ ρεχονοχιδοσ πορ λα Χονστιτυχι⌠ν Εσταδαλ.17 Α διφερενχια δελ ρεχυρσο
χονστιτυχιοναλ, νο σε ρεθυιερε θυε ελ δεµανδαντε σεα ελ τιτυλαρ δε υν δερεχηο
χονστιτυχιοναλ λεσιοναδο. Ταµβιν εν λα Χονστιτυχι⌠ν δε Βαψερ πυεδε µενχιοναρσε
ελ ρεχονοχιµιεντο εξπρεσο δε υν δερεχηο διφυσο, χοµο λο εσ ελ δερεχηο α δισφρυταρ
δε λα νατυραλεζα. Λα ιµπορτανχια πρ〈χτιχα δε ταλεσ εξχεπχιονεσ θυεδα ρεδυχιδα αλ
〈µβιτο δε λασ λεψεσ εσταδαλεσ ψ δε λασ χορρεσπονδιεντεσ αχχιονεσ αντε λοσ Τριβυναλεσ
δε ινστανχια, µ〈σ νο αλτεραν ελ σιστεµα αντεσ δεσχριτο, ελ χυαλ εσ απλιχαβλε εν ελ χασο
δε χοντροϖερσιασ θυε τενγαν χοµο φυνδαµεντο ελ δερεχηο ναχιοναλ, νι αντε λασ
ινστανχιασ θυε χορρεσπονδεν αλ Τριβυναλ Φεδεραλ Αδµινιστρατιϖο ψ αλ Τριβυναλ
Φεδεραλ Χονστιτυχιοναλ.

9

Ελ ρεχηαζο α λα αχχι⌠ν ποπυλαρ τιενε µοτιϖοσ ηιστ⌠ριχοσ. Λα χονχεπχι⌠ν δελ
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο εν Πρυσια α !ναλεσ δελ σιγλο ΞΙΞ, σεγν λα χυαλ ελ
µισµο τενα πορ !ναλιδαδ λα προτεχχι⌠ν δελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο, αχορδε χον λασ
ιδεασ δε ϖον Γνειστ, νο λλεγ⌠ α ιµπονερσε φρεντε α λα χονχεπχι⌠ν δε δερεχηο
συβϕετιϖο πρεδοµιναντε εν ελ συρ δε Αλεµανια. Εν λα αχτυαλιδαδ ελ ρεχηαζο α λα
αχχι⌠ν ποπυλαρ δεριϖα δελ τεµορ δε θυε υνα ενορµε χαντιδαδ δε δεµανδασ λλεγυεν
α ενερϖαρ τοδα λα αχτιϖιδαδ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα ψ ηαγαν ιµποσιβλε υνα
ϕυστιχια ε!χιεντε. Ελ µαρχαδο χοντενιδο δε προτεχχι⌠ν ινδιϖιδυαλ χοµο ρατιο δε λα
ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα, δεριϖα φυνδαµενταλµεντε δελ δερεχηο α λα
τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, χονσαγραδο εν ελ αρτχυλο 19, νυµεραλ 4 δε λα Λεψ
Φυνδαµενταλ, ελ χυαλ δισπονε θυε:Τοδα περσονα, χυψοσ δερεχηοσ σεαν ϖυλνεραδοσ
πορ ελ Ποδερ Πβλιχο ποδρ〈 ρεχυρριρ α λα ϖα ϕυδιχιαλ. Σι νο ηυβιεσε οτρα ϕυρισδιχχι⌠ν
χοµπετεντε παρα χονοχερ ελ ρεχυρσο, λα ϖα σερ〈 λα δε λοσ τριβυναλεσ ορδιναριοσ.
Θυεδα α σαλϖο λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 10, απαρτε 2, φρασε 2.

10

15 Αρτχυλο 100, απαρτε 1, δε λα Λεψ Φυνδαµενταλ δε Αλεµανια
16 Αρτχυλο 93, νυµεραλ 4♠ δε λα Λεψ Φυνδαµενταλ δε Αλεµανια; ∆εχισιονεσ δελ Τριβυναλ Φεδεραλ Χονστιτυχιοναλ
1, 97/102
17 Αρτ. 98 φρασε 4 δε λα Χονστιτυχι⌠ν δε Βαβιερα, εν χονχορδανχια χον ελ παρ〈γραφο ♣ 54 δε λα Λεψ δε Βαβιερα
σοβρε λα Χορτε Χονστιτυχιοναλ δελ 22 δε ϕυλιο δε 1947
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Προτεχχι⌠ν ϕυρδιχα οβϕετιϖα
11

Α διφερενχια δελ σιστεµα αλεµ〈ν, λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα εν
Φρανχια σε ενχυεντρα χλαραµεντε οριενταδα ηαχια υν χοντρολ οβϕετιϖο δε λα αχτυαχι⌠ν
δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα. Λα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ, δεσαρρολλαδα α παρτιρ δελ
ρεχυρσο ϕερ〈ρθυιχο, νο εσ σ⌠λο υνα αχχι⌠ν α δισποσιχι⌠ν δελ χιυδαδανο, σινο ταµβιν
υν προχεδιµιεντο θυε περµιτα α λα διριγενχια πολτιχα ελ χοντρολ σοβρε λα εϕεχυχι⌠ν
χορρεχτα δε λασ νορµασ ϕυρδιχασ, πορ παρτε δε λοσ φυνχιοναριοσ συβορδιναδοσ.18

12

Εν εφεχτο, ελ ρεχουρσ πουρ εξχσ δε πουϖοιρ, χονστιτυα ινιχιαλµεντε υν µεχανισµο
δε αυτοχοντρολ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, σοβρε τοδο εν χυαντο α λα χονφορµιδαδ δε λα
αχτυαχι⌠ν δε λοσ φυνχιοναριοσ δε ινφεριορ ϕεραρθυα χον ρεσπεχτο α νορµασ
αδµινιστρατιϖασ. Λα φυνχι⌠ν δελ ρεχυρρεντε ερα σιµιλαρ α λα δε υν ινφορµαντε, χον λο
χυαλ ερα συ!χιεντε θυε δεµοστραρα λα σιµπλε αφεχταχι⌠ν δε συ σιτυαχι⌠ν φ〈χτιχα.19 Εν
Φρανχια, ελ ρεχυρρεντε εσ χονσιδεραδο υν δενονχιατευρ δε λαβυσ δε πουϖοιρ, εστο
εσ, υν δενυνχιαντε δελ αβυσο δε ποδερ.20 Εν ταλ σεντιδο, Ηαυριου ηα δεσχριτο ελ ρολ
δελ ρεχυρρεντε χοµο υν συρϖειλλαντ δε λαδµινιστρατιον, ϖιγιλαντε δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν.21
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Ταλ χιρχυνστανχια ϕυστι!χα θυε εν Φρανχια σ⌠λο σε εξιϕα θυε ελ ρεχυρρεντε οστεντε υν
ιντερσ διρεχτο ψ περσοναλ εν λα ανυλαχι⌠ν δε λα µεδιδα δε λα Αδµινιστραχι⌠ν. Νο
σε ρεθυιερε λα ινφραχχι⌠ν δε υν δερεχηο συβϕετιϖο.22 Αν χυανδο ελ ρεχυρρεντε σιν
δυδα τιενε υν ιντερσ περσοναλ εν ελ ρεσυλταδο δελ ϕυιχιο, σιν εµβαργο, συ αχτυαχι⌠ν
εσ σιµιλαρ α λα δε υν ρεπρεσενταντε δελ ιντερσ πβλιχο.23 Λα λεγιτιµιδαδ αχτιϖα σ⌠λο
χορρεσπονδε εν Φρανχια α θυιεν σεα τιτυλαρ δε υν ιντερετ πουρ αγιρ, εσ δεχιρ, υν
ιντερσ εν λα ανυλαχι⌠ν δε υνα αχτυαχι⌠ν χοντραρια α δερεχηο. Λα νοχι⌠ν δελ ιντερετ
πουρ αγιρ χυµπλε εντονχεσ υνα φυνχι⌠ν σιµιλαρ α λα δελ δερεχηο συβϕετιϖο
ρεθυεριδο εν ελ ♣ 42 ΙΙ δελ Ορδεναµιεντο αλεµ〈ν δε Τριβυναλεσ Αδµινιστρατιϖοσ.
Συ !ναλιδαδ εσ εϖιταρ λα αχχι⌠ν ποπυλαρ.24
18 Ωοεηρλινγ, ∆ιε φρανζσισχηε ςερωαλτυνγσγεριχητσβαρκειτ ιµ ςεργλειχη µιτ δερ δευτσχηεν π〈γ. 23
19 Ωιντερ, Ινδιϖιδυαλρεχητσσχηυτζ ιµ δευτσχηεν Υµωελτρεχητ υντερ δεµ Ειν∀υ⇓ δεσ Γεµεινσχηαφτσρεχητσ,
π〈γ. 471
20 Σχηωαρζε, Γρυνδλινιεν υνδ νευερε Εντωιχκλυνγεν δεσ ςερωαλτυνγσρεχητσσχηυτζεσ ιν Φρανκρειχη υνδ
∆ευτσχηλανδ, π〈γ. 23
21 Σχηωαρζε, Γρυνδλινιεν υνδ νευερε Εντωιχκλυνγεν δεσ ςερωαλτυνγσρεχητσσχηυτζεσ ιν Φρανκρειχη υνδ
∆ευτσχηλανδ, π〈γ. 23
22 Ωοεηρλινγ, ∆ιε φρανζσισχηε ςερωαλτυνγσγεριχητσβαρκειτ ιµ ςεργλειχη µιτ δερ δευτσχηεν π〈γ. 23
23 Σχηωαρζε, Γρυνδλινιεν υνδ νευερε Εντωιχκλυνγεν δεσ ςερωαλτυνγσρεχητσσχηυτζεσ ιν Φρανκρειχη υνδ
∆ευτσχηλανδ, π〈γ. 23
24 Σχηωαρζε, Γρυνδλινιεν υνδ νευερε Εντωιχκλυνγεν δεσ ςερωαλτυνγσρεχητσσχηυτζεσ ιν Φρανκρειχη υνδ
∆ευτσχηλανδ, π〈γ. 23
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Εσπινοζα/Ριϖασ

[Σιστεµασ δε προτεχχι⌠ν εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο]

Ελ Χονσεϕο δε Εσταδο Φρανχσ ηα δεσαρρολλαδο υνα ιντερπρεταχι⌠ν γενεροσα δελ
χονχεπτο δε ιντερσ ινφρινγιδο, πορ λο θυε λα αχχι⌠ν δε ανυλαχι⌠ν εστ〈 µυψ χερχα
δε υνα αχχι⌠ν ποπυλαρ. Λα τενδενχια σε οριεντα ηαχια λα αδµισι⌠ν δε χονσιδεραρ
χοµο συ!χιεντε χυαλθυιερ ιντερσ µεδιαναµεντε δετερµιναδο, σιν µαψορεσ
εξιγενχιασ α λοσ χονχεπτοσ δε ινδιϖιδυαλ ψ διρεχτο. Εν χυαντο α λασ αχχιονεσ
χολεχτιϖασ, λασ χυαλεσ χυµπλεν υν παπελ ιµπορταντε εν λα εϖολυχι⌠ν δε λα
ϕυρισπρυδενχια φρανχεσα, σε χονσιδερα συ!χιεντε λα περτενενχια α υν γρυπο, χοµο
πορ εϕεµπλο δε ελεχτορεσ, χοντριβυψεντεσ ο, ρεσιδεντεσ δε υν µυνιχιπιο. Νο σε
διστινγυε εν ταλ χασο εντρε ελ ιντερσ δελ ινδιϖιδυο ψ ελ γρυπο. Υνα αγρυπαχι⌠ν,
ινχλυσο σιν περσοναλιδαδ ϕυρδιχα, θυε τενγα πορ οβϕετο λα προτεχχι⌠ν δελ µεδιο
αµβιεντε πυεδε σολιχιταρ λα νυλιδαδ δε υν περµισο δε χονστρυχχι⌠ν. Υν σινδιχατο
δε φυνχιοναριοσ πβλιχοσ εσταρα λεγιτιµαδο παρα λα ανυλαχι⌠ν δελ νοµβραµιεντο δε
υν νυεϖο φυνχιοναριο.25
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Αδεµ〈σ, λα αδµισιβιλιδαδ δε λα δεµανδα εσ εστιµαδα εν φορµα γενεραλ ψ αβστραχτα
πορ ελ ϕυεζ. Α διφερενχια δελ σιστεµα αλεµ〈ν, νο σε χοντρολα λα αδµισιβιλιδαδ δε
χαδα αργυµεντο δελ ρεχυρσο, παρα εσταβλεχερ σι ελ χυµπλιµιεντο δε δετερµιναδα
δισποσιχι⌠ν ινφρινγε λοσ δερεχηοσ δελ αχχιοναντε.26 Πορ ελ χοντραριο, ελ ρεχυρρεντε
πυεδε ηαχερ λα ϖαλερ λα ινφραχχι⌠ν δε χυαλθυιερ νορµα ϕυρδιχα, ινδεπενδιεντεµεντε
δε σι λα µισµα εστ〈 δεστιναδα α προτεγερ συσ ιντερεσεσ ο λοσ δε λα χολεχτιϖιδαδ. Σιν
εµβαργο, δεβε ενχοντραρσε εν υνα ρελαχι⌠ν εσπεχιαλ χον ρεσπεχτο α λα αχτυαχι⌠ν δε
λα Αδµινιστραχι⌠ν. Παρα ελλο, εσ συ!χιεντε λα περτενενχια α υν γρυπο δετερµιναδο ψ
δελιµιταβλε, εν λα µεδιδα εν θυε λα δεχισι⌠ν λο αφεχτε εν συ χονδιχι⌠ν δε µιεµβρο
δελ γρυπο. ∆ε ταλ φορµα ηα ρεχονοχιδο λα ϕυρισπρυδενχια λα λεγιτιµιδαδ δελ
χοντριβυψεντε δε υν Μυνιχιπιο, παρα λα ανυλαχι⌠ν δε τοδασ λασ µεδιδασ δε χαρ〈χτερ
!νανχιερο δε λα λοχαλιδαδ. Πορ ελ χοντραριο, ελ Χονσεϕο δε Εσταδο χονσιδερα θυε ελ
λµιτε χον λα αχχι⌠ν ποπυλαρ ηα σιδο τρανσγρεδιδο χυανδο ελ χοντριβυψεντε ιµπυγνα
λασ ερογαχιονεσ δελ Εσταδο, ρεαλιζαδασ α παρτιρ δε συσ ιµπυεστοσ. Λα ιντερπρεταχι⌠ν
αµπλια δελ ιντερετ πουρ αγιρ ενχυεντρα συσ λµιτεσ χυανδο ελ ρεχυρρεντε σ⌠λο σε
ενχυεντρα αφεχταδο χοµο υν µιεµβρο µ〈σ δε λα χοµυνιδαδ δελ Εσταδο.27
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Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο εν ςενεζυελα
Λα εϖολυχι⌠ν δελ σιστεµα χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο εν ςενεζυελα σε ενχυεντρα
δετερµιναδα πορ υνα φυερτε ιν∀υενχια δελ δερεχηο φρανχσ. Χον αντεριοριδαδ α λα
25 Ωοεηρλινγ, ∆ιε φρανζσισχηε ςερωαλτυνγσγεριχητσβαρκειτ ιµ ςεργλειχη µιτ δερ δευτσχηεν, π〈γ. 23
26 Ωοεηρλινγ, ∆ιε φρανζσισχηε ςερωαλτυνγσγεριχητσβαρκειτ ιµ ςεργλειχη µιτ δερ δευτσχηεν, π〈γ. 23
27 Σχηωαρζε, Γρυνδλινιεν υνδ νευερε Εντωιχκλυνγεν δεσ ςερωαλτυνγσρεχητσσχηυτζεσ ιν Φρανκρειχη υνδ
∆ευτσχηλανδ, π〈γ. 23
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Χονστιτυχι⌠ν δε 1961 λα αντιγυα Χορτε Φεδεραλ ψ λυεγο λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια
δενιερον λοσ χοντορνοσ δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα χονφορµε αλ
χλ〈σιχο εσθυεµα φρανχσ,28 δε λα διϖισι⌠ν εντρε υν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε
ανυλαχι⌠ν, χυψα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα χορρεσπονδα α θυιεν τυϖιερα, πορ λο µενοσ, υν
ιντερσ λεγτιµο, περσοναλ ψ διρεχτο, ψ υν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε πλενα
ϕυρισδιχχι⌠ν, ελ χυαλ σε ρεδυχα β〈σιχαµεντε αλ χοντενχιοσο χοντραχτυαλ ψ δε λα
ρεσπονσαβιλιδαδ εξτραχοντραχτυαλ, θυε σ⌠λο ποδα σερ ιντερπυεστα πορ ελ τιτυλαρ δε υν
δερεχηο συβϕετιϖο θυε δεβα σερ ρεσαρχιδο.29
17

Ταλ εσθυεµα σε χονσιδερα τοταλµεντε συπεραδο,30 πορ υν σιστεµα συβϕετιϖο εν ελ
χυαλ σε λλεϖα α χαβο υνα χοντροϖερσια εντρε ϖερδαδερασ παρτεσ, µ〈σ θυε υνα µερα
ρεϖισι⌠ν οβϕετιϖα δε λα λεγαλιδαδ δελ αχτο.31
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Εν εφεχτο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα ρεχονοχιδο θυε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖα νο σε λιµιτα αλ µερο χοντρολ δε λα λεγαλιδαδ ο ινχονστιτυχιοναλιδαδ
οβϕετιϖα δε λα αχτιϖιδαδ αδµινιστρατιϖα, σινο θυε χονστιτυψε υν ϖερδαδερο σιστεµα
δε τυτελα συβϕετιϖα δε δερεχηοσ ε ιντερεσεσ λεγτιµοσ. Εν χυαντο αλ σιστεµα δε
πρετενσιονεσ, ταλ χονσιδεραχι⌠ν συπονε ελ ρεχονοχιµιεντο δε λα ποσιβιλιδαδ δε
αχχιοναρ χοντρα λα Αδµινιστραχι⌠ν, α πεσαρ δε θυε λα αχχι⌠ν δεστιναδα α συ
ιµπυγναχι⌠ν νο σε ενχυεντρε εξπρεσαµεντε πρεϖιστα εν λα λεψ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 05/05/2006
ΕΞΠ. Ν° 04−0291 ∆ΙΑΓΕΟ ςΕΝΕΖΥΕΛΑ, Χ.Α.). Εν απλιχαχι⌠ν δε ταλ χριτεριο, λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ ηα δεχλαραδο θυε εν λοσ χασοσ εν θυε υν ινδιϖιδυο ρεσυλτε αφεχταδο
πορ λα αχτυαχι⌠ν µατεριαλ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν ο ϖα δε ηεχηο πυεδε ηαχερ ϖαλερ
συσ δερεχηοσ, ινχλυσο δε ρανγο χονστιτυχιοναλ, α τραϖσ δε υνα δεµανδα χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/04/2008 ΕΞΠ. 08−0090 ΒΛΥΕ ΝΟΤΕ ΠΥΒΛΙΧΙ∆Α∆ Χ.Α.). Α εστε
προχεσο εϖολυτιϖο σε συµαν αηορα αλγυνασ δε λασ χαραχτερστιχασ δε λα νυεϖα
ΛΟϑΧΑ. Εντρε ελλοσ, δεβε σε〉αλαρσε λα µοδιχαχι⌠ν δελ χονχεπτο δε ιντερσ
λεγτιµο, περσοναλ ψ διρεχτο, εν µατερια δε λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα, πορ ελ χονχεπτο δε
ιντερσ ϕυρδιχο αχτυαλ. Αδεµ〈σ, σε οβσερϖα εν λα νυεϖα ΛΟϑΧΑ, λα ρεχεπχι⌠ν
εξπρεσα δε λα ιδεα δελ σιστεµα αβιερτο δε πρετενσιονεσ, ταλ χοµο σε δεσπρενδε δε λα
χλ〈υσυλα γενεραλ δελ αρτ. 9, νυµ. 11.
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Εν τοδο χασο, ελ εσθυεµα δελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο εν ςενεζυελα ρενε υνα
πλυραλιδαδ δε µεχανισµοσ ϕυδιχιαλεσ δε ταν διστιντα νατυραλεζα, θυε νο πυεδε σερ
28 Βρεωερ Χαρασ, Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 176 ψ σιγ. Βαδελλ Μαδριδ, Ελ Ρεχυρσο
δε Νυλιδαδ, (2006) π〈γ. 4
29 Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 65
30 Βρεωερ Χαρασ, Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 177
31 Βαδελλ Μαδριδ, Ελ Ρεχυρσο δε Νυλιδαδ, (2006) π〈γ. 6; Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν
δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 31
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[Σιστεµασ δε προτεχχι⌠ν εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο]

χονσιδεραδο υν σιστεµα ηοµογνεο. Εν συ εσταδο αχτυαλ, ελ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο ϖενεζολανο νο πυεδε σερ χαλι!χαδο χοµο υν ϖερδαδερο σιστεµα δε
προτεχχι⌠ν ϕυρδιχα πλενα, εν ραζ⌠ν δε θυε νο οφρεχε ρεσπυεστα ε!χαζ α µυχηασ δε
λασ σιτυαχιονεσ ϕυρδιχασ πλαντεαδασ. Εστε εσθυεµα χοµπρενδε δεσδε υνα αχχι⌠ν
ποπυλαρ δε ανυλαχι⌠ν δε αχτοσ νορµατιϖοσ ηαστα λα αχχι⌠ν δε αµπαρο α δερεχηοσ
συβϕετιϖοσ δε ρανγο χονστιτυχιοναλ. Ιγυαλµεντε διϖερσοσ σον λοσ χριτεριοσ δε
δετερµιναχι⌠ν δε λα χοµπετενχια δελ ϕυεζ, δεσδε λα ϕεραρθυα δελ φυνχιοναριο ηαστα
ελ χριτεριο δελ τριβυναλ µ〈σ αχχεσιβλε αλ χιυδαδανο. Πορ ελλο, εσ πρεχισο ελ αν〈λισισ
µ〈σ δετενιδο δε λασ παρτιχυλαριδαδεσ δελ σιστεµα ϖενεζολανο, ταλ χοµο σε ϖερ〈 α
χοντινυαχι⌠ν.
Παρα θυε λα αχχι⌠ν αντε ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο πυεδα τενερ ξιτο εσ πρεχισο
θυε λα µισµα χυµπλα λοσ ρεθυισιτοσ παρα οβτενερ υν προνυνχιαµιεντο δε φονδο ψ
θυε σε εστιµεν προχεδεντεσ λοσ µοτιϖοσ δε ιµπυγναχι⌠ν.
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ΕΣΘΥΕΜΑ: Προτεχχι⌠ν ϑυρδιχα εν ελ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο:
Λα σεντενχια δε υνα δεµανδα χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα δεβε χοντενερ ελ
σιγυιεντε εσθυεµα:
1) Σε τρατα δε υνα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα δε δερεχηο πβλιχο ο δε δερεχηο πριϖαδο? (ν.µ. 165)
2) Χυ〈λ εσ λα αχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα ιδ⌠νεα? (αρτ. 9)
∆εβε αναλιζαρσε χυ〈λ εσ ελ τιπο δε πρετενσι⌠ν προχεσαλ, λασ χυαλεσ πυεδεν σερ πυεδεν
σερ χλασι!χαδασ εν δεχλαρατιϖασ, χονστιτυτιϖασ ψ δε χονδενα:
Ελ ερρορ πυεδε προδυχιρ λα ιναδµισιβιλιδαδ δε λα δεµανδα:
Εσ ιδ⌠νεα λα Αχχι⌠ν δε Αµπαρο Χονστιτυχιοναλ?
Λα Αχχι⌠ν δε Νυλιδαδ?
Ηαψ υν αχτο αδµινιστρατιϖο θυε ανυλαρ?
Λα αχχι⌠ν πορ αβστενχι⌠ν ο νεγατιϖα?
Λα αχχι⌠ν δε χονδενα?
Αχχιονεσ χοντρα ϖασ δε ηεχηο?
Λα αχχι⌠ν δεχλαρατιϖα?
Ελ Ηαβεασ ∆ατα (αρτ. 26, νυµ. 2)
3) Χυ〈λ εσ ελ τριβυναλ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο χοµπετεντε? (αρτ. 26 ψ σιγ.)
4) Λεγιτιµιδαδ αχτιϖα: Ελ δεµανδαντε εσ τιτυλαρ δε υν δερεχηο συβϕετιϖο πρεσυνταµεντε
ινφρινγιδο? (αρτ. 29)
5) Λεγιτιµιδαδ πασιϖα ψ τερχεροσ: Θυινεσ δεβεν σερ χιταδοσ χοµο ϖερδαδερασ παρτεσ, ο
χοµο τερχεροσ? (αρτ. 29)
6) Χαδυχιδαδ (αρτ. 32)
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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7) Αντεϕυιχιο Αδµινιστρατιϖο / ςα Αδµινιστρατιϖα: (αρτ. 35 νυµ. 3)
8) Προτεχχι⌠ν χαυτελαρ (αρτ. 104): Σερα προχεδεντε σι σε ενχυεντραν δαδοσ λοσ συπυεστοσ
σιγυιεντεσ:
Εν λασ µεδιδασ χαυτελαρεσ σε ηαβλα δε υνα ηιπ⌠τεσισ, νο χοµπλεταµεντε δεµοστραδα,
σε υσα ελ ϖερβο εν συβϕυντιϖο (ποδρα σερ θυε )
α. λα πρεσυνχι⌠ν δελ δερεχηο ρεχλαµαδο ψ
β. ελ πελιγρο εν θυε ρεσυλτε ιλυσορια λα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο
9) Προχεδενχια δε λα αχχι⌠ν: Εσ απλιχαβλε ελ µισµο αν〈λισισ δεσαρρολλαδο εν χυαντο
α λα προτεχχι⌠ν χαυτελαρ. Εν λα σεντενχια δενιτιϖα σε δισπονεν δε τοδασ λασ πρυεβασ
νεχεσαριασ ψ ηαψ χερτεζα σοβρε ελ ρεσυλταδο.
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ΛΕΨ ΟΡΓℑΝΙΧΑ ∆Ε ΛΑ ϑΥΡΙΣ∆ΙΧΧΙΝ ΧΟΝΤΕΝΧΙΟΣΟ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ
Τ⊆ΤΥΛΟ Ι. ∆ΙΣΠΟΣΙΧΙΟΝΕΣ ΦΥΝ∆ΑΜΕΝΤΑΛΕΣ
Αρτ. 1.− Οβϕετο
Αρ!χυλο 1. Εστα Λεψ ∀ενε χοµο οβϕετο ρεγυλαρ λα οργανιζαχι⌠ν, φυνχιοναµιεντο ψ χοµ−
πετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα, σαλϖο λο πρεϖιστο
εν λεψεσ εσπεχιαλεσ.

1. Χαρ〈χτερ οργ〈νιχο
Χον γραν ρετρασο, εν σεντενχια ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 23/04/2010 ΕΞΠ. Ν° 10−0008, σε προνυνχι⌠ λα
Σαλα Χονστιτυχιοναλ αχερχα δελ χαρ〈χτερ οργ〈νιχο δε λα λεψ σανχιοναδα πορ λα
Ασαµβλεα Ναχιοναλ ελ 15 δε διχιεµβρε δε 2009. Ρεχορδεµοσ θυε ελ αρτχυλο 203,
ΙΙΙ δε λα Χονστιτυχι⌠ν εσταβλεχε ελ τρµινο δε διεζ δασ χονταδοσ α παρτιρ δε λα φεχηα
δε ρεχιβο δε λα χοµυνιχαχι⌠ν.

22

Ελ χριτεριο υτιλιζαδο παρα ελ ρεχονοχιµιεντο δελ χαρ〈χτερ οργ〈νιχο δε λα λεψ φυε ελ
ρεφεριδο α λα ρεγυλαχι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ, εσπεχ!χαµεντε, ελ
δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, ιντερπρεταδο χοµο αθυελλα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα
δε ποδερ εν λα χυαλ τοδα περσονα τιενε λα φαχυλταδ δε ρεχυρριρ αλ ϕυεζ, µεδιαντε υν
ϕυιχιο εν ελ θυε σε ρεσπετεν τοδασ λασ γαραντασ προχεσαλεσ, χον ελ !ν δε οβτενερ υνα
ρεσολυχι⌠ν µοτιϖαδα θυε σεα χονφορµε α δερεχηο.

23

∆ε αχυερδο χον αυτοριζαδα δοχτρινα ναχιοναλ,32 ινσπιραδα εν δοχτρινα εσπα〉ολα, ελ
δεσαρρολλο δε υν δερεχηο χονστιτυχιοναλ χονσιστε εν συ ρεγυλαχι⌠ν διρεχτα, εστο, εσ
χυανδο σε εσταβλεχε σ⌠λο λο εστριχταµεντε ινδισπενσαβλε παρα ασεγυραρ λα πλενα
εφεχτιϖιδαδ δε λα νορµα χονσαγρατορια δελ δερεχηο. Λα ρεγυλαχι⌠ν δε δερεχηοσ
χονστιτυχιοναλεσ πυεδε χονσιστιρ εν λα λιµιταχι⌠ν δε δερεχηοσ δε λιβερταδ ο ελ
δεσαρρολλο δε δερεχηοσ σοχιαλεσ ο πρεσταχιοναλεσ. Λα εσπεχιαλ τρασχενδενχια δε υνα
λεψ δαδα συσ χονσεχυενχιασ ρεστριχτιϖασ ο αβλατοριασ α δερεχηοσ πυεδε σερ ελ
φυνδαµεντο παρα συ αδµισι⌠ν χοµο υνα λεψ δε χαρ〈χτερ οργ〈νιχο. Σε τρατα δε
µατεριασ σοβρε λασ θυε δεβε εξιστιρ υν εσπεχιαλ χονσενσο παρα συ απροβαχι⌠ν ψ ελλο
σε λογρα α τραϖσ δελ προχεδιµιεντο εσπεχιαλ παρα λα αδµισι⌠ν δε λασ λεψεσ οργ〈νιχασ
πρεϖιστο εν ελ αρτχυλο 203 δε λα Χονστιτυχι⌠ν.33

24

2. ϑεραρθυα δε λα λεψ
Λα νορµα αβορδα ελ προβλεµα δε λα ϕεραρθυα δε λα λεψ οργ〈νιχα ψ συ ινχιδενχια εν
εϖεντυαλεσ χον∀ιχτοσ χον οτρασ λεψεσ, εσπεχιαλµεντε χον λεψεσ ορδιναριασ. Εν χασο
δε χον∀ιχτο, σον απλιχαβλεσ λασ λεψεσ εσπεχιαλεσ, φρεντε α λα ΛΟϑΧΑ.
32 Πε〉α Σολσ, Λοσ Τιποσ Νορµατιϖοσ εν λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1999, π〈γ.93
33 Ριϖασ Αλβερτι, Λασ Λεψεσ Οργ〈νιχασ, Ινστιτυτο δε Εστυδιοσ Χονστιτυχιοναλεσ, Χαραχασ 2009
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26

∆εβεµοσ ρεχορδαρ θυε βαϕο λα ϖιγενχια δε λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1961 σε αρµαβα ελ
χαρ〈χτερ ιντερµεδιο δε λασ λεψεσ οργ〈νιχασ χοµο χατεγορα πριϖιλεγιαδα εντρε λα
Χονστιτυχι⌠ν ψ λασ λεψεσ ορδιναριασ. Υν χριτεριο διστιντο ηα σοστενιδο λα
ϕυρισπρυδενχια δε λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια δεσδε ελ α〉ο 1970 ψ εν παρτιχυλαρ
δεσδε ελ α〉ο 1987 (ΣΧΧ−ΧΣϑ 22/10/1987), µεδιαντε λα σεντενχια θυε δεχλαρ⌠ λα
απλιχαχι⌠ν πρεφερεντε δελ ΧΠΧ σοβρε λα ΛΟΧΣϑ, εν χυαντο α λασ χυαντασ εν µατερια
δε χασαχι⌠ν.34 ∆ε αχυερδο χον εστα σεντενχια λασ λεψεσ οργ〈νιχασ νο δετενταν, δε
φορµα γενεραλ, υν ρανγο συπεριορ α λασ λεψεσ ορδιναριασ. Φρεντε α υν προβλεµα δε
χολισι⌠ν δε λεψεσ δεβεν απλιχαρσε λασ χονοχιδασ ρεγλασ δε λεψ ποστεριορ ψ λεψ
εσπεχιαλ, σι λα λεψ εσπεχιαλ εσ λα λεψ οργ〈νιχα εσ στα λα θυε δεβε απλιχαρσε χον
πρεφερενχια πορ συ χαρ〈χτερ εσπεχιαλ ψ νο σ⌠λο πορ σερ οργ〈νιχα.

27

Βαϕο λα ϖιγενχια δε λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1999, αδϖερτιδο ελ σιλενχιο εν λα νορµα
χοντενιδα εν ελ ρεφεριδο αρτ. 203, ρεσπεχτο δε λα µαψορα παρλαµενταρια ρεθυεριδα
παρα λα σανχι⌠ν δε χυαλθυιερ λεψ οργ〈νιχα, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ιντερπρετ⌠ θυε
σερ〈 νεχεσαρια λα µαψορα αβσολυτα δε λοσ ιντεγραντεσ δε λα Ασαµβλεα Ναχιοναλ
πρεσεντεσ εν λα ρεσπεχτιϖα σεσι⌠ν παρα λα σανχι⌠ν δε λασ λεψεσ οργ〈νιχασ
χοντεµπλαδασ εν ελ αρτχυλο 203 δε λα Χονστιτυχι⌠ν δε λα Ρεπβλιχα Βολιϖαριανα
δε ςενεζυελα, χυαλθυιερα σεα συ χατεγορα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 26/01/2004 ΕΞΠ.Ν≡ 03−2109)

28

Χον ελλο, σε αδµιτε θυε λασ λεψεσ οργ〈νιχασ πυεδεν σερ µοδιχαδασ, σανχιοναδασ ο
δερογαδασ χον ελ µισµο θυ⌠ρυµ θυε σε ρεθυιερε παρα λα σανχι⌠ν, µοδιχαχι⌠ν ο
δερογαχι⌠ν δε λασ λεψεσ ορδιναριασ. Εν ταλ χασο, ναδα διστινγυε ελ µεχανισµο δε
σανχι⌠ν δε λασ λεψεσ ορδιναριασ δελ δε λασ λεψεσ οργ〈νιχασ. Χον ταλ ιντερπρεταχι⌠ν, λα
λεψ οργ〈νιχα περδι⌠ λα ποσιχι⌠ν πριϖιλεγιαδα φρεντε α λα λεψ ορδιναρια ψ χον ελλο συ
ρανγο συπεριορ.
3. Λεψεσ εσπεχιαλεσ

29

∆ε αχυερδο χον λα ρεσερϖα εξπρεσα εσταβλεχιδα εν λα παρτε ναλ δελ αρτ. 1, εν υν
εϖεντυαλ χον!ιχτο χον λασ νορµασ δε προχεδιµιεντο δε λα ΛΟϑΧΑ, σον απλιχαβλεσ
χον πρεφερενχια λασ δισποσιχιονεσ δε λασ λεψεσ εσπεχιαλεσ. Χον ελλο σε µαντιενε λα
ϖιγενχια δε ιννυµεραβλεσ νορµασ δισπερσασ, λο χυαλ ρεσυλτα χοντραριο αλ πρινχιπιο
δε σεγυριδαδ ϕυρδιχα.

30

∆ε ταλ φορµα, ελ προχεδιµιεντο πρεϖιστο εν λα Λεψ δελ Εστατυτο δε λα Φυνχι⌠ν
Πβλιχα, δεβε χονσιδεραρσε απλιχαβλε πρεφερεντεµεντε φρεντε α λα ΛΟϑΧΑ. Εν διχηα
34 Πε〉α Σολσ, Μανυαλ δε ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο, ςολ. Ι, π〈γ.252
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λεψ σε ρεγυλα εν λοσ αρτσ. 92 ψ σιγυιεντεσ, λο ρελατιϖο α λα χοµπετενχια δε λοσ
τριβυναλεσ εν µατερια χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο φυνχιοναριαλ, ασ χοµο λο ρελατιϖο
αλ προχεδιµιεντο. Ταλεσ δισποσιχιονεσ νο τιενεν χαρ〈χτερ τρανσιτοριο, µιεντρασ σε
διχτε λα λεψ δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, χοµο οχυρρε, πορ
εϕεµπλο, χον λασ νορµασ ρελατιϖασ α λοσ ϕυεχεσ ο ϕυεζασ συπεριορεσ χον χοµπετενχια
εν λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ο αλ προχεδιµιεντο α σεγυιρσε εν σεγυνδα
ινστανχια.
Ταλ σιτυαχι⌠ν χονδυχιρα α χονχλυιρ θυε λοσ τριβυναλεσ δεβερ〈ν χοντινυαρ απλιχανδο
ελ προχεδιµιεντο εσπεχιαλ δε λα θυερελλα φυνχιοναριαλ. Σι βιεν ελλο πλαντεα ελ
ινχονϖενιεντε δε λα µυλτιπλιχιδαδ δε προχεδιµιεντοσ αντε υν µισµο τριβυναλ,
αδεµ〈σ δε λοσ ϖαριοσ ψα χοντενιδοσ εν λα νυεϖα λεψ, σιν εµβαργο τιενε λα ϖενταϕα
δε περµιτιρ σιν µαψορεσ δι!χυλταδεσ λα αχυµυλαχι⌠ν δε διϖερσοσ τιποσ δε
πρετενσιονεσ, λο χυαλ παρεχε προβλεµ〈τιχο εν λα νυεϖα ΛΟϑΧΑ.

31

Ταµβιν σον δε απλιχαχι⌠ν πρεφερεντε, φρεντε α λα ΛΟϑΧΑ, ελ Χ⌠διγο Οργ〈νιχο
Τριβυταριο, εν λα ρεγυλαχι⌠ν δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν εσπεχιαλ τριβυταρια, ταλ χοµο λο
δισπονε εξπρεσαµεντε ελ αρτ. 12 ΛΟϑΧΑ, ασ χοµο λοσ προχεδιµιεντοσ εσπεχιαλεσ
εσταβλεχιδοσ εν λα ΛΟΤΣϑ δε 2010, ταλεσ χοµο λασ ∆εµανδασ δε Προτεχχι⌠ν δε
∆ερεχηοσ ε Ιντερεσεσ Χολεχτιϖοσ ψ ∆ιφυσοσ (αρτσ. 146 ψ σιγ.); ελ Ηαβεασ ∆ατα (αρτσ.
167 ψ σιγ.); ελ Προχεσο Χοντενχιοσο Ελεχτοραλ (αρτσ. 179 ψ σιγ.), λοσ χυαλεσ σον δε
ϖιγενχια τρανσιτορια, ηαστα ταντο σε διχτεν λασ λεψεσ θυε ρεγυλαν λασ χοµπετενχιασ
Χονστιτυχιοναλ ψ Χοντενχιοσο Ελεχτοραλ (αρτ. 127 ΛΟΤΣϑ δε 2010).

32

∆ε ιγυαλ φορµα εσ δε απλιχαχι⌠ν πρεφερεντε, φρεντε α λα ΛΟϑΧΑ, λα ρεγυλαχι⌠ν δελ
∆εχρετο χον Φυερζα δε Λεψ δε Τιερρασ ψ ∆εσαρρολλο Αγραριο, εν λοσ ασυντοσ
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖοσ ρελαχιοναδοσ χον λα µατερια αγραρια, µιεντρασ θυε,
χυαλθυιερ ασυντο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο εν µατερια αµβιενταλ θυε νο εστ
ρελαχιοναδο χον λα µατερια αγραρια, σερ〈 χοµπετενχια δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖα γενεραλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 14/07/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2003−0125).

33

Ταµβιν χονστιτυψεν χασοσ δε απλιχαχι⌠ν πρεφερεντε δε λασ λεψεσ εσπεχιαλεσ, λασ
νορµασ ρελατιϖασ α λα χαδυχιδαδ δε λα αχχι⌠ν χοντενιδασ εν λεψεσ εσπεχιαλεσ
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 980)
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Αρτ. 2.− Πρινχιπιοσ
Αρ!χυλο 2. Λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα οριενταρ〈ν συ αχτυα−
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Ελ αρτχυλο 26 ΙΙ δε λα Χονστιτυχι⌠ν αλυδε α λοσ πρινχιπιοσ δε ϕυστιχια γρατυιτα,
αχχεσιβλε, ιµπαρχιαλ, ιδ⌠νεα, τρανσπαρεντε, αυτ⌠νοµα, ινδεπενδιεντε, ρεσπονσαβλε,
εθυιτατιϖα ψ εξπεδιτα, σιν διλαχιονεσ ινδεβιδασ, σιν φορµαλισµοσ ο ρεποσιχιονεσ
ιντιλεσ. Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο θυε, εστε δερεχηο αλχανζα
ιµπλχιταµεντε δεντρο δε συ χοντενιδο α οτροσ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ χοµο λο
σον α) ελ δερεχηο δε αχχεσο α λα ϕυρισδιχχι⌠ν θυε σε ενχυεντρα εξπρεσαµεντε
µενχιοναδο εν ελ αλυδιδο αρτχυλο 26; β) ελ δερεχηο α λα δεφενσα ψ αλ δεβιδο
προχεσο, λοσ χυαλεσ ηαν σιδο εσπεχιαλµεντε δεσαρρολλαδοσ εν ελ αρτχυλο 49
χονστιτυχιοναλ, ψ χ) ελ δερεχηο α υνα δεχισι⌠ν οπορτυνα ψ ε!χαζ αλ θυε αλυδε ελ
νιχο απαρτε δελ αρτχυλο 26−, ελ χυαλ, α συ ϖεζ χοµπρενδε ελ δερεχηο α λα τυτελα
χαυτελαρ δε λασ παρτεσ εν ϕυιχιο ψ ελ χορρελατιϖο ποδερ χαυτελαρ γενεραλ δελ ϕυεζ παρα
ασεγυραρ λα εφεχτιϖιδαδ δελ φαλλο δε!νιτιϖο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 25/04/2000 ΕΞΠ. Ν°: 00−0735)

36

Πορ συ παρτε, ελ αρτχυλο 257 δισπονε θυε λασ λεψεσ προχεσαλεσ εσταβλεχερ〈ν λα
σιµπλι!χαχι⌠ν, υνιφορµιδαδ ψ ε!χαχια δε λοσ τρ〈µιτεσ ψ αδοπταρ〈ν υν προχεδιµιεντο
βρεϖε, οραλ ψ πβλιχο. Ελ χοντεξτο δελ αρτχυλο 26 ΙΙ δε λα Χονστιτυχι⌠ν περµιτε
α!ρµαρ θυε, µ〈σ θυε σιµπλεσ πρινχιπιοσ δε δερεχηο οβϕετιϖο, σε τρατα δε ϖερδαδεροσ
δερεχηοσ συβϕετιϖοσ δε τοδα περσονα, θυε φορµαν παρτε δε λα γαραντα δε λα τυτελα
ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα.

37

Α συ ϖεζ, λα γαραντα δε λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα εσ υν µεχανισµο δε προτεχχι⌠ν
ϕυδιχιαλ δε λοσ δερεχηοσ µατεριαλεσ χονσαγραδοσ εν λα Χονστιτυχι⌠ν. Τοδα περσονα
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τιενε δερεχηο δε αχχεσο α λοσ ⌠ργανοσ δε αδµινιστραχι⌠ν δε ϕυστιχια παρα ηαχερ
ϖαλερ συσ δερεχηοσ ε ιντερεσεσ, ινχλυσο λοσ χολεχτιϖοσ ο διφυσοσ, α λα τυτελα εφεχτιϖα
δε λοσ µισµοσ ψ α οβτενερ χον προντιτυδ λα δεχισι⌠ν χορρεσπονδιεντε. ∆ε αλλ δεριϖα
λα σιγυιεντε πρεσυνχι⌠ν: Σιεµπρε θυε ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο βρινδε προτεχχι⌠ν α
υν ιντερσ ινδιϖιδυαλ, ινχλυσιϖε λοσ χολεχτιϖοσ ο διφυσοσ, εντονχεσ σε ενχυεντρα
δαδα λα αχχι⌠ν ϕυδιχιαλ, χοµο γαραντα δε προτεχχι⌠ν δελ δερεχηο.35
Χοµο ϖερεµοσ, εστοσ ατριβυτοσ δε λα γαραντα δε λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα νο ηαν
σιδο λογραδοσ χαβαλµεντε εν λα πρεσεντε Λεψ.
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2. ϑυστιχια γρατυιτα
Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο θυε, ελ δερεχηο α λα γρατυιδαδ δε λα ϕυστιχια εσ
υν δερεχηο χονστιτυχιοναλµεντε χονσαγραδο, δε νατυραλεζα συσταντιϖα, θυε εσ παρτε
δελ δερεχηο µ〈σ αµπλιο, δε ρανγο χονστιτυχιοναλ, θυε σε ηα δενοµιναδο δερεχηο α
λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, θυε πρετενδε ασεγυραρ λα ποσιβιλιδαδ δε αχχεσο α λοσ
⌠ργανοσ δε αδµινιστραχι⌠ν δε ϕυστιχια, α τοδοσ λοσ αδµινιστραδοσ, ινχλυσο δε
αθυελλοσ χαρεντεσ δε ρεχυρσοσ εχον⌠µιχοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 26/01/2001 ΕΞΠ. Ν≡: 00−1919). Σε
τρατα εν εφεχτο, δε υν φαχτορ δετερµιναντε δελ αχχεσο α λα ϕυστιχια δε ιµπορταντεσ
σεχτορεσ δε λα ποβλαχι⌠ν. Λα αδµινιστραχι⌠ν δε ϕυστιχια δεβε σερ προπορχιοναδα πορ
ελ Εσταδο, α τραϖσ δελ εσταβλεχιµιεντο δε τριβυναλεσ, ϕυεχεσ ψ φυνχιοναριοσ θυε
σεαν νεχεσαριοσ, αχτιϖιδαδ θυε δεβε σερ συφραγαδα πορ ελ Εσταδο ψ πορ λο χυαλ ελ
Ποδερ ϑυδιχιαλ νο εστ〈 φαχυλταδο παρα ελ εσταβλεχιµιεντο δε τασασ, αρανχελεσ, νι παρα
λα εξιγενχια δε παγο αλγυνο πορ συσ σερϖιχιοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 15/07/2003 ΕΞΠ. Ν≡: 01−0861;
ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 13/07/2010 ΕΞΠ. 06−0448). Ελ αρτχυλο 5 δε λα ρεχιεντε ΛΟΤΣϑ δε 2010 ηα
δεσαρρολλαδο ταλ πρινχιπιο εν λοσ σιγυιεντεσ τρµινοσ: Ελ Τριβυναλ Συπρεµο δε
ϑυστιχια νο ποδρ〈 εσταβλεχερ τασασ, αρανχελεσ, χοµισιονεσ, νι εξιγιρ παγο αλγυνο
πορ συσ σερϖιχιοσ. Ταλ δισποσιχι⌠ν δεβε χονσιδεραρσε απλιχαβλε α τοδο ελ σιστεµα
δε ϕυστιχια. Σιν εµβαργο, εν λα πρ〈χτιχα λοσ αρανχελεσ σον λο µενοσ ονεροσο δελ
προχεσο, εν ελ χυαλ περµανεχε λα χαργα δε παγαρ λα πυβλιχαχι⌠ν δε χαρτελεσ δε
εµπλαζαµιεντο α λοσ ιντερεσαδοσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο αρτ. 80), τρασλαδοσ α λοσ
αλγυαχιλεσ παρα λα νοτι!χαχι⌠ν, λασ χοπιασ σιµπλεσ παρα λασ βολετασ δε νοτι!χαχι⌠ν,
λοσ αβογαδοσ ψ εϖεντυαλµεντε λοσ περιτοσ, ιντρπρετεσ ψ δεµ〈σ αυξιλιαρεσ δε
ϕυστιχια.36
35 Υνα οπινι⌠ν διστιντα εσ σοστενιδα πορ Πεσχι, Λα Χονστιτυχι⌠ν ψ ελ Προχεσο, π〈γ. 17: ...χυανδο υν δετερµιναδο
συϕετο σολιχιτα, µεδιαντε υνα δεµανδα, λα πρεσταχι⌠ν δε λα φυνχι⌠ν ϕυρισδιχχιοναλ, ελ ϕυεζ, ⌠ργανο δελ Εσταδο, εστ〈
οβλιγαδο πρεσταρλα πρεσχινδιενδο δελ ηεχηο δε θυε ελ δεµανδαντε τιενε ο νο ραζ⌠ν.

36 Βελλο/ϑιµνεζ, Λα Αχχι⌠ν δε Αµπαρο Χονστιτυχιοναλ ψ συσ Μοδαλιδαδεσ ϑυδιχιαλεσ, π〈γ. 70
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Ελ δεβερ δε ασιστενχια ϕυρδιχα εσταβλεχιδο εν ελ αρτ. 28 δε λα ΛΟϑΧΑ εσ υνα
λιµιταχι⌠ν δελ δερεχηο α υνα ϕυστιχια γρατυιτα. Συ ϕυστιχαχι⌠ν ρεσιδε εν ελ
ιντερσ εν θυε ελ προχεσο σεα χονδυχιδο δε φορµα ορδεναδα ψ χον χελεριδαδ, δε
αχυερδο χον λοσ παρ〈µετροσ ϕυρδιχοσ δε γραν χοµπλεϕιδαδ, θυε χαραχτεριζαν λα
µατερια.

41

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο θυε, ελ δερεχηο α λα γρατυιδαδ δε λα ϕυστιχια νο
χονστιτυψε υνα νορµα δε προχεδιµιεντο, σινο θυε χορρεσπονδε α υν δερεχηο
συσταντιϖο θυε περτενεχε α τοδο ϕυστιχιαβλε δεσδε ελ µοµεντο δε εντραδα εν ϖιγενχια
δε λα Χονστιτυχι⌠ν ϖιγεντε δεσδε ελ 30 δε διχιεµβρε δε 1999. ∆εσδε εσα φεχηα, πορ
µανδατο δε λοσ αρτχυλοσ 26 ψ 24 ειυσδεµ, τοδασ λασ αχτυαχιονεσ εστριχταµεντε
ϕυδιχιαλεσ θυε σε ρεαλιχεν ψ θυε δε αχυερδο χον λα Λεψ δε Αρανχελ ϑυδιχιαλ χαυσαβαν
αρανχελεσ, ηαν δε σερ γρατυιτασ, πορ δερεχηο αδθυιριδο α παρτιρ δε διχηα φεχηα α φαϖορ
δε τοδοσ λοσ χιυδαδανοσ, νο ασ, εν πρινχιπιο, σοβρε ηεχηοσ οχυρριδοσ αντεσ δε συ
εντραδα εν ϖιγενχια, νι πυεδε σερ απλιχαδα, σαλϖο εξχεπχιονεσ εξπρεσασ, α αχτυαχιονεσ
προχεσαλεσ αντεριορεσ α λα µισµα πορθυε ελλο σερα χοντραριο αλ πρινχιπιο δε
ιρρετροαχτιϖιδαδ δε λα λεψ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 26/01/2001 ΕΞΠ. Ν≡: 00−1919)
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Πορ οτρα παρτε, σι λασ παρτεσ ινϖολυχραδασ εν υν προχεσο δεσεαν ηαχερ υσο δε λα
φαχυλταδ πρεϖιστα εν λα Λεψ δε σολιχιταρ θυε ελ τριβυναλ σε χονστιτυψα χον ασοχιαδοσ,
α λοσ νιχοσ εφεχτοσ δε διχταρ λα σεντενχια ρεσπεχτιϖα, νο πυεδε πρετενδερσε θυε
ταλεσ γαστοσ λοσ ασυµα δε ιγυαλ φορµα ελ Εσταδο ελ χυαλ παγα ελ σερϖιχιο ψ ελ
µαντενιµιεντο δε λα αδµινιστραχι⌠ν δε ϕυστιχια, χορρεσπονδιενδο εντονχεσ αλ
λιτιγαντε ελ δεβερ δε χαργαρ χον λοσ γαστοσ δε ηονοραριοσ προφεσιοναλεσ εντρε λοσ
χυαλεσ, σε πυεδε ινχλυιρ εστε χονχεπτο, πορ χυαντο ελ µισµο οβεδεχε αλ σερϖιχιο
θυε σε πρεστα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 15/07/2003 ΕΞΠ. Ν≡: 01−0861)
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Ταµβιν ηα σε〉αλαδο λα Σαλα θυε, λα χαυχι⌠ν, α θυε σε ρεερε ελ αρτχυλο 36 δελ
Χ⌠διγο Χιϖιλ ψ λα χυεστι⌠ν πρεϖια θυε χοντιενε ελ αρτχυλο 346.5 ΧΠΧ νο σον
χοντραριασ αλ δερεχηο α λα γρατυιδαδ δε λα ϕυστιχια αλ θυε σε ρεερε ελ αρτχυλο 26 δε
λα Χονστιτυχι⌠ν. Λα χαυχι⌠ν νο εστ〈 διριγιδα α λα χονστιτυχι⌠ν δε υν παγο δε παρτε
δελ δεµανδαντε ηαχια ελ Εσταδο πορ ελ υσο δελ σιστεµα δε αδµινιστραχι⌠ν δε
ϕυστιχια, σινο θυε σε χορρεσπονδε χον υνα γαραντα φρεντε α εϖεντυαλεσ δα〉οσ θυε
πυδιεραν οχασιοναρσε πορ λα δεχλαραχι⌠ν ϕυδιχιαλ δε φαλτα δε φυνδαµεντο δε υνα
πρετενσι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 13/07/2010 ΕΞΠ. 06−0448).
3. ϑυστιχια αχχεσιβλε

44

Σε ενχυεντρα παρτιχυλαρµεντε ϖινχυλαδο α λα ϖιγενχια δελ δερεχηο α λα τυτελα
ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα. ∆εσδε υν πυντο δε ϖιστα σοχιαλ, λα αχχεσιβιλιδαδ δε λα ϕυστιχια δε
40
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αµπλιοσ σεχτορεσ, πυεδε ρεσυλταρ αφεχταδο πορ λοσ χοστοσ θυε γενερα υν ϕυιχιο
δυραντε υν προλονγαδο τιεµπο. ∆εσδε υν πυντο δε ϖιστα δε διστριβυχι⌠ν τερριτοριαλ,
ελ αχχεσο σε ενχυεντρα διρεχταµεντε ρελαχιοναδο χον λα εξιστενχια δε υν τριβυναλ
χερχανο. ∆εσδε υν πυντο δε ϖιστα προχεδιµενταλ, ελ δερεχηο δε αχχεσο α λα ϕυστιχια
πυεδε σερ οβϕετο δε λιµιταχιονεσ α τραϖσ δε λασ λλαµαδασ χαυσαλεσ δε ιναδµισιβιλιδαδ
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1061)
Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ δεχλαρ⌠ λα νυλιδαδ παρχιαλ δε λα νορµα χοντενιδα εν ελ
αρτχυλο 201 ΧΠΧ, εν λο θυε ρεσπεχτα α λασ ϖαχαχιονεσ ϕυδιχιαλεσ χοµπρενδιδασ
εντρε ελ 15 δε Αγοστο αλ 15 δε Σεπτιεµβρε. Σε〉αλ⌠ λα Σαλα θυε, υν σιστεµα
χοηερεντε θυε γαραντιχε ελ δερεχηο δε λοσ ϕυεχεσ ψ δεµ〈σ φυνχιοναριοσ αλ γοχε δε
λασ ϖαχαχιονεσ ψ θυε, α συ ϖεζ, περµιτα α λοσ υσυαριοσ δελ σιστεµα ϕυδιχιαλ συ
δερεχηο αλ λιβρε αχχεσο α λα ϕυρισδιχχι⌠ν παρα ελ εϕερχιχιο δε συσ δερεχηοσ, νο τιενε
πορ θυ παραλιζαρ λασ αχτιϖιδαδεσ δελ Τριβυναλ. Πορ ελλο, λα παραλιζαχι⌠ν δε λασ
αχτιϖιδαδεσ δε λοσ ⌠ργανοσ δε αδµινιστραχι⌠ν δε ϕυστιχια δυραντε λοσ ρεφεριδοσ
περοδοσ, πορ λα σολα ραζ⌠ν δε θυε σε τραταν δε ϖαχαχιονεσ ϕυδιχιαλεσ, χονστιτυψε
υνα τρανσγρεσι⌠ν !αγραντε αλ δερεχηο αλ αχχεσο α λα ϕυστιχια. Σιν εµβαργο, εστιµ⌠
λα Σαλα θυε λα συσπενσι⌠ν δε λοσ λαπσοσ προχεσαλεσ δυραντε ελ περοδο χοµπρενδιδο
εντρε ελ 24 δε διχιεµβρε ψ ελ 6 δε ενερο, σ ενχοντραρα ϕυστι∀χαχι⌠ν, νο πορ λα
συπυεστα ϖαχαχι⌠ν δελ τριβυναλ, σινο πορθυε εν διχηο λαπσο, σε χελεβρα εν νυεστρα
σοχιεδαδ λα φεστιϖιδαδ δεχεµβρινα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 11/06/2002 ΕΞΠ. Ν° 00−1281; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
12/03/2003 ΕΞΠ. Ν° 01−0668). Νο οβσταντε λο αντεριορ, λα ∆ιρεχχι⌠ν Εϕεχυτιϖα δε λα
Μαγιστρατυρα ηα ρεεδιταδο λασ ϖαχαχιονεσ ϕυδιχιαλεσ δεσδε ελ 15 δε αγοστο ηαστα ελ
15 δε σεπτιεµβρε, χον λα ∀ναλιδαδ δε αδελανταρ λοσ πλανεσ δε χαπαχιταχι⌠ν δε
ϕυεχεσ ψ περσοναλ τριβυναλιχιο, λλεϖαρ α χαβο λασ λαβορεσ δε µαντενιµιεντο ψ
αδεχυαχι⌠ν δε λασ σεδεσ ϕυδιχιαλεσ ε ιµπυλσαρ χον µαψορ ριτµο λα εϕεχυχι⌠ν δε λασ
οβρασ δε ινφραεστρυχτυρα δελ Ποδερ ϑυδιχιαλ (ΡΕΣΟΛΥΧΙΝ Ν° 72 ∆Ε 08/8/2006). Υν
νυεϖο ρεχυρσο δε ανυλαχι⌠ν φρεντε α ταλεσ δεχισιονεσ ηα σιδο δεχλιναδο πορ λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ α λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/11/2007 ΕΞΠ. 07−1191)
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4. Αχχεσο ψ διστριβυχι⌠ν τερριτοριαλ
∆εσδε υν πυντο δε ϖιστα δε διστριβυχι⌠ν τερριτοριαλ, ελ αχχεσο α λα ϕυστιχια σε
ενχυεντρα διρεχταµεντε ρελαχιοναδο χον λα εξιστενχια δε υν τριβυναλ χερχανο.37
Εν νυεστρο σιστεµα αν σε ρεθυιερε δε λα περµανεντε πρεσενχια δε λασ παρτεσ, ο
πορ λο µενοσ δε συσ αποδεραδοσ, εν λα σεδε δελ τριβυναλ, αν χυανδο νο σε τρατε
37 Λα φρασε ρ〈πιδο σ⌠λο πυεδε τραδυχιρσε εν χερχανο εν ϖοτο σαϖαδο δε λα σεντενχια ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/05/2006.
Εξπ. Ν° 03−2401. ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/057.ητµ
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δε υνα αυδιενχια οραλ (ϖασε ταµβιν, ν.µ. 1175). Πορ ταλ µοτιϖο, λα διστριβυχι⌠ν
τερριτοριαλ δε λοσ τριβυναλεσ εσ δετερµιναντε δελ εϕερχιχιο δελ δερεχηο δε αχχεσο α
λα ϕυστιχια.
47

Ελ εσθυεµα δε χοµπετενχιασ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ϖενεζολανο, εσταβλεχιδο
εν ορδεν α λα ϕεραρθυα δελ ⌠ργανο οβϕετο δε χοντρολ ψ νο εν ορδεν α οτροσ χριτεριοσ
µ〈σ φαϖοραβλεσ αλ αχχεσο δε τοδο χιυδαδανο, ηα σιδο ϕυστι!χαδο πορ λα ϕυρισπρυδενχια
χοµο υν φυερο εσπεχιαλ θυε ασεγυρα θυε ταλεσ χασοσ σεαν δεχιδιδοσ χον µαψορ
χερτεζα δαδο συ ποσιβλε ινχιδενχια εν ελ αχοντεχερ πολτιχο δελ Εσταδο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
14/12/2001 ΕΞΠ. Ν≡ 01−1976). Ταµβιν σε ηα σε〉αλαδο θυε σε τρατα δε υν φυερο εσπεχιαλ
δεστιναδο α αµπαραρ α δετερµιναδασ αυτοριδαδεσ αδµινιστρατιϖασ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
05/06/2002 ΕΞΠ. Ν≡. 02−0109). Λα προπια Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα χυεστιοναδο εστε
εσθυεµα δε χοµπετενχιασ. Ηα σε〉αλαδο λα Σαλα θυε λα απλιχαχι⌠ν δελ χριτεριο
οργ〈νιχο φρεντε α λα Αδµινιστραχι⌠ν τιενε πορ !ναλιδαδ εθυιπαραρ ελ γραδο δελ
τριβυναλ χον βασε εν λα ϕεραρθυα δελ εντε υ ⌠ργανο αχχιοναδο, εσταβλεχιενδο υνα
ρελαχι⌠ν δε ελεϖαχι⌠ν δε λα ινστανχια δεπενδιενδο δε λα ϕεραρθυα, ψ συ υβιχαχι⌠ν
δεντρο δε λα εστρυχτυρα δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/08/2007 ΕΞΠ: 07−
0787 ΧΑΡΛΑ ΜΑΡΙΕΛΑ ΧΟΛΜΕΝΑΡΕΣ ΕΡΕ∨).
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Ταλεσ µοτιϖοσ νο χονστιτυψεν ρεαλµεντε βιενεσ ϕυρδιχοσ προτεγιδοσ πορ λα νορµα
δε διστριβυχι⌠ν δε χοµπετενχιασ, σινο υνα δεσϖιαχι⌠ν δε λα ϖερδαδερα !ναλιδαδ
προτεχτορα δελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε λοσ δερεχηοσ δε λοσ χιυδαδανοσ (ϖασε
εν δεταλλε, ν.µ. 600). Ταλ αυσενχια δε ϕυστι!χαχι⌠ν περµιτε α!ρµαρ θυε λα ασιγναχι⌠ν
δε χοµπετενχιασ α λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εν πριµερα ψ νιχα ινστανχια
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 606), ψ α λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ δε λο Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο εν πριµερα ινστανχια (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 664), χονστιτυψεν υνα
λιµιταχι⌠ν ινϕυστι!χαδα δελ δερεχηο δε αχχεσο α λα ϕυστιχια δε λοσ παρτιχυλαρεσ.
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Εστιµαµοσ θυε, υν υσο αδεχυαδο δε λα τεχνολογα ποδρα περµιτιρ συπεραρ ελ
προβλεµα δε ελεϖαδοσ χοστοσ ψ ρεταρδο θυε προδυχε λα χονσταντε πρεσενχια δε λασ
παρτεσ ο συσ αποδεραδοσ εν λα σεδε δελ τριβυναλ. Λασ αχτυαχιονεσ δε λασ παρτεσ ψ λοσ
αχτοσ δελ τριβυναλ ποδραν σερ ρεενϖιαδοσ α λοσ ρεσταντεσ παρτιχιπαντεσ δελ
προχεδιµιεντο ϖα ελεχτρ⌠νιχα (ϖασε ν.µ. 1175)
5. ϑυστιχια ιµπαρχιαλ
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Λα ϕυστιχια ιµπαρχιαλ σε ρε!ερε α υνα ιµπαρχιαλιδαδ χονσχιεντε ψ οβϕετιϖα, σεπαραβλε
χοµο ταλ δε λασ ιν∀υενχιασ πσιχολ⌠γιχασ ψ σοχιαλεσ θυε πυεδαν γραϖιταρ σοβρε ελ ϕυεζ ψ
θυε λε χρεαν ινχλιναχιονεσ ινχονσχιεντεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/03/2000 ΕΞΠ. Ν≡: 00−0056)
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Ελ δερεχηο α λα ϕυστιχια ιµπαρχιαλ νο ενχυεντρα συχιεντε προτεχχι⌠ν χον λα
ρεγυλαχι⌠ν δε λα ινηιβιχι⌠ν ψ ρεχυσαχι⌠ν δε λοσ ϕυεχεσ. Εσ ινδισπενσαβλε παρα
εστιµαρ χυµπλιδο ταλ ρεθυισιτο θυε ελ ϕυεζ γοχε δε υν στατυσ φυνχιοναριαλ θυε βρινδε
προτεχχι⌠ν συχιεντε, χοµο χονδιχι⌠ν παρα θυε λα ιµπαρχιαλιδαδ δελ ϕυεζ σεα
ποσιβλε. Ταλεσ ελεµεντοσ σερ〈ν δεσαρρολλαδοσ εν τορνο αλ πρινχιπιο δε ϕυστιχια
αυτ⌠νοµα ε ινδεπενδιεντε (ν.µ. 57).
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Πορ ελ χοντραριο, νο χοµπροµετε λα ιµπαρχιαλιδαδ δελ ϕυεζ ελ εϕερχιχιο δε λοσ
ποδερεσ δε χονσυλτα ψ ασεσοραµιεντο α λασ παρτεσ (ν.µ. 135) λα προµοχι⌠ν δε
µεδιοσ αλτερνατιϖοσ παρα λα σολυχι⌠ν δε χον!ιχτοσ (ν.µ. 143); ινχιαρ προχεσοσ δε
οχιο (ν.µ. 968); λα δεχισι⌠ν δε σι ρεσυλτα ο νο νεχεσαριο ρεαλιζαρ υνα ινϖεστιγαχι⌠ν
δε οχιο, περο ταµβιν πυεδε δεχιδιρ εν θυ οπορτυνιδαδ ψ α τραϖσ δε χυ〈λεσ
µεδιοσ εσ ιδ⌠νεα συ ρεαλιζαχι⌠ν (ν.µ. 1181); λα φαχυλταδ δελ ϕυεζ, δε διχταρ, αν
δε ο!χιο, λασ µεδιδασ πρεϖεντιϖασ θυε ρεσυλτεν αδεχυαδασ α λα σιτυαχι⌠ν φ〈χτιχα
χονχρετα (ν.µ. 1922); λα δενσιδαδ ο δεταλλε δελ αν〈λισισ δε λοσ ρεθυισιτοσ δε
προχεδενχια δε λα µεδιδα χαυτελαρ (ν.µ. 1998)
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6. ϑυστιχια ιδ⌠νεα
Σεγν λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, σερ υν ϕυεζ ιδ⌠νεο συπονε θυε, εν λα εσπεχιαλιδαδ α
θυε σε ρεερε συ χοµπετενχια, ελ ϕυεζ σεα απτο παρα ϕυζγαρ; εν οτρασ παλαβρασ, σεα
υν εσπεχιαλιστα εν ελ 〈ρεα ϕυρισδιχχιοναλ δονδε ϖαψα α οβραρ. Ελ ρεθυισιτο δε λα
ιδονειδαδ εσ ελ ρεσυλταδο δε λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 255 δε λα Χονστιτυχι⌠ν θυε
εξιγε χονχυρσοσ δε οποσιχι⌠ν παρα ελ ινγρεσο ψ ασχενσο εν λα χαρρερα ϕυδιχιαλ
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(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/03/2000 ΕΞΠ. Ν≡: 00−0056)

Λα ϕυστιχια ιδ⌠νεα σε ενχυεντρα εστρεχηαµεντε ϖινχυλαδο α νορµασ δε οργανιζαχι⌠ν
ψ προχεδιµιεντο, δε ταλ νατυραλεζα, θυε λα προτεχχι⌠ν ϕυδιχιαλ δελ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο γαραντιχε, πορ λο µενοσ υν νιϖελ µνιµο ραζοναβλε. Λα εχαχια δε
λα ϕυστιχια δεπενδε δε συ χαπαχιδαδ παρα οφρεχερ υνα ρεσπυεστα οπορτυνα, λα χυαλ
πυεδε σερ αναλιζαδα ταντο δεσδε ελ πυντο δε ϖιστα δε συ εστρυχτυρα οργ〈νιχα (ϖασε
ν.µ. 565); δε λασ δεχισιονεσ εν µατερια δε οργανιζαχι⌠ν δελ Ποδερ ϑυδιχιαλ (ϖασε
αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1783), ασ χοµο δεσδε ελ πυντο δε ϖιστα δε λοσ ποδερεσ δελ ϕυεζ
παρα ιµπεδιρ λα ινεχαχια δελ φαλλο δενιτιϖο (ϖερ αρτ. 103).
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7. ϑυστιχια τρανσπαρεντε
Εστ〈 ρεφεριδο α λα ποσιβιλιδαδ δε παρτιχιπαχι⌠ν δε λοσ ιντερεσαδοσ εν λασ δεχισιονεσ
θυε λοσ αφεχταν. Νο ρεσυλτα συχιεντε λα ποσιβιλιδαδ φορµαλ δε δαρ οπορτυνιδαδ α λασ
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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παρτεσ δε πρεσενταρ συσ αργυµεντοσ ψ πρυεβασ. Ελ δερεχηο α λα ϕυστιχια τρανσπαρεντε
χονστιτυψε υνα γαραντα θυε ιµπιδε λασ λλαµαδασ σεντενχιασ σορπρεσα, εστο εσ,
σεντενχιασ θυε δεριϖαν δε αργυµεντοσ θυε νο φυερον οβϕετο δελ δεβατε πορ λασ
παρτεσ. Εν λυγαρ δε ασυµιρ υνιλατεραλµεντε δεχισιονεσ θυε αφεχταν ιντερεσεσ δε λασ
παρτεσ, ελ ϕυεζ πυεδε, βιεν συγεριρ α λα παρτε λα ποσιβιλιδαδ δε τοµαρ υνα δεχισι⌠ν
εν ελ προχεσο ο βιεν χονσυλταρ α λασ παρτεσ συ ποσιχι⌠ν, αχερχα δε υνα δεχισι⌠ν θυε
ελ τριβυναλ ποδρα ασυµιρ διρεχταµεντε (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 135). Ελ πρινχιπιο
δε τρανσπαρενχια τιενε πορ οβϕετο ρεφορζαρ λα χον!ανζα δε λα χολεχτιϖιδαδ εν λα
οβϕετιϖιδαδ δε λα ϕυστιχια, περο ταµβιν περµιτε ελ χοντρολ πορ παρτε δε λα οπινι⌠ν
πβλιχα.
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Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο θυε, λα ϕυστιχια τρανσπαρεντε θυε γαραντιζα ελ
τεξτο χονστιτυχιοναλ, σιγνι!χα θυε λασ δεχισιονεσ δε λοσ ϕυεχεσ ψ δε λοσ οπεραριοσ δε
λα ϕυστιχια, νο δεβεν γενεραρ δυδασ εν θυιενεσ λασ χονοζχαν, σοβρε λοσ µοτιϖοσ δε
λασ µισµασ. Ελ χοντρολ ϕυδιχιαλ δε λα τρανσπαρενχια νο πυεδε σερ ιντερπρεταδο εν ελ
σεντιδο δε θυε ελ ⌠ργανο χοντραλορ ινϖαδα λα αυτονοµα δε ϕυζγαρ θυε τιενεν λοσ
ϕυεχεσ, περο σι, παρτιενδο δελ χασο χονχρετο ψ εν βασε α µ〈ξιµασ δε εξπεριενχια ψ
ρεγλασ δε λ⌠γιχα, αναλιζαρ σι λα αχτιτυδ δε λοσ οπεραριοσ δε ϕυστιχια ρε∀εϕα λα ϖολυνταδ
δε ηαχερ ϕυστιχια, πονδερανδο ελ ερρορ ινεξχυσαβλε, λα ιγνορανχια ψ ηαστα λα χαλιδαδ
δε λοσ ραζοναµιεντοσ δελ φαλλο, ψα θυε τοδοσ ελλοσ σον ελεµεντοσ θυε πυεδεν
ινχιδιρ εν υν χασο χονχρετο σοβρε λα τρανσπαρενχια δε λα ϕυστιχια, λα χυαλ εσ υν
χονχεπτο θυε σε προψεχτα ηαχια λα ιγυαλδαδ εν θυε δεβεν µαντενερσε α λοσ
λιτιγαντεσ, ψ λα χον!ανζα θυε εν λα ϕυστιχια δεβε τενερ λα χολεχτιϖιδαδ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
01/02/2000 ΕΞΠ. Ν° 00−0010).

8. ϑυστιχια αυτ⌠νοµα ε ινδεπενδιεντε
57

Ελ δερεχηο α λα ϕυστιχια ινδεπενδιεντε εστ〈 ρεφεριδο α θυε συσ φυνχιοναριοσ νο εστ〈ν
οβλιγαδοσ α ρεχιβιρ ⌠ρδενεσ ο ινστρυχχιονεσ δε περσονα αλγυνα εν ελ εϕερχιχιο δε συ
µαγιστρατυρα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/03/2000 ΕΞΠ. Ν≡: 00−0056). Ελ δερεχηο α λα ϕυστιχια αυτ⌠νοµα
ε ινδεπενδιεντε σ⌠λο εσ δε ποσιβλε ρεαλιζαχι⌠ν, εν λα µεδιδα εν θυε ελ ορδεναµιεντο
ϕυρδιχο γαραντιχε α λοσ ϕυεχεσ υν µαρχο δε προτεχχι⌠ν αχορδε χον συ δελιχαδα
φυνχι⌠ν. Ελ αρτχυλο 254 δε λα Χονστιτυχι⌠ν ηαχε ρεφερενχια α λα ινδεπενδενχια δελ
Ποδερ ϑυδιχιαλ ψ α λα αυτονοµα φυνχιοναλ, !νανχιερα ψ αδµινιστρατιϖα δελ Τριβυναλ
Συπρεµο δε ϑυστιχια. Ελ αρτχυλο 255 δε λα Χονστιτυχι⌠ν γαραντιζα ελ ινγρεσο α λα
χαρρερα ϕυδιχιαλ ψ ελ ασχενσο δε λοσ ϕυεχεσ ο ϕυεζασ πορ χονχυρσοσ δε οποσιχι⌠ν
πβλιχοσ θυε ασεγυρεν λα ιδονειδαδ ψ εξχελενχια δε λοσ ο λασ παρτιχιπαντεσ, θυιενεσ
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σερ〈ν σελεχχιοναδοσ ο σελεχχιοναδασ πορ λοσ ϕυραδοσ δε λοσ χιρχυιτοσ ϕυδιχιαλεσ, εν
λα φορµα ψ χονδιχιονεσ θυε εσταβλεζχα λα λεψ. Λα νορµα εσταβλεχε θυε λοσ ϕυεχεσ ο
ϕυεζασ σ⌠λο ποδρ〈ν σερ ρεµοϖιδοσ ο συσπενδιδοσ δε συσ χαργοσ µεδιαντε λοσ
προχεδιµιεντοσ εξπρεσαµεντε πρεϖιστοσ εν λα λεψ.
Σιν εµβαργο, εν λα σιτυαχι⌠ν αχτυαλ δελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ϖενεζολανο νο
σε ηαν χυµπλιδο ταλεσ γαραντασ δε αυτονοµα ε ινδεπενδενχια.38
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Λα δεσιγναχι⌠ν δε λοσ ϕυεχεσ σε ηα προδυχιδο εν αλγυνοσ χασοσ α τραϖσ δε λασ
λλαµαδασ πρυεβασ ρεστρινγιδασ δε αχχεσο, εστο εσ, α τραϖσ δε µεχανισµοσ δε
σελεχχι⌠ν α λοσ χυαλεσ σ⌠λο τιενεν αχχεσο λοσ φυνχιοναριοσ θυε ηαστα ελ µοµεντο
ηαβαν οχυπαδο ελ χαργο εν χαλιδαδ δε ϕυεχεσ προϖισοριοσ. Εστοσ µεχανισµοσ σον
χοντραριοσ αλ δερεχηο δε ιγυαλδαδ δε αχχεσο α λοσ χαργοσ πβλιχοσ, ταλ χοµο σε ηα
εσταβλεχιδο εν λα ϕυρισπρυδενχια χονστιτυχιοναλ εσπα〉ολα (ΣΤΧ 130/2009, ∆Ε 1 ∆Ε
ϑΥΝΙΟ).39 ∆ε ρεστο, λοσ ϕυεχεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα ηαν
σιδο δεσιγναδοσ, χον χαρ〈χτερ δε ϕυεχεσ προϖισοριοσ, σιν προχεδιµιεντο αλγυνο θυε
γαραντιχε συ ιδονειδαδ παρα ελ εϕερχιχιο δελ χαργο ο λα εξχελενχια δε λοσ παρτιχιπαντεσ,
νι µενοσ αν ελ δερεχηο δε ιγυαλδαδ δε αχχεσο α λοσ χαργοσ πβλιχοσ.
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Λα φορµα ιρρεγυλαρ δε αχχεσο α λα φυνχι⌠ν ϕυδιχιαλ ϖιενε αχοµπα〉αδα χον λα αυσενχια
δε γαραντασ δε προτεχχι⌠ν α λα εσταβιλιδαδ δελ ϕυεζ. Λα σεντενχια δε λα Χορτε
Ιντεραµεριχανα δε ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ δελ 5 δε αγοστο δε 2008, δεχλαρ⌠ θυε ελ Εσταδο
ϖενεζολανο ϖιολ⌠, χον λα δεστιτυχι⌠ν δε λοσ εξ µαγιστραδοσ δε λα Χορτε Πριµερα δε λο
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, συσ δερεχηοσ α σερ ϕυζγαδοσ πορ υν τριβυναλ ιµπαρχιαλ,
α υν ρεχυρσο σενχιλλο, ρ〈πιδο ψ εφεχτιϖο, α σερ οδοσ δεντρο δε υν πλαζο ραζοναβλε, ψ
ελ δεβερ δε µοτιϖαχι⌠ν. Λα Χορτε οβσερϖ⌠ θυε λοσ Εσταδοσ εστ〈ν οβλιγαδοσ α ασεγυραρ
θυε λοσ ϕυεχεσ προϖισοριοσ σεαν ινδεπενδιεντεσ ψ, πορ ελλο, δεβε οτοργαρλεσ χιερτο τιπο
δε εσταβιλιδαδ ψ περµανενχια εν ελ χαργο, πυεστο θυε λα προϖισιοναλιδαδ νο εθυιϖαλε
α λιβρε ρεµοχι⌠ν (ΧΙ∆Η Σεντενχια δε 5 δε αγοστο δε 2008 Νρο. 43).40 Εν χυαντο α λοσ
προχεδιµιεντοσ παρα λα δεστιτυχι⌠ν δε ϕυεχεσ, λα Χορτε ρειτερ⌠ θυε λα αυτοριδαδ α
χαργο δελ προχεσο δε δεστιτυχι⌠ν δε υν ϕυεζ δεβε χονδυχιρσε ιµπαρχιαλµεντε εν ελ
προχεδιµιεντο εσταβλεχιδο παρα ελ εφεχτο ψ περµιτιρ ελ εϕερχιχιο δελ δερεχηο δε
δεφενσα (ΧΙ∆Η Σεντενχια δε 5 δε αγοστο δε 2008 Νρο. 44).41 Λα λιβρε ρεµοχι⌠ν δε
ϕυεχεσ φοµεντα λα δυδα οβϕετιϖα δελ οβσερϖαδορ σοβρε λα ποσιβιλιδαδ εφεχτιϖα δε
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38 Σεγν, Χανοϖα, Περσπεχτιϖασ δελ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο ςενεζολανο, π〈γ. 44, ελ προβλεµα θυε αθυεϕα
αλ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ϖενεζολανο εσ λα φαλτα δε οβϕετιϖιδαδ ε ιµπαρχιαλιδαδ δε λοσ ϕυεχεσ
39 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/ΣΤΧ130_2009.ητµ
40 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/ΧΠΧΑ−ΧΙ∆Η.ητµ
41 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/ΧΠΧΑ−ΧΙ∆Η.ητµ
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αθυελλοσ δε δεχιδιρ χοντροϖερσιασ χονχρετασ σιν τεµορ α ρεπρεσαλιασ (ΧΙ∆Η Σεντενχια
δε 5 δε αγοστο δε 2008 Νρο. 44).42
61

∆ε οτρο λαδο, σε〉αλ⌠ λα Χορτε Ιντεραµεριχανα δε ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ θυε ελ
νοµβραµιεντο δε ϕυεχεσ προϖισιοναλεσ δεβε εσταρ συϕετο α αθυελλασ χονδιχιονεσ δε
σερϖιχιο θυε ασεγυρεν ελ εϕερχιχιο ινδεπενδιεντε δε συ χαργο; ελ ργιµεν δε
ασχενσο, τρασλαδο, ασιγναχι⌠ν δε χαυσασ, συσπενσι⌠ν ψ χεσαχι⌠ν δε φυνχιονεσ δελ
θυε γοζαν λοσ ϕυεχεσ τιτυλαρεσ δεβε µαντενερσε ινταχτο εν ελ χασο δε λοσ ϕυεχεσ θυε
χαρεχεν δε διχηα τιτυλαριδαδ (ΧΙ∆Η Σεντενχια δε 5 δε αγοστο δε 2008 Νρο. 45).43.
Σιν εµβαργο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ δεχλαρ⌠ ινεϕεχυταβλε ελ µενχιοναδο φαλλο,
εν ραζ⌠ν δε θυε νο πυεδε δεσχονοχερσε λα χοσα ϕυζγαδα θυε ενϖιστε α λοσ αχτοσ
δε δεστιτυχι⌠ν δε λοσ εξ ϕυεχεσ δε λα Χορτε Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 18/12/2008 ΕΞΠ. 08−1572).44 Λα ϕυστι!χαχι⌠ν ινδιχαδα παρα
δεσαχαταρ ελ φαλλο δε λα ΧΙ∆Η σορπρενδε πορ συ δεβιλιδαδ. Βαστα οβσερϖαρ θυε ελ
πρινχιπιο δε λα χοσα ϕυζγαδα, ελ χυαλ φορµα παρτε δελ πρινχιπιο δε σεγυριδαδ ϕυρδιχα
νο εσ δε µαψορ ρανγο θυε ελ πρινχιπιο δε ϕυστιχια µατεριαλ ψ δε συϕεχι⌠ν δελ Ποδερ
Πβλιχο α Εσταδο δε δερεχηο. Εϕεµπλο δε ελλο, εσ ελ ρεχυρσο δε ρεϖισι⌠ν, δελ χυαλ
χονοχε λα προπια Σαλα Χονστιτυχιοναλ, εν χοντρα δε σεντενχιασ !ρµεσ.
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Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα εσταβλεχιδο θυε λα Χοµισι⌠ν ϑυδιχιαλ δελ Τριβυναλ
Συπρεµο δε ϑυστιχια τιενε εντρε συσ φυνχιονεσ λοσ νοµβραµιεντοσ δε λοσ ϑυεχεσ
Προϖισοριοσ ο Τεµποραλεσ, ταµβιν τιενε λα ποτεσταδ δε δεϕαρ σιν εφεχτο ταλεσ
νοµβραµιεντοσ, σιν λα εξιγενχια δε σοµετερ εσε τιπο δε προϖειµιεντοσ α υν
προχεδιµιεντο αδµινιστρατιϖο πρεϖιο, νι λα οβλιγαχι⌠ν δε µοτιϖαρ ο δαρ ραζονεσ
εσπεχ!χασ ψ λεγαλεσ δε λα ρεµοχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 27/05/2009 ΕΞΠ. 09−0361).45 ∆ε ταλ
φορµα, λα σεπαραχι⌠ν δελ χαργο δε υν ϕυεζ προϖισοριο νο σ⌠λο πυεδε προδυχιρσε σιν
προχεδιµιεντο, σιν µοτιϖαχι⌠ν ψ δε φορµα δισχρεχιοναλ, σινο θυε αδιχιοναλµεντε,
ρεσυλτα ιµποσιβλε τοδα φορµα δε χοντρολ ϕυδιχιαλ σοβρε λα συϕεχι⌠ν α δερεχηο δε λα
µεδιδα.
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Πορ οτρα παρτε, ελ αρτχυλο 256 δε λα Χονστιτυχι⌠ν δισπονε θυε, χον λα !ναλιδαδ δε
γαραντιζαρ λα ιµπαρχιαλιδαδ ψ λα ινδεπενδενχια εν ελ εϕερχιχιο δε συσ φυνχιονεσ, λοσ
µαγιστραδοσ ο λασ µαγιστραδασ, λοσ ϕυεχεσ ο λασ ϕυεζασ, λοσ !σχαλεσ ο λασ !σχαλασ δελ
42 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/ΧΠΧΑ−ΧΙ∆Η.ητµ
43 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/ΧΠΧΑ−ΧΙ∆Η.ητµ. Ταλ δεχισι⌠ν ηα σιδο ρειτεραδα
εν ελ χασο δε λα σιτυαχι⌠ν ϕυδιχιαλ ϖενεζολανα ΧΙ∆Η 30/06/2009 ΧΑΣΟ ΡΕςΕΡΝ ΤΡΥϑΙΛΛΟ ςΣ. ςΕΝΕΖΥΕΛΑ
Νρο. 67 (ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/ΜαριαΧριστιναΡεϖερονΤ.πδφ)
44 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/222.ητµ

45 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/358.ητµ
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Μινιστεριο Πβλιχο; ψ λοσ δεφενσορεσ πβλιχοσ ο λασ δεφενσορασ πβλιχασ, δεσδε λα
φεχηα δε συ νοµβραµιεντο ψ ηαστα συ εγρεσο δελ χαργο ρεσπεχτιϖο, νο ποδρ〈ν, σαλϖο
ελ εϕερχιχιο δελ ϖοτο, λλεϖαρ α χαβο αχτιϖισµο πολτιχο παρτιδιστα, γρεµιαλ, σινδιχαλ ο
δε νδολε σεµεϕαντε, νι ρεαλιζαρ αχτιϖιδαδεσ πριϖαδασ λυχρατιϖασ ινχοµπατιβλεσ χον
συ φυνχι⌠ν, νι πορ σ νι πορ ιντερπυεστα περσονα, νι εϕερχερ νινγυνα οτρα φυνχι⌠ν
πβλιχα α εξχεπχι⌠ν δε αχτιϖιδαδεσ εδυχατιϖασ.
Εν !ν, ελ αρτ. 4 δελ Χ⌠διγο Οργ〈νιχο Προχεσαλ Πεναλ χοντιενε υνα δε!νιχι⌠ν δελ
πρινχιπιο δε αυτονοµα ε ινδεπενδενχια δε λοσ ϕυεχεσ, δεσδε ελ πυντο δε ϖιστα
φυνχιοναλ, εν ελ σεντιδο θυε εν ελ εϕερχιχιο δε συσ φυνχιονεσ λοσ ϕυεχεσ ψ ϕυεζασ
σον αυτ⌠νοµοσ ε ινδεπενδιεντεσ δε λοσ ⌠ργανοσ δελ Ποδερ Πβλιχο ψ σ⌠λο δεβεν
οβεδιενχια α λα λεψ ψ αλ δερεχηο.
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9. ϑυστιχια ρεσπονσαβλε
Ελ δερεχηο α λα ϕυστιχια ρεσπονσαβλε σε ενχυεντρα ρεφεριδο α λασ γαραντασ χονσαγραδασ
εν ελ αρτχυλο 49, νυµεραλ 8 δε λα Χονστιτυχι⌠ν, σεγν ελ χυαλ, τοδα περσονα ποδρ〈
σολιχιταρ δελ Εσταδο ελ ρεσταβλεχιµιεντο ο ρεπαραχι⌠ν δε λα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα
λεσιοναδα πορ ερρορ ϕυδιχιαλ, ρεταρδο υ οµισι⌠ν ινϕυστι!χαδοσ. Θυεδα α σαλϖο ελ
δερεχηο δελ ο δε λα παρτιχυλαρ δε εξιγιρ λα ρεσπονσαβιλιδαδ περσοναλ δελ µαγιστραδο
ο δε λα µαγιστραδα, δελ ϕυεζ ο δε λα ϕυεζα; ψ ελ δερεχηο δελ Εσταδο δε αχτυαρ χοντρα
στοσ ο στασ. Πορ συ παρτε, δε χονφορµιδαδ χον ελ αρτχυλο 255, ΙΙΙ δε λα
Χονστιτυχι⌠ν, λοσ ϕυεχεσ ο ϕυεζασ σον περσοναλµεντε ρεσπονσαβλεσ, εν λοσ
τρµινοσ θυε δετερµινε λα λεψ, πορ ερρορ, ρεταρδο υ οµισιονεσ ινϕυστι!χαδοσ, πορ λα
ινοβσερϖανχια συστανχιαλ δε λασ νορµασ προχεσαλεσ, πορ δενεγαχι⌠ν, παρχιαλιδαδ,
ψ πορ λοσ δελιτοσ δε χοηεχηο ψ πρεϖαριχαχι⌠ν εν θυε ινχυρραν εν ελ δεσεµπε〉ο δε
συσ φυνχιονεσ
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10. Βρεϖεδαδ ψ χελεριδαδ
Εν ελ δερεχηο χοµπαραδο, λα δετερµιναχι⌠ν δε σι υν προχεσο ηα εξιγιδο υν τιεµπο
θυε εξχεδε λο ραζοναβλε, σε ρεαλιζα α παρτιρ δε χιερτασ ϖαριαντεσ, ταλεσ χοµο λα
χοµπλεϕιδαδ δελ ασυντο, λα χονδυχτα δε λασ παρτεσ, λα χονδυχτα δε λασ αυτοριδαδεσ ψ
λασ χονσεχυενχιασ δε λα δεµορα.46 Εν νυεστρο πασ εξιστε σιν εµβαργο, λα ερρ⌠νεα
χρεενχια θυε λα χον!γυραχι⌠ν δε υν προχεδιµιεντο χον µενοσ ινχιδενχιασ ψ λαπσοσ
χορτοσ περµιτεν οβτενερ µαψορ ραπιδεζ εν λα οβτενχι⌠ν δελ προνυνχιαµιεντο
ϕυδιχιαλ. Ταλ χριτεριο σε ινσινα πορ εϕεµπλο εν λα ΛΟϑΧΑ, αλ οφρεχερ υν
46 Αραυϕο−ϑυ〈ρεζ, Λοσ Πρινχιπιοσ Φυνδαµενταλεσ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµι−
νιστρατιϖα, π〈γ. 41
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προχεδιµιεντο βρεϖε (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1245). Εν οτροσ χασοσ, σε ηα
πρετενδιδο λα εξιστενχια δε υν χον!ιχτο εντρε λα χελεριδαδ ψ λα ϕυστιχια µατεριαλ, α
ταλ πυντο, δε χονσιδεραρ λα ινχονστιτυχιοναλιδαδ δελ ρεχυρσο δε ϕυριδιχιδαδ (ϖασε αλ
ρεσπεχτο, ν.µ. 1880)
67

Πορ ελ χοντραριο, εν νυεστρα ρεαλιδαδ ελ δισε〉ο δε λα εστρυχτυρα δε λοσ τριβυναλεσ,
εσπεχ∀χαµεντε χον ρεσπεχτο αλ νµερο δε ϕυεχεσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 565), εσ
ελ ελεµεντο θυε αφεχτα µ〈σ γραϖεµεντε λα ρεαλιζαχι⌠ν δε εστοσ πρινχιπιοσ. Εν
σεντενχια ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/06/2005 ΕΞΠ. 03−3267 λα προπια Σαλα Χονστιτυχιοναλ α∀ρµ⌠ θυε
εν λα αχτυαλιδαδ, εσ υν ηεχηο νοτοριο θυε ελ Σιστεµα δε ϑυστιχια πρεσεντα υν σεριο
προβλεµα δε ινσυ!χιενχια δε ρεχυρσοσ, αντε ελ γραν χµυλο δε ασυντοσ θυε τιενε
πενδιεντεσ δε ατενχι⌠ν. Λα χαργα δε τραβαϕο δελ Ποδερ ϑυδιχιαλ, ϕυντο α λα φαλτα δε
χαπαχιταχι⌠ν χοντινυα, βαϕοσ σαλαριοσ ψ εσχασεζ δε ρεχυρσοσ −προβλεµασ τοδοσ
εστοσ α χυψα σολυχι⌠ν εστ〈 αβοχαδο εστε Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια χοµο
χαβεζα δελ Σιστεµα δε ϑυστιχια−, λιµιταν λα ποσιβιλιδαδ δε θυε σε ιµπαρτα υνα
ϕυστιχια εξπεδιτα, ε!χιεντε, προντα, χοµπλετα ψ αδεχυαδα παρα λοσ ϕυστιχιαβλεσ.
Ταµβιν ηα ρεχονοχιδο λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ θυε ηαψ τριβυναλεσ σοβρεχαργαδοσ
δε εξπεδιεντεσ πορ δεχιδιρ, προϖενιεντεσ δε λα δεσιδια εν λα εστρυχτυραχι⌠ν δελ
ποδερ ϕυδιχιαλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/06/2001 ΕΞΠ. Ν≡: 00−1491)
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Λα τραµιταχι⌠ν δε λα αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα πορ παρτε δελ ϑυζγαδο δε
Συστανχιαχι⌠ν, πυεδε σερ χοντραρια αλ πρινχιπιο δε χελεριδαδ, εν λοσ χασοσ εν θυε ηα
σιδο σολιχιταδα υνα µεδιδα χαυτελαρ υ οτρο προνυνχιαµιεντο υργεντε πορ ελ τριβυναλ
χολεγιαδο (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1905)
11. Ελ δερεχηο α λα πυβλιχιδαδ
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Ελ δερεχηο α λα πυβλιχιδαδ ατα〉ε ταντο αλ δερεχηο α λα δεφενσα δε λοσ ιντερεσαδοσ,
χοµο αλ δερεχηο α λα λιβερταδ δε εξπρεσι⌠ν ψ δε ινφορµαχι⌠ν. Συ ρεγυλαχι⌠ν
δεταλλαδα σερ〈 οβϕετο δε αν〈λισισ εν ελ αρτ. 3
12. Οραλιδαδ ε ινµεδιαχι⌠ν
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Λοσ δερεχηοσ α λα οραλιδαδ ε ινµεδιαχι⌠ν εξιγεν λα πρεσενχια δελ ϕυεζ εν τοδασ λασ
εταπασ δελ προχεσο, α λοσ ∀νεσ δε θυε ελ µισµο νο σε λιµιτε α σερ ελ ϕυεζ σεντενχιαδορ
θυε δεχιδε σοβρε υν εξπεδιεντε χονφορµαδο πορ µανοσ εξτρα〉ασ.47 Λα οραλιδαδ νο
δεβε εντενδερσε χοµο µερα εξπρεσι⌠ν ηαβλαδα δε λοσ αχτοσ προχεσαλεσ, σινο θυε λα
εστρυχτυρα οραλ δε υν προχεσο δεπενδε ταµβιν δε λα ϖιγενχια δε λοσ πρινχιπιοσ δε
47 Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Αν〈λισισ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 258
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χονχεντραχι⌠ν ε ινµεδιαχι⌠ν προχεσαλεσ.48 Οραλιδαδ νο εσ σιµπλε ορατορια, σινο ελ
χονϕυντο δε λοσ πρινχιπιοσ δε οραλιδαδ, ινµεδιαχι⌠ν ψ χονχεντραχι⌠ν.49 Πορ ταλ
µοτιϖο, νο χοµπαρτιµοσ ελ χριτεριο, σεγν ελ χυαλ, ελ πρινχιπιο δε οραλιδαδ σε
τραδυχε εν λα πρεεµινενχια δε λα εξπρεσι⌠ν ο εξποσιχι⌠ν οραλ ο ϖερβαλ, σοβρε λοσ
εσχριτοσ ψ διλιγενχιασ50 (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1250). Σιν εµβαργο, ελλο νο περµιτε
α!ρµαρ θυε, λα εταπα δε αλεγατοσ πυεδε οχυρριρ σιν ινµεδιαχι⌠ν, ψα θυε εστε
πρινχιπιο νο εσ δε λα εσενχια δε εσα φασε, ταλ χοµο λο χοντεµπλα ελ Χ⌠διγο δε
Προχεδιµιεντο Χιϖιλ εν ελ ϕυιχιο οραλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/08/2001 ΕΞΠ. Ν≡. 01−1274). Εν
νυεστρο προψεχτο ΛϑΧΑ−ΙΕΧ προποναµοσ υνα εταπα πρεϖια δε πρεπαραχι⌠ν, εν λα
χυαλ ελ ϕυεζ πονεντε δεβα αχορδαρ τοδασ λασ διλιγενχιασ νεχεσαριασ αντεσ δε λα
ρεαλιζαχι⌠ν δελ δεβατε οραλ, α !ν δε θυε λα χοντροϖερσια σεα χονχλυιδα εν ελ µενορ
νµερο δε αυδιενχιασ ποσιβλε (αρτ. 69).51 Ελ πρινχιπιο δε ινµεδιαχι⌠ν ταµβιν
γυαρδα ρελαχι⌠ν χον ελ δεβερ δε λασ παρτεσ δε ασιστιρ περσοναλµεντε ψ, νο σ⌠λο πορ
µεδιο δε αποδεραδοσ, α λα αυδιενχια οραλ (ϖασε χον ρεσπεχτο αλ λεγιτιµαδο πασιϖο,
ν.µ. 951)
Ελ πρινχιπιο δε χονχεντραχι⌠ν εξιγε θυε ελ εξαµεν δε λα χαυσα σε ρεαλιχε εν υν
περοδο νιχο, θυε σε δεσαρρολλα εν υνα αυδιενχια ο εν ποχασ αυδιενχιασ πρ⌠ξιµασ.52
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Ελ πρινχιπιο δε ινµεδιαχι⌠ν ρεθυιερε θυε ελ ϕυεζ θυε δεβα προνυνχιαρ λα σεντενχια
ηαψα ασιστιδο αλ δεσαρρολλο δε λασ πρυεβασ δε λασ χυαλεσ δεβα δεριϖαρ συ χονοχιµιεντο,
θυε ηαψα εντραδο εν ρελαχι⌠ν διρεχτα χον λασ παρτεσ, χον λοσ τεστιγοσ, χον λοσ περιτοσ
ψ χον λοσ οβϕετοσ δελ ϕυιχιο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/08/2001 ΕΞΠ. Ν≡. 01−1274).53 Ελ ΧΟΠΠ δε!νε
λα ινµεδιαχι⌠ν, εν συ αρτχυλο 16, εν λοσ σιγυιεντεσ τρµινοσ: λοσ ϕυεχεσ ο ϕυεζασ
θυε ηαν δε προνυνχιαρ λα σεντενχια δεβεν πρεσενχιαρ, ινιντερρυµπιδαµεντε, ελ
δεβατε ψ λα ινχορποραχι⌠ν δε λασ πρυεβασ δε λασ χυαλεσ οβτιενεν συ χονϖενχιµιεντο
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/12/2003 Ν° 02−1809). Λα ∆ρα. Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠ αδϖερτα, χον ρελαχι⌠ν α
λα δερογαδα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, θυε λα πρεσενχια δε υν
ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν ιµπιδε θυε σε α!ρµε λα ϖιγενχια δελ πρινχιπιο δε
ινµεδιαχι⌠ν εν ελ προχεσο (ϖασε ν.µ. 572). Λα ινφραχχι⌠ν δε εστε δεβερ πυεδε δαρ
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48 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο Ι. π〈γ. 179; Χολινα, Ασπεχτοσ
Εσενχιαλεσ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµνιστρατιϖα, π〈γ 19
49 Ρενγελ−Ροµβεργ, Ελ ϑυιχιο Οραλ εν ελ Νυεϖο Χ⌠διγο δε Προχεδιµιεντο Χιϖιλ ςενεζολανο δε 1987, π〈γ.
145
50 Ηερν〈νδεζ−Μενδιβλε, Ελ Προχεσο Αδµινιστρατιϖο πορ Αυδιενχιασ, π〈γ. 167; Αραυϕο−ϑυ〈ρεζ, Λοσ Πρινχιπιοσ
Φυνδαµενταλεσ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 37
51 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/σιτε2008/ΝΥΕςΟΣ/ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΟ/ϕυρισδιχχιον.ητµ
52 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο Ι. π〈γ. 179
53 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο Ι. π〈γ. 180; Αραυϕο−ϑυ〈ρεζ, Λοσ
Πρινχιπιοσ Φυνδαµενταλεσ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 38
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λυγαρ α λα νυλιδαδ αβσολυτα δελ αχτο, πορ ηαβερ οβτενιδο λοσ µεδιοσ προβατοριοσ ο
ηαβερ εµιτιδο λα σεντενχια, εν ϖιολαχι⌠ν δελ δεβιδο προχεσο.54
73

Εν µατερια δε αµπαρο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα ιντερπρεταδο χον χαρ〈χτερ
ϖινχυλαντε θυε, υνα ϖεζ χονχλυιδο ελ δεβατε οραλ ο λασ πρυεβασ, ελ ϕυεζ ο ελ Τριβυναλ
εν ελ µισµο δα εστυδιαρ〈 ινδιϖιδυαλµεντε ελ εξπεδιεντε ο δελιβεραρ〈 (εν λοσ χασο
δε λοσ Τριβυναλεσ χολεγιαδοσ) ψ ποδρ〈 δεχιδιρ ινµεδιαταµεντε; εν χυψο χασο
εξπονδρ〈 δε φορµα οραλ λοσ τρµινοσ δελ δισποσιτιϖο δελ φαλλο, ο διφεριρ λα αυδιενχια
πορ υν λαπσο θυε εν νινγν µοµεντο σερ〈 µαψορ δε χυαρεντα ψ οχηο (48) ηορασ,
πορ εστιµαρ θυε εσ νεχεσαρια λα πρεσενταχι⌠ν ο εϖαχυαχι⌠ν δε αλγυνα πρυεβα θυε
σεα φυνδαµενταλ παρα δεχιδιρ ελ χασο, ο α πετιχι⌠ν δε αλγυνα δε λασ παρτεσ ο δελ
Μινιστεριο Πβλιχο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/02/2000 ΕΞΠ. Ν° 00−0010).
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Εν υν ϕυιχιο, εν ελ χυαλ ελ ϕυεζ, αντε θυιεν σε χελεβρ⌠ λα αυδιενχια πβλιχα, ψ πορ
ταντο α θυιεν λε χορρεσπονδα χυµπλιρ χον λα φασε δελ προχεδιµιεντο ρελατιϖα α λα
δεχισι⌠ν, νο σ⌠λο ινχυµπλι⌠ χον συ δεβερ δε ϕυζγαµιεντο σινο θυε σε ινηιβι⌠ µεσ
ψ µεδιο δεσπυσ δε ηαβερσε χελεβραδο λα αυδιενχια οραλ. Πορ συ παρτε, ελ ϑυζγαδο
αβοχαδο αλ χονοχιµιεντο δελ προχεδιµιεντο δε αµπαρο, σιν ορ α λασ παρτεσ, διχτ⌠
δεχισι⌠ν δενιτιϖα; λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ δεχλαρ⌠ λα ινφραχχι⌠ν δελ πρινχιπιο δε
ινµεδιαχι⌠ν, δαδο θυε λα ναλιδαδ δε λα αυδιενχια οραλ εν ελ προχεδιµιεντο δε
αµπαρο εσ θυε ελ ⌠ργανο ϕυρισδιχχιοναλ τενγα χονταχτο διρεχτο χον λασ παρτεσ, δε
µανερα θυε χιερτοσ ασπεχτοσ δελ χασο, θυιζ〈 διφχιλεσ δε εξπρεσαρ α τραϖσ δε λα
φορµα εσχριτα, σεαν µ〈σ φ〈χιλµεντε απρεχιαδοσ. Α Σαλα ρεϖοχ⌠ ελ φαλλο, ψ χοµο
χονσεχυενχια δελ πρινχιπιο δε ινµεδιαχι⌠ν θυε ριγε ελ προχεσο οραλ, ρεπυσο ελ
προχεσο αλ εσταδο δε ρεαλιζαρσε νυεϖαµεντε λα αυδιενχια χονστιτυχιοναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
17/05/2002 ΕΞΠ. ΝΟ: 00−2971)
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Τρανσχυρριδο τρεσ (3) µεσεσ δεσπυσ δε λα χελεβραχι⌠ν δε λα αυδιενχια, υν νυεϖο
ϑυεζ σε αβοχ⌠ αλ χονοχιµιεντο δε λα χαυσα ψ, λυεγο δε υν (1) α〉ο ψ τρεσ (3) µεσεσ
δε συ αβοχαµιεντο, διχτ⌠ λα σεντενχια θυε δεχλαρ⌠ εξτιντα λα ινστανχια πορ
αβανδονο δελ τρ〈µιτε, σιν ορ α λασ παρτεσ θυε αχυδιερον α διχηα αυδιενχια. Ασ,
αλ δεχιδιρ εν εσασ χιρχυνστανχιασ, συβϖιρτι⌠ ελ ορδεν προχεσαλ εσταβλεχιδο παρα
τραµιταρ ψ δεχιδιρ λασ σολιχιτυδεσ δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 16/0/2004
ΕΞΠ. Ν≡ 03−2035)

76

Ηα σε〉αλαδο λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ θυε, λα ρεχεπχι⌠ν δε λοσ µεδιοσ δε πρυεβα
οφρεχιδοσ δεβε ηαχερσε εν αυδιενχια πβλιχα (χον λασ εξχεπχιονεσ λεγαλεσ), εν
54 Ηερν〈νδεζ−Μενδιβλε, Ελ Προχεσο Αδµινιστρατιϖο πορ Αυδιενχιασ, π〈γ. 175
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πρεσενχια δελ ϕυεζ θυε ϖα α σεντενχιαρ, α µενοσ θυε, πορ νο τενερ εστε λτιµο
χοµπετενχια τερριτοριαλ εν ελ λυγαρ δονδε σε εϖαχυαρ〈 λα πρυεβα, εστα δεβα σερ
ρεχιβιδα πορ οτρο ϕυεζ. Περο εν εστοσ χασοσ, ε ινδυδαβλεµεντε παρα µαντενερ λα
πρεσενχια δελ σεντενχιαδορ εν αλγυνα φορµα σοβρε λα ρεχεπχι⌠ν δε λα πρυεβα, ελ
αρτχυλο 342 δελ Χ⌠διγο Οργ〈νιχο Προχεσαλ Πεναλ, πορ εϕεµπλο, εσταβλεχε υν
προχεδιµιεντο θυε λο ρεπυτα λα Σαλα υν συβ−πρινχιπιο εν λα µατερια, χυαλ εσ θυε σε
ορδενε λα ρεπροδυχχι⌠ν χινεµατογρ〈!χα, ο δε οτρα εσπεχιε (ϖιδεοσ, πορ εϕεµπλο),
δε λοσ αχτοσ προβατοριοσ, δε µανερα δε χρεαρ υνα ινµεδιαχι⌠ν δε σεγυνδο γραδο, λο
θυε αβρε λα πρυεβα α εστε τιπο δε ινµεδιαχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/08/2001 ΕΞΠ. Ν≡. 01−1274)
13. Ιγυαλδαδ προχεσαλ
Ελ Τριβυναλ Φεδεραλ Χονστιτυχιοναλ δε Αλεµανια ηα σε〉αλαδο θυε ελ πρινχιπιο δε
ιγυαλδαδ δε αρµασ εν ελ προχεσο ψ δε διστριβυχι⌠ν ιγυαλιταρια δελ ριεσγο εν ελ
δεσενλαχε δελ προχεσο δεριϖαν δελ πρινχιπιο δε ιγυαλδαδ, ασ χοµο δελ πρινχιπιο δελ
Εσταδο δε δερεχηο (ΒςερφΓΕ 52, 131). Ταλεσ πρινχιπιοσ σον απλιχαβλεσ παρα λογραρ υνα
ϕυστα διστριβυχι⌠ν δε λα χαργα δε λα πρυεβα. Πορ εϕεµπλο, εν µατερια δε προχεσοσ πορ
ρεσπονσαβιλιδαδ δελ µδιχο, λα διστριβυχι⌠ν δε λα χαργα δε λα πρυεβα, χολοχα αλ
παχιεντε εν δι!χυλταδεσ εσπεχιαλεσ, θυε δεριϖαν δε λασ χονδιχιονεσ δελ τραµιεντο
µδιχο. Πορ ταλ µοτιϖο, ελ Τριβυναλ Φεδεραλ Χονστιτυχιοναλ ηα ρεθυεριδο θυε λοσ
ϕυεχεσ ηαγαν υσο χορρεχτο δε συσ φαχυλταδεσ εν µατερια προβατορια. Ελλο νο συπονε
εσταβλεχερ ρεγλασ παρα χαδα χασο χονχρετο, σινο θυε, αδεµ〈σ δελ χονϕυντο δε
χονϖιχχιονεσ θυε δεριϖαν δε λασ πρυεβασ, δεβε σερ τοµαδο εν χονσιδεραχι⌠ν σι λα
χαργα δε λα πρυεβα εσ ραζοναβλεµεντε εξιγιβλε παρα ελ παχιεντε (ΒςερφΓΕ 52, 131)
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∆ε χονφορµιδαδ χον ελ αρτ. 15 ΧΠΧ, λοσ ϑυεχεσ µαντενδρ〈ν α λασ παρτεσ εν λοσ
δερεχηοσ ψ φαχυλταδεσ χοµυνεσ α ελλασ, σιν πρεφερενχια νι δεσιγυαλδαδεσ ψ εν λοσ
πριϖατιϖοσ δε χαδα υνα, λασ µαντενδρ〈ν ρεσπεχτιϖαµεντε, σεγν λο αχυερδε λα λεψ α
λα διϖερσα χονδιχι⌠ν θυε τενγαν εν ελ ϕυιχιο, σιν θυε πυεδαν περµιτιρ νι περµιτιρσε
ελλοσ εξτραλιµιταχιονεσ δε νινγν γνερο.
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Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα δεχλαραδο θυε λα ινφραχχι⌠ν δελ πρινχιπιο δε
ιγυαλδαδ εντρε λασ παρτεσ, εσταβλεχιδα εν ελ αρτ. 15 δελ ΧΠΧ, χονστιτυψε αλ µισµο
τιεµπο υνα ινφραχχι⌠ν α λα γαραντα δελ δεβιδο προχεσο, πρεϖιστα εν ελ αρτ. 49 δε λα
Χονστιτυχι⌠ν (ΣΠΑ−ΤΣϑ 23/01/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0499). Εν τοδο χασο, ελ πρινχιπιο δε
ιγυαλδαδ προχεσαλ δεριϖα δελ αρτ. 21 δε λα Χονστιτυχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 18/12/2001 ΕΞΠ. 00−
2502). Ταµβιν πυεδε χονσιδεραρσε χοµπρενδιδο εν ελ πρινχιπιο δε ϕυστιχια
εθυιτατιϖα, αλ χυαλ αλυδε ελ σεγυνδο π〈ρραφο δελ αρτ. 26 δε λα Χονστιτυχι⌠ν. Ελ
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χοντενιδο χονστιτυχιοναλ δελ δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα ταµβιν χοµπορτα
θυε λα αυτοριδαδ πβλιχα, χον ρεσπετο αλ δερεχηο χονστιτυχιοναλ α λα ιγυαλδαδ
πρεϖιστο εν ελ αρτχυλο 21 δε λα Χονστιτυχι⌠ν, αχτε εν ϕυιχιο φρεντε α λοσ παρτιχυλαρεσ,
σοµετιδα α δερεχηο εν εθυιϖαλενχια δε χονδιχιονεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 02/10/2002 ΕΞΠΣ. 01−
0423, 01−0962 Ψ 02−0048 ΦΙΕΣΤΑ Χ.Α.)
80

Παρα ελ αν〈λισισ δε λασ νορµασ απλιχαβλεσ αλ προχεδιµιεντο χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο, α λα λυζ δελ πρινχιπιο δε ιγυαλδαδ δε λασ παρτεσ, δεβεµοσ εσταβλεχερ,
πορ υνα παρτε, σι λασ πρερρογατιϖασ δελ Εσταδο ενχυεντραν ϕυστιχαχι⌠ν προπορχιοναλ,
ψ πορ λα οτρα, σι λα λεψ νο ηα ινφρινγιδο, πορ οµισι⌠ν ο δεφεχτο, συ δεβερ δε γαραντιζαρ
λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα δελ χιυδαδανο, α τραϖσ δε νορµασ δε οργανιζαχι⌠ν ψ
προχεδιµιεντοσ.
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Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα ρεχονοχιδο τρεσ µοδαλιδαδεσ δελ δερεχηο α λα ιγυαλδαδ:
α) ιγυαλδαδ χοµο γενεραλιζαχι⌠ν, θυε ρεχηαζα λοσ πριϖιλεγιοσ; β) ιγυαλδαδ δε
προχεδιµιεντο ο ιγυαλδαδ προχεσαλ, θυε συπονε λα σανχι⌠ν δε ρεγλασ δε σολυχι⌠ν δε
χονιχτοσ, ιγυαλεσ παρα τοδοσ, πρεϖιασ ε ιµπαρχιαλεσ; ψ χ) ιγυαλδαδ δε τρατο, θυε
ιµπλιχα ατενδερ ιγυαλµεντε α λοσ ιγυαλεσ ο λα απλιχαχι⌠ν δε χονσεχυενχιασ ϕυρδιχασ
διφερεντεσ σεγν θυε λασ διστινχιονεσ σεαν ρελεϖαντεσ παρα ϕυστιχαρ υν τρατο
δεσιγυαλ (λα ιγυαλδαδ χοµο διφερενχιαχι⌠ν). Λα ιγυαλδαδ χοµο διφερενχιαχι⌠ν
τοµα εν χυεντα λασ διφερενχιασ θυε εξιστεν εντρε ηεχηοσ απαρεντεµεντε σιµιλαρεσ,
παρα −εν φυνχι⌠ν ιγυαλαδορα−, δαρ υν τρατο διφερενχιαδο. Αθυ σε ιµπονεν χριτεριοσ
ϖαλορατιϖοσ ο δε ραζοναβιλιδαδ, χον ελ ν δε πονδεραρ σι λασ διφερενχιασ αδϖερτιδασ
ϕυστιχαν ελ τρατο δεσιγυαλ. Λα δετερµιναχι⌠ν δε θυ ηεχηοσ ο ελεµεντοσ σε εστιµαν
ρελεϖαντεσ, ψ, πορ λο ταντο, χαυσα ϕυστιχαδα δε υν τρατο δεσιγυαλ α συπυεστοσ δε
ηεχηο, χορρεσπονδε αλ παρλαµεντο, εν ραζ⌠ν δε λα ποτεσταδ προπια (πολτιχα
λεγισλατιϖα) δε δισχρεχιοναλιδαδ −νο δε αρβιτραριεδαδ−, θυε τιενε συ οριγεν εν ελ
µανδατο δεµοχρ〈τιχο θυε λε ηα σιδο χονφεριδο. Αλ ϕυεζ λε χορρεσπονδε πονδεραρ σι
λα δενιχι⌠ν ο χαλιχαχι⌠ν θυε ελ λεγισλαδορ ηαγα δε λασ σιτυαχιονεσ δε φαχτο ο λασ
ρελαχιονεσ δε ϖιδα θυε δεβεν σερ τραταδασ δε φορµα ιγυαλ ο δεσιγυαλ, νο ϖαχε δε
χοντενιδο ελ δερεχηο φυνδαµενταλ θυε σε δενυνχιε χοµο χονχυλχαδο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
13/05/2002 ΕΞΠ. Ν° 02−0888).

Πρερρογατιϖασ δελ Εσταδο
82

Λα ρεγυλαχι⌠ν δε λοσ πριϖιλεγιοσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν σον νορµασ δε εξχεπχι⌠ν
θυε δεβεν ιντερπρεταρσε ρεστριχτιϖαµεντε ψ σερ χονσαγραδασ εν λα λεψ (ΣΠΑ−ΤΣϑ
20/06/2002 ΕΞΠ. ΝΟ. 0002; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 21/10/2008 ΕΞΠ. 00−1535; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/12/2010 ΕΞΠ. Ν°
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09−1448).

Ελ πρινχιπιο δε ρεσερϖα λεγαλ εσ ρειτεραδο πορ ελ αρτ. 35 νυµ. 3 ΛΟϑΧΑ, εν
ελ χασο δελ αντεϕυιχιο αδµινιστρατιϖο. Ελ πρινχιπιο δε ρεσερϖα λεγαλ προηβε
απλιχαχιονεσ αναλ⌠γιχασ ο εξτενσιϖασ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 10/08/2011 Εξπ.− 11−0283)
Λασ πρερρογατιϖασ προχεσαλεσ σ⌠λο χορρεσπονδεν α αθυελλοσ εντεσ α θυε λα λεψ σε λο
οτοργυε. Εστε εσ ελ χασο δε λοσ Ινστιτυτοσ Αυτ⌠νοµοσ, θυιενεσ πορ δισποσιχι⌠ν
εξπρεσα δελ αρτ. 98 ΛΟΑΠ δε 2008 γοζαρ〈ν δε λοσ µισµοσ πριϖιλεγιοσ ψ πρερρογατιϖασ
θυε λα λεψ ναχιοναλ αχυερδα α λα Ρεπβλιχα; ο δε λοσ εσταδοσ θυιενεσ ταµβιν γοζαν
δε λοσ πριϖιλεγιοσ προχεσαλεσ δε λα Ρεπβλιχα, χονφορµε αλ αρτχυλο 33 δε λα Λεψ
Οργ〈νιχα δε ∆εσχεντραλιζαχι⌠ν, ∆ελιµιταχι⌠ν ψ Τρανσφερενχια δε Χοµπετενχιασ
δελ Ποδερ Πβλιχο (ϖοτο σαλϖαδο δελ Μαγιστραδο ϑεσσ Εδυαρδο Χαβρερα Ροµερο
εν ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 26/02/2007 ΕΞΠ.− 06−1855; ΣΠΑ−ΤΣϑ 05/10/2010 ΕΞΠ. Ν° 2010−0272).
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Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα ιντερπρεταδο εν φορµα εξτενσιϖα θυε, λα Λεψ Οργ〈νιχα
δελ Ποδερ Πβλιχο Μυνιχιπαλ ταµβιν εσ απλιχαβλε α φυνδαχιονεσ, ασοχιαχιονεσ
χιϖιλεσ, χορποραχιονεσ, σοχιεδαδεσ µερχαντιλεσ, εµπρεσασ ε ινστιτυτοσ αυτ⌠νοµοσ
µυνιχιπαλεσ, εν χυαντο α λα χιταχι⌠ν δελ Σνδιχο Προχυραδορ (αρτ. 152); λαπσο παρα
χοντεσταρ λα δεµανδα (αρτ. 152); νο χονφεσι⌠ν !χτα (αρτ. 153); προηιβιχι⌠ν δε
µεδιδασ σοβρε βιενεσ δε υσο πβλιχο ο αφεχταδοσ α λα πρεσταχι⌠ν δε υν σερϖιχιο
πβλιχο, (αρτ. 155), αχτυαχιονεσ προχεσαλεσ δελ Σινδιχο (αρτ. 154), χονδενατορια εν
χοστασ (αρτ. 156), ψ εσπεχιαλ µεχανισµο δε εϕεχυχι⌠ν δε σεντενχιασ (αρτ. 156 αλ 158)
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/12/2010 ΕΞΠ. Ν° 09−1448). Περο λα ΣΠΑ ηα σε〉αλαδο αχερταδαµεντε θυε λοσ
πριϖιλεγιοσ αλ Μυνιχιπιο νο σον εξτενσιβλεσ α λασ εµπρεσασ, ασοχιαχιονεσ χιϖιλεσ ο
φυνδαχιονεσ µυνιχιπαλεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 10/08/2011 ΕΞΠ.− 11−0283). Πορ ταντο, χυανδο σε
αλυδε α λα τοδο αχτο θυε διρεχτα ο ινδιρεχταµεντε οβρε χοντρα λοσ ιντερεσεσ
πατριµονιαλεσ δελ Μυνιχιπιο, σε ρε!ερε α αθυελλοσ θυε αφεχτεν ελ πατριµονιο δελ
Μυνιχιπιο ψ νο δε αθυελλοσ εντεσ θυε τιενεν συ προπια περσοναλιδαδ ϕυρδιχα (ΣΠΑ−
ΤΣϑ 10/08/2011 ΕΞΠ.− 11−0283). Χον ρεσπεχτο α λα απλιχαχι⌠ν δε πρερρογατιϖασ α οτροσ
εντεσ ϖασε ταµβιν ν.µ. 1091 (αντεϕυιχιο αδµινιστρατιϖο); 1163 (χιταχι⌠ν δελ
ΠΓΡ); 1324 (εξχεπχι⌠ν δε λα χονφεσι⌠ν !χτα); 1366 (χοστασ); 1376 (χ〈λχυλο δε λα
χορρεχχι⌠ν µονεταρια); 2104 (ινεµβαργαβιλιδαδ)
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Λα ΛΟΠΓΡ δε 2008 χονσαγρα υν εξτενσο νµερο δε πρερρογατιϖασ προχεσαλεσ δε λα
Ρεπβλιχα, ταλεσ χοµο ελ αχχεσο α λοσ εξπεδιεντεσ, αν εν ηοραριο νο η〈βιλ (αρτ. 6);
ελ αντεϕυιχιο αδµινιστρατιϖο (αρτ. 56); λασ αχτυαχιονεσ προχεσαλεσ δε λα ΠΓΡ πυεδεν
πρεσενταρσε πορ εσχριτο, διλιγενχια υ ο!χιο (αρτ. 67); λασ δεµανδασ ο λασ χυεστιονεσ
πρεϖιασ σε τιενεν χοµο χοντραδιχηασ εν τοδασ συσ παρτεσ (αρτ. 68); λοσ ρεπρεσενταντεσ
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δε λα Ρεπβλιχα νο πυεδεν υτιλιζαρ µεδιοσ αλτερνατιϖοσ παρα λα σολυχι⌠ν δελ
χονιχτο, σιν εξπρεσα αυτοριζαχι⌠ν (αρτ. 70); λα Ρεπβλιχα νο εστ〈 οβλιγαδα α πρεσταρ
χαυχι⌠ν παρα νινγυνα αχτυαχι⌠ν ϕυδιχιαλ (αρτ. 71); τοδα σεντενχια δενιτιϖα
χοντραρια α λα πρετενσι⌠ν, εξχεπχι⌠ν ο δεφενσα δε λα Ρεπβλιχα, δεβε σερ χονσυλταδα
(αρτ. 72); λοσ ρεπρεσενταντεσ δε λα Ρεπβλιχα δεβεν ηαχερ ϖαλερ τοδοσ λοσ ρεχυρσοσ
εσταβλεχιδοσ πορ λασ λεψεσ, σαλϖο ινστρυχχι⌠ν χοντραρια (αρτ. 73); ελ πατριµονιο δε λα
Ρεπβλιχα νο εστ〈 συϕετο α νινγυνα µεδιδα πρεϖεντιϖα ο εϕεχυτιϖα (αρτ. 75); λα
Ρεπβλιχα νο πυεδε σερ χονδεναδα εν χοστασ (αρτ. 76); νο εσ αδµισιβλε λα
χοµπενσαχι⌠ν χοντρα λα Ρεπβλιχα (αρτ. 77); νι λασ αυτοριδαδεσ, νι λοσ ρεπρεσενταντεσ
λεγαλεσ δε λα Ρεπβλιχα, εστ〈ν οβλιγαδοσ α αβσολϖερ ποσιχιονεσ ϕυραδασ (αρτ. 78); ελ
νµερο δε συσ ρεπρεσενταντεσ νο εστ〈 συϕετο α λιµιταχι⌠ν (αρτ. 79); φορµαλιδαδεσ εν
λα πρ〈χτιχα δε χιταχιονεσ παρα λα χοντεσταχι⌠ν δε δεµανδασ (αρτ. 81); λαπσο δε λαπσο
15 δασ η〈βιλεσ αδιχιοναλεσ παρα λα χοντεσταχι⌠ν δε λα δεµανδα (αρτ. 82);
προχεδιµιεντο εσπεχιαλ παρα λα εϕεχυχι⌠ν δε σεντενχιασ χονδενατοριασ (αρτ. 87); λα
χορρεχχι⌠ν µονεταρια δεβε σερ ϕαδα σοβρε λα βασε δελ προµεδιο δε λα τασα πασιϖα
ανυαλ δε λοσ σεισ (6) πριµεροσ βανχοσ χοµερχιαλεσ δελ πασ (αρτ. 89; ϖασε αλ
ρεσπεχτο, ν.µ. 1376).
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∆ε λα αντεριορ ενυµεραχι⌠ν δεσταχα υν γρυπο δε πρερρογατιϖασ θυε περµιτεν αλ
Εσταδο ινσιστιρ εν λα χοντινυαχι⌠ν δελ ϕυιχιο, α υλτρανζα, ινχλυσο µεδιαντε χονδυχτασ
αντιϕυρδιχασ, σιν τοµαρ εν χονσιδεραχι⌠ν σι ποσεε ο νο ποσιβιλιδαδεσ δε ξιτο. Α
στα χατεγορα περτενεχεν λασ πρερρογατιϖασ ρελατιϖασ α θυε λασ δεµανδασ ο λασ
χυεστιονεσ πρεϖιασ σε τιενεν χοµο χοντραδιχηασ εν τοδασ συσ παρτεσ (αρτ. 68; ϖασε
αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1323); λα προηιβιχι⌠ν δε υτιλιζαρ µεδιοσ αλτερνατιϖοσ παρα λα
σολυχι⌠ν δελ χονιχτο, σιν εξπρεσα αυτοριζαχι⌠ν (αρτ. 70; ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ.
154); λα χονσυλτα οβλιγατορια (αρτ. 72; ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1854); λα οβλιγαχι⌠ν
δε ηαχερ ϖαλερ τοδοσ λοσ ρεχυρσοσ εσταβλεχιδοσ πορ λασ λεψεσ, σαλϖο ινστρυχχι⌠ν
χοντραρια (αρτ. 73), ψ σοβρε τοδο, λα Ρεπβλιχα νο πυεδε σερ χονδεναδα εν χοστασ
(αρτ. 76; ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1357).
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Χοµο ϕυστιχαχι⌠ν, σε αρµα θυε εν δετερµιναδασ οχασιονεσ, εν θυε ελ Εσταδο
παρτιχιπα εν προχεσοσ ϕυδιχιαλεσ, νο πυεδε χονσιδερ〈ρσελε εν ιγυαλδαδ δε
χονδιχιονεσ φρεντε α λοσ παρτιχυλαρεσ, πορ λοσ εσπεχ!χοσ ιντερεσεσ α λοσ χυαλεσ
ρεπρεσεντα; λο θυε οβλιγα αλ Λεγισλαδορ α εσταβλεχερ χιερτασ δεσιγυαλδαδεσ
λεγτιµασ, α τραϖσ δελ εσταβλεχιµιεντο δε πριϖιλεγιοσ α συ φαϖορ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
21/10/2008 ΕΞΠ. 00−1535). Λασ νορµασ θυε ριγεν ελ εϕερχιχιο δε πριϖιλεγιοσ ψ
πρερρογατιϖασ θυε σε λε οτοργαν α λοσ εντεσ τερριτοριαλεσ θυε χονφορµαν ελ Ποδερ
Πβλιχο τιενεν χαρ〈χτερ δε νορµασ δε ορδεν πβλιχο πρεχισαµεντε πορ λα φυνχι⌠ν
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σοχιαλ θυε χυµπλεν δεντρο δελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο ϖενεζολανο

(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ

28/05/2001 ΕΞΠ. 01−0590)

Σιν εµβαργο, εστιµαµοσ θυε εν µυχηοσ χασοσ ελ λεγισλαδορ ηα ιγνοραδο λα ρελαχι⌠ν
δε χοντινυιδαδ εντρε ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ψ ελ δερεχηο αδµινιστρατιϖο. Λα
Αδµινιστραχι⌠ν θυε εσ παρτε εν ελ προχεσο ϕυδιχιαλ νο δεενδε υν ιντερσ προπιο,
νι σιθυιερα χυανδο σε ενχυεντρα εν ϕυεγο υνα οβλιγαχι⌠ν δε χοντενιδο πατριµονιαλ,
σινο θυε συ ταρεα εστ〈 ρεφεριδα α µαντενερ υν εθυιλιβριο εντρε λοσ ιντερεσεσ γενεραλεσ
ψ παρτιχυλαρεσ εν χονιχτο, εν βασε α λοσ παρ〈µετροσ εσταβλεχιδοσ εν λα λεψ (ϖασε
αλ ρεσπεχτο ν.µ. 860). Πορ ελλο, εν λοσ χασοσ εν θυε λα ποσιχι⌠ν δε λα Αδµινιστραχι⌠ν
εσ οβϕετιϖαµεντε ινσοστενιβλε, νο δεβε ελ λεγισλαδορ διχυλταρ λα τερµιναχι⌠ν δελ
ϕυιχιο, νι πριϖιλεγιαρ συ χοντινυαχι⌠ν ιντιλ; εν χασο χοντραριο, σ⌠λο σε λογρα λα
περσιστενχια δε υνα χονδυχτα µατεριαλ χοντραρια α δερεχηο, αφεχτανδο αδεµ〈σ ελ
βυεν φυνχιοναµιεντο δε λοσ τριβυναλεσ, θυε ποδραν δεδιχαρ συσ εσφυερζοσ α χασοσ
µ〈σ ιµπορταντεσ.55
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Φαλτα δε προτεχχι⌠ν
Εν ελ ϕυιχιο χιϖιλ λασ παρτεσ δεβεν ενχοντραρσε εν υνα ρελαχι⌠ν δε ιγυαλδαδ, θυε
δεριϖα δε συ ποσιχι⌠ν οριγιναρια δε ιγυαλδαδ ϕυρδιχα, εν λα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα
µατεριαλ θυε δα οριγεν αλ ϕυιχιο. Σιν εµβαργο, λα εξιστενχια δε ρεγµενεσ εσπεχιαλεσ,
διστιντοσ αλ χιϖιλ, δεριϖα εν χιερτοσ χασοσ, δε λα νεχεσιδαδ δε ρεσταβλεχερ ελ εθυιλιβριο
εντρε λασ παρτεσ. Ταλ εσ ελ χασο, πορ εϕεµπλο, δελ ργιµεν προχεσαλ δελ τραβαϕο, χυψα
ϕυστιχαχι⌠ν ρεσιδε εν λα προτεχχι⌠ν δε λοσ τραβαϕαδορεσ (αρτ. 1 ΛΟΠΤ). Παρα
ασεγυραρ ταλ προτεχχι⌠ν εσπεχιαλ, νο σ⌠λο σε εσταβλεχε υν ργιµεν ϕυρδιχο
συσταντιϖο, σινο αδεµ〈σ, νορµασ δε προχεδιµιεντο θυε τιενεν α ταλ οβϕετιϖο.
Εϕεµπλο δε ελλο εσ λα ινϖερσι⌠ν δε λα χαργα δε λα πρυεβα, εν ελ αρτ. 72 ΛΟΠΤ, σεγν
ελ χυαλ, ελ εµπλεαδορ τενδρ〈 σιεµπρε λα χαργα δε λα πρυεβα δε λασ χαυσασ δελ
δεσπιδο ψ δελ παγο λιβερατοριο δε λασ οβλιγαχιονεσ ινηερεντεσ α λα ρελαχι⌠ν δε
τραβαϕο. Ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δεβε τοµαρ εν χονσιδεραχι⌠ν λα ρελαχι⌠ν
δε δεσιγυαλδαδ ϕυρδιχα θυε εξιστε εντρε λα Αδµινιστραχι⌠ν ψ ελ ινδιϖιδυο, ψ
προχυραρ συ ρεσταβλεχιµιεντο, α τραϖσ δε νορµασ δε οργανιζαχι⌠ν ψ προχεδιµιεντοσ.
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Εν µατερια δε οργανιζαχι⌠ν, ελ λεγισλαδορ δεβε γαραντιζαρ ελ αχχεσο δε τοδο
χιυδαδανο α λοσ ⌠ργανοσ δε αδµινιστραχι⌠ν δε ϕυστιχια (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ.
1782). Ελλο σε ρεαλιζα εν πριµερ λυγαρ µεδιαντε λα χρεαχι⌠ν δε υνα εστρυχτυρα
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55 Ταµβιν, χον ρεσπεχτο α λοσ βενεχιοσ δε υν χοντρολ ϕυδιχιαλ εφεχτιϖο, εν χυαντο α λα σεγυριδαδ ϕυρδιχα,
ελ µεϕοραµιεντο δε λα αχτιϖιδαδ αδµινιστρατιϖα ψ λα τρανσπαρενχια δε λασ φυνχιονεσ πβλιχασ, Χανοϖα, Περσ−
πεχτιϖασ δελ Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ςενεζολανο, π〈γ. 48
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αχορδε χον λασ νεχεσιδαδεσ δε λα ποβλαχι⌠ν. Σε ρεθυιερε παρα ελλο δε υνα εστρυχτυρα
χερχανα αλ χιυδαδανο (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 46); χον υν νµερο συ!χιεντε δε
ϕυεχεσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 565); α τραϖσ δε νορµασ δε χοµπετενχια
συ!χιεντεµεντε χλαρασ ψ δετερµιναδασ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 595).
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Εν µατερια δε προχεδιµιεντοσ, εσ ταρεα δελ Λεγισλαδορ ρεσταβλεχερ υνα σιτυαχι⌠ν δε
εθυιλιβριο εν ελ ϕυιχιο, α παρτιρ δε λα ποσιχι⌠ν δε δεσιγυαλδαδ ϕυρδιχα θυε σε πλαντεα
εν σεδε αδµινιστρατιϖα. Χοµο σαβεµοσ, λα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα µατεριαλ εν δερεχηο
πβλιχο σε χαραχτεριζα πορ λα ποσιχι⌠ν δε συπρεµαχα δελ Εσταδο (ϖασε αλ ρεσπεχτο,
ν.µ. 175). Περο, φρεντε α υν ϕυεζ ιµπαρχιαλ, λασ παρτεσ δεβεν πρεσενταρσε εν
χονδιχιονεσ δε ιγυαλδαδ ϕυρδιχα. Πορ ελλο, νο εσ συ!χιεντε χον ρεχονοχερ α λοσ
⌠ργανοσ δελ Εσταδο λασ µισµασ γαραντασ δελ δεβιδο προχεσο, θυε α λοσ παρτιχυλαρεσ.
Σον νεχεσαριασ δετερµιναδασ νορµασ εσπεχιαλεσ, προπιασ δελ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο. Εϕεµπλο δε ελλο, λο χονστιτυψε λα αµπλιτυδ δε λοσ ποδερεσ δε
ινϖεστιγαχι⌠ν δε ο!χιο, δελ ϕυεζ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο (ϖασε αλ ρεσπεχτο, αρτ.
39), χοµο παρτε δε λοσ ποδερεσ ινθυισιτιϖοσ δελ ϕυεζ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, αρτ. 4).
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Λασ νορµασ µ〈σ χαραχτερστιχασ δελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο σον ελ ρεθυεριµιεντο
δελ ινφορµε δελ δεµανδαδο, σοβρε λα χαυσα δε λα δεµορα, οµισι⌠ν ο δε!χιενχια
δελ σερϖιχιο πβλιχο, δε λα αβστενχι⌠ν ο δε λασ ϖασ δε ηεχηο, σεγν σεα ελ χασο,
πρεϖιστο εν ελ αρτ. 67 ψ ελ ρεθυεριµιεντο δελ εξπεδιεντε αδµινιστρατιϖο, εσταβλεχιδο
εν ελ αρτ. 79. Αµβασ !γυρασ συπονεν υν δεβερ προχεσαλ δε ϕυστι!χαχι⌠ν µατεριαλ δε
λα χονδυχτα δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, εν φορµα σιµιλαρ αλ δεβερ δε µοτιϖαχι⌠ν δε λοσ
αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ, α θυε αλυδε ελ αρτ. 9 ΛΟΠΑ. Αν χυανδο συ εφεχτο, σοβρε λα
ινϖερσι⌠ν δε λα χαργα δε λα πρυεβα εσ ρελατιϖο.
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Εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ενχοντραµοσ διϖερσοσ φαχτορεσ χαπαχεσ δε
µοδι!χαρ λα ινδιχαδα ρεγλα ψ προδυχιρ χιερτα φαχιλιδαδ προβατορια ο λα ινϖερσι⌠ν δε
λα χαργα δε λα πρυεβα (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1337). Νο οβσταντε, ελ εφεχτο δε
εθυιλιβριο θυε περσιγυεν εστασ νορµασ δε προχεδιµιεντο πυεδε ρεσυλταρ χοντραρρεσταδο
πορ λασ πρερρογατιϖασ προχεσαλεσ δε λα Ρεπβλιχα. ϑυρισπρυδενχιαλµεντε σε αλυδε α
µατεριασ δονδε νο φυνχιοναν λοσ εφεχτοσ δε λα χονφεσι⌠ν !χτα δελ αρτ. 362 ΧΠΧ
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ελ αρτ. 61), χοµο συχεδε εν λοσ ϕυιχιοσ δονδε εστ〈 ιντερεσαδο ελ
ορδεν πβλιχο, ψ λα φαλτα δε χοντεσταχι⌠ν νο ινϖιερτε ναδα, πορ λο θυε ελ αχτορ σιγυε
τενιενδο σοβρε σ λα χαργα δε λα πρυεβα. Ιγυαλ συχεδε εν λοσ ϕυιχιοσ δονδε ελ
δεµανδαδο εσ υν εντε πβλιχο θυε γοζα δε λοσ πριϖιλεγιοσ δελ !σχο, χυψα σιτυαχι⌠ν
εσ ιδντιχα α λα πλαντεαδα, εσ δεχιρ, σε δα πορ χοντεσταδα λα δεµανδα ψ εν
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χονσεχυενχια νο εξιστε λα ποσιβιλιδαδ δε ινϖερσι⌠ν δε λα χαργα δε λα πρυεβα (ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 28/07/2006 ΕΞΠ 04−2940)

Πορ οτρα παρτε, σε πλαντεαν νορµασ ρεγυλαδορασ δε λα αχτιϖιδαδ αδµινιστρατιϖα, θυε
χονσαγραν γαραντασ προχεδιµενταλεσ αλ χιυδαδανο. Ελ εφεχτο δε ταλεσ γαραντασ νο
πυεδε λυεγο σερ δεσχονοχιδο εν σεδε ϕυρισδιχχιοναλ, δαδο θυε συ ναλιδαδ εσ λα δε
ρεσταβλεχερ υν εθυιλιβριο εντρε λασ παρτεσ. Εϕεµπλο δε ελλο, λο χονστιτυψεν λασ
φορµαλιδαδεσ δε λα νοτιχαχι⌠ν δε λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ (αρτ. 72 ψ σιγ. ΛΟΠΑ)
ψ συ χαρ〈χτερ δετερµιναντε δε λα εχαχια δε λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ (αρτσ. 74; 77;
42 ΛΟΠΑ). Λα προπια ΛΟϑΧΑ παρεχε δεσχονοχερ ταλεσ γαραντασ, αλ ρεγυλαρ λα γυρα
δε λα χαδυχιδαδ δε λα αχχι⌠ν (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1007 ψ σιγ.).

94

Λα αντεριορ ρελαχι⌠ν περµιτε αρµαρ λα εξιστενχια δε υν δχιτ δε προτεχχι⌠ν εν λα
χονγυραχι⌠ν δελ προχεδιµιεντο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, συχιεντεµεντε
εχαζ παρα ρεσταβλεχερ ελ εθυιλιβριο προχεσαλ εντρε λασ παρτεσ.
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Αρτ. 3.− Πυβλιχιδαδ
Αρ!χυλο 3. Λοσ αχτοσ δελ προχεσο σερ〈ν πβλιχοσ, σαλϖο θυε λα λεψ δισπονγα λο χοντραριο
ο ελ τριβυναλ ασ λο δεχιδα πορ ραζονεσ δε σεγυριδαδ, ορδεν πβλιχο ο προτεχχι⌠ν δε λα
ιν∀µιδαδ δε λασ παρτεσ.
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1. Πυβλιχιδαδ
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Πορ προχεσο πβλιχο, δεβε εντενδερσε αθυελ εν ελ θυε λα εϕεχυχι⌠ν ο πρ〈χτιχα δε λασ
πρυεβασ ο αχτοσ σε ρεαλιζα µεδιαντε λα ποσιβιλιδαδ δε περµιτιρλε ελ αχχεσο φσιχο α
λοσ ρεχιντοσ δε λα αυδιενχιασ, νο σ⌠λο α λασ παρτεσ (ιµπυταδο, δεφενσα, !σχαλ δελ
Μινιστεριο Πβλιχο, ϖχτιµα ψ θυερελλαντε), σινο α τοδασ λασ περσονασ θυε τενγαν
ιντερσ εν πρεσενχιαρ διχηα αυδιενχια, ψ, σαλϖο ϕυστι!χαδασ εξχεπχιονεσ, αλ πβλιχο
εν γενεραλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 18/12/2006 ΕΞΠ. 06−1078). Εν εφεχτο, ελ λεγισλαδορ εσταβλεχε λα
πυβλιχιδαδ δε λοσ αχτοσ δελ προχεσο χοµο ρεγλα γενεραλ ψ αδµιτε χιερτασ
εξχεπχιονεσ.56 Λα πυβλιχιδαδ σιγνι!χα θυε δεβε σερ περµιτιδο ελ αχχεσο δε τοδα
περσονα α λα σαλα δε αυδιενχια, ασ χοµο α λασ αχτασ δελ εξπεδιεντε, αν χυανδο νο
σεα παρτε δελ προχεδιµιεντο. Λα πυβλιχιδαδ ταµβιν εστ〈 ρεφεριδα α λασ χονδιχιονεσ
δε αχχεσο α λα ινφορµαχι⌠ν σοβρε λοσ αχτοσ δελ προχεσο.
2. Ιδιοµα ο!χιαλ
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Σεγν ελ αρτχυλο 9 δε λα Χονστιτυχι⌠ν, ελ ιδιοµα ο!χιαλ εσ ελ χαστελλανο, πορ λο θυε
λοσ αχτοσ δε λοσ ⌠ργανοσ δε αδµινιστραχι⌠ν δε ϕυστιχια δεβεν σερ ρεαλιζαδοσ εν
χαστελλανο. Σιν εµβαργο, δελ πρινχιπιο δε εθυιδαδ ψ δελ δερεχηο α λα δεφενσα
πυεδεν δεριϖαρ οβλιγαχιονεσ αδιχιοναλεσ, εν λοσ χασοσ δε παρτιχιπαντεσ εν ελ
προχεσο, θυε νο δοµινεν ελ ιδιοµα χαστελλανο ο χον χαπαχιδαδεσ εσπεχιαλεσ χοµο
σορδοσ ο µυδοσ. Λοσ ιδιοµασ ινδγενασ ταµβιν σον δε υσο ο!χιαλ παρα λοσ πυεβλοσ
ινδγενασ (αρτχυλο 9 δε λα Χονστιτυχι⌠ν). Εν λα αυδιενχια οραλ ελ τριβυναλ πυεδε
56 Ηερν〈νδεζ−Μενδιβλε, Ελ Προχεσο Αδµινιστρατιϖο πορ Αυδιενχιασ, π〈γ. 170
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αχορδαρ ελ νοµβραµιεντο δε υν ιντρπρετε, παρα χυψα οπορτυνιδαδ λα παρτε πυεδε
πρεσενταρ υνα τερνα δε εξπερτοσ παρα θυε ελ τριβυναλ εσχοϕα υνο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/05/2009
ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0500ΑΑ40−Ξ− 2009−0007). Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ αχορδ⌠ ο!χιαρ αλ Ινστιτυτο
Ναχιοναλ δε Ιδιοµασ Ινδγενασ, παρα θυε προχεδιερα α ρεαλιζαρ λα τραδυχχι⌠ν δε λα
σεντενχια α λα λενγυα Βαρ, ψ λα ρεµιτιερα τραδυχιδα α λα Σαλα δεντρο δε λοσ τρειντα
(30) δασ δε δεσπαχηο σιγυιεντεσ α συ νοτι!χαχι⌠ν, χον λα ιδεντι!χαχι⌠ν δελ
τραδυχτορ ο τραδυχτορεσ, !ρµαδα ψ σελλαδα. Αδεµ〈σ, αδϖιρτι⌠ θυε λα φαλτα ο δεµορα
εν λα ϖερσι⌠ν δε εστα δεχισι⌠ν α λα λενγυα Βαρ νο ιµπεδιρα συ εϕεχυτοριεδαδ νι συ
εϕεχυχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 30/11/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0500).
3. Χαρ〈χτερ ρεσερϖαδο
Λα δισποσιχι⌠ν νο εσταβλεχε χυ〈λ πυεδε σερ ελ χοντενιδο εσπεχ!χο δε λα δεχλαραχι⌠ν
δε υνα χαυσα χοµο δε χαρ〈χτερ ρεσερϖαδο. Εστιµαµοσ θυε λα ρεσερϖα νο πυεδε σερ
δεχλαραδα χον ρεσπεχτο α λασ παρτεσ δελ προχεδιµιεντο (πυβλιχιδαδ ιντερνα),57 δαδο
θυε σεραν αφεχταδοσ ατριβυτοσ δελ δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα (αρτ. 26
Χονστιτυχι⌠ν), ασ χοµο δελ δερεχηο αλ δεβιδο προχεσο, εν χυαντο α λα δεφενσα ψ λα
ασιστενχια ϕυρδιχα, εν τοδο εσταδο ψ γραδο δε λα ινϖεστιγαχι⌠ν ψ δελ προχεσο (αρτ.
49, Ι Χονστιτυχι⌠ν). ∆ιχηα νορµα ταµβιν χοµπρενδε ελ δερεχηο δε τοδα περσονα
α σερ νοτι!χαδα δε λοσ χαργοσ πορ λοσ χυαλεσ σε λε ινϖεστιγα, δε αχχεδερ α λασ πρυεβασ
ψ δε δισπονερ δελ τιεµπο ψ δε λοσ µεδιοσ αδεχυαδοσ παρα εϕερχερ συ δεφενσα.
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Εν τοδο χασο, λα ρεσερϖα δελ χασο ποδρα αφεχταρ αλ αχχεσο δελ πβλιχο α λα
ινφορµαχι⌠ν αλλ χοντενιδα. Ταλ εσ ελ σεντιδο δελ αρτχυλο 24 ΧΠΧ, σεγν ελ χυαλ, εν
λοσ αχτοσ δελ προχεσο θυε δεβαν σερ ρεαλιζαδοσ α πυερτασ χερραδασ, νι λασ παρτεσ νι
λοσ τερχεροσ ποδρ〈ν πυβλιχαρ λοσ αχτοσ θυε σε ηαψαν ϖερι!χαδο, νι δαρ χυεντα ο
ρελαχι⌠ν δε ελλοσ αλ πβλιχο. Ελ χοντενιδο δελ αχτο δε ρεσερϖα ταµβιν πυεδε
απρεχιαρσε δε λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 333 δελ Χ⌠διγο Οργ〈νιχο Προχεσαλ Πεναλ,
σεγν ελ χυαλ, ελ τριβυναλ ποδρ〈 ιµπονερ α λασ παρτεσ ελ δεβερ δε γυαρδαρ σεχρετο
σοβρε λοσ ηεχηοσ θυε πρεσενχιαρον ο χονοχιερον.
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4. Λιµιταχιονεσ
Παρα λα ιντερπρεταχι⌠ν ψ απλιχαχι⌠ν δε λασ εξχεπχιονεσ χοντενιδασ εν εστα νορµα, ελ
ϕυεζ δεβε τενερ εν χονσιδεραχι⌠ν θυε σον ελ προδυχτο δε λα φαχυλταδ δελ λεγισλαδορ δε
πονδεραρ λοσ ιντερεσεσ εν χον∀ιχτο ψ δε ιµπονερ χιερτασ λιµιταχιονεσ α λοσ δερεχηοσ
δε λιβερταδ. Αντε λα ιµποσιβιλιδαδ δε πρεϖερ τοδασ λασ χιρχυνστανχιασ φυτυρασ, ελ
57 Ηερν〈νδεζ−Μενδιβλε, Ελ Προχεσο Αδµινιστρατιϖο πορ Αυδιενχιασ, π〈γ. 171
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λεγισλαδορ περµιτι⌠ χιερτο 〈µβιτο δε εϖαλυαχι⌠ν δελ ϕυεζ, α τραϖσ δε λοσ χονχεπτοσ
ϕυρδιχοσ ινδετερµιναδοσ σεγυριδαδ, ορδεν πβλιχο ο προτεχχι⌠ν δε λα ιντιµιδαδ. Α
συ ϖεζ, εν λα απλιχαχι⌠ν δε λα νορµα, ελ ϕυεζ δεβε τοµαρ εν χονσιδεραχι⌠ν λα
ιµπορτανχια δε λοσ ιντερεσεσ εν χον!ιχτο (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1722)
101

Νο χοµπαρτιµοσ ελ χριτεριο δε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, σεγν ελ χυαλ ελ αχχεσο δε
χ〈µαρασ δε τελεϖισι⌠ν εν λασ αυδιενχιασ− σερ〈 δισχρεχιοναλ δελ ϕυεζ, σιν θυε λα
νεγατιϖα δε λα µισµα ιµπλιθυε θυε σε εστ ϖυλνερανδο λα γαραντα δε λα πυβλιχιδαδ
δε λα αυδιενχια (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 18/12/2006 ΕΞΠ. 06−1078). Πορ ελ χοντραριο, ταλεσ
ρεστριχχιονεσ χονστιτυψεν υνα λιµιταχι⌠ν δελ δερεχηο α λα ινφορµαχι⌠ν, πορ λο θυε
ρεθυιερεν υνα ϕυστι∀χαχι⌠ν εσπεχιαλ εν χαδα χασο.
5. ∆ερεχηοσ αφεχταδοσ πορ λα νορµα
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Χοµο σε ινδιχ⌠ αντεσ, λοσ πρινχιπιοσ δε τρανσπαρενχια ψ δε πυβλιχιδαδ δε λα ϕυστιχια
χονστιτυψεν ϖερδαδεροσ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 35). Ελ
αρτχυλο 3 δεσαρρολλα λοσ πρινχιπιοσ δε λα ϕυστιχια τρανσπαρεντε ψ δε πυβλιχιδαδ,
χονσαγραδοσ εν λοσ αρτχυλοσ 26 ψ 257 δε λα Χονστιτυχι⌠ν. Ελ πρινχιπιο δε πυβλιχιδαδ
φορµα παρτε δελ πρινχιπιο γενεραλ χοντενιδο εν ελ αρτχυλο 143 δε λα Χονστιτυχι⌠ν,
σεγν ελ χυαλ, λοσ χιυδαδανοσ ψ χιυδαδανασ τιενεν δερεχηο α σερ ινφορµαδοσ ε
ινφορµαδασ οπορτυνα ψ ϖεραζµεντε πορ λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα, σοβρε ελ εσταδο
δε λασ αχτυαχιονεσ εν θυε εστν διρεχταµεντε ιντερεσαδοσ ε ιντερεσαδασ, ψ α
χονοχερ λασ ρεσολυχιονεσ δε!νιτιϖασ θυε σε αδοπτεν σοβρε ελ παρτιχυλαρ. Ασιµισµο,
τιενεν αχχεσο α λοσ αρχηιϖοσ ψ ρεγιστροσ αδµινιστρατιϖοσ, σιν περϕυιχιο δε λοσ λµιτεσ
αχεπταβλεσ δεντρο δε υνα σοχιεδαδ δεµοχρ〈τιχα εν µατεριασ ρελατιϖασ α σεγυριδαδ
ιντεριορ ψ εξτεριορ, α ινϖεστιγαχι⌠ν χριµιναλ ψ α λα ιντιµιδαδ δε λα ϖιδα πριϖαδα, δε
χονφορµιδαδ χον λα λεψ θυε ρεγυλε λα µατερια δε χλασι!χαχι⌠ν δε δοχυµεντοσ δε
χοντενιδο χον!δενχιαλ ο σεχρετο. Νο σε περµιτιρ〈 χενσυρα αλγυνα α λοσ φυνχιοναριοσ
πβλιχοσ ο φυνχιοναριασ πβλιχασ θυε ινφορµεν σοβρε ασυντοσ βαϕο συ
ρεσπονσαβιλιδαδ.
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Ελ δερεχηο δε τρανσπαρενχια ψ δε πυβλιχιδαδ δε λα ϕυστιχια σε ενχυεντραν ασοχιαδοσ
αλ δερεχηο α λα λιβερταδ δε εξπρεσι⌠ν (αρτ. 57 Χονστιτυχι⌠ν) ψ δε ινφορµαχι⌠ν ψ αλ
δερεχηο α σερ ινφορµαδοσ (αρτσ. 58 ψ 143 Χονστιτυχι⌠ν). Ελ πρινχιπιο δε τρανσπαρενχια
τιενε πορ οβϕετο ρεφορζαρ λα χον∀ανζα δε λα χολεχτιϖιδαδ εν λα οβϕετιϖιδαδ δε λα
ϕυστιχια, περο ταµβιν περµιτε ελ χοντρολ πορ παρτε δε λα οπινι⌠ν πβλιχα. Εν εστε
ασπεχτο ρεσιδε λα εσπεχιαλ ιµπορτανχια δε λοσ δερεχηοσ α λα λιβερταδ δε εξπρεσι⌠ν ψ
α λα ινφορµαχι⌠ν, χοµο φαχτορεσ χονστιτυτιϖοσ δε υνα σοχιεδαδ δεµοχρ〈τιχα. Σεγν
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λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, λα πυβλιχιδαδ σε χονστιτυψε εν υν µεδιο δε γαραντα δε
ϕυστιχια, πυεσ νο σ⌠λο σιρϖε παρα χονσταταρ θυε λοσ ϕυεχεσ χυµπλεν ε!χαζµεντε συ
χοντενιδο, σινο ταµβιν παρα χορροβοραρ ελ χοµπορταµιεντο ψ σολιδαριδαδ σοχιαλ δε
λοσ τεστιγοσ ψ οτροσ µεδιοσ δε πρυεβασ, εν συσ αχτυαχιονεσ αντε λοσ τριβυναλεσ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 18/12/2006 ΕΞΠ. 06−1078). Εν ταλ σεντιδο, λα πυβλιχιδαδ περµιτε προτεγερ α
λασ παρτεσ δε υνα ϕυστιχια συστραδα αλ χοντρολ πβλιχο, ασ χοµο µαντενερ λα
χον!ανζα δε λα σοχιεδαδ εν λοσ τριβυναλεσ.58 Ταµβιν σε σε〉αλα θυε, λα πυβλιχιδαδ
περµιτε χονοχερ λα ρεχτιτυδ δε λα αχτυαχι⌠ν ϕυρισδιχχιοναλ ψ χοντριβυψε α εϖιταρ θυε
σε προδυζχαν σεντενχιασ σορπρεσα.59
6. ϑυστιχαχι⌠ν δε λα λιµιταχι⌠ν
Ελ λεγισλαδορ περµιτι⌠ χιερτο 〈µβιτο δε εϖαλυαχι⌠ν δελ ϕυεζ, α τραϖσ δε λοσ
χονχεπτοσ ϕυρδιχοσ ινδετερµιναδοσ σεγυριδαδ, ορδεν πβλιχο ο προτεχχι⌠ν δε λα
ιντιµιδαδ. Πορ συ παρτε, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο θυε, τοδασ λασ
αχτυαχιονεσ δεβεν σερ πβλιχασ, α µενοσ θυε πορ προτεχχι⌠ν α δερεχηοσ χιϖιλεσ δε
ρανγο χονστιτυχιοναλ, χοµο ελ χοµπρενδιδο εν ελ αρτχυλο 60 δε λα Χονστιτυχι⌠ν δε
λα Ρεπβλιχα Βολιϖαριανα δε ςενεζυελα, σε δεχιδα θυε λοσ αχτοσ οραλεσ σεαν α πυερτα
χερραδα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/02/2000 ΕΞΠ. Ν° 00−0010) Ταλεσ ελεµεντοσ δεβεν σερ δε
ιντερπρεταχι⌠ν ρεστριχτιϖα, τοµανδο εν χονσιδεραχι⌠ν λα ιµπορτανχια δε λοσ δερεχηοσ
οβϕετο δε λιµιταχι⌠ν.
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7. Σεγυριδαδ
Ελ χονχεπτο δε σεγυριδαδ αλυδε α υνα περτυρβαχι⌠ν γραϖε δε λα σεγυριδαδ ιντεριορ ψ
εξτεριορ δελ Εσταδο. Εστο δεριϖα δε λοσ παρ〈µετροσ εσταβλεχιδοσ εν ελ χιταδο αρτχυλο
143 δε λα Χονστιτυχι⌠ν. ∆ε ιγυαλ φορµα σε εσταβλεχε εν ελ αρτχυλο 333 δελ Χ⌠διγο
Οργ〈νιχο Προχεσαλ Πεναλ.
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8. Προτεχχι⌠ν δε λα ιντιµιδαδ
Εν χυαντο α λα προτεχχι⌠ν δε λα ιντιµιδαδ, δεβε εξιγιρσε ιγυαλµεντε παρα συ
προχεδενχια, θυε σε τρατε δε υνα σιτυαχι⌠ν δε χαρ〈χτερ γραϖε θυε αφεχτε ελ πυδορ
ο λα ϖιδα πριϖαδα δε αλγυνα δε λασ παρτεσ ο δε αλγυνα περσονα χιταδα παρα
παρτιχιπαρ εν λ, χοµο λο δισπονε ελ αρτχυλο 333 δελ Χ⌠διγο Οργ〈νιχο Προχεσαλ
Πεναλ. Ταλ σερα ελ χασο δελ δεβερ δε χον!δενχιαλιδαδ ρεσπεχτο α λοσ νι〉οσ ο
αδολεσχεντεσ, συϕετοσ πασιϖοσ ο αχτιϖοσ δε υν ηεχηο πυνιβλε, εν ελ µαρχο δελ
58 Αραυϕο−ϑυ〈ρεζ, Λοσ Πρινχιπιοσ Φυνδαµενταλεσ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµι−
νιστρατιϖα, π〈γ. 39
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σιστεµα πεναλ δε ρεσπονσαβιλιδαδ δελ αδολεσχεντε, δε χονφορµιδαδ χον λοσ αρτχυλοσ
227 ψ 545 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα παρα λα Προτεχχι⌠ν δελ Νι〉ο ψ δελ Αδολεσχεντε.
9. Ορδεν πβλιχο
107

Ελ χονχεπτο δε ορδεν πβλιχο περµιτε µαψορ λιβερταδ εν λα δε!νιχι⌠ν δε συ
χοντενιδο. Παρα συ δετερµιναχι⌠ν δεβε τοµαρσε εν χονσιδεραχι⌠ν ελ νιϖελ δε
γραϖεδαδ δε λασ σιτυαχιονεσ αλυδιδασ εν λοσ ρεσταντεσ χονχεπτοσ (σεγυριδαδ,
προτεχχι⌠ν δε λα ιντιµιδαδ). Λα αλτεραχι⌠ν δελ ορδεν πβλιχο δεβε σερ δε ταλ
νατυραλεζα, θυε ϕυστι!θυε προπορχιοναλµεντε λα λιµιταχι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ δε
τρανσπαρενχια ψ δε πυβλιχιδαδ δε λα ϕυστιχια.
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Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα χονσιδεραδο θυε σι λα πυβλιχιδαδ σ⌠λο σε σατισφαχε α
τραϖσ δε λοσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν σοχιαλ πυεδε οχυρριρ θυε λα γαραντα
δεϖενγα εν υν περϕυδιχιαλ πρεϕυιχιο πυβλιχιταριο, θυε χονϖιερτα διχηο αχτο εν υν
σηοω µεδι〈τιχο, χον !νεσ διστιντοσ α λα ϕυστιχια ψ α λα γαραντα δε πυβλιχιδαδ δελ
προχεσο, δεσϖι〈νδολα ηαχα !νεσ πολτιχοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 18/12/2006 ΕΞΠ. 06−1078). Α
ταλ εφεχτο, ηα χονσιδεραδο λα Σαλα θυε, δε λοσ αλεγατοσ εσγριµιδοσ πορ ελ αχχιοναντε
ταλεσ χοµο  λα ποσιβιλιδαδ δε διϖυλγαρ λασ ιµ〈γενεσ εν διρεχτο, ποδρα
γαραντιζαρ θυε λοσ ϖεχινοσ ψ δεµ〈σ ιντερεσαδοσ εν πρεσενχιαρ ελ προχεσο θυε σε λε
σιγυε πυεδαν ηαχερλο , ασ χοµο  πορ οτρα παρτε, εσ χλαραµεντε αβσυρδο ε
ινϕυστο θυε σε θυιερα χαστιγαρ α λα χολεχτιϖιδαδ, αλ πριϖαρλα δε λα τρανσµισι⌠ν !ελ,
οπορτυνα ψ διρεχτα δε υν προχεσο ϕυδιχιαλ δε ρελεϖανχια πβλιχα, πορ αλγυνασ
αχτυαχιονεσ θυε ποδραν ρεαλιζαρ αλγυνοσ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν , εϖιδενχια
θυε στε πρετενδε χονϖερτιρ λα αυδιενχια δελ ϕυιχιο οραλ ψ πβλιχο εν υν σηοω
µεδι〈τιχο χον προσελιτισµο πολτιχο θυε δεβε σερ αϕενο εν αχτοσ χοµο εστοσ (ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 18/12/2006 ΕΞΠ. 06−1078). Σιν εµβαργο, νο χοµπρενδεµοσ εν θυ µεδιδα ταλεσ
σιτυαχιονεσ πυεδεν σερ χοντραριασ αλ ορδεν πβλιχο.
10. Ελ δερεχηο α ϖερ ελ εξπεδιεντε
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Σεγν λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, λα νεγατιϖα πορ παρτε δε λα Σεχρεταρα δε υν τριβυναλ
δε περµιτιρ ελ δερεχηο α ϖερ ελ εξπεδιεντε, νο εσ προπιαµεντε υνα δεχισι⌠ν ϕυδιχιαλ,
µ〈σ βιεν σε τρατα δε υνα ϖα δε ηεχηο δε χαρ〈χτερ αδµινιστρατιϖο ρελαχιοναδα χον
λοσ δεβερεσ δε λοσ φυνχιοναριοσ πβλιχοσ θυε λαβοραν εν ελ τριβυναλ, πορ λο θυε ελ
αφεχταδο πυεδε φορµυλαρ λα θυεϕα χορρεσπονδιεντε αντε ελ Σεχρεταριο ο αντε ελ ϑυεζ
χορρεσπονδιεντε (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 25/03/2002 ΕΞΠ. Ν° 02−0150).
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Αρτ. 4.− Ιµπυλσο δελ προχεδιµιεντο
Αρ!χυλο 4. Ελ ϑυεζ ο ϑυεζα εσ ελ ρεχτορ δελ προχεσο ψ δεβε ιµπυλσαρλο δε ο#χιο ο α πε∀χι⌠ν
δε παρτε, ηαστα συ χονχλυσι⌠ν.
Ελ ϑυεζ Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖο εστ〈 ινϖεσ∀δο δε λασ µ〈σ αµπλιασ ποτεσταδεσ χαυτε−
λαρεσ. Α ταλεσ εφεχτοσ ποδρ〈 διχταρ, αν δε ο#χιο, λασ µεδιδασ πρεϖεν∀ϖασ θυε ρεσυλτεν
αδεχυαδασ α λα σιτυαχι⌠ν φ〈χ∀χα χονχρετα, ιµπονιενδο ⌠ρδενεσ δε ηαχερ ο νο ηαχερ α λοσ
παρ∀χυλαρεσ, ασ χοµο α λοσ ⌠ργανοσ ψ εντεσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα, σεγν ελ χασο
χονχρετο, εν προτεχχι⌠ν ψ χον∀νυιδαδ σοβρε λα πρεσταχι⌠ν δε λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ ψ εν
συ χονεχτα αχ∀ϖιδαδ αδµινιστρα∀ϖα.
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1. Ιµπυλσο δε οχιο
Ελ δεβερ δε ιµπυλσο δε ο!χιο δελ προχεσο ιµπλιχα ρεµοϖερ εξ οφ!χιο λοσ οβστ〈χυλοσ
θυε ιµπιδαν συ προσεχυχι⌠ν; προϖενγαν στοσ, δε αχτυαχιονεσ δε λασ παρτεσ ο δε
τερχεροσ, ο βιεν δε λα αχχι⌠ν υ οµισι⌠ν ιµπυταβλε α λοσ αυξιλιαρεσ δε ϕυστιχια ψ
δεµ〈σ φυνχιοναριοσ ϕυδιχιαλεσ. Εσε ποδερ δε ρεµοχι⌠ν ο χορρεχχι⌠ν δε λοσ
οβστ〈χυλοσ ινηιβιδορεσ δε λα χοντινυαχι⌠ν δελ προχεσο, δεβε ηαχερλα ελ ϕυζγαδορ
εµπλεανδο λοσ ποδερεσ ϕυρισδιχχιοναλεσ, δε ορδεν ψ δισχιπλινα θυε λε χον!ερε ελ
ορδεναµιεντο ϕυρδιχο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/10/2003 ΕΞΠ. Ν° 02−2697). Ελ δεβερ δε ιµπυλσο
ιµπιδε λα χονχεπχι⌠ν δε λα !γυρα δελ ϕυζγαδορ χοµο υν µερο εσπεχταδορ αντε υν
δεβατε (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/06/2001 ΕΞΠ. 01−0892).
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Λα ινφραχχι⌠ν δελ δεβερ δε ιµπυλσο δε ο!χιο πυεδε χονστιτυιρ υνα ινφραχχι⌠ν δελ
δερεχηο α υν προχεσο δεβιδο, εντενδιδο στε χοµο αθυλ προχεσο θυε ρενα λασ
γαραντασ ινδισπενσαβλεσ παρα θυε εξιστα υνα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
22/06/2001 ΕΞΠ. 01−0892).
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Σι ελ Τριβυναλ δε λα χαυσα αδµιτι⌠ λα πρυεβα δε ινφορµεσ προµοϖιδα πορ ελ
δεµανδαντε ψ σι ϖιστο θυε, χονχλυιδο ελ λαπσο προβατοριο, νο σε ηαβα χυµπλιδο λο
σολιχιταδο πορ ελ ⌠ργανο ϕυρισδιχχιοναλ, χορρεσπονδα αλ ϕυεζ ηαχερ χυµπλιρ λο
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ορδεναδο, παρα θυε νο θυεδαρα ιλυσοριο ελ µανδατο εµιτιδο µεδιαντε ελ αυτο
χυεστιοναδο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/06/2001 ΕΞΠ. 01−0892). Σιν εµβαργο, λα Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα ηα δεχλαραδο θυε λα εϖαχυαχι⌠ν δε υνα πρυεβα δε ινφορµεσ, υνα
ϖεζ ϖενχιδο ελ λαπσο, ρεσυλτα χοντραριο αλ δεβιδο προχεσο (αρτχυλο 49 δε λα
Χονστιτυχι⌠ν), πορ ϖιολενταρ ελ πρινχιπιο δε ιγυαλδαδ εντρε λασ παρτεσ (αρτχυλο 15
ΧΠΧ), δαδο θυε εσα ορδεν παρα εϖαχυαρ φυερα δελ λαπσο δισπυεστο εξ λεγε, νο
ρεσπονδα α υνο δε λοσ πρεσυπυεστοσ εσταβλεχιδοσ εν ελ αρτχυλο 202 ΧΠΧ, νι σε
συστενταβα εν ελ πρινχιπιο ινθυισιτιϖο θυε χονσαγρα ελ αρτχυλο 401 ειυσδεµ (ΣΠΑ−
ΤΣϑ 23/01/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0499)
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Αν χυανδο λα λεψ νο λο εσταβλεχε εξπρεσαµεντε, εσ απλιχαβλε λο δισπυεστο εν ελ
αρτχυλο 14 ΧΠΧ, σεγν ελ χυαλ χυανδο εστ παραλιζαδα, ελ ϑυεζ δεβε !ϕαρ υν
τρµινο παρα συ ρεανυδαχι⌠ν θυε νο ποδρ〈 σερ µενορ δε διεζ δασ δεσπυσ δε
νοτι!χαδασ λασ παρτεσ ο συσ αποδεραδοσ. Λα φαλτα δε νοτι!χαχι⌠ν δε λασ παρτεσ δε
λα ρεανυδαχι⌠ν δε λα χαυσα ρεθυιερε δε λα νοτι!χαχι⌠ν α λασ παρτεσ. Συ οµισι⌠ν
χονστιτυψε υνα ινφραχχι⌠ν δελ δερεχηο α λα δεφενσα ψ αλ δεβιδο προχεσο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
14/04/2004 ΕΞΠ. ΝΟ. 03−0263; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 12/07/2005 ΕΞΠ. 00−2282). Αντεσ δελ αυτο δε
αδµισι⌠ν, νο πυεδε χονσιδεραρσε λα ποσιβιλιδαδ δε θυε σε παραλιχε ελ χυρσο δε λα
χαυσα, πυεσ πρεχισαµεντε λα αδµισι⌠ν λε δα χυρσο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/11/2009 ΕΞΠ. 08−1463)

2. Ποδερεσ ινθυισιτιϖοσ
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Λα χαλι!χαχι⌠ν δε υν προχεσο χοµο δε χαρ〈χτερ ινθυισιτιϖο ο δισποσιτιϖο δεπενδε
δε σι λα δετερµιναχι⌠ν δελ αλχανχε δελ δεβατε χορρεσπονδε εξχλυσιϖαµεντε α λασ
παρτεσ, ο σι ελ ϕυεζ τιενε λα φαχυλταδ δε ινϖεστιγαρ πορ σ µισµο λα ϖερδαδ.60 Μιεντρασ
θυε ελ πρινχιπιο δισποσιτιϖο εσ εξπρεσι⌠ν δε λα αυτονοµα πριϖαδα ψ δε λα λιβρε
δισποσιχι⌠ν δε λασ παρτεσ δελ οβϕετο δε λα χοντροϖερσια,61 ελ πρινχιπιο ινθυισιτιϖο
απαρεχε χυανδο σε πλαντεα υν ιντερσ δε ορδεν πβλιχο, θυε εξχεδε α λασ παρτεσ. Εν
λα δοχτρινα εσ χοντροϖερτιδο σι ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο σε ενχυεντρα ρεγιδο
πορ ελ πρινχιπιο ινθυισιτιϖο62 ο δισποσιτιϖο63 ο σι σε τρατα δε υν σιστεµα δισποσιτιϖο
χον φαχυλταδεσ ινθυισιτιϖασ εξχεπχιοναλεσ.64 Εϕεµπλο δε λα διϖερσιδαδ δε χριτεριοσ,
λο ενχοντραµοσ εν χυαντο α λα χαργα δε λα παρτε δε αλεγαρ συσ ραζονεσ δε ηεχηο ψ
δε δερεχηο ψ α λα συϕεχι⌠ν δελ ϕυεζ α ταλεσ αργυµεντοσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ.
60 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο Ι. π〈γ.183
61 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο Ι. π〈γ. 184
62 Αραυϕο ϑυ〈ρεζ,Πρινχιπιοσ Γενεραλεσ δελ ∆ερεχηο Προχεσαλ Αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 373; Ηερν〈νδεζ−Μενδιβλε,
Ελ Προχεσο Αδµινιστρατιϖο πορ Αυδιενχιασ, π〈γ. 180
63 Λεαλ Ωιληελµ, Τεορα δελ Προχεδιµιεντο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 3
64 Συβερο Μυϕιχα, Λοσ µοτιϖοσ δε Ιµπυγναχι⌠ν ψ λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 195
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119). Εϕεµπλο δε λοσ ποδερεσ ινθυισιτιϖοσ δελ ϕυεζ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, εσ
ελ χασο δελ αρτ. 96 δε λα ϖιγεντε ΛΟΤΣϑ δε 2010 σεγν ελ χυαλ, ελ δεσιστιµιεντο δε
λα απελαχι⌠ν ο λα περενχι⌠ν δε λα ινστανχια δεϕαν !ρµε λα σεντενχια απελαδα ο λα
αχτυαχι⌠ν οβϕετο δε λα δεµανδα, σαλϖο θυε λεσιονεν νορµασ δε ορδεν πβλιχο
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1195)
Λα ΛΟϑΧΑ ηα ρεσυελτο λα χοντροϖερσια πλαντεαδα, α φαϖορ δε υν σιστεµα χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο χον αµπλιοσ ποδερεσ ινθυισιτιϖοσ, χοµο σε δεσπρενδε δε λο
δισπυεστο εν λοσ αρτσ. 39 ψ 69. Αδεµ〈σ, τοµαρεµοσ χοµο πυντο δε παρτιδα δε
νυεστρο αν〈λισισ θυε, αν χυανδο λα λεψ ψ λα ϕυρισπρυδενχια ϖενεζολανασ ηαν
ατριβυιδο α λοσ ϕυεχεσ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖοσ λα χοµπετενχια παρα χονοχερ δε
χοντροϖερσιασ θυε δεριϖαν δε ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ δε δερεχηο πριϖαδο (ϖασε αλ
ρεσπεχτο, ν.µ. 181), σιν εµβαργο, λα ΛΟϑΧΑ οφρεχε ηερραµιεντασ συ!χιεντεσ παρα
ρεσερϖαρ συ χονοχιµιεντο α µατεριασ δε δερεχηο πβλιχο ψ εξχλυιρ αθυελλασ δε
δερεχηο πριϖαδο (ϖασε ν.µ. 1264)
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3. Ινϖεστιγαχι⌠ν δε οχιο
Ελ αρτ. 69 δισπονε θυε ελ τριβυναλ ποδρ〈 δε ο!χιο ο α ινστανχια δε παρτε, ρεαλιζαρ
λασ αχτυαχιονεσ θυε εστιµε προχεδεντεσ παρα χονσταταρ λα σιτυαχι⌠ν δενυνχιαδα.
Εν νυεστρο χριτεριο, α διφερενχια δελ ϕυιχιο χιϖιλ, ελ προχεσο χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο σε ενχυεντρα ρεγιδο πορ ελ πρινχιπιο ινθυισιτιϖο, σοβρε τοδο εν
χυαντο α λοσ ποδερεσ δε ινϖεστιγαχι⌠ν δε ο!χιο δε λοσ ηεχηοσ ρελεϖαντεσ παρα λα
δεχισι⌠ν δελ ασυντο. Λα ΛΟϑΧΑ οφρεχε αλ ϕυεζ λα φαχυλταδ δε δεχιδιρ σι ρεσυλτα ο νο
νεχεσαριο ρεαλιζαρ υνα ινϖεστιγαχι⌠ν δε ο!χιο, περο ταµβιν πυεδε δεχιδιρ εν θυ
οπορτυνιδαδ ψ α τραϖσ δε χυ〈λεσ µεδιοσ εσ ιδ⌠νεα συ ρεαλιζαχι⌠ν (ϖασε ελ αρτ. 39).
Ελλο δεριϖα δελ πρινχιπιο δε λεγαλιδαδ θυε ριγε λα αχτυαχι⌠ν δε λα Αδµινιστραχι⌠ν
Πβλιχα, σοµετιδα αλ χοντρολ ϕυδιχιαλ, ασ χοµο δελ πρινχιπιο δε λα τυτελα ϕυδιχιαλ
εφεχτιϖα. Ελ πρινχιπιο δε ινϖεστιγαχι⌠ν δε ο!χιο νο αφεχτα λα φαχυλταδ δε δισποσιχι⌠ν
θυε χορρεσπονδα α λασ παρτεσ σοβρε ελ οβϕετο δε λα χοντροϖερσια (ϖασε ελ ν.µ. 152).
Αδεµ〈σ, λα εσπεχιαλ ιντερϖενχι⌠ν δελ ϕυεζ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο εν ελ
προχεσο, εσ εξπρεσι⌠ν δε λα φυνχι⌠ν δελ ϕυεζ δε ιµπεδιρ θυε λασ παρτεσ συφραν λασ
χονσεχυενχιασ περϕυδιχιαλεσ δε λοσ ερρορεσ δε συσ ρεπρεσενταντεσ λεγαλεσ.
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4. Αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα
Λα δεχισι⌠ν αχερχα δε λα αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα, σεγν ελ αρτχυλο 341 ΧΠΧ, εσ
υνα µανιφεσταχι⌠ν δελ ποδερ δε ιµπυλσο δε ο!χιο θυε σε λε ατριβυψε αλ ϑυεζ, εν
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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ϖιρτυδ δελ χυαλ ελ ϑυεζ πυεδε εξαµιναρ δε οχιο σι λα δεµανδα ρεσυλτα χοντραρια ο
νο αλ ορδεν πβλιχο ο α λασ βυενασ χοστυµβρεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/11/2009 ΕΞΠ. 08−1463).
Μιεντρασ θυε εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ελ ϕυεζ οστεντα λασ µ〈σ αµπλιασ
φαχυλταδεσ (ϖασε αρτ. 35)
5. Χαλιχαχι⌠ν δε λα αχχι⌠ν
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Ελ αρτχυλο 186 δελ Χ⌠διγο Οργ〈νιχο Τριβυταριο δερογαδο, ρεχογιδο παρχιαλµεντε
πορ ελ αρτχυλο 260 δελ Χ⌠διγο Οργ〈νιχο Τριβυταριο ϖιγεντε, εσταβλεχα θυε ελ ερρορ
εν λα χαλιχαχι⌠ν δελ ρεχυρσο πορ ελ ρεχυρρεντε, νο σερα οβστ〈χυλο παρα λα
συστανχιαχι⌠ν δελ ρεχυρσο χοντενχιοσο τριβυταριο, σιεµπρε θυε δελ εσχριτο ψ δε λασ
αχτασ προχεσαλεσ σε δεδυϕερα συ ϖερδαδερο χαρ〈χτερ, εσ δεχιρ, θυε ελ ϕυεζ θυε χονοχα
δελ ρεχυρσο ποδα χαλιχαρλο, εν δετερµιναδασ χιρχυνστανχιασ. Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ
ηα σε〉αλαδο θυε ελ ϕυεζ δε λο χοντενχιοσο τριβυταριο δεβε αναλιζαρ λα χαλιχαχι⌠ν δε
λα αχχι⌠ν δε αµπαρο προπυεστα ψ προχεδερ χοµο ρεχυρσο χοντενχιοσο τριβυταριο
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 04/07/2002 ΕΞΠ. Ν≡: 01−1621). Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ταµβιν ηα δεχλαραδο
θυε, πορ απλιχαχι⌠ν δελ πρινχιπιο ιυρα νοϖιτ χυρια, ελ ϑυεζ δελ αµπαρο πυεδε
χαµβιαρ λα χαλιχαχι⌠ν ϕυρδιχα δε λοσ ηεχηοσ θυε ηιζο ελ αχχιοναντε, ψ ρεσταυραρ λα
σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα θυε σε αλεγα φυε λεσιοναδα παρτιενδο δε πρεµισασ ϕυρδιχασ
διφερεντεσ α λασ σε〉αλαδασ εν ελ αµπαρο. Εστο σιγνιχα θυε αντε πετιχιονεσ δε
νυλιδαδεσ, ελ ϑυεζ δελ αµπαρο πυεδε αχυδιρ α οτρα γυρα ϕυρδιχα παρα ρεσταυραρ λα
σιτυαχι⌠ν ϖιολαδα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/02/2000 ΕΞΠ. Ν° 00−0010). Εϕεµπλο δε ελλο, εσ λα
δεχισι⌠ν δε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, εν λα χυαλ ρεσολϖι⌠ ρεχονδυχιρ λα πρετενσι⌠ν
ιντερπυεστα πορ λα Ασοχιαχι⌠ν δε Υσυαριοσ δε Σερϖιχιοσ Ελχτριχοσ δε ςενεζυελα δε
υνα δεµανδα πορ ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ ψ διφυσοσ α υνα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ πορ ραζονεσ
δε ινχονστιτυχιοναλιδαδ ιντερπυεστα χονϕυνταµεντε χον µεδιδα χαυτελαρ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
01/04/2008 ΕΞΠ. Ν° 08−0104), ο λα χορρεχχι⌠ν δε λα χαλιχαχι⌠ν δε λα αχχι⌠ν χοµο υν
αµπαρο βαϕο λα µοδαλιδαδ δε ηαβεασ χορπυσ, χυανδο λο προχεδεντε ερα λα αχχι⌠ν δε
αµπαρο χονστιτυχιοναλ χοντρα λα αχχι⌠ν υ οµισι⌠ν δε υν ⌠ργανο ϕυρισδιχχιοναλ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/07/2005 ΕΞΠ. Ν° 05−0154). Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα ορδεναδο λα
ρεποσιχι⌠ν δε υν προχεδιµιεντο δε ιντιµαχι⌠ν αλ εσταδο εν θυε εστα σεα αδµιτιδα
πορ ελ προχεδιµιεντο ορδιναριο, πορ χονσιδεραρ θυε ελ µισµο νο εσ απλιχαβλε α λοσ
προχεσοσ χοντενχιοσοσ αδµινιστρατιϖοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 28/11/2001 ΕΞΠ. 15500 ΧΑΣΟ: ςΤς; ϑΣ−
ΧΠΧΑ 08/07/2009 ΕΞΠ. ΑΠ42−Γ−2009−000043). Εν εφεχτο, εστιµαµοσ θυε λα χαλιχαχι⌠ν
ϕυρδιχα δελ αχχιοναντε αχερχα δε λα νατυραλεζα δε λα αχχι⌠ν νο πυεδε σερ ϖινχυλαντε
παρα ελ ϕυεζ, σινο θυε αλ µισµο λε χορρεσπονδε εσταβλεχερ λα ϖερδαδερα νατυραλεζα
ϕυρδιχα δε λα πρετενσι⌠ν (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 206). Σιν εµβαργο, δεβε τενερσε
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εν χονσιδεραχι⌠ν θυε ταλ φαχυλταδ νο συστιτυψε ελ δερεχηο δε λασ παρτεσ δε δισπονερ
δελ οβϕετο δε λα χοντροϖερσια, πορ λο θυε ελ ϕυεζ δεβε προχυραρ ελ υσο δε συσ
φαχυλταδεσ δε ασεσοραµιεντο ψ χονσυλτα, εν λυγαρ δε προχεδερ υνιλατεραλµεντε
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 135)
6. Τηεµα δεχιδενδυµ
Ρεσυλτα χοντροϖερτιδο, ηαστα θυ πυντο σε ενχυεντρα ελ ϕυεζ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο συϕετο αλ δεβερ δε ατενερσε α λο αλεγαδο ψ προβαδο εν αυτοσ, σιν
ποδερ σαχαρ ελεµεντοσ δε χονϖιχχι⌠ν φυερα δε στοσ νι συπλιρ εξχεπχιονεσ ο
αργυµεντοσ δε ηεχηο νο αλεγαδοσ νι προβαδοσ, εσταβλεχιδο εν ελ αρτχυλο 12 δελ
ΧΠΧ. Ελ φαχτορ δετερµιναντε λο χονστιτυψε λα νοχι⌠ν δε ορδεν πβλιχο (ΧΠΧΑ
06/12/1982),65 απλιχαβλε ταντο α λοσ αργυµεντοσ εν λοσ χυαλεσ σε φυνδα λα πρετενσι⌠ν,
χοµο εν χυαντο αλ χοντενιδο δε λα πρετενσι⌠ν δεδυχιδα. Ελ φυνδαµεντο νορµατιϖο
δε ταλ φαχυλταδ σε ενχοντραβα πρεϖιστο εν ελ αρτχυλο 87 δε λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ,
ρεεδιταδο εν ελ αρτχυλο 96 δε λα ϖιγεντε ΛΟΤΣϑ δε 2010, σεγν ελ χυαλ, ελ
δεσιστιµιεντο δε λα απελαχι⌠ν ο λα περενχι⌠ν δε λα ινστανχια δεϕαν !ρµε λα
σεντενχια απελαδα ο ελ αχτο ρεχυρριδο, σαλϖο θυε στοσ ϖιολεν νορµασ δε ορδεν
πβλιχο. Λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004 εσταβλεχα εν ελ νυµεραλ 52 δελ αρτχυλο 5
θυε, χυανδο µεδιε υν ρεχυρσο ποπυλαρ δε ινχονστιτυχιοναλιδαδ, νο πριϖαρ〈 ελ
πρινχιπιο δισποσιτιϖο, πυδιενδο λα Σαλα συπλιρ, δε ο!χιο, λασ δε!χιενχιασ ο τχνιχασ
δελ ρεχυρρεντε σοβρε λασ δισποσιχιονεσ εξπρεσαµεντε δενυνχιαδασ πορ στε, πορ
τραταρσε δε υν ασυντο δε ορδεν πβλιχο. Ταλ δισποσιχι⌠ν χορρεσπονδε αλ αρτχυλο
32 δε λα ϖιγεντε ΛΟΤΣϑ δε 2010.
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Χοµο ϖιχιοσ δε ορδεν πβλιχο σε χονσιδεραν λοσ ϖιχιοσ δε νυλιδαδ αβσολυτα,
εσταβλεχιδοσ εν ελ αρτχυλο 19 δε λα ΛΟΠΑ (ΧΠΧΑ 10/12/1987).66 Εν αλγυνασ
οπορτυνιδαδεσ, λοσ τριβυναλεσ ηαν χονσιδεραδο αδµισιβλε λα ποσιβιλιδαδ δε
προνυνχιαρσε σοβρε λα νυλιδαδ δε νορµασ θυε νο ηυβιεραν σιδο αλεγαδασ πορ ελ
ρεχυρρεντε, σοβρε τοδο σι σε τρατα δε χυεστιονεσ δε ορδεν πβλιχο (ΠΛΕΝΟ−ΧΣϑ
16/12/1981).67 Λα πρεσυντα ινφραχχι⌠ν δελ δερεχηο α λα λιβερταδ περσοναλ, δερεχηο
φυνδαµενταλ ε ιρρενυνχιαβλε, εσ µατερια δε ορδεν πβλιχο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 27/02/2003 ΕΞΠ.
Ν≡: 02−1222). Λα ινφραχχι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ αλ δεβιδο προχεσο ψ α λα
λιβερταδ περσοναλ, πορ χυαντο, δε αχυερδο χον λοσ αρτχυλοσ 14 ψ 233 δελ Χ⌠διγο
Οργ〈νιχο Προχεσαλ Πεναλ, ηα δεβιδο σερ νοτι!χαδα δε λα ρεανυδαχι⌠ν δε λα χαυσα
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65 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ.935
66 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 937
67 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 935
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θυε σε σεγυα εν συ χοντρα, παρα θυε ιντερπυσιερα, αντε ελ α θυο πεναλ, λοσ αλεγατοσ
δε δεφενσα θυε χονσιδεραβα περτινεντεσ, εσ υνα ινφραχχι⌠ν δε ορδεν πβλιχο θυε ελ
ϕυεζ δεβε δεχλαραρ δε οχιο, ινχλυσο εν υνα αχχι⌠ν ιναδµισιβλε (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 14/04/2004
ΕΞΠ. 03−0263). Λασ νορµασ θυε ριγεν ελ εϕερχιχιο δε πριϖιλεγιοσ ψ πρερρογατιϖασ θυε
σε λε οτοργαν α λοσ εντεσ τερριτοριαλεσ θυε χονφορµαν ελ Ποδερ Πβλιχο τιενεν
χαρ〈χτερ δε νορµασ δε ορδεν πβλιχο πρεχισαµεντε πορ λα φυνχι⌠ν σοχιαλ θυε
χυµπλεν δεντρο δελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο ϖενεζολανο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 28/05/2001 ΕΞΠ. 01−
0590)

7. Προµοχι⌠ν δε µεδιοσ αλτερνατιϖοσ
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Λα προµοχι⌠ν δε µεδιοσ αλτερνατιϖοσ παρα λα σολυχι⌠ν δε χον!ιχτοσ χονστιτυψε υνα
φαχυλταδ δεριϖαδα δε λοσ ποδερεσ ινθυισιτιϖοσ δελ ϕυεζ. ∆ε αχυερδο χον ελ αρτχυλο
257 δελ ΧΠΧ, εν χυαλθυιερ εσταδο ψ γραδο δε λα χαυσα, αντεσ δε λα σεντενχια, ελ ϑυεζ
ποδρ〈 εξχιταρ α λασ παρτεσ α λα χονχιλιαχι⌠ν, ταντο σοβρε λο πρινχιπαλ χοµο σοβρε
αλγυνα ινχιδενχια, αυνθυε στα σεα δε προχεδιµιεντο, εξπονινδολεσ λασ ραζονεσ
δε χονϖενιενχια. Λα φαχυλταδ δελ ϕυεζ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε προµοχι⌠ν
δε µεδιοσ αλτερνατιϖοσ παρα λα σολυχι⌠ν δε χον!ιχτοσ ρεσυλτα ρειτεραδα πορ ελ αρτ. 71
ΛΟϑΧΑ, σεγν ελ χυαλ, εν λα οπορτυνιδαδ δε λα αυδιενχια οραλ, ελ τριβυναλ οιρ〈 α λοσ
ασιστεντεσ ψ προπιχιαρ〈 λα χονχιλιαχι⌠ν. Ταλ φαχυλταδ ταµβιν σε ενχυεντρα
εσταβλεχιδα εν ελ αρτχυλο 104 δε λα Λεψ δελ Εστατυτο δε λα Φυνχι⌠ν Πβλιχα, σεγν
ελ χυαλ, εν λα αυδιενχια πρελιµιναρ ελ ϕυεζ ο ϕυεζα δεβερ〈 λλαµαρ α λασ παρτεσ α
χονχιλιαχι⌠ν, πονδερανδο χον λα µαψορ οβϕετιϖιδαδ λα σιτυαχι⌠ν προχεσαλ δε χαδα
υνα δε ελλασ (ϖασε αλ ρεσπεχτο ελ αρτ. 6)
8. Ποδερεσ χαυτελαρεσ
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Λα ρευνι⌠ν εν υν σολο αρτχυλο δε δοσ µατεριασ διστιντασ, α σαβερ, ελ ιµπυσο δε
οχιο ψ λοσ ποδερεσ χαυτελαρεσ δελ ϕυεζ εσ υν δεφεχτο δε τχνιχα λεγισλατιϖα. Συ
ϕυστιχαχι⌠ν πυεδε ρεσιδιρ εν λα ιντενχι⌠ν δελ λεγισλαδορ δε ρεφορζαρ λα ιδεα δε λοσ
ποδερεσ ινθυισιτιϖοσ δελ ϕυεζ, εσπεχιαλµεντε, εν χυαντο αλ ασεγυραµιεντο δε λα
εχαχια δελ φαλλο, α τραϖσ δε λασ µεδιδασ χαυτελαρεσ. Ελ τεµα σερ〈 δεσαρρολλαδο
βαϕο ελ ν.µ. 1922; ϖασε ταµβιν, ελ αρτ. 30)
9. Πρυεβασ
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Ελ αρτχυλο 401 δελ ΧΠΧ χονσαγρα υνα δε λασ µανιφεσταχιονεσ δελ πρινχιπιο
ινθυισιτιϖο, ψα θυε φαχυλτα αλ ϕυεζ δε µριτο παρα ορδεναρ, δισχρεχιοναλµεντε, λα
εϖαχυαχι⌠ν δε υνα ο ϖαριασ πρυεβασ θυε χονσιδερε νεχεσαριασ παρα λα ρεσολυχι⌠ν δελ
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ασυντο δεβατιδο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 30/06/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2000−0962). Αδιχιοναλµεντε, ελ ϕυεζ
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο τιενε ατριβυιδοσ υνοσ ποδερεσ ινθυισιτιϖοσ θυε λε
περµιτεν χιερτα λιβερταδ δε αχτυαχι⌠ν εν προ δε λα βσθυεδα δε λα ϖερδαδ, θυε εσ εν
δενιτιϖα λα ναλιδαδ θυε περσιγυε τοδο προχεσο ϕυδιχιαλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 15/11/2005 ΕΞΠ. Ν°
2003−0408). Μιεντρασ θυε ελ αρτ. 514 δελ ΧΠΧ χοντιενε λιµιταχιονεσ ιµπορταντεσ δε
λασ φαχυλταδεσ ινθυισιτιϖασ δελ ϕυεζ, χον ρεσπεχτο α λα οπορτυνιδαδ ψ αλ χοντενιδο,
λα ΛΟϑΧΑ οφρεχε αλ ϕυεζ λα φαχυλταδ δε δεχιδιρ σι ρεσυλτα ο νο νεχεσαριο ρεαλιζαρ υνα
ινϖεστιγαχι⌠ν δε οχιο, περο ταµβιν πυεδε δεχιδιρ εν θυ οπορτυνιδαδ ψ α τραϖσ
δε χυ〈λεσ µεδιοσ εσ ιδ⌠νεα συ ρεαλιζαχι⌠ν (ϖασε ελ ν.µ. 1178).
Λα παρτε ρεχυρρεντε τιενε οβλιγαχι⌠ν δε ρατιχαρ λασ τεστιµονιαλεσ προµοϖιδασ
χονϕυνταµεντε χον ελ ρεχυρσο χοντενχιοσο τριβυταριο, µεδιαντε λα δεβιδα προµοχι⌠ν
εν ελ λαπσο προβατοριο, χαργα θυε νο πυεδε σερ συπλιδα δε οχιο πορ ελ ϕυεζ σινο δε
λασ παρτεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 22/07/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 1994−11043)
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10. Εφεχτοσ δελ φαλλο
Εν χυαντο α λοσ εφεχτοσ δελ φαλλο, λοσ ϕυεχεσ δε λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο
δισπονεν δε λοσ µ〈σ αµπλιοσ ποδερεσ παρα σολϖενταρ λασ σιτυαχιονεσ ϕυρδιχασ
ινφρινγιδασ πορ λα αχχι⌠ν δελ Ποδερ Πβλιχο. Λοσ αρτσ. 119 ψ 131 δε λα δερογαδα
ΛΟΧΣϑ εσταβλεχαν λα φαχυλταδ δελ ϕυεζ δε δετερµιναρ λοσ εφεχτοσ δε λα δεχισι⌠ν εν
ελ τιεµπο. Ταλ δισποσιχι⌠ν φυε ρεεδιταδα εν ελ αρτ. 21 π〈ρραφο 18 δε λα ταµβιν
δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004. Αν χυανδο λα ΛΟϑΧΑ οµιτι⌠ τοδα ρεφερενχια αλ ρεσπεχτο,
λα ϖιγεντε ΛΟΤΣϑ δε 2010 αλυδε α ταλ φαχυλταδ εν συ αρτ. 126. Σε ηα σε〉αλαδο θυε ελ
ϕυεζ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο τιενε λα φαχυλταδ δισχρεχιοναλ δε δετερµιναρ λοσ
εφεχτοσ δελ φαλλο εν ελ τιεµπο.68 Νο χοµπαρτιµοσ εστα ποσιχι⌠ν. Χοµο ϖερεµοσ
µ〈σ αδελαντε, λα δεχισι⌠ν δεβε βασαρσε εν λα πονδεραχι⌠ν εντρε ϖαλορεσ χοµο λα
σεγυριδαδ ϕυρδιχα ψ ελ ρεσταβλεχιµιεντο δε λα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα ινφρινγιδα.
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Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο θυε, νο χονστιτυψε υν ϖιχιο δε υλτραπετιτα δεϕαρ
σιν εφεχτο ελ αχτο αδµινιστρατιϖο, χυανδο ελ πετιτυµ δελ αχχιοναντε σε χιρχυνσχριβι⌠
α θυε λε φυερα περµιτιδα συ παρτιχιπαχι⌠ν εν λοσ ϑυεγοσ Ναχιοναλεσ ϑυϖενιλεσ. Α
ϕυιχιο δε λα Σαλα, ελ πετιτυµ πυεδε σερ οβϕετο δε ιντερπρεταχι⌠ν εξτενσιϖα σι εσ
νεχεσαριο παρα ρεσταβλεχερ λα χονστιτυχιοναλιδαδ δε λα σιτυαχι⌠ν εν χυεστι⌠ν ο,
ινχλυσο, πυεδε ελ ϑυεζ χονστιτυχιοναλ δετερµιναρ δε οχιο, εν εϕερχιχιο δε συσ
ποδερεσ ινθυισιτιϖοσ, λα µεϕορ µανερα δε ρεσταβλεχερ λα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα ινφρινγιδα
αλ αχχιοναντε σιν θυε στε ηαψα ρεαλιζαδο πεδιµεντο εξπρεσο αλ ρεσπεχτο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
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Πορ ρεγλα γενεραλ, λοσ εφεχτοσ δε λα νυλιδαδ δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο εσ εσταβλεχιδο
ηαχια ελ πασαδο, ο εξ τυνχ, χοµο σι νυνχα ηυβιερα σιδο διχταδο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 11/08/2010
ΕΞΠ. Ν° 04−2913). Ελλο εσ χονσεχυενχια δελ πρινχιπιο δε ρεσταβλεχιµιεντο δε λα
σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα ινφρινγιδα (ϖασε αλ ρεσπεχτο, 1455)
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Λα τεσισ δοχτριναρια, θυε διστινγυα εντρε ϖιχιοσ δε νυλιδαδ αβσολυτα ψ δε
ανυλαβιλιδαδ,69 σε βασαβα εν υνα !χχι⌠ν δεριϖαδα δε λα τεορα δε λασ νυλιδαδεσ
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1642), αχτυαλµεντε συπεραδα70 (σοβρε λα ρελαχι⌠ν εντρε λα
χοντραριεδαδ α δερεχηο ψ λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ, ϖασε ν.µ. 1810). Εν ρεαλιδαδ,
λα !ϕαχι⌠ν δε λοσ εφεχτοσ δελ φαλλο ανυλατοριο, ηαχια ελ φυτυρο ο εξ νυνχ, δεβε σερ
εξχεπχιοναλ, εν λοσ χασοσ ϕυστι!χαδοσ πορ ελ πρινχιπιο δε σεγυριδαδ ϕυρδιχα.
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Ταλ εσ ελ χασο δε λα δεχλαρατορια δε νυλιδαδ δε υνα Ορδενανζα σοβρε Πενσιονεσ ψ
ϑυβιλαχιονεσ. Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ αδϖιρτι⌠ θυε εν ελ συπυεστο δε !ϕαρσε λοσ εφεχτοσ
δελ φαλλο ηαχια ελ πασαδο, αλγυνοσ φυνχιοναριοσ πβλιχοσ θυε ψα ηυβιεσεν οβτενιδο ελ
βενε!χιο δε ϕυβιλαχι⌠ν ο πενσι⌠ν, δε χονφορµιδαδ χον λο δισπυεστο εν λα Λεψ λοχαλ
ιµπυγναδα, σε ϖεραν εν λα οβλιγαχι⌠ν δε ρεινχορποραρσε χοµο περσοναλ αχτιϖο, ασ
χοµο δε ρειντεγραρ λοσ παγοσ οβτενιδοσ πορ χονχεπτο δε ϕυβιλαχι⌠ν ο πενσι⌠ν, λο χυαλ
οχασιοναρα υνα ινσεγυριδαδ ϕυρδιχα ψ υν δεσχοντρολ πρεσυπυεσταριο σιν πρεχεδεντεσ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 03/12/2003 ΕΞΠ. Ν° 00−1693; εν ελ µισµο σεντιδο, ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 14/07/2009 ΕΞΠ. Ν°
04−0198). Εξχεπχιοναλµεντε, εν υν χασο εν θυε λα λεψ εσταδαλ φυε δεχλαραδα
ινχονστιτυχιοναλ πορ υσυρπαχι⌠ν δε λασ φυνχιονεσ δελ Ποδερ Λεγισλατιϖο Ναχιοναλ
πορ παρτε δε λοσ λεγισλαδορεσ εσταδαλεσ παρα βενε!χιαρσε α σ µισµοσ, λα Σαλα !ϕ⌠
λοσ εφεχτοσ δελ φαλλο ανυλατοριο ηαχια ελ πασαδο, δεσδε ελ µισµο µοµεντο εν θυε φυε
διχταδα λα Λεψ δε Πρεϖισι⌠ν Σοχιαλ δε λοσ ∆ιπυταδοσ δε λα Ασαµβλεα Λεγισλατιϖα δελ
Εσταδο ∆ελτα Αµαχυρο, δεχλαρανδο νυλασ τοδασ λασ ϕυβιλαχιονεσ ψ πενσιονεσ
χονχεδιδασ α λοσ ∆ιπυταδοσ δε λα Ασαµβλεα Λεγισλατιϖα δελ ρεφεριδο Εσταδο βαϕο λα
ϖιγενχια δε λα Λεψ ανυλαδα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/06/2000 ΕΞΠ. Ν°: 00−0841)
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Λοσ εφεχτοσ ηαχια ελ φυτυρο ταµβιν σον αχορδαδοσ γενεραλµεντε εν λοσ χασοσ δε
νυλιδαδεσ δε δισποσιχιονεσ τριβυταριασ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 26/07/2000 ΕΞΠ. Ν° 00−0856, Νυλιδαδ
δελ Παρ〈γραφο ∨νιχο δελ αρτχυλο 59 δελ Χ⌠διγο Οργ〈νιχο Τριβυταριο)
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Σιν εµβαργο, εν υν φαλλο δε νυλιδαδ δε υνα νορµα λοχαλ θυε χρε⌠ υν τριβυτο σιν βασε
69 Πασχερι, Λοσ Ποδερεσ δελ ϑυεζ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 341
70 Εν εστε σεντιδο, Υρδανετα, Λοσ Μοτιϖοσ δε Ιµπυγναχι⌠ν εν λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα
ςενεζολανα, π〈γ. 113
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χονστιτυχιοναλ, λο χυαλ ηαβρα δαδο λυγαρ α υν χοβρο ινδεβιδο δυραντε λα ϖιγενχια δε
λα Ορδενανζα, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ αχορδ⌠ ελ οτοργαµιεντο δε εφεχτοσ ηαχια ελ
πασαδο δελ φαλλο, δεχλαρανδο θυε θυεδα α δισχρεχι⌠ν δε λοσ χοντριβυψεντεσ θυε
φυερον αφεχταδοσ λα προποσιχι⌠ν δε λα σολιχιτυδ δελ ρειντεγρο ρεσπεχτιϖο ψ λα
χονσεχυεντε χαργα δε λα πρυεβα δε εσε παγο ινδεβιδο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 15/02/2007 ΕΞΠ. 04−
2563; εν ελ µισµο σεντιδο, εν ελ χασο δε λα νυλιδαδ δε υνα ορδενανζα θυε εσταβλεχα
υν ιµπυεστο αλ χονσυµο δε βεβιδασ αλχοη⌠λιχασ, ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/05/2006 ΕΞΠ.− 04−2503)
Εν υν ϕυιχιο δε νυλιδαδ δε υν αχτο θυε προδυϕο λα σεπαραχι⌠ν δελ χαργο δε ϕυεζ δελ
ρεχυρρεντε, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα οβσερϖ⌠ θυε εν λα οπορτυνιδαδ δε διχταρ
σεντενχια, ελ ρεχυρρεντε ηαβα αλχανζαδο λοσ σεσεντα ψ δοσ (62) α〉οσ δε εδαδ, πορ λο
θυε λα Σαλα ορδεν⌠ δε ο!χιο αχορδαρ ελ βενε!χιο δε ϕυβιλαχι⌠ν δελ ρεχυρρεντε (ΣΠΑ−
ΤΣϑ 21/04/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 1980−2857). Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα ορδεναδο λα
µοδι!χαχι⌠ν δε υνα σανχι⌠ν, χυανδο εσ ποσιβλε απλιχαρ υνα σανχι⌠ν δε µαψορ ο
µενορ εντιδαδ, µιεντρασ θυε, χυανδο σε τρατα δε εξιγιρ λα σανχι⌠ν δε δεστιτυχι⌠ν, λο
προχεδεντε σερα δεχλαραρ δε φορµα διρεχτα λα µενχιοναδα σανχι⌠ν (ΣΠΑ−ΤΣϑ
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09/08/2006 ΕΞΠ. 2001−0532)

Φιναλµεντε, δεβεµοσ ρεφεριρνοσ α λα ποσιβιλιδαδ δε εσταβλεχερ λοσ εφεχτοσ δε υν
φαλλο ανυλατοριο, εν ελ φυτυρο, εστο εσ, θυε δυραντε υν λαπσο θυε !ϕε ελ τριβυναλ ελ
αχτο ιµπυγναδο µαντιενε συσ εφεχτοσ, παρα περµιτιρ λα εντραδα εν ϖιγενχια δε υν
νυεϖο αχτο. Ταλ φυε ελ χασο δε λα σεντενχια διχταδα πορ λα εξτιντα Χορτε Συπρεµα δε
ϑυστιχια εν Πλενο, εν φεχηα 05/12/1996, µεδιαντε λα χυαλ σε δεχλαρ⌠ λα
ινχονστιτυχιοναλιδαδ δε λα Λεψ δε ∆ιϖισι⌠ν Πολτιχο−Τερριτοριαλ δελ Εσταδο
Αµαζονασ, εν λα χυαλ σε ορδεν⌠ διχταρ ψ προµυλγαρ υνα νυεϖα λεψ, εν ελ λαπσο δε 3
µεσεσ. Λα λεψ ιµπυγναδα µαντενδρα συ ϖιγενχια πορ υν περοδο δε 4 µεσεσ.71
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Εν τρµινοσ σιµιλαρεσ, λα Χορτε Χονστιτυχιοναλ δε Αυστρια τιενε ατριβυιδα
χονστιτυχιοναλµεντε (αρτ. 140 απαρτε 5) λα φαχυλταδ δε εσταβλεχερ υν λαπσο παρα θυε
λα ανυλαχι⌠ν σεα ε!χαζ ψ δεχλαραρ σι λα ρεγυλαχι⌠ν αντεριορ ρεχοβρα ο νο συ ϖιγενχια.72
Εν νυεστρο πασ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ δεχλαρ⌠ λα οµισι⌠ν δε λα Ασαµβλεα Ναχιοναλ,
πορ νο ηαβερ διχταδο λα λεψ εσπεχιαλ θυε ρεγυλε ελ Ργιµεν Πρεσταχιοναλ δε Εµπλεο
ψ, δεχλαρ⌠ λα υλτρα αχτιϖιδαδ δελ ∆εχρετο χον Ρανγο ψ Φυερζα δε Λεψ θυε Ρεγυλα ελ
Συβσιστεµα δε Παρο Φορζοσο ψ Χαπαχιταχι⌠ν Λαβοραλ (ΣΧ−ΤΣϑ 02/03/2005 ΕΞΠ. 03−1100)
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11. Χονσυλτα ψ ασεσοραµιεντο α λασ παρτεσ
71 Φυεντε: Ανυαριο δε ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ Λατινοαµεριχανο, π〈γ. 320 ψ σιγ.
72 Εσπινοζα, ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ εν Αλεµανια ψ Αυστρια, ν.µ. 318
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Υν πυντο ιντερµεδιο, εντρε λα φαχυλταδ δε δισποσιχι⌠ν δε λασ παρτεσ, χοµο εξπρεσι⌠ν
δε λα αυτονοµα πριϖαδα ψ δε λα λιβρε δισποσιχι⌠ν δε λασ παρτεσ δελ οβϕετο δε λα
χοντροϖερσια,73 πορ υνα παρτε, ψ πορ λα οτρα, ελ πρινχιπιο ινθυισιτιϖο, εν λοσ ασπεχτοσ
ρεφεριδοσ αντεριορµεντε, λο ποδεµοσ ενχοντραρ εν λοσ ποδερεσ δε χονσυλτα ψ
ασεσοραµιεντο α λασ παρτεσ. Εν λυγαρ δε ασυµιρ υνιλατεραλµεντε δεχισιονεσ θυε
αφεχταν ιντερεσεσ δε λασ παρτεσ, ελ ϕυεζ πυεδε, βιεν συγεριρ α λα παρτε λα ποσιβιλιδαδ
δε τοµαρ υνα δεχισι⌠ν εν ελ προχεσο ο βιεν χονσυλταρ α λασ παρτεσ συ ποσιχι⌠ν,
αχερχα δε υνα δεχισι⌠ν θυε ελ τριβυναλ ποδρα ασυµιρ διρεχταµεντε.
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Εϕεµπλο δελ δεβερ δε χονσυλτα λο ενχοντραµοσ εν λασ δεχισιονεσ δελ προχεδιµιεντο,
ταλεσ χοµο ελ λλαµαδο α υν αχτο χονχιλιατοριο (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 141); λα
χορρεχχι⌠ν δε ερρορεσ υ οµισιονεσ δε λα δεµανδα (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1134);
εν ελ εϕερχιχιο δε συσ φαχυλταδεσ δε ινϖεστιγαχι⌠ν δε ο!χιο, ελ ϕυεζ δεβε δαρ
οπορτυνιδαδ α λασ παρτεσ δε πρεσενταρ συσ οβσερϖαχιονεσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ελ ν.µ.
1186); λα δεχλαρατορια δε εξτινχι⌠ν δε λα ινστανχια πορ λα περενχι⌠ν (ϖασε ελ ν.µ.
1194); προλονγαρ ο δαρ πορ τερµιναδα λα αυδιενχια, σεγν ελ αρτ. 72; γαραντιζαρ θυε
λασ παρτεσ τενγαν λα οπορτυνιδαδ δε προνυνχιαρσε εν λα αυδιενχια, σοβρε τοδοσ λοσ
ασπεχτοσ θυε ελ ϕυεζ εστιµε ρελεϖαντεσ παρα λα δεχισι⌠ν δε φονδο (ϖασε ν.µ. 1300);
εν λοσ χασοσ εν θυε σεαν ινσυ!χιεντεσ λοσ αργυµεντοσ δε λα παρτε, ο α φαλτα δε
εσπεχ!χοσ ελεµεντοσ δε πρυεβα, εν λα σολιχιτυδ δε υνα µεδιδα χαυτελαρ (ϖασε
ν.µ. 2040)
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Ελ δεβερ δε ασεσοραµιεντο πυεδε ενχοντραρσε φυνδαδο εν ελ πρινχιπιο δε ϕυστιχια
σοχιαλ, εν ελ σεντιδο δε θυε ελ δερεχηο δε λασ παρτεσ νο δεβε θυεδαρ σιν προτεχχι⌠ν
δεβιδο α ερρορεσ πορ ινεξπεριενχια ο ιµπεριχια δε συσ αποδεραδοσ ϕυδιχιαλεσ. Εν
εστε ασπεχτο, ελ ρεσυλταδο πυεδε τενερ υν ιµπορταντε ιµπαχτο εν ελ αχχεσο α λα
ϕυστιχια δε δετερµιναδοσ σεχτορεσ σοχιαλεσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 44). Πορ συ
παρτε, ελ δεβερ δε χονσυλτα σε βασα εν ελ πρινχιπιο δε ϕυστιχια τρανσπαρεντε (ϖασε
ν.µ. 55) ψ εν ελ δερεχηο α λα δεφενσα. Λασ παρτεσ δεβεν τενερ λα οπορτυνιδαδ δε
προνυνχιαρσε σοβρε τοδοσ λοσ ασπεχτοσ προχεσαλεσ ρελεϖαντεσ ψ σοβρε τοδοσ λοσ
πυντοσ δε ηεχηο ψ δε δερεχηο θυε σον δετερµιναντεσ δε λα σεντενχια. Λα !ναλιδαδ
εσ εϖιταρ λασ δεχισιονεσ σορπρεσα, βασαδασ εν αργυµεντοσ θυε λασ παρτεσ νο τοµαρον
εν χυεντα (ϖασε ν.µ. 1303)
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Ελ αρτ. 33, ΙΙ ΛϑΧΑ εσπα〉ολα δισπονε θυε, σι ελ ϑυεζ ο Τριβυναλ, αλ διχταρ σεντενχια,
εστιµαρε θυε λα χυεστι⌠ν σοµετιδα α συ χονοχιµιεντο πυδιερα νο ηαβερ σιδο
73 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο Ι. π〈γ. 184
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απρεχιαδα δεβιδαµεντε πορ λασ παρτεσ, πορ εξιστιρ εν απαριενχια οτροσ µοτιϖοσ
συσχεπτιβλεσ δε φυνδαρ ελ ρεχυρσο ο λα οποσιχι⌠ν, λο σοµετερ〈 α αθυλλασ µεδιαντε
προϖιδενχια εν θυε, αδϖιρτιενδο θυε νο σε πρεϕυζγα ελ φαλλο δενιτιϖο, λοσ εξπονδρ〈
ψ χονχεδερ〈 α λοσ ιντερεσαδοσ υν πλαζο χοµν δε διεζ δασ παρα θυε φορµυλεν λασ
αλεγαχιονεσ θυε εστιµεν οπορτυνασ, χον συσπενσι⌠ν δελ πλαζο παρα προνυνχιαρ ελ
φαλλο.
Ελ δεβερ δε ασεσοραµιεντο χονστιτυψε υνα εξχεπχι⌠ν α λα προηιβιχι⌠ν δελ ϕυεζ δε
µανιφεσταρ συ οπινι⌠ν σοβρε λο πρινχιπαλ δελ πλειτο ο σοβρε λα ινχιδενχια πενδιεντε,
αντεσ δε λα σεντενχια χορρεσπονδιεντε, χοντενιδα εν λοσ αρτσ. 42 νυµ. 5 ΛΟϑΧΑ ψ 82
νυµ. 15 δελ ΧΠΧ. Λα σιτυαχι⌠ν εσ ρεσυελτα εξπρεσαµεντε πορ ελ αρτχυλο 104 δε λα
Λεψ δελ Εστατυτο δε λα Φυνχι⌠ν Πβλιχα, σεγν ελ χυαλ, εν νινγν χασο, λα
ιντερϖενχι⌠ν δελ ϕυεζ ο ϕυεζα εν εστα αυδιενχια ποδρ〈 δαρ λυγαρ α συ ινηιβιχι⌠ν ο
ρεχυσαχι⌠ν, πυεσ σε εντιενδε θυε οβρα εν προ δε υνα ϕυστιχια εξπεδιτα ψ ε!χαζ.
(ςασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1228)
Εϕεµπλο δελ δεβερ δε ασεσοραµιεντο ποδρα σερ λα συγερενχια δε ρεχονδυχχι⌠ν α λα
παρτε δεµανδαντε, αχερχα δελ τιπο δε πρετενσι⌠ν δεδυχιδα, εν ασπεχτοσ χοµπλεϕοσ,
ταλεσ χοµο λα δελιµιταχι⌠ν εντρε υνα αχχι⌠ν πορ νεγατιϖα ψ ελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ.
Περο ταµβιν εν ελ πλαντεαµιεντο δε τεµασ ρεφεριδοσ α λα αδµισιβιλιδαδ (ϖασε ν.µ.
1133) ψ αλ φονδο δε λα χοντροϖερσια, ηαστα αγοταρσε ελ δεβατε. Λα φαχυλταδ δελ ϕυεζ
δε φαχιλιταρ λα χοµπαρεχενχια ε ινφορµαρ σοβρε λοσ ασπεχτοσ ρελεϖαντεσ δε λα
χοντροϖερσια α λασ περσονασ, εντεσ, χονσεϕοσ χοµυναλεσ, χολεχτιϖοσ ο χυαλθυιερ οτρα
µανιφεσταχι⌠ν ποπυλαρ δε πλανιχαχι⌠ν, χοντρολ ψ εϕεχυχι⌠ν δε πολτιχασ ψ σερϖιχιοσ
πβλιχοσ, χυψο 〈µβιτο δε αχτυαχι⌠ν σε ενχυεντρε ϖινχυλαδο χον ελ οβϕετο δε λα
χοντροϖερσια, χονστιτυψε υνα φορµα δε απλιχαχι⌠ν δε λοσ δεβερεσ δε ασεσοραµιεντο
δελ ϕυεζ (ϖασε ν.µ. 1307). Εστιµαµοσ θυε, λα νιχα φορµα δε θυε λα παρτιχιπαχι⌠ν
σιν ρεπρεσενταχι⌠ν νι ασιστενχια δε αβογαδο, δε λοσ εντεσ, χονσεϕοσ χοµυναλεσ,
χολεχτιϖοσ ψ οτρασ µανιφεσταχιονεσ ποπυλαρεσ δε πλανιχαχι⌠ν, χοντρολ, εϕεχυχι⌠ν
δε πολτιχασ ψ σερϖιχιοσ πβλιχοσ, πυεδα προδυχιρσε αδεχυαδαµεντε, εσ α τραϖσ δε
λοσ δεβερεσ δελ ϕυεζ δε χονσυλτα ψ ασεσοραµιεντο δε λασ παρτεσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο,
ν.µ. 1306)
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Αρτ. 5.− Προηιβιχι⌠ν δε δεχιδιρ χον ασοχιαδοσ
Αρ!χυλο 5. Λοσ τριβυναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα νο ποδρ〈ν χονσ−
∀τυιρσε χον ασοχιαδοσ παρα διχταρ σεντενχια.

Χον ρεσπεχτο α λα !γυρα δε λοσ ασοχιαδοσ, ϖανσε λοσ αρτχυλοσ 118 ψ σιγ. ΧΠΧ.
Αρτ. 6.− Μεδιοσ αλτερνα!ϖοσ δε ρεσολυχι⌠ν δε χον∀ιχτοσ
Αρ!χυλο 6. Λοσ τριβυναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα προµοϖερ〈ν λα
υ∀λιζαχι⌠ν δε µεδιοσ αλτερνα∀ϖοσ δε σολυχι⌠ν δε χον∃ιχτοσ εν χυαλθυιερ γραδο ψ εσταδο
δελ προχεσο, ατενδιενδο α λα εσπεχιαλ νατυραλεζα δε λασ µατεριασ ϕυρδιχασ σοµε∀δασ α συ
χονοχιµιεντο.
Χοντενιδο:
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Προµοχι⌠ν
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ϑυστι!χαχι⌠ν ψ αλχανχε .............................. 77
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Ρεπρεσενταντε δελ ⌠ργανο .......................... 79
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Λα προµοχι⌠ν δε µεδιοσ αλτερνατιϖοσ παρα λα σολυχι⌠ν δε χον∀ιχτοσ, ταλεσ χοµο ελ
αρβιτραϕε, λα χονχιλιαχι⌠ν, λα µεδιαχι⌠ν ψ οτροσ, χονστιτυψε υν µανδατο χοντενιδο
εν ελ αρτχυλο 258 ΙΙ δε λα Χονστιτυχι⌠ν. Αλ µισµο τιεµπο δεβε σερ εντενδιδο χοµο
υνα φαχυλταδ δεριϖαδα δε λοσ ποδερεσ ινθυισιτιϖοσ δελ ϕυεζ. ∆ε αχυερδο χον ελ
αρτχυλο 257 δελ ΧΠΧ, εν χυαλθυιερ εσταδο ψ γραδο δε λα χαυσα, αντεσ δε λα σεντενχια,
ελ ϑυεζ ποδρ〈 εξχιταρ α λασ παρτεσ α λα χονχιλιαχι⌠ν. Λα φαχυλταδ δελ ϕυεζ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο δε προµοχι⌠ν δε µεδιοσ αλτερνατιϖοσ παρα λα σολυχι⌠ν δε χον∀ιχτοσ
ρεσυλτα ρειτεραδα πορ ελ αρτ. 71 δε λα λεψ, σεγν ελ χυαλ, εν λα οπορτυνιδαδ δε λα
αυδιενχια οραλ, ελ τριβυναλ οιρ〈 α λοσ ασιστεντεσ ψ προπιχιαρ〈 λα χονχιλιαχι⌠ν. Ταλ
φαχυλταδ ταµβιν σε ενχυεντρα εσταβλεχιδα εν ελ αρτχυλο 104 δε λα Λεψ δελ Εστατυτο
δε λα Φυνχι⌠ν Πβλιχα, σεγν ελ χυαλ, εν λα αυδιενχια πρελιµιναρ ελ ϕυεζ ο ϕυεζα
δεβερ〈 λλαµαρ α λασ παρτεσ α χονχιλιαχι⌠ν, πονδερανδο χον λα µαψορ οβϕετιϖιδαδ
λα σιτυαχι⌠ν προχεσαλ δε χαδα υνα δε ελλασ.
2. Χοντενιδο
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Μιεντρασ θυε λα τρανσαχχι⌠ν ψ λα χονχιλιαχι⌠ν χονστιτυψεν µεχανισµοσ βιλατεραλεσ
δε αυτοχοµποσιχι⌠ν προχεσαλ, ελ δεσιστιµιεντο ψ ελ χονϖενιµιεντο σ⌠λο ρεθυιερεν
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δε λα δεχλαραχι⌠ν υνιλατεραλ δελ δεµανδαντε ο δελ δεµανδαδο παρα δαρ τερµιναχι⌠ν
αλ προχεσο.74 Συ ιµπορτανχια δεριϖα, πορ υνα παρτε, δε λα εχονοµα ψ χελεριδαδ θυε
ιντροδυχεν εν λα τερµιναχι⌠ν δε λα χοντροϖερσια,75 περο λα εσπεχιαλ ιντερϖενχι⌠ν δελ
ϕυεζ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο εν λα δεχισι⌠ν δε λασ παρτεσ, εσ εξπρεσι⌠ν δε λα
φυνχι⌠ν δελ ϕυεζ δε ιµπεδιρ θυε λασ παρτεσ συφραν λασ χονσεχυενχιασ περϕυδιχιαλεσ
δε λοσ ερρορεσ δε συσ ρεπρεσενταντεσ λεγαλεσ.
3. Αδελανταρ οπινι⌠ν
Λα νορµα περµιτε αλ ϕυεζ µανιφεσταρ συ οπινι⌠ν σοβρε λο πρινχιπαλ δελ πλειτο ο
σοβρε λα ινχιδενχια πενδιεντε, σιν θυε ινχυρρα εν ελ συπυεστο δε ρεχυσαχι⌠ν δε λοσ
αρτχυλοσ 42 νυµεραλ 5 ΛΟϑΧΑ (ϖασε ν.µ. 1228) ψ 82 νυµεραλ 15 δελ ΧΠΧ. Ταλ
χαυσαλ εσ χλασι!χαδα εν λα δοχτρινα χοµο υνα φορµα δε ρελαχι⌠ν εντρε ελ ϕυεζ ψ ελ
οβϕετο δε λα χαυσα, σιµιλαρ α λοσ χασοσ εν λοσ θυε ελ ϕυεζ ηυβιερα ιντερϖενιδο χοµο
δεφενσορ, τεστιγο ο εξπερτο εν λα χοντροϖερσια.76 Ρεχορδεµοσ θυε, σεγν ελ αρτχυλο
104 δε λα Λεψ δελ Εστατυτο δε λα Φυνχι⌠ν Πβλιχα, εν νινγν χασο, λα ιντερϖενχι⌠ν
δελ ϕυεζ ο ϕυεζα εν εστα αυδιενχια ποδρ〈 δαρ λυγαρ α συ ινηιβιχι⌠ν ο ρεχυσαχι⌠ν,
πυεσ σε εντιενδε θυε οβρα εν προ δε υνα ϕυστιχια εξπεδιτα ψ ε!χαζ. Ινχλυσο ελ ΧΠΧ
αδµιτε λα φαχυλταδ δελ ϕυεζ, δε εξχιταρ α λασ παρτεσ α λα χονχιλιαχι⌠ν, εξπονινδολεσ
λασ ραζονεσ δε χονϖενιενχια (αρτ. 257). Λα προποσιχι⌠ν δε υνα φ⌠ρµυλα δε αρρεγλο
νο χοµπροµετε λα ιµπαρχιαλιδαδ δελ ϕυεζ.77

143

4. Ινφορµαλιδαδ
Εν χυαντο α λα φορµα, σε αλυδε αλ πρινχιπιο δε ινφορµαλιδαδ εν λα ορδεναχι⌠ν ψ
σεχυενχια δε λα φασε πρελιµιναρ. Ελλο ρεσυλταρα φαϖοραβλε αλ ιµπυλσο δε λοσ µεδιοσ
δε αυτοχοµποσιχι⌠ν προχεσαλ. Ελ ϕυεζ πυεδε ινχορποραρ λασ τχνιχασ θυε εστιµε
αδεχυαδασ, ταλεσ χοµο, αχορδαρ λα συσπενσι⌠ν δελ προχεδιµιεντο µιεντρασ λασ
παρτεσ νεγοχιαν διρεχταµεντε ο προπονερ φ⌠ρµυλασ δε αρρεγλο, ετχ.78 Ταµβιν σε
αλυδε α λα φαχυλταδ δελ ϕυεζ δε ρευνιρσε σεπαραδαµεντε χον λασ παρτεσ,79 περο εν
νυεστρο χριτεριο, ταλ ποσιβιλιδαδ δεβε σερ εξτρεµαδαµεντε εξχεπχιοναλ, εν ϖιρτυδ
δελ πρινχιπιο δε τρανσπαρενχια (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 55)
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Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα δεϕαδο χονστανχια δε λα ρεαλιζαχι⌠ν δε υνα ρευνι⌠ν
ινφορµαλ εντρε λασ παρτεσ ψ λοσ µαγιστραδοσ δε εσα Σαλα, εν ϖιρτυδ δε θυε λασ παρτεσ
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74 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ. π〈γ. 329
75 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ. π〈γ. 330; Βαδελλ, Μεδιοσ
Αλτερνατιϖοσ δε Σολυχι⌠ν δε Χον∀ιχτοσ εν ελ ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο ςενεζολανο, π〈γ. 120
76 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο Ι. π〈γ. 415
77 Χαρβαλλο, Λα Αυδιενχια Πρελιµιναρ εν λα Λεψ Οργ〈νιχα Προχεσαλ δελ Τραβαϕο, π〈γ. 111
78 Χαρβαλλο, Λα Αυδιενχια Πρελιµιναρ εν λα Λεψ Οργ〈νιχα Προχεσαλ δελ Τραβαϕο, π〈γ. 110
79 Χαρβαλλο, Λα Αυδιενχια Πρελιµιναρ εν λα Λεψ Οργ〈νιχα Προχεσαλ δελ Τραβαϕο, π〈γ. 110
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σε ηαβαν πρεσενταδο α υν αχτο χονχιλιατοριο συσπενδιδο. Εν εσα µισµα οπορτυνιδαδ,
λα ρεπρεσενταχι⌠ν δελ ⌠ργανο δεµανδαδο ινφορµ⌠ α λα Σαλα αχερχα δε λασ αχτυαχιονεσ
ρεαλιζαδασ εν χυµπλιµιεντο δε παρτε δελ φαλλο, µιεντρασ θυε λοσ λεγιτιµαδοσ αχτιϖοσ
πρεσενταρον συσ αργυµεντοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 14/08/2008 ΕΞΠ. 00−1851)
5. Οπορτυνιδαδ
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∆ε αχυερδο χον ελ αρτχυλο 257 ΧΠΧ, εν χυαλθυιερ εσταδο ψ γραδο δε λα χαυσα,
αντεσ δε λα σεντενχια, ελ ϑυεζ ποδρ〈 εξχιταρ α λασ παρτεσ α λα χονχιλιαχι⌠ν. Περο ελ
αρτ. 6 ΛΟϑΧΑ αλυδε α χυαλθυιερ γραδο ψ εσταδο δελ προχεσο, πορ λο θυε ταµβιν
πυεδε προδυχιρσε λα χονχιλιαχι⌠ν δεσπυσ δελ φαλλο, χον ρεσπεχτο α λοσ τρµινοσ εν
λοσ θυε πυεδε σερ ρεαλιζαδα συ εϕεχυχι⌠ν (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 2062). Εν
πρινχιπιο, σεγν ελ αρτ. 260 ΧΠΧ, λα προπυεστα δε χονχιλιαχιονεσ νο συσπενδερα εν
νινγν χασο ελ χυρσο δε λα χαυσα. Αν χυανδο ελ αρτ. 525 ΧΠΧ περµιτε α λασ παρτεσ
δε µυτυο αχυερδο, συσπενδερ λα εϕεχυχι⌠ν πορ υν τιεµπο θυε δετερµιναρ〈ν χον
εξαχτιτυδ, ασ χοµο ταµβιν ρεαλιζαρ αχτοσ δε χοµποσιχι⌠ν ϖολυνταρια χον ρεσπεχτο
αλ χυµπλιµιεντο δε λα σεντενχια. Σιν εµβαργο, εν λα πρ〈χτιχα δε λοσ τριβυναλεσ
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖοσ ελ προχεσο δε χονχιλιαχι⌠ν πυεδε τενερ υν ελεϖαδο
χοστο δε τιεµπο (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 164), πορ λο θυε λα δεχισι⌠ν δελ ϕυεζ
δεβερα σερ ασυµιδα λυεγο δε ορ α λασ παρτεσ αχερχα δε συ δισποσιχι⌠ν α ρεαλιζαρλο
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 135). Πορ ελλο εσ αχερταδο χονσυλταρ α λασ παρτεσ εν λα
αυδιενχια (ΣΠΑ−ΤΣϑ 25/05/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0484)
6. Χονχιλιαχι⌠ν ψ εϕεχυχι⌠ν
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Λα φαχυλταδ δε προµοχι⌠ν δε µεδιοσ αλτερνατιϖοσ δε ρεσολυχι⌠ν δε χον!ιχτοσ πυεδε
χονϖερτιρσε εν υν µεχανισµο θυε περµιτα λα ιντροδυχχι⌠ν δε λα οραλιδαδ ε
ινµεδιαχι⌠ν, παρα συπλιρ λασ δε∀χιενχιασ δελ προχεσο πρεϖιστο εν λα λεψ. Ταλ εσ ελ
χασο δε λα εταπα δε εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο, θυε σε χαραχτεριζα πορ λα ρεαλιζαχι⌠ν δε
αχτοσ αισλαδοσ δε λασ παρτεσ, πλαζοσ εξχεσιϖοσ ψ ργιδοσ ψ φρεχυεντεσ νοτι∀χαχιονεσ,
χον λο χυαλ σε ρεταρδα ελ χυµπλιµιεντο δελ φαλλο (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 2062).
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Λα χονϖοχατορια α υν αχτο χονχιλιατοριο εν λα εταπα δε εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο, ηα σιδο
ϕυστι∀χαδα πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, εν βασε α φαχτορεσ, ταλεσ χοµο, λα προλονγαχι⌠ν
εξχεσιϖα δε λα φασε δε εϕεχυχι⌠ν; λα εξτρεµα νεχεσιδαδ δε οβτενχι⌠ν ε∀χαζ δε λα
προτεχχι⌠ν, ψ λα ϖολυνταδ δε χυµπλιµιεντο πορ παρτε δε λοσ εντεσ πβλιχοσ
ινϖολυχραδοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 26/10/2010 ΕΞΠ. 00−1362)
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Εν χυαντο αλ εξχεσιϖο ρεταρδο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ σε ηα ρεφεριδο αλ εσχανδαλοσο
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ρετρασο, δε µ〈σ δε χινχο α〉οσ, δεσδε θυε σε διχτ⌠ ελ φαλλο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/03/2008 ΕΞΠ.
00−1851). Ηεµοσ αδϖερτιδο θυε, λα δετερµιναχι⌠ν δε σι υν προχεσο ηα εξιγιδο υν
τιεµπο θυε εξχεδε λο ραζοναβλε, σε ρεαλιζα α παρτιρ δε χιερτασ ϖαριαντεσ, ταλεσ χοµο
λα χοµπλεϕιδαδ δελ ασυντο, λα χονδυχτα δε λασ παρτεσ, λα χονδυχτα δε λασ αυτοριδαδεσ
ψ λασ χονσεχυενχιασ δε λα δεµορα (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 66). Σιν εµβαργο, εν ελ
προχεδιµιεντο δε εϕεχυχι⌠ν ιντερϖιενεν φαχτορεσ διστιντοσ ψ φ〈χιλµεντε εϖιταβλεσ
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 2062), λο χυαλ συπονε θυε ελ ρεταρδο πυεδα χονσιδεραρσε
εξχεσιϖο ε ινϕυστι!χαδο, αν χυανδο εν τρµινοσ αβσολυτοσ νο αλχανχε υν τιεµπο
χοµο ελ ινδιχαδο πορ λα Σαλα. Εν εφεχτο, ελ τρανσχυρσο δε υν πλαζο µ〈σ αλλ〈 δε λο
ραζοναβλε παρα ελ χυµπλιµιεντο δελ φαλλο, χονστιτυψε υνα λεσι⌠ν δελ δερεχηο δελ
παρτιχυλαρ αχρεεδορ α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα ψ, εν εστε χασο, α λα εϕεχυχι⌠ν, σιν
διλαχιονεσ ινδεβιδασ, δε λασ ρεσολυχιονεσ ϕυδιχιαλεσ !ρµεσ (ΣΤΧ 166/1998)
Εν χυαντο α λα εσπεχιαλ νεχεσιδαδ δε προτεχχι⌠ν, λα Σαλα ηα τοµαδο εν χονσιδεραχι⌠ν
σιτυαχιονεσ εξτρεµασ, ταλεσ χοµο λα αϖανζαδα εδαδ δε λοσ δεµανδαντεσ ε ινχλυσο
λα µυερτε δε υνο δε ελλοσ εν ελ τρανσχυρσο δελ προχεσο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/03/2008 ΕΞΠ. 00−
1851); ελ εξτρεµο, χοντινυαδο ψ χρεχιεντε δετεριορο δε λα χαλιδαδ δε ϖιδα δε λοσ
βενε!χιαριοσ δελ µανδαµιεντο δε αµπαρο, µυχηοσ δε λοσ χυαλεσ, αδεµ〈σ, σον
περσονασ δε λα τερχερα εδαδ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 26/10/2010 ΕΞΠ. 00−1362)
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Εν χυαντο α λα ϖολυνταδ δε χυµπλιµιεντο πορ παρτε δε λοσ εντεσ πβλιχοσ
ινϖολυχραδοσ, σε τρατα δε σιτυαχιονεσ εν λασ θυε ρεσυλτε χονϖενιεντε λα
ρεαλιζαχι⌠ν δελ αχτο χονχιλιατοριο, εν λυγαρ δε λα εϕεχυχι⌠ν φορζοσα θυε δεβα
ρεαλιζαρσε υνα ϖεζ αγοταδα λα φασε δε χυµπλιµιεντο ϖολυνταριο. Εν εφεχτο, σε
τρατα δε χασοσ εξτραορδιναριοσ, δεβιδο α λα χοµπλεϕιδαδ δελ ασυντο, εν λα θυε λα
φαλτα δε χυµπλιµιεντο νο δεριϖα δε υνα σιµπλε αχτιτυδ δεσοβεδιεντε δελ ⌠ργανο
χοµπετεντε.
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7. ϑυστιχαχι⌠ν ψ αλχανχε
Λα ϕυστι!χαχι⌠ν ψ αλχανχε δε λοσ µεδιοσ αλτερνατιϖοσ παρα λα σολυχι⌠ν δε χον∀ιχτοσ
ρεσιδεν εν λα φαχυλταδ δε λασ παρτεσ δε δισπονερ δελ οβϕετο ψ δε λα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα
θυε δαν λυγαρ α λα χοντροϖερσια. Πορ ταλ µοτιϖο, ελ οβϕετο δε λοσ µεδιοσ αλτερνατιϖοσ
δε σολυχι⌠ν νο σε ενχυεντρα λιµιταδο αλ οβϕετο δε λα χοντροϖερσια, σινο θυε ταµβιν
πυεδεν σερ σοµετιδοσ α ελλοσ πρετενσιονεσ θυε νο φορµαβαν παρτε δελ ϕυιχιο. Λα
λιµιταχι⌠ν µατεριαλ δε λοσ µεδιοσ αλτερνατιϖοσ ρεσιδε εν οβϕετοσ σοβρε λοσ χυαλεσ λασ
παρτεσ νο τιενεν ποδερ δε δισποσιχι⌠ν, σοβρε τοδο, χυανδο σε τρατε δε µατερια δε
ορδεν πβλιχο, χοµο λο δισπονεν λοσ αρτχυλοσ 264 ΧΠΧ ψ 88 ΛΟΤΣϑ δε 2010. Υνα
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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χοντροϖερσια εσ δε ορδεν πβλιχο, χυανδο λα ινφραχχι⌠ν α λοσ δερεχηοσ
χονστιτυχιοναλεσ αφεχτε α υνα παρτε δε λα χολεχτιϖιδαδ ο αλ ιντερσ γενεραλ, µ〈σ αλλ〈
δε λοσ ιντερεσεσ παρτιχυλαρεσ δε λοσ αχχιοναντεσ ψ χυανδο ταλ ινφραχχι⌠ν α εσοσ
δερεχηοσ χονστιτυχιοναλεσ σεα δε ταλ µαγνιτυδ θυε ϖυλνερε λοσ πρινχιπιοσ θυε
ινσπιραν ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 15/10/2002).
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Νο σον µατεριασ δε ορδεν πβλιχο, αθυελλασ θυε σ⌠λο αφεχταν λα εσφερα παρτιχυλαρ δε
λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ δε λασ παρτεσ, ταλεσ χοµο λα οβλιγαχι⌠ν δε πενσι⌠ν δε
αλιµεντοσ ψ ρετενχι⌠ν δε πρεσταχιονεσ σοχιαλεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 30/01/2002 ΕΞΠ. 01−1078); λα
αχχι⌠ν δε χοβρο δε βολϖαρεσ ινχοαδα πορ υνα σοχιεδαδ µερχαντιλ εν χοντρα δε λα
σοχιεδαδ µερχαντιλ Χορποραχι⌠ν Οριενταλ δε Πετρ⌠λεο Χ.Α. (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 08/03/2010
ΕΞΠ. 09−1301); λα αχχι⌠ν δε αµπαρο χοντρα λα νεγατιϖα α ρεχιβιρ υνα ∆εχλαραχι⌠ν
Εστιµαδα χοντρα λα ∆ιρεχχι⌠ν δε Αδµινιστραχι⌠ν Τριβυταρια δε λα Αλχαλδα δελ
Μυνιχιπιο Χηαχαο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/06/2010 ΕΞΠ. 10−0039); υνα αχχι⌠ν δε αµπαρο
χονστιτυχιοναλ, χοντρα λα δεχισι⌠ν δελ ϑυζγαδο δε Χοντρολ, µεδιαντε λα χυαλ δεχιδι⌠
µαντενερ λα µεδιδα δε πριϖαχι⌠ν ϕυδιχιαλ πρεϖεντιϖα δε λιβερταδ δεχρεταδα, πορ λα
πρεσυντα χοµισι⌠ν δε υνοσ δε λοσ δελιτοσ χοντρα λα προπιεδαδ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 02/03/2005
ΕΞΠ. 05−0193; εν εστε χασο, σιν εµβαργο, εν λυγαρ δελ δεσιστιµιεντο δε λα αχχι⌠ν α
δεβιδο δεχλαραρσε ελ χεσε δε λα πρεσυντα ϖιολαχι⌠ν χονστιτυχιοναλ).
8. Λµιτεσ δε λα ρεπρεσενταχι⌠ν
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∆ε αχυερδο χον ελ αρτχυλο 154 ΧΠΧ, παρα χονϖενιρ εν λα δεµανδα, δεσιστιρ,
τρανσιγιρ, χοµπροµετερ εν 〈ρβιτροσ, σολιχιταρ λα δεχισι⌠ν σεγν λα εθυιδαδ, ηαχερ
ποστυρασ εν ρεµατεσ, ρεχιβιρ χαντιδαδεσ δε δινερο ψ δισπονερ δελ δερεχηο εν λιτιγιο,
σε ρεθυιερε φαχυλταδ εξπρεσα.
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Ελ αρτχυλο 5 δε λα ΛΟΠΓΡ εσταβλεχε χοµο ρεθυισιτο δε ϖαλιδεζ δε λοσ µεδιοσ
αλτερνατιϖοσ δε σολυχι⌠ν δε χον!ιχτοσ, εν σεδε αδµινιστρατιϖα, λα οπινι⌠ν πρεϖια,
εξπρεσα ψ φαϖοραβλε δε λα Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα. Ελ αρτχυλο 68 δε
διχηα λεψ εσταβλεχε θυε λοσ ρεπρεσενταντεσ ϕυδιχιαλεσ δε λα Ρεπβλιχα νο πυεδεν
υτιλιζαρ µεδιοσ αλτερνατιϖοσ παρα λα σολυχι⌠ν δελ χον!ιχτο, σιν λα εξπρεσα
αυτοριζαχι⌠ν δελ Προχυραδορ ο Προχυραδορα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα, πρεϖια
ινστρυχχι⌠ν εσχριτα δε λα µ〈ξιµα αυτοριδαδ δελ ⌠ργανο ρεσπεχτιϖο.
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Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα απλιχαδο αναλ⌠γιχαµεντε λο δισπυεστο εν ελ αρτ.
70 ΛΟΠΓΡ δε 2008, α λοσ Εσταδοσ, εν ϖιρτυδ δε λο δισπυεστο εν ελ αρτ. 36 δε λα Λεψ
Οργ〈νιχα δε ∆εσχεντραλιζαχι⌠ν, ∆ελιµιταχι⌠ν ψ Τρανσφερενχια δε χοµπετενχιασ δελ
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Ποδερ Πβλιχο δε 2009. Εν ϖιρτυδ δε λο αντεριορ αχορδ⌠ νοτι!χαρ αλ Προχυραδορ
Γενεραλ δελ Εσταδο Τ〈χηιρα, παρα θυε δεντρο δε λοσ τρειντα (30) δασ σιγυιεντεσ,
µανιφεσταρα συ οπινι⌠ν χον ρελαχι⌠ν α λα αχεπταχι⌠ν δε λοσ τρµινοσ δε λα δεµανδα
πορ παρτε δελ αποδεραδο ϕυδιχιαλ δελ Εϕεχυτιϖο δελ Εσταδο Τ〈χηιρα (ΣΠΑ−ΤΣϑ
20/01/2011 ΕΞΠ. 2008−0951)

9. Ρεπρεσενταντε δελ ⌠ργανο
Λα σιτυαχι⌠ν δεσχριτα, θυε δι!χυλτα ενορµεµεντε εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο,
λα ποσιβιλιδαδ δε λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λοσ µεδιοσ αλτερνατιϖοσ παρα λα σολυχι⌠ν δε
χον∀ιχτοσ, σοβρε τοδο πορ λα φαλτα δε ατριβυχιονεσ δε λοσ ρεπρεσενταντεσ ϕυδιχιαλεσ
δε λα Ρεπβλιχα, πονε δε µανι!εστο λα ιµπορτανχια δε λα πρεσενχια εν λα αυδιενχια
οραλ δελ ρεπρεσενταντε δελ ⌠ργανο θυε ηαψα διχταδο ελ αχτο. Ελ αρτ. 78 νυµ. 3 περµιτε
αλ τριβυναλ αχορδαρ θυε ταλεσ φυνχιοναριοσ χοµπαρεζχαν α λα αυδιενχια. Εν ταλεσ
χασοσ, λα προπια Αδµινιστραχι⌠ν ποδρα ηαχερ υσο δε συ ποτεσταδ δε αυτοτυτελα, παρα
αλχανζαρ λα χονχιλιαχι⌠ν, χον λα παρτιχιπαχι⌠ν αχτιϖα δελ ϕυεζ δε λα χαυσα. Χιερτο
θυε, σεγν ελ αρτχυλο 2 δελ ∆εχρετο χον Φυερζα δε Λεψ Οργ〈νιχα δε λα Προχυραδυρα
Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα, λασ ποτεσταδεσ ψ χοµπετενχιασ δε ρεπρεσενταχι⌠ν ψ
δεφενσα πρεϖιστασ εν εστε αρτχυλο νο ποδρ〈ν σερ εϕερχιδασ πορ νινγν οτρο ⌠ργανο
ο φυνχιοναριο δελ Εσταδο, σιν θυε µεδιε πρεϖια ψ εξπρεσα συστιτυχι⌠ν οτοργαδα πορ
ελ Προχυραδορ ο Προχυραδορα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα, σιν εµβαργο, ταλ
δισποσιχι⌠ν νο ποδρα ιµπεδιρ ελ εϕερχιχιο δε λα ποτεσταδ δε αυτοτυτελα δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 948)
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Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα ρεθυεριδο θυε αλ αχτο χονχιλιατοριο δεβα ασιστιρ ελ
χιυδαδανο Αλχαλδε ο υν φυνχιοναριο θυε λο ρεπρεσεντε ψ χυεντε χον χοµπετενχια
παρα θυε οβλιγυε αλ Μυνιχιπιο ψ λλεγυε α αχυερδοσ εν ϕυιχιοσ, ελ Σνδιχο Προχυραδορ
Μυνιχιπαλ ψ ελ ∆ιρεχτορ ο λα ∆ιρεχτορα δε Ρεχυρσοσ Ηυµανοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/03/2008

158

ΕΞΠ. 00−1851)

10. Χασοσ
Ελ 11 δε ϕυνιο δε 1999 ελ Μυνιχιπιο Αγυασαψ δελ Εσταδο Μοναγασ ιντερπυσο πορ
αντε Τριβυναλ αχχι⌠ν δεχλαρατιϖα πλενα δε προπιεδαδ χοντρα λα Ασοχιαχι⌠ν Χιϖιλ
Χοµυνιδαδ Ινδγενα ϑεσσ Μαρα ψ ϑοσ δε Αγυασαψ ψ χοντρα λα σοχιεδαδ µερχαντιλ
Π∆ςΣΑ Πετρ⌠λεο ψ Γασ, Σ.Α., ε ινστ⌠ α λα Σαλα α εϕερχερ συ ποτεσταδ χονχιλιατορια.
Πορ δεχισι⌠ν δελ 07/11/2000, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εξηορτ⌠ α λασ παρτεσ
παρα θυε χοµπαρεχιεραν α λα σεδε δε εσε Τριβυναλ, χον ελ οβϕετο δε παρτιχιπαρ εν ελ
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αχτο αλτερνατιϖο δε ρεσολυχι⌠ν δε χοντροϖερσιασ α ρεαλιζαρσε αντε λοσ Μαγιστραδοσ
θυε λα ιντεγραν, α λα χυαλ σ⌠λο χοµπαρεχι⌠ υνα δε λασ παρτεσ. Ελ 13/12/2000, ελ
δεµανδαντε πρεσεντ⌠ εξχυσασ πορ νο ηαβερ ασιστιδο αλ αχτο χονχιλιατοριο ψ σολιχιτ⌠
σε ϕαρα υνα νυεϖα οπορτυνιδαδ παρα λα χελεβραχι⌠ν δελ µισµο. Ελ 15/03/2001 ελ
δεµανδαντε ρειτερ⌠ συ προπ⌠σιτο χονχιλιατοριο. Ελ 28/02/2002, λα Σαλα αχορδ⌠ ϕαρ ελ
αχτο δε ρεσολυχι⌠ν αλτερνατιϖα δε χοντροϖερσια. Ελ 30/12/2002, σε λλεϖ⌠ α χαβο ελ αχτο
αλτερνατιϖο δε ρεσολυχι⌠ν δε χοντροϖερσια. Ελ Πρεσιδεντε δε λα Σαλα εξπρεσ⌠ θυε σε
πασαρα α διχταρ σεντενχια (ΣΠΑ−ΤΣϑ 05/03/2002 ΕΞΠ Ν≡ 16135; 26/04/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 1999−
16.135).
160

Εν φεχηα 17/06/2008 λα Σαλα διχτ⌠ αυτο παρα µεϕορ προϖεερ, µεδιαντε ελ χυαλ σε〉αλ⌠
θυε, δαδο θυε λα χοντροϖερσια σε ηα συσχιταδο εντρε εµπρεσασ, χυψασ αχχιονεσ
περτενεχεν ντεγραµεντε αλ Εσταδο ςενεζολανο, ορδεναβα νοτιχαρ α λοσ αποδεραδοσ
ϕυδιχιαλεσ δε λασ παρτεσ παρα θυε ινφορµεν σι τιενεν ιντερσ εν παρτιχιπαρ εν υν
αχτο δε ρεσολυχι⌠ν αλτερνατιϖα δε χοντροϖερσιασ. Εφεχτιϖαµεντε, λασ παρτεσ
µανιφεσταρον συ ιντερσ εν παρτιχιπαρ εν ελ µενχιοναδο Αχτο δε Ρεσολυχι⌠ν
Αλτερνατιϖα δε Χοντροϖερσιασ. Ελ 21/10/2008 λα Σαλα ϕ⌠ ελ Αχτο δε Ρεσολυχι⌠ν
Αλτερνατιϖα δε Χοντροϖερσιασ, λα χυαλ τυϖο λυγαρ ελ 19/03/2009. Λοσ αποδεραδοσ
ϕυδιχιαλεσ δε λα σοχιεδαδ µερχαντιλ Βανχο Λατινο, Χ.Α., µανιφεσταρον λα νεχεσιδαδ
δε πρεσενταρ διχηα προπυεστα αντε λα ϑυντα ∆ιρεχτιϖα δε συ µανδαντε. Ελ 14/07/2009
ελ αποδεραδο ϕυδιχιαλ δελ Φονδο δε Γαραντα δε ∆επ⌠σιτοσ ψ Προτεχχι⌠ν Βανχαρια
(ΦΟΓΑ∆Ε), χονσιγν⌠ λα Χερτιχαχι⌠ν δε λα Σεσι⌠ν δε ϑυντα ∆ιρεχτιϖα, εν λα χυαλ λα
ϑυντα ∆ιρεχτιϖα αχορδ⌠ ρεχηαζαρ διχηα προπυεστα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 28/04/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 1998−
14530)
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Μεδιαντε αυτο παρα µεϕορ προϖεερ δε φεχηα 01/06/2010 λα Σαλα Πολτιχο Αδινιστρατιϖα
ινστ⌠ α λασ παρτεσ α παρτιχιπαρ εν υν αχτο δε ρεσολυχι⌠ν αλτερνατιϖα δε χον!ιχτοσ,
παρα λο χυαλ ορδεν⌠ λα νοτιχαχι⌠ν δε λα Προχυραδυρα Γενεραλ δελ Εσταδο Αραγυα,
δελ Μινιστεριο δελ Ποδερ Ποπυλαρ παρα ελ Τραβαϕο ψ Σεγυριδαδ Σοχιαλ ψ δε λοσ
τερχεροσ ιντερεσαδοσ. Λα Σαλα χονχεδι⌠ υν λαπσο δε διεζ (10) δασ δε δεσπαχηο
χονταδοσ α παρτιρ δε θυε χονσταρα εν αυτοσ λα λτιµα δε λασ νοτιχαχιονεσ ορδεναδασ
εν διχηα δεχισι⌠ν, χον ελ οβϕετο δε θυε λασ παρτεσ ψ λοσ τερχεροσ ιντερϖινιεντεσ
µανιφεσταραν συ ϖολυνταδ δε παρτιχιπαρ εν ελ σε〉αλαδο αχτο. Πορ διλιγενχια δελ
14/06/2010, ελ Αλγυαχιλ δε λα Σαλα χονσιγν⌠ εν αυτοσ λα χονστανχια δε ηαβερ ενϖιαδο
διχηα νοτιχαχι⌠ν. Πορ εσχριτο δελ 25/11/2010 λα Φισχαλ Σεγυνδα δελ Μινιστεριο
Πβλιχο σολιχιτ⌠ λα ρεπρεσενταντε δελ Μινιστεριο Πβλιχο, θυε σε ορδενε ϖα
Αλγυαχιλαζγο, λα ϖεριχαχι⌠ν δε σι λα νοτιχαχι⌠ν λιβραδα α λα Προχυραδυρα σε
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εφεχτυ⌠ ρεαλµεντε ψ, εν ταλ χασο, ρεϖοθυε ελ αυτο δε φεχηα 10/08/2010 δονδε σε δεϕ⌠
χονστανχια δελ ϖενχιµιεντο δελ λαπσο !ϕαδο εν ελ αυτο παρα µεϕορ προϖεερ δελ
01/06/2010. Αλ ρεσπεχτο, οβσερϖ⌠ λα Σαλα θυε δε λα χονστανχια δε ενϖο δε λα
νοτι!χαχι⌠ν διριγιδα α λα Προχυραδυρα Γενεραλ δελ Εσταδο Αραγυα, εµιτιδα πορ λα
σοχιεδαδ µερχαντιλ ΜΡΩ, δε λο χυαλ σε πρεσυµε θυε διχηα νοτι!χαχι⌠ν σε ρεαλιζ⌠
α συ δεστιναταριο. Αδεµ〈σ, σε〉αλ⌠ λα Σαλα θυε συ προπυεστα α λοσ συϕετοσ προχεσαλεσ
θυε ιντερϖιενεν εν εστα χαυσα παρα πονερ !ν α λα χοντροϖερσια, σε φυνδαµεντ⌠ εν λο
δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 258 δε λα Χονστιτυχι⌠ν. Σε τρατα, πυεσ, δε υν αχτο ϖολυνταριο,
δε αλλ θυε λα Σαλα οτοργυε υν λαπσο παρα µανιφεσταρ λα ιντενχι⌠ν δε λοσ χονϖοχαδοσ
α παρτιχιπαρ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 07/12/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0507)
Εν υν ϕυιχιο, εν ελ χυαλ λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηαβα !ϕαδο λα ρεαλιζαχι⌠ν
δε υν αχτο, χον ελ οβϕετο δε ινσταρ α λασ παρτεσ α διριµιρ συσ διφερενχιασ εν
πρεσενχια δελ ϑυζγαδορ, ελ χυαλ τενδρα λυγαρ εν ελ ∆εσπαχηο δελ Μαγιστραδο
πονεντε (ΑΥΤΟ ΣΠΑ−ΤΣϑ 22/07/2008 ΕΞΠ. 2006−1893), ελ χιυδαδανο Μινιστρο δελ Ποδερ
Ποπυλαρ παρα λα Ινφραεστρυχτυρα, µανιφεστ⌠  νο εσταρ ιντερεσαδο εν ασιστιρ αλ αχτο
χονϖοχαδο, ραζ⌠ν πορ λα χυαλ σε δεχλαρ⌠ δεσιερτο ελ αχτο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 21/10/2008 ΕΞΠ. Ν≡
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2007−0865)

Εν λα εταπα δε εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο χονδενατοριο διχταδο εν ελ ϕυιχιο πορ δα〉οσ ψ
περϕυιχιοσ ιντερπυεστο πορ λα Συχεσι⌠ν Χαρµονα ς〈σθυεζ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ,
µεδιαντε αυτο δελ 29/03/2006, ινστ⌠ α λασ παρτεσ παρα θυε χονχιλιαραν σοβρε ελ µοντο
ινδεµνιζατοριο, πορ λο θυε ορδεν⌠ συσπενδερ λα χαυσα πορ υν περοδο δε τρεσ (3)
µεσεσ. Ελ 10/07/2006, λασ παρτεσ, δε χοµν αχυερδο, νοµβραρον εξπερτοσ. Πορ αυτο
δε 26/07/2006, λα Σαλα αχορδ⌠ λα πρ⌠ρρογα πετιχιοναδα πορ λασ παρτεσ. Λοσ περιτοσ
δεσιγναδοσ πρεσενταρον συσ ρεσπεχτιϖοσ ινφορµεσ. Λασ παρτεσ σε ρευνιερον α δισχυτιρ
ψ αναλιζαρ λασ προπυεστασ σοβρε λα χαντιδαδ α παγαρ, σιν λλεγαρ α υν αχυερδο δε!νιτιϖο
σοβρε ελ µοντο δε λα ινδεµνιζαχι⌠ν. Τερµιναδοσ λοσ τρ〈µιτεσ παρα λα χονχιλιαχι⌠ν,
λασ παρτεσ σολιχιταρον θυε λα Σαλα δετερµιναρα ελ µοντο χορρεσπονδιεντε αλ παγο
ινδεµνιζατοριο. Σιν εµβαργο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ινστ⌠ α λασ παρτεσ παρα θυε
ρεανυδαραν ελ προχεσο δε χονχιλιαχι⌠ν. Μεδιαντε εσχριτο δε 09/10/2007, λα
Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα ινφορµ⌠ δελ φραχασο δε!νιτιϖο δε λασ
νεγοχιαχιονεσ ψ σολιχιτ⌠ θυε λα Σαλα εσταβλεχιερα λοσ µοντοσ ινδεµνιζατοριοσ. Λα
Σαλα Χονστιτυχιοναλ, δεβιδο α λα φαλτα δε χονχιλιαχι⌠ν εντρε λασ παρτεσ, ασυµι⌠
εξχεπχιοναλµεντε λα χοµπετενχια εν εϕερχιχιο δε λα φαχυλταδ δε αϖοχαµιεντο ψ
προχεδι⌠ α δετερµιναρ ελ µοντο ινδεµνιζατοριο εν ελ ϕυιχιο ινσταυραδο χοντρα λα
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Ρεπβλιχα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 18/12/2007 ΕΞΠ.− 03−2808)
11. Αν〈λισισ
164

Λα αντεριορ ρελαχι⌠ν δε χασοσ δεµυεστρα ελ αλτο χοστο εν τρµινοσ τεµποραλεσ δε υν
προχεσο χονχιλιατοριο, ινχλυσο χον λα τοταλ δισποσιχι⌠ν δε λασ παρτεσ. Ελλο εσ
προδυχτο δε λα φαλτα δε χαπαχιδαδ δε λοσ τριβυναλεσ χολεγιαδοσ παρα λλεϖαρ α χαβο
ταλεσ αυδιενχιασ οραλεσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1250). Ταµβιν εσ µοτιϖο δε γραν
ρεταρδο, λα ρεαλιζαχι⌠ν δε νοτι!χαχιονεσ, παρα σολιχιταρ δε λασ παρτεσ συ ποσιχι⌠ν
ρεσπεχτο α λα χονϖοχατορια δελ τριβυναλ. Αλ ρεσπεχτο, ηεµοσ αδϖερτιδο αχερχα δε λασ
ϖενταϕασ δε λα ρεαλιζαχι⌠ν δε χιταχιονεσ ψ νοτι!χαχιονεσ πορ µεδιοσ ελεχτρ⌠νιχοσ
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1172). Εν !ν, λα ινεϖιταβλε συσπενσι⌠ν δελ προχεσο δεβερα
λιµιταρσε α υν τιεµπο δετερµιναδο χον εξαχτιτυδ ψ δε µυτυο αχυερδο, χοµο λο
δισπονε ελ αρτ. 525 ΧΠΧ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. )
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Αρτ. 7.− Εντεσ ψ ⌠ργανοσ χοντρολαδοσ
Αρ!χυλο 7. Εστ〈ν συϕετοσ αλ χοντρολ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα:
1. Λοσ ⌠ργανοσ θυε χοµπονεν λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα;
2. Λοσ ⌠ργανοσ θυε εϕερχεν ελ Ποδερ Πβλιχο, εν συσ διφερεντεσ µανιφεσταχιονεσ, εν χυαλ−
θυιερ 〈µβιτο τερριτοριαλ ο ινσ∀τυχιοναλ;
3. Λοσ ινσ∀τυτοσ αυτ⌠νοµοσ, χορποραχιονεσ, φυνδαχιονεσ, σοχιεδαδεσ, εµπρεσασ, ασο−
χιαχιονεσ ψ οτρασ φορµασ οργ〈νιχασ ο ασοχια∀ϖασ δε δερεχηο πβλιχο ο πριϖαδο δονδε ελ
Εσταδο τενγα παρ∀χιπαχι⌠ν δεχισιϖα;
4. Λοσ χονσεϕοσ χοµυναλεσ ψ οτρασ εν∀δαδεσ ο µανιφεσταχιονεσ ποπυλαρεσ δε πλανι#−
χαχι⌠ν, χοντρολ, εϕεχυχι⌠ν δε πολ∀χασ ψ σερϖιχιοσ πβλιχοσ, χυανδο αχτεν εν φυνχι⌠ν
αδµινιστρα∀ϖα;
5. Λασ εν∀δαδεσ πρεσταδορασ δε σερϖιχιοσ πβλιχοσ εν συ αχ∀ϖιδαδ πρεσταχιοναλ; ψ
6. Χυαλθυιερ συϕετο δισ∀ντο α λοσ µενχιοναδοσ αντεριορµεντε, θυε διχτε αχτοσ δε αυτοριδαδ
ο αχτε εν φυνχι⌠ν αδµινιστρα∀ϖα.
Χοντενιδο:
1.
2.
3.
4.
5.

Χριτεριοσ δε δελιµιταχι⌠ν ............................83
Ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ δε δερεχηο πβλιχο ....85
Τεορα δελ δερεχηο εσπεχιαλ (µοδι!χαδα) ..86
Τεορα δε λα συβορδιναχι⌠ν .........................86
Τεορα δε λοσ ιντερεσεσ ................................87

6.
7.
8.
9.

Ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ δε δερεχηο πριϖαδο....88
Χριτεριο οργ〈νιχο ........................................89
Λοσ ινστιτυτοσ αυτ⌠νοµοσ, ψ οτροσ ..............92
Αχτοσ δε αυτοριδαδ .....................................92

1. Χριτεριοσ δε δελιµιταχι⌠ν
Εν λα δοχτρινα, ϕυρισπρυδενχια ψ λεγισλαχι⌠ν ϖενεζολανασ ηαν σιδο υτιλιζαδοσ
διϖερσοσ χριτεριοσ παρα εσταβλεχερ λα λνεα διϖισορια εντρε λοσ τριβυναλεσ δε λο
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ψ λοσ τριβυναλεσ ορδιναριοσ. Λοσ χριτεριοσ εν χυεστι⌠ν
εστ〈ν ρεφεριδοσ πορ υνα παρτε, α λα εξιστενχια δε αχτο αδµινιστρατιϖο ο δε νατυραλεζα
αδµινιστρατιϖα, ψ πορ λα οτρα, αλ λλαµαδο χριτεριο οργ〈νιχο, ρελατιϖο α λα παρτιχιπαχι⌠ν
εν ελ ϕυιχιο δε υν ⌠ργανο δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα.
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Εν χυαντο α λα εξιστενχια δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο, δεβε σε〉αλαρσε θυε λα µισµα
νο εσ δετερµιναντε δε λα χοµπετενχια δε λοσ Τριβυναλεσ χον χοµπετενχια εν λο
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο. Σι βιεν εσ χιερτο θυε σιεµπρε θυε σε εστ εν πρεσενχια
δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο, ελ χονοχιµιεντο δελ ασυντο δεβε χορρεσπονδερ αλ
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, σιν εµβαργο, ταµβιν εσ ελ χασο δε οτρασ φορµασ δε
αχτυαχι⌠ν δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, ταλεσ χοµο λασ οµισιονεσ, λοσ χοντρατοσ
αδµινιστρατιϖοσ ο λασ ϖασ δε ηεχηο δε λα Αδµινιστραχι⌠ν. Πορ οτρα παρτε, παρα
εσταβλεχερ λα εξιστενχια δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο, λα αχτυαχι⌠ν εν χυεστι⌠ν δεβε
προδυχιρσε εν βασε α υνα φαχυλταδ εσταβλεχιδα εν υνα νορµα δε δερεχηο πβλιχο.
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Ταµποχο ελ χριτεριο οργ〈νιχο εσ συχιεντε παρα ρεσολϖερ λα χυεστι⌠ν δε λα νατυραλεζα
δε λα χοντροϖερσια, εν ραζ⌠ν δε θυε, σι βιεν εσ χιερτο θυε πορ ρεγλα γενεραλ λοσ
⌠ργανοσ δελ Ποδερ Πβλιχο αχταν εν συ χονδιχι⌠ν δε ταλεσ, σιν εµβαργο, εστε
χριτεριο ποδρα χονδυχιρ αλ ερρορ εν χασοσ εν θυε, ο βιεν λα χονδυχτα δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν σε ενχυεντρα ρεγιδα πορ ελ δερεχηο πριϖαδο, ο βιεν σε τρατε δε υν
παρτιχυλαρ θυε αχτε εν εϕερχιχιο δε υνα αυτοριδαδ πβλιχα θυε λε ηα σιδο ατριβυιδα
πορ λεψ. Πορ ταλ µοτιϖο, λα ενυµεραχι⌠ν δε λοσ διϖερσοσ ⌠ργανοσ θυε πυεδεν σερ
οβϕετο δε χοντρολ πορ αντε λοσ τριβυναλεσ χον χοµπετενχια εν λο χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο εσ χοµπλεµενταδα εν λα ΛΟϑΧΑ, χον λα αδϖερτενχια εν ελ αρτ. 8, θυε
σε τρατα εσπεχχαµεντε, δε λα αχτιϖιδαδ αδµινιστρατιϖα δεσπλεγαδα πορ λοσ
εντεσ υ ⌠ργανοσ ενυµεραδοσ εν ελ αρτχυλο 7.
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Εν ν, χονσιδεραµοσ θυε παρα δετερµιναρ σι υνα χοντροϖερσια δεβε σοµετερσε αλ
χονοχιµιεντο δε λοσ τριβυναλεσ δε λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, ελ ελεµεντο
µεδυλαρ εσ ελ ρελατιϖο α λα νατυραλεζα δε λα πρετενσι⌠ν. Λα πρετενσι⌠ν θυε εσ ηεχηα
ϖαλερ αντε λοσ τριβυναλεσ δε λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δεβε σερ δε νατυραλεζα
ϕυρδιχο−πβλιχα.80 Λα Χορτε Σεγυνδα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο ηα
σε〉αλαδο εν ταλ σεντιδο θυε λοσ τριβυναλεσ χον χοµπετενχια χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖα δεβεν δαρ χαβιδα α τοδο τιπο δε πρετενσι⌠ν θυε τενγα χοµο οριγεν
υνα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχο−αδµινιστρατιϖα, ινδεπενδιεντεµεντε δε θυε λα ιλεγαλιδαδ
δεριϖε δε υν αχτο, ηεχηο υ οµισι⌠ν, ψ σιν θυε σεα ⌠βιχε λα ινεξιστενχια δε µεδιοσ
προχεσαλεσ εσπεχιαλεσ ρεσπεχτο α δετερµιναδα αχτυαχι⌠ν, ρεχονοχιενδο ασ υν
σιστεµα αβιερτο δε πρετενσιονεσ α προπονερσε αντε λα ρεφεριδα ϕυρισδιχχι⌠ν
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/02/2006 ΕΞΠ. 04−1092 ΒΟΓΣΙςΙΧΑ; ΧΣΧΑ 18/06/2008 ΕΞΠ Ν° ΑΠ42−Ο−2008−000076

χον µ〈σ ρεφερενχιασ. ςασε ταµβιν ν.µ. 528). Εν
παλαβρασ δε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, τοδα πρετενσι⌠ν φυνδαδα εν ∆ερεχηο
Αδµινιστρατιϖο ο θυε τενγα χοµο οριγεν υνα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχο−αδµινιστρατιϖα,
δεβε σερ ατενδιδα ο αµπαραδα πορ λοσ τριβυναλεσ χον χοµπετενχια χοντενχιοσο−
αδµινιστρατιϖα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/02/2006 ΕΞΠ. 04−1092).81

ΒΛΥΕ ΝΟΤΕ ΠΥΒΛΙΧΙ∆Α∆, Χ.Α.,
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Εϖεντυαλµεντε, σοβρε τοδο εν τορνο αλ δεβατε αχερχα δε λα ϕυστιχαχι⌠ν δε λα
διστινχι⌠ν εντρε χοντρατοσ αδµινιστρατιϖοσ ψ χοντρατοσ ρεγιδοσ πορ ελ δερεχηο
πριϖαδο, σε αρµα θυε, λα Αδµινιστραχι⌠ν νο πυεδε αχτυαρ χοµο υν παρτιχυλαρ, σινο
80 Εν εστε σεντιδο, Απιτζ Λα Ινχιδενχια δελ Χ⌠διγο δε Προχεδιµιεντο Χιϖιλ εν λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσα−
Αδµινιστρατιϖα π〈γ 453; Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 35; Χον ρεσπεχτο α λα εϖολυχι⌠ν ηιστ⌠ριχα, Ηερν〈νδεζ Γ., Πασαδο, Πρεσεντε ψ Φυτυρο
δε λα Νυεϖα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 97
81 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/278.ητµ
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θυε δεβε εσταρ σιεµπρε αλ σερϖιχιο δε λοσ χιυδαδανοσ ψ χιυδαδανασ, χον σοµετιµιεντο
πλενο α λα λεψ ψ αλ δερεχηο, ταλ χοµο λο ινδιχα ελ αρτ. 141 δε λα Χονστιτυχι⌠ν.82 Σιν
εµβαργο, αν εστα ποσιχι⌠ν αδµιτε θυε λα Αδµινιστραχι⌠ν αχτα φρεχυεντεµεντε
βαϕο ελ δερεχηο χιϖιλ. Εν ελ δερεχηο χοµπαραδο σε διστινγυεν διστιντοσ γραδοσ
δε συϕεχι⌠ν δε λα Αδµινιστραχι⌠ν θυε αχτα εν ελ χαµπο δελ δερεχηο πριϖαδο, α λοσ
δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ. Εν πριµερ τρµινο σε αλυδε αλ λλαµαδο δερεχηο πριϖαδο
αδµινιστρατιϖο, α τραϖσ δελ χυαλ ελ Εσταδο χυµπλε εν φορµα ινµεδιατα συσ
πρεσταχιονεσ πβλιχασ. Σε τρατα σοβρε τοδο δελ απορτε δε υνα προχυρα εξιστενχιαλ,
εστο εσ, λα πρεσταχι⌠ν δε σερϖιχιοσ, ταλεσ χοµο δε ηοσπιταλεσ, τεατροσ, τρανσπορτε
πβλιχο, αγυα ποταβλε, ελεχτριχιδαδ, γασ, ετχ. Εν σεγυνδο τρµινο, σε αλυδε α λα
λλαµαδα Αδµινιστραχι⌠ν !σχαλ, ρεφεριδα α λοσ νεγοχιοσ αυξιλιαρεσ δελ Φισχο, α
τραϖσ δε λοσ χυαλεσ τιενε λυγαρ λα οβτενχι⌠ν δε λοσ βιενεσ µατεριαλεσ νεχεσαριοσ
παρα ελ χυµπλιµιεντο δε ταρεασ πβλιχασ ψ, εν τερχερ λυγαρ, σε διστινγυε α λα
Αδµινιστραχι⌠ν χοµερχιαλ, α τραϖσ δε λα χυαλ τοµα παρτε χοµο εµπρεσαριο εν λα
ϖιδα εχον⌠µιχα, ψα χον εµπρεσασ προπιασ ο χοµο αχχιονιστα. Σ⌠λο εν ελ πριµερο
δε λοσ χασοσ, σε αδµιτε λα ποσιβιλιδαδ δε διχταρ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ ο χελεβραρ
χοντρατοσ δε δερεχηο πβλιχο, ασ χοµο συ σοµετιµιεντο α λα ϕυρισδιχχι⌠ν
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα. Ταµβιν εν εστε χασο, σε α!ρµα υνα ϖινχυλαχι⌠ν
διρεχτα ε ινµεδιατα α λοσ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ.83
2. Ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ δε δερεχηο πβλιχο
Λοσ χριτεριοσ δε δελιµιταχι⌠ν εντρε ελ δερεχηο πβλιχο ψ ελ δερεχηο πριϖαδο σον
οβϕετο δε χοντροϖερσια δεσδε θυε σε ηα εσταβλεχιδο υνα διστινχι⌠ν εντρε αµβοσ.
Παρα ελλο ηαν σιδο δεσαρρολλαδασ υνα σεριε δε τεορασ δε δελιµιταχι⌠ν. Εντρε ελλασ,
σε αλυδε εν λα αχτυαλιδαδ α τρεσ τεορασ, θυε σον χονσιδεραδασ λασ µ〈σ ε!χιεντεσ
παρα λλεϖαρ α χαβο λα ταρεα δε λα δελιµιταχι⌠ν εν υν χασο χονχρετο.
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Εϕεµπλο. ∆ιαµαντινο Σιµοεσ Μανδατο. Ελ ρεχυρσο ιντερπυεστο ϖα διριγιδο χοντρα λα
νοτι!χαχι⌠ν συσχριτα πορ λα Γερεντε Γενεραλ δε Σερϖιχιοσ ϑυρδιχοσ δελ Σερϖιχιο Ναχιοναλ
Ιντεγραδο δε Αδµινιστραχι⌠ν Αδυανερα ψ Τριβυταρια (ΣΕΝΙΑΤ), πορ µεδιο δελ χυαλ σε λε
ινφορµ⌠ θυε εν ραζ⌠ν δε λα ϖεντα θυε ηιχιερε Ινϖερσιονεσ Χαπριλεσ Χ.Α., α λα Ρεπβλιχα
Βολιϖαριανα δε ςενεζυελα −πορ ⌠ργανο δελ Μινιστεριο δελ Ποδερ Ποπυλαρ παρα λασ Φινανζασ−
δελ Χεντρο δε Ο!χινασ ψ Χοµερχιοσ Εδι!χιο Χαπριλεσ, αχτυαλµεντε Εδι!χιο Σεδε δελ
ΣΕΝΙΑΤ, νο προχεδα ελ ρετραχτο λεγαλ αρρενδατιχιο, δε χονφορµιδαδ χον λο πρεϖιστο εν ελ
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82 Βρεωερ Χαρασ, Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 218; Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν
Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 106; Ηερν〈νδεζ Γ., Πασαδο,
Πρεσεντε ψ Φυτυρο δε λα Νυεϖα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 110
83 Εσπινοζα, ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ εν Αλεµανια ψ Αυστρια, ν.µ. 442 ψ σιγ.
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αρτχυλο 49 δελ ∆εχρετο χον Ρανγο ψ Φυερζα δε Λεψ δε λα Λεψ δε Αρρενδαµιεντοσ
Ινµοβιλιαριοσ, πορ λο θυε λε χονχεδι⌠ υν λαπσο νο µαψορ δε τρειντα (30) δασ χοντινυοσ
χονταδοσ α παρτιρ δε συ νοτιχαχι⌠ν, παρα εφεχτυαρ λα εντρεγα µατεριαλ δελ λοχαλ θυε ηα ϖενιδο
οχυπανδο. Ελ αρτχυλο 49 δισπονε θυε ελ ρετραχτο λεγαλ αρρενδατιχιο νο προχεδερ〈 εν λοσ χασοσ
δε εναϕεναχι⌠ν ο τρανσφερενχια γλοβαλ δε λα προπιεδαδ δελ ινµυεβλε δελ χυαλ φορµε παρτε λα
ϖιϖιϖενδα, οχινα ο λοχαλ αρρενδαδο. (ΧΣΧΑ 03/07/2008 ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕ Ν≡ ΑΠ42−Ν−2008−
000205;84 ϑυζγ. Συπ. 6το Χ−Α Ρεγ. Χαπιταλ 28/04/2008 Εξπ. 08−2186;85 ΣΠΑ−ΤΣϑ 09/03/2010
ΕΞΠ. Ν° 2010−009186)
172

Υνα χοντροϖερσια εσ δε δερεχηο πβλιχο χυανδο παρα συ ρεσολυχι⌠ν σον απλιχαβλεσ
νορµασ δε δερεχηο πβλιχο. Παρα εσταβλεχερ ταλ χιρχυνστανχια ποδεµοσ ηαχερ υσο
δε λασ τεορασ θυε σε ινδιχαν α χοντινυαχι⌠ν.
3. Τεορα δελ δερεχηο εσπεχιαλ (µοδιχαδα)
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Λα νορµα θυε ρεγυλα ελ χον!ιχτο σ⌠λο εσταβλεχε φαχυλταδεσ ψ οβλιγαχιονεσ α υν
⌠ργανο δελ Ποδερ δελ Εσταδο, µιεντρασ θυε λασ νορµασ θυε σον απλιχαβλεσ α
χυαλθυιερ περσονα περτενεχεν αλ δερεχηο πριϖαδο. Ταλ τεορα φυε εξπυεστα εν 1950
πορ Η. ϑ. Ωολφ ψ λυεγο µοδιχαδα πορ Βεττερµανν (1977) ψ πορ Βαχηοφ (1978), εν
ελ σεντιδο θυε εσ ρελεϖαντε θυε λα νορµα ρεγυλα λα χονδυχτα δε υν ⌠ργανο δελ Ποδερ
πβλιχο, εν συ χονδιχι⌠ν δε ταλ.87
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Α εστε χριτεριο φορµαλ, σε αγρεγα θυε, µιεντρασ ελ δερεχηο πβλιχο τιενε πορ οβϕετο
εσταβλεχερ ψ λιµιταρ λασ φαχυλταδεσ δελ Εσταδο φρεντε α λοσ παρτιχυλαρεσ, ελ δερεχηο
πριϖαδο παρτε δε λα εξιστενχια δε λα αυτονοµα δε λα ϖολυνταδ δελ ινδιϖιδυο ψ πονε
α συ δισποσιχι⌠ν λασ νορµασ θυε προχυραν ρεσολϖερ λοσ χον!ιχτοσ εντρε ιντερεσεσ
παρτιχυλαρεσ.88
4. Τεορα δε λα συβορδιναχι⌠ν
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Υνα νορµα εσ δε δερεχηο πβλιχο χυανδο εντρε λασ παρτεσ εξιστε υνα ρελαχι⌠ν
ϖερτιχαλ ο δε συβορδιναχι⌠ν. Σι πορ ελ χοντραριο, σε πλαντεα υνα ρελαχι⌠ν ηοριζονταλ,
ρεγιδα πορ ελ πρινχιπιο δε ιγυαλδαδ, σε εσταρα εν πρεσενχια δε υνα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα
δε δερεχηο πριϖαδο.
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ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/234.ητµ
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Πεινε, Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 26
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Αν χυανδο λα τεορα δε λα συβορδιναχι⌠ν εσ εν λα πρ〈χτιχα υνα δε λασ µ〈σ
προδυχτιϖασ, σιν εµβαργο δεβε τενερσε εν χονσιδεραχι⌠ν θυε εσ ποσιβλε ενχοντραρ
ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ δε δερεχηο πβλιχο, σιν υνα ρελαχι⌠ν δε συβορδιναχι⌠ν, χοµο
εν ελ χασο δε λοσ χοντρατοσ αδµινιστρατιϖοσ εντρε εντεσ δελ Εσταδο. Πορ οτρα παρτε,
εν ελ δερεχηο δελ τραβαϕο, ασ χοµο εν ελ δερεχηο δε φαµιλια ταµβιν σε πρεσενταν
ρελαχιονεσ δε συβορδιναχι⌠ν. Εν !ν, λα σιτυαχι⌠ν δε συπρεµαχα δελ Εσταδο εσ λα
χονσεχυενχια ψ νο λα χαυσα δε λα απλιχαβιλιδαδ δε νορµασ δε δερεχηο πβλιχο.89

176

5. Τεορα δε λοσ ιντερεσεσ
Λα νορµα θυε ρεγυλα ελ χον∀ιχτο σε ενχυεντρα δεστιναδα εν πριµερ τρµινο α λα
προτεχχι⌠ν δε ιντερεσεσ πβλιχοσ; µιεντρασ θυε σι τιενε πορ οβϕετο πρινχιπαλ λα
προτεχχι⌠ν δε ιντερεσεσ ινδιϖιδυαλεσ, σε τραταρα δε υνα νορµα δε δερεχηο πριϖαδο.
Εστα τεορα σε ρεµοντα αλ δερεχηο ροµανο. Σεγν Υλπιανο, πυβλιχυµ ϕυσ εστ θυοδ
αδ στατυµ ρει Ροµαναε σπεχτατ πριϖατυµ θυοδ αδ σινγυλορυµ υτιλιτατεµ. Εν
χοντρα δε ταλ χριτεριο σε σε〉αλα λα δι!χυλταδ δε διστινγυιρ χον χλαριδαδ εντρε ιντερεσεσ
πβλιχοσ ψ πριϖαδοσ. Υνα γραν χαντιδαδ δε νορµασ τοµαν εν χονσιδεραχι⌠ν ταντο
λοσ ιντερεσεσ ινδιϖιδυαλεσ χοµο γενεραλεσ. Αλ εφεχτο, σε ηαχε ρεφερενχια α λα φρασε
δε Ηενρψ Φορδ: Λο θυε εσ βυενο παρα Φορδ, εσ βυενο παρα Αµριχα. 90
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Εν µατερια δε χοντρατοσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, ταντο λα δοχτρινα χοµο λα
ϕυρισπρυδενχια ϖενεζολανασ ηαν σε〉αλαδο χοµο χαραχτερστιχασ εσενχιαλεσ δε λοσ
χοντρατοσ αδµινιστρατιϖοσ: α) Θυε υνα δε λασ παρτεσ εν ελ χοντρατο σεα υν εντε
πβλιχο; β) Λα πρεσενχια εν ελ χοντρατο δε λασ λλαµαδασ χλ〈υσυλασ εξορβιταντεσ; ψ χ)
Λα !ναλιδαδ δε υτιλιδαδ δε σερϖιχιο πβλιχο εν ελ χοντρατο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 12/02/2004 ΕΞΠ. Ν°
2003−1435). Ηα σιδο χριτεριο δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα λα ιντερπρεταχι⌠ν δε
λα νοχι⌠ν δε σερϖιχιο πβλιχο, εν σεντιδο αµπλιο, ψα θυε αλ τενερ ελ χοντρατο πορ
οβϕετο λα πρεσταχι⌠ν δε υν σερϖιχιο δε υτιλιδαδ πβλιχα, εσ ψ δεβε ασ αδµιτιρσε συ
νατυραλεζα εµινεντεµεντε αδµινιστρατιϖα, ψ δε εσε µοδο ελ οβϕετο ϖινχυλαδο αλ
ιντερσ γενεραλ, σε χονστιτυψε χοµο ελ ελεµεντο προπιο ψ νεχεσαριο δε λα δε!νιχι⌠ν
εν χυεστι⌠ν. Πορ ταντο, υν σερϖιχιο σερ〈 πβλιχο, χυανδο λα αχτιϖιδαδ αδµινιστρατιϖα
βυσθυε ελ δεσαρρολλο δε υνα ταρεα δεστιναδα α σατισφαχερ υν ιντερσ χολεχτιϖο (ΣΠΑ−
ΤΣϑ 19/06/2003. ΕΞΠ. Ν≡ 2003−0594). Σιν εµβαργο, λα απλιχαχι⌠ν δε ταλεσ πρινχιπιοσ ηα
σιδο οβϕετο δε χρτιχασ, δεβιδο α λασ φρεχυεντεσ χονφυσιονεσ, χοντραδιχχιονεσ ψ
διλαχιονεσ.91 ςασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 503
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89 Πεινε, Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 26
90 Πεινε, Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 25
91 Βρεωερ Χαρασ, Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 218
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∆εσαρρολλο δελ εϕεµπλο ∆ιαµαντινο Σιµοεσ Μανδατο. Λα χοµπετενχια παρα χονοχερ δελ
ασυντο ποδρα χορρεσπονδερ αλ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, δαδο θυε υνα δε λασ παρτεσ εσ
υν ⌠ργανο δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα. Σιν εµβαργο, σε ρεθυιερε αδεµ〈σ θυε συ
αχτυαχι⌠ν σε προδυζχα εν ελ µαρχο δε υνα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα δε δερεχηο πβλιχο. Λα
ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα ποδρα σερ δε δερεχηο πβλιχο, σι λασ νορµασ θυε λα ρεγυλαν σον δε
δερεχηο πβλιχο. Λα αχτυαχι⌠ν δελ Σερϖιχιο Ναχιοναλ Ιντεγραδο δε Αδµινιστραχι⌠ν
Αδυανερα ψ Τριβυταρια (ΣΕΝΙΑΤ) σε βασα εν ελ αρτχυλο 49 δελ ∆εχρετο χον Ρανγο ψ
Φυερζα δε Λεψ δε λα Λεψ δε Αρρενδαµιεντοσ Ινµοβιλιαριοσ. ∆ε αχυερδο χον συ αρτχυλο
1, διχηα λεψ σε ενχυεντρα δεστιναδα α ρεγυλαρ ελ αρρενδαµιεντο ψ συβαρρενδαµιεντο δε
λοσ ινµυεβλεσ υρβανοσ ψ συβυρβανοσ δεστιναδοσ α ϖιϖιενδα, ψ/ο αλ φυνχιοναµιεντο ο
δεσαρρολλο δε αχτιϖιδαδεσ χοµερχιαλεσ, ινδυστριαλεσ, προφεσιοναλεσ, δε ενσε〉ανζα ψ οτρασ
διστιντασ δε λασ εσπεχι!χαδασ, ψα σεαν αρρενδαδοσ ο συβαρρενδαδοσ τοταλµεντε ο πορ
παρτεσ. Ελ αρτχυλο 49 δισπονε θυε ελ ρετραχτο λεγαλ αρρενδατιχιο νο προχεδερ〈 εν λοσ
χασοσ δε εναϕεναχι⌠ν ο τρανσφερενχια γλοβαλ δε λα προπιεδαδ δελ ινµυεβλε δελ χυαλ
φορµε παρτε λα ϖιϖιϖενδα, ο!χινα ο λοχαλ αρρενδαδο.
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Νο σε τρατα εντονχεσ δε υνα νορµα θυε εσταβλεζχα φαχυλταδεσ δε υν ⌠ργανο δελ Ποδερ
Πβλιχο. Λοσ ιντερεσεσ θυε σε ενχυεντραν εν χον∀ιχτο σον εν πρινχιπιο ιντερεσεσ
παρτιχυλαρεσ δε λασ παρτεσ δε λα ρελαχι⌠ν χοντραχτυαλ δε αρρενδαµιεντο, αν χυανδο εσ
εϖιδεντε ελ ιµπαχτο σοχιαλ θυε δεριϖα δε λα νεχεσιδαδ δε υν σεχτορ δε λα ποβλαχι⌠ν δε
δισπονερ δε ϖιϖιενδασ ψ λοχαλεσ δε προπιεδαδ αγενα. Φιναλµεντε, λασ παρτεσ, αν χυανδο
υνα δε ελλασ χονστιτυψε υν εντε πβλιχο, νο µαντιενεν υνα ρελαχι⌠ν ϖερτιχαλ προπια δελ
δερεχηο πβλιχο, σινο θυε σε ενφρενταν εν υνα σιτυαχι⌠ν δε ιγυαλδαδ ϕυρδιχα, δεριϖαδα
δελ πρινχιπιο δε αυτονοµα δε ϖολυνταδ. Πορ εστοσ µοτιϖοσ, ελ χονοχιµιεντο δελ ασυντο
νο χορρεσπονδε α λοσ τριβυναλεσ δε λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, χοµο ερρ⌠νεαµεντε
φυε ασυµιδο πορ λα Χορτε Σεγυνδα δε λο Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο (ΧΣΧΑ 03/07/2008
ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕ Ν≡ ΑΠ42−Ν−2008−000205)92, ψ πορ ελ ϑυζγαδο Συπεριορ (ϑυζγ. Συπ. 6το
Χ−Α Ρεγ. Χαπιταλ 28/04/2008 Εξπ. 08−2186),93 σινο α λα ϕυρισδιχχι⌠ν ορδιναρια (ΣΠΑ−
ΤΣϑ 09/03/2010 ΕΞΠ. Ν° 2010−0091)94

6. Ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ δε δερεχηο πριϖαδο
181

Ταντο λα λεψ χοµο λα ϕυρισπρυδενχια ϖενεζολανασ ηαν ατριβυιδο α λοσ ϕυεχεσ
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖοσ λα χοµπετενχια παρα χονοχερ δε χοντροϖερσιασ θυε
δεριϖαν δε ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ δε δερεχηο πριϖαδο. Ταλ εσ ελ χασο δε λα χοµπετενχια
δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, παρα χονοχερ δε λασ δεµανδασ θυε σε προπονγαν
χοντρα λα Ρεπβλιχα, λοσ Εσταδοσ, λοσ Μυνιχιπιοσ, ο αλγν Ινστιτυτο Αυτ⌠νοµο, εντε
92 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/234.ητµ
93 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/235.ητµ
94 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/406.ητµ
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πβλιχο ο εµπρεσα, εν λα χυαλ λα Ρεπβλιχα εϕερζα υν χοντρολ δεχισιϖο ψ περµανεντε,
εν χυαντο α συ διρεχχι⌠ν ο αδµινιστραχι⌠ν σε ρεερε, εσταβλεχιδα εν ελ αρτ. 9, νυµ.
8 (ν.µ. 499). Πορ συ παρτε, λα πρεσεντε λεψ ασυµι⌠, εν παρτε, υνα νυεϖα χοµπετενχια
δελ ϕυεζ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, δε χρεαχι⌠ν ϕυρισπρυδενχιαλ, παρα χονοχερ δε
λασ δεµανδασ θυε εϕερζαν λα Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ µυνιχιπιοσ, λοσ ινστιτυτοσ
αυτ⌠νοµοσ, εντεσ πβλιχοσ, εµπρεσασ ο χυαλθυιερ οτρα φορµα δε ασοχιαχι⌠ν, εν λα
χυαλ λα Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ µυνιχιπιοσ ο χυαλθυιερα δε λασ περσονασ ϕυρδιχασ
αντεσ µενχιοναδασ τενγαν παρτιχιπαχι⌠ν δεχισιϖα, χοντρα λοσ παρτιχυλαρεσ (ϖασε αλ
ρεσπεχτο, ελ ν.µ. 517)
Εν αµβοσ χασοσ, εν θυε σε ατριβυψε αλ ϕυεζ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο χοµπετενχιασ
εν ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ ρεγυλαδασ πορ ελ δερεχηο πριϖαδο, σε προδυχε υνα σιτυαχι⌠ν
χοντραρια α λοσ πρινχιπιοσ δε ιδονειδαδ ψ εξχελενχια δελ ϕυεζ, α θυε αλυδε ελ αρτχυλο
255 δε λα Χονστιτυχι⌠ν, αδεµ〈σ δε λοσ προβλεµασ δε αχχεσο α λα ϕυστιχια, δεριϖαδοσ
δε λα διστιντα οργανιζαχι⌠ν τερριτοριαλ δελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο (ϖασε αλ
ρεσπεχτο, ν.µ. 487)
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Υν µεχανισµο δε χορρεχχι⌠ν δε ταλ σιτυαχι⌠ν πυεδε δεριϖαρ δε λα απλιχαχι⌠ν δε λα
χλ〈υσυλα δε απλιχαχι⌠ν συπλετορια, ινχορποραδα ινιχιαλµεντε εν ελ αρτχυλο 42 νυµερα
15 δε λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ (σι συ χονοχιµιεντο νο εστ〈 ατριβυιδο α οτρα αυτοριδαδ) ψ
λυεγο, ϕυρισπρυδενχιαλµεντε εν λασ χιταδασ σεντενχιασ Τεχνο Σερϖιχιοσ Ψεσ×Χαρδ,
Χ.Α. (ΣΠΑ−ΤΣϑ 23/11/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1736)95 ψ Μαρλον Ροδργυεζ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 26/10/2004
ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1462),96 παρα χονοχερ δε λασ δεµανδασ θυε σε προπονγαν χοντρα λα
Ρεπβλιχα, λοσ Εσταδοσ, λοσ Μυνιχιπιοσ, ο αλγν Ινστιτυτο Αυτ⌠νοµο, εντε πβλιχο ο
εµπρεσα εν λα χυαλ αλγυνα δε λασ περσονασ πολτιχοσ τερριτοριαλεσ (Ρεπβλιχα, Εσταδοσ
ο Μυνιχιπιοσ) εϕερζαν υν χοντρολ δεχισιϖο ψ περµανεντε, εν χυαντο α συ διρεχχι⌠ν ο
αδµινιστραχι⌠ν σε ρεερε, σιεµπρε θυε συ χονοχιµιεντο νο εστ ατριβυιδο α οτρο
τριβυναλ.  Εστα χλ〈υσυλα συπλετορια, ινχορποραδα εν λα ΛΟϑΧΑ εν λοσ αρτσ. 23; 24 ψ 25,
ηα περµιτιδο πορ εϕεµπλο θυε λασ χοντροϖερσιασ δε δερεχηο λαβοραλ ο δε δερεχηο
χοµερχιαλ χοντρα υν εντε πβλιχο ο υνα εµπρεσα δελ Εσταδο περµανεζχαν εν ελ
τριβυναλ εσπεχιαλ χορρεσπονδιεντε ψ νο εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο.
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7. Χριτεριο οργ〈νιχο
∆εσδε ελ πυντο δε ϖιστα οργ〈νιχο, σε σε〉αλα θυε, σε ενχυεντραν σοµετιδοσ αλ χοντρολ
δε λοσ τριβυναλεσ χον χοµπετενχια εν λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, λοσ ⌠ργανοσ
95 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/232.ητµ
96 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/231.ητµ
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θυε εϕερχεν ελ Ποδερ Εϕεχυτιϖο, Χιυδαδανο, Ελεχτοραλ ψ λοσ ενχαργαδοσ δε λα
αδµινιστραχι⌠ν δελ Ποδερ ϑυδιχιαλ.97 Α εστα ενυµεραχι⌠ν δεβε αγρεγαρσε λα φυνχι⌠ν
αδµινιστρατιϖα δε λοσ ⌠ργανοσ δελ Ποδερ Λεγισλατιϖο.98 Πορ οτρα παρτε, χοµο σε ηα
ινδιχαδο, λα αδµισι⌠ν δε οτρασ χατεγορασ δε οργανιζαχιονεσ χον φορµα δε δερεχηο
πριϖαδο σ⌠λο πυεδε προδυχιρσε βαϕο λα ρεσερϖα δε θυε συ χονοχιµιεντο νο εστ
ατριβυιδο α οτρο τριβυναλ. 
185

Νο περτενεχεν αλ χριτεριο οργ〈νιχο λοσ συϕετοσ διστιντοσ α λοσ µενχιοναδοσ
αντεριορµεντε, θυε διχτε αχτοσ δε αυτοριδαδ ο αχτε εν φυνχι⌠ν αδµινιστρατιϖα,
σινο θυε ταλ χονχεπτο εσ προπιο δε υν χριτεριο µατεριαλ. Αθυ λα φυνχι⌠ν
αδµινιστρατιϖα νο σε λιµιτα α λα γεστι⌠ν αδµινιστρατιϖα99, σινο θυε ταµβιν
πυεδε εσταρ ρεφεριδα α λα φυνχι⌠ν νορµατιϖα ο ϕυρισδιχχιοναλ.

186

Λα ενυµεραχι⌠ν δε λοσ διϖερσοσ ⌠ργανοσ θυε πυεδεν σερ οβϕετο δε χοντρολ πορ αντε
λοσ τριβυναλεσ χον χοµπετενχια εν λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο εσ υν µεχανισµο
µυψ γρ〈!χο ψ πρ〈χτιχο, περο χοµο σε οβσερϖα δε λο ινδιχαδο αρριβα νο εσ εξαχτο
ψ πυεδε δαρ λυγαρ α γραϖεσ ερρορεσ εν χασοσ διφχιλεσ.
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Χοµο εϕεµπλο δε ελλο ποδεµοσ χιταρ ελ χασο δε υν ρεχυρσο διριγιδο χοντρα λα
νοτι!χαχι⌠ν συσχριτα πορ λα Γερεντε Γενεραλ δε Σερϖιχιοσ ϑυρδιχοσ δελ Σερϖιχιο
Ναχιοναλ Ιντεγραδο δε Αδµινιστραχι⌠ν Αδυανερα ψ Τριβυταρια (ΣΕΝΙΑΤ), πορ
µεδιο δε λα χυαλ σε λε ινφορµ⌠ θυε εν ραζ⌠ν δε λα ϖεντα θυε ηιχιερε Ινϖερσιονεσ
Χαπριλεσ Χ.Α., α λα Ρεπβλιχα Βολιϖαριανα δε ςενεζυελα −πορ ⌠ργανο δελ Μινιστεριο
δελ Ποδερ Ποπυλαρ παρα λασ Φινανζασ− δελ Χεντρο δε Ο!χινασ ψ Χοµερχιοσ Εδι!χιο
Χαπριλεσ, αχτυαλµεντε Εδι!χιο Σεδε δελ ΣΕΝΙΑΤ, νο προχεδα ελ ρετραχτο λεγαλ
αρρενδατιχιο, δε χονφορµιδαδ χον λο πρεϖιστο εν ελ αρτχυλο 49 δελ ∆εχρετο χον
Ρανγο ψ Φυερζα δε Λεψ δε λα Λεψ δε Αρρενδαµιεντοσ Ινµοβιλιαριοσ, πορ λο θυε λε
χονχεδι⌠ υν λαπσο νο µαψορ δε τρειντα (30) δασ χοντινυοσ χονταδοσ α παρτιρ δε συ
νοτι!χαχι⌠ν, παρα εφεχτυαρ λα εντρεγα µατεριαλ δελ λοχαλ θυε ηα ϖενιδο οχυπανδο.
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Εν ελ χασο χιταδο, λα παρτε δεµανδαδα χονστιτυψε εφεχτιϖαµεντε υν ⌠ργανο δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα, ταλ χοµο λο ινδιχα λα πρεσεντε λεψ. Λασ σεντενχιασ δε λα
Χορτε Σεγυνδα δε λο Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο (ΧΣΧΑ 03/07/2008 ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕ Ν≡
ΑΠ42−Ν−2008−000205)100 ψ δελ ϑυζγαδο Συπεριορ Σεξτο εν λο Χοντενχιοσο
97 Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 38
ψ σιγ.
98 Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 62
99 Εν ταλ σεντιδο, Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινισ−
τρατιϖα, π〈γ. 41
100 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/234.ητµ
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Αδµινιστρατιϖο δε λα Ρεγι⌠ν Χαπιταλ (ϑΥΖΓ. ΣΥΠ. 6ΤΟ Χ−Α ΡΕΓ. ΧΑΠΙΤΑΛ 28/04/2008
ΕΞΠ. 08−2186),101 αρµαρον ερρ⌠νεαµεντε λα χοµπετενχια δελ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο. Εστιµαµοσ θυε σε τρατα δε υν ρεσυλταδο ερρ⌠νεο, εν ραζ⌠ν δε θυε ελ
ΣΕΝΙΑΤ νο αχτυαβα εν λα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα χον ελ αρρενδαταριο εν χυµπλιµιεντο δε
υνα ποτεσταδ πβλιχα, σινο θυε λα λεγισλαχι⌠ν απλιχαβλε, εστο εσ, λα Λεψ δε
Αρρενδαµιεντοσ Ινµοβιλιαριοσ, εσ υνα λεψ δε δερεχηο πριϖαδο, χυψοσ δεστιναταριοσ
σον λασ περσονασ θυε σε ενχυεντραν οβλιγαδασ πορ υνα ρελαχι⌠ν χοντραχτυαλ.
Ταµποχο σε τραταβα δε υν χοντρατο αδµινιστρατιϖο θυε τυϖιερα πορ οβϕετο λα
πρεσταχι⌠ν δε υν σερϖιχιο πβλιχο.
Εν σεντενχια δε 18/07/1985,102 λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα αδϖερτα θυε, εν
πρινχιπιο, τοδα περσονα τιενε χαπαχιδαδ παρα ρεαλιζαρ αχτοσ δε δερεχηο πβλιχο ψ δε
δερεχηο πριϖαδο. Ελ Εσταδο µισµο τιενε χαπαχιδαδ παρα ρεαλιζαρ αχτοσ δε δερεχηο
πριϖαδο, ψ εν χυαντο α στοσ θυεδα σοµετιδο α λα ρεσπεχτιϖα νορµατιϖα λεγαλ. Πορ
συ παρτε, λα περσονα πριϖαδα θυε εφεχτε αχτοσ δε δερεχηο πβλιχο, θυεδα ρεγιδα πορ
στε εν εσ εσπεχχα αχτιϖιδαδ. Εν σεντενχια δε 05/06/1986,103 λα Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα σε〉αλαβα θυε, πορ δενιχι⌠ν, ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο σε
ϕυστιχα χυανδο λασ σιτυαχιονεσ ϕυρδιχασ δε λοσ παρτιχυλαρεσ εν συσ ρελαχιονεσ χον
λα Αδµινιστραχι⌠ν εστν ρεγυλαδασ πορ νορµασ δε δερεχηο αδµινιστρατιϖο. Νο εσ
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, πορ ελ χοντραριο, χυανδο λα ρελαχι⌠ν θυε σε χρεα εντρε
λα Αδµινιστραχι⌠ν ψ λοσ παρτιχυλαρεσ εστ〈 ρεγιδα πορ νορµασ δε δερεχηο πριϖαδο
(χιϖιλ, µερχαντιλ, λαβοραλ, ετχ.) πυεσ, εν ταλεσ χασοσ αυνθυε ιντερϖενγα λα
Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα, ταντο ελ αχτο χοµο λοσ δερεχηοσ ψ οβλιγαχιονεσ θυε δε λ
δεριϖαν σον δε νδολε πριϖαδα ψ εν λα σολυχι⌠ν δε συσ χονιχτοσ σε απλιχαν νορµασ
δε δερεχηο πριϖαδο. Σι βιεν λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ δε 1976 αµπλι⌠ ελ 〈µβιτο συβϕετιϖο
δε λοσ ⌠ργανοσ θυε ποδαν σερ δεµανδαδοσ αντε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖα, σιν εµβαργο, νο σε τρατα δε υνα αµπλιαχι⌠ν δε χοµπετενχιασ εν
χυαντο α λα µατερια ο λα νατυραλεζα δελ αχτο οβϕετο δε λασ πρετενσιονεσ δεδυχιδασ
χον αρρεγλο αλ αρτχυλο 206 δε λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1961. Παρα λα χονσερϖαχι⌠ν δε λα
χοµπετενχια τραδιχιοναλ δελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο σον απλιχαβλεσ, σεγν ελ
φαλλο χιταδο, λασ χλ〈υσυλασ χυανδο φυερε προχεδεντε ψ σι συ χονοχιµιεντο νο
εστυϖιερε ατριβυιδο α οτρα αυτοριδαδ.104

189

Πορ ταλ µοτιϖο, λα ενυµεραχι⌠ν δε λοσ διϖερσοσ ⌠ργανοσ θυε πυεδεν σερ οβϕετο δε
χοντρολ πορ αντε λοσ τριβυναλεσ χον χοµπετενχια εν λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο
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101 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/235.ητµ
102 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 455
103 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 460
104 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 462
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εσ χοµπλεµενταδα εν λα ΛΟϑΧΑ, χον λα αδϖερτενχια εν ελ αρτ. 8, θυε σε τρατα
εσπεχχαµεντε, δε λα αχτιϖιδαδ αδµινιστρατιϖα δεσπλεγαδα πορ λοσ εντεσ υ
⌠ργανοσ ενυµεραδοσ εν ελ αρτχυλο αντεριορ.
8. Λοσ ινστιτυτοσ αυτ⌠νοµοσ, ψ οτροσ
191

Εσ υν ερρορ δε σιστεµ〈τιχα λεγισλατιϖα νο αδϖερτιρ εν εστα δισποσιχι⌠ν λα λιµιταχι⌠ν
ιµπορταντε χοντενιδα εν λοσ αρτσ. 23; 24 ψ 25 δε εστα λεψ, λα χυαλ σ⌠λο αδµιτε
συβσιδιαριαµεντε λα χοµπετενχια δε λοσ τριβυναλεσ εν λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο
χυανδο συ χονοχιµιεντο νο εστ ατριβυιδο α οτρο τριβυναλ εν ραζ⌠ν δε συ
εσπεχιαλιδαδ.
9. Αχτοσ δε αυτοριδαδ

192

Λα τεορα δε λοσ αχτοσ δε αυτοριδαδ εστ〈 ρεφεριδα α λα αδµισι⌠ν εν ελ 〈µβιτο δε
χοντρολ δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα δε αχτοσ διχταδοσ πορ συϕετοσ
θυε, σι βιεν νο χονστιτυψεν αδµινιστραχιονεσ πβλιχασ τραδιχιοναλεσ, τιενεν πορ λεψ
ελ ποδερ δε ινχιδιρ σοβρε λα εσφερα ϕυρδιχα δε οτροσ, αφεχτανδο συσ σιτυαχιονεσ
ϕυρδιχασ ταντο εν σεντιδο ποσιτιϖο χοµο νεγατιϖο.105 Σε τρατα δε αχτοσ εµαναδοσ δε
περσονασ δε δερεχηο πριϖαδο χονφορµε α δελεγαχιονεσ θυε λεσ ηαχε λα Λεψ, εν
προχυρα δε σατισφαχερ νεσ δε ιντερσ πβλιχο προπιοσ δε λα αχτιϖιδαδ αδµινιστρατιϖα,
προδυχιδοσ εν ελ εϕερχιχιο δε χοµπετενχιασ φυνδαµενταδασ εν ελ ιµπεριυµ δελ
Εσταδο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 22/05/2003 ΕΞΠ. Ν° 2003−0423).106

193

Λοσ ελεµεντοσ θυε χαραχτεριζαν λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ δε οριγεν πριϖαδο εστ〈ν
ρεφεριδοσ α λα εϕεχυχι⌠ν δε υν σερϖιχιο πβλιχο ψ, α λα ϖεζ, ελ εϕερχιχιο δε υνα
πρερρογατιϖα πβλιχα εσπεχιαλµεντε δελεγαδα πορ λα λεψ.107

194

Ηαν σιδο χαλιχαδοσ χοµο αχτοσ δε αυτοριδαδ, λοσ αχτοσ δε λα Σοχιεδαδ δε Αυτορεσ
ψ Χοµποσιτορεσ δε ςενεζυελα (ΣΑΧςΕΝ), εν εϕερχιχιο δε λα φαχυλταδ δε διχταρ δε
µανερα υνιλατεραλ Ταριφασ δονδε εσταβλεχιεραν ελ µοντο α παγαρ πορ λασ περσονασ
θυε υσεν ψ εξπλοτεν λασ οβρασ θυε χονστιτυψαν συ ρεπερτοριο (ΧΠΧΑ 15/03/1984;108
ΧΠΧΑ 18/02/1986;109 ΧΠΧΑ 2007 ΕΞΠ. Ν° ΑΠ42−Ν−2004−000988); ελ εϕερχιχιο δε λασ φαχυλταδεσ
σανχιονατοριασ πρεϖιστασ εν λα Λεψ δελ ∆επορτε, πορ παρτε δελ Χονσεϕο δε Ηονορ δε
λα Φεδεραχι⌠ν ςενεζολανα δε Τιρο (ΧΠΧΑ 13/02/1986);110 αχτοσ δε λα Φυνδαχι⌠ν
105 Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Λα Αχχι⌠ν δε Αµπαρο χοντρα λοσ Ποδερεσ Πβλιχοσ, π〈γ. 224
106 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/216.ητµ
107 Πρεζ, Λοσ Αχτοσ Αδµινιστρατιϖοσ δε Οριγεν Πριϖαδο, π〈γ. 254
108 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 477
109 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 480
110 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 476
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Ινστιτυτο δε Εστυδιοσ Αϖανζαδοσ (Φυνδαχι⌠ν Ι∆ΕΑ), εντε χρεαδο πορ ελ Εσταδο
παρα χυµπλιρ χον !νεσ πβλιχοσ δε ινϖεστιγαχι⌠ν, δε δοχενχια, ψ δε δεσαρρολλο
αχαδµιχο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 14/05/1998 ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕ Ν° 13911); ελ αχτο διχταδο πορ λα Φυνδαχι⌠ν
Ρεγιοναλ παρα λα ςιϖιενδα δελ Εσταδο Λαρα (ΦΥΝΡΕςΙ), µεδιαντε ελ χυαλ σε
δεχλαρ⌠ δεσιερτο υν προχεσο λιχιτατοριο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 15/01/2002 ΕΞΠ. Ν≡ 0735−00); λασ
αχχιονεσ ιντερπυεστασ πορ λοσ ∆οχεντεσ Υνιϖερσιταριοσ, χον οχασι⌠ν δε λα ρελαχι⌠ν
λαβοραλ θυε µαντιενεν χον λασ Υνιϖερσιδαδεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 22/05/2003 ΕΞΠ. Ν° 2003−0423);111
λα δεχισι⌠ν εµαναδα δελ Τριβυναλ ∆ισχιπλιναριο δελ Σινδιχατο δε Τραβαϕαδορεσ δελ
Μετρο δε Χαραχασ, δε εξπυλσαρ δε εσα Οργανιζαχι⌠ν Σινδιχαλ α υν τραβαϕαδορ, φυε
χαλι!χαδα χοµο υν αχτο δε αυτοριδαδ, αν χυανδο σε ατριβυψ⌠ λα χοµπετενχια α λοσ
τριβυναλεσ λαβοραλεσ, πορ δισποσιχι⌠ν εξπρεσα δε λα ΛΟΤ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 09/11/2004 ΕΞΠ. Ν°
ΑΠ42−Ο−2003−003148); λα δεχισι⌠ν δελ Χοορδιναδορ Αχαδµιχο δε λα Εσχυελα Τχνιχα
Γεµ〈ν Χελισ Σαυν, πορ λα χυαλ σε δεχιδι⌠ θυε ελ θυεϕοσο δεβερ〈 σερ
δεσινχορποραδο δελ Σιστεµα δε Βεχασ πορ Ινχυµπλιµιεντο δε λασ νορµασ δε λα
Ινστιτυχι⌠ν (ϑΥΖΓ. ΣΥΠ. ΧΙςΙΛ Ψ Χ−Α ΡΕΓΙΝ ΧΕΝΤΡΟ ΝΟΡΤΕ 02/11/2006 ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕ
Ν° 10826); λα εξπυλσι⌠ν δε υν αλυµνο δε υν πλαντελ πριϖαδο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 29/11/2006 ΕΞΠ.
Ν≡ 1996−12892);112 ελ αχτο δε λα Φεδεραχι⌠ν ςενεζολανα δε Βισβολ δε ινηαβιλιταρ δε
τοδα αχτιϖιδαδ δεντρο δε λα οργανιζαχι⌠ν α υνο δε συσ µιεµβροσ (ϑΥΖΓ. ΣΥΠ. ΣΕΞΤΟ
Χ−Α ΡΕΓΙΝ ΧΑΠΙΤΑΛ 03/02/2009 ΕΞΠ. 09−2401); λα νεγατιϖα δε λα Υνιϖερσιδαδ Αλεϕανδρο
∆ε Ηυµβολδτ δε απροβαρ υνα µατερια χυρσαδα πορ ελ εστυδιαντε (ϑΥΖΓ. ΣΥΠ. ∆⊃ΧΙΜΟ
ΧΙςΙΛ, ΜΕΡΧΑΝΤΙΛ Ψ ∆ΕΛ ΤΡℑΝΣΙΤΟ ℑΡΕΑ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝΑ ∆Ε ΧΑΡΑΧΑΣ 05/05/2010
ΕΞΠ. Ν° 5.930).

Ηα σιδο ρεχηαζαδο ελ χαρ〈χτερ δε αχτοσ δε αυτοριδαδ, α υνα σεσι⌠ν δε ϑυντα ∆ιρεχτιϖα
δε λα Ασοχιαχι⌠ν Χιϖιλ σιν !νεσ δε λυχρο Χαρενερο Ψαχητ Χλυβ ΑΧ (ΧΣΧΑ 07/09/2007
ΕΞΠ. Ν∨ΜΕΡΟ ΑΠ42−Ο−2007−000176); λασ δεχισιονεσ διχταδασ πορ ελ Ηογαρ Ηισπανο,
Α.Χ., προηιβινδολε ελ ινγρεσο α υν σοχιο, α λασ ινσταλαχιονεσ δελ χλυβ (ϑΥΖΓ. ΣΥΠ.
ΧΙςΙΛ Ψ Χ−Α ΡΕΓΙΝ ΧΕΝΤΡΟ ΝΟΡΤΕ ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕ ΝΡΟ. 11.918).

111 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/216.ητµ
112 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/214.ητµ
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Αρτ. 8.− Υνιϖερσαλιδαδ δελ χοντρολ
Αρ!χυλο 8. Σερ〈 οβϕετο δε χοντρολ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα, λα αχ∀ϖιδαδ
αδµινιστρα∀ϖα δεσπλεγαδα πορ λοσ εντεσ υ ⌠ργανοσ ενυµεραδοσ εν ελ αρ!χυλο αντεριορ,
λο χυαλ ινχλυψε αχτοσ δε εφεχτοσ γενεραλεσ ψ παρ∀χυλαρεσ, αχτυαχιονεσ βιλατεραλεσ, ϖασ δε
ηεχηο, σιλενχιο αδµινιστρα∀ϖο, πρεσταχι⌠ν δε σερϖιχιοσ πβλιχοσ, οµισι⌠ν δε χυµπλιµιεν−
το δε οβλιγαχιονεσ ψ, εν γενεραλ, χυαλθυιερ σιτυαχι⌠ν θυε πυεδα αφεχταρ λοσ δερεχηοσ ο
ιντερεσεσ πβλιχοσ ο πριϖαδοσ.
196

Λα υνιϖερσαλιδαδ δελ χοντρολ εσ χονσεχυενχια δε λα γαραντα δε λα τυτελα ϕυδιχιαλ
εφεχτιϖα, χονσαγραδα εν ελ αρτχυλο 26 δε λα Χονστιτυχι⌠ν. Εν ρεαλιδαδ, φυε υν απορτε
δελ αρτχυλο 5 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Αµπαρο, σεγν ελ χυαλ λα αχχι⌠ν δε αµπαρο
προχεδε χοντρα τοδο αχτο αδµινιστρατιϖο, αχτυαχιονεσ µατεριαλεσ, ϖασ δε ηεχηο,
αβστενχιονεσ υ οµισιονεσ θυε ϖιολεν ο αµεναχεν ϖιολαρ υν δερεχηο ο υνα γαραντα
χονστιτυχιοναλεσ, χυανδο νο εξιστα υν µεδιο προχεσαλ βρεϖε, συµαριο ψ ε!χαζ
αχορδε χον λα προτεχχι⌠ν χονστιτυχιοναλ. Πορ ϖα ϕυρισπρυδενχιαλ, φυερον χρεαδοσ
µεδιοσ ϕυδιχιαλεσ ορδιναριοσ φρεντε α χυαλθυιερ χονδυχτα λεσιϖα δε δερεχηοσ
συβϕετιϖοσ. Εν ταλ σεντιδο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ρεχονοχι⌠ θυε, λα τενδενχια
χοµπατιβλε χον ελ δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα χονσαγραδο εν ελ αρτχυλο 26
χονστιτυχιοναλ, εσ α δαρλε ρεχιβο ψ τρ〈µιτε α τοδο τιπο δε δεµανδασ εν ταντο
συβψαζχα υν χον!ιχτο δε ορδεν αδµινιστρατιϖο, δεριϖαδο δε υνα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα
εντρε υν παρτιχυλαρ ψ υν ⌠ργανο ο εντε ενϖεστιδο δε ποτεσταδεσ πβλιχασ, θυε εξιϕα
ελ εξαµεν ϕυδιχιαλ ρεσπεχτιϖο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 27/05/2004 ΕΞΠ. Ν° 03−0409 ΧΑΣΟ: ΕΛΙΖΑΒΕΤΗ
ΜΟΡΙΝΙ ΜΟΡΑΝ∆ΙΝΙ)
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Χονσεχυενχια δε ελλο φυε λα χρεαχι⌠ν ϕυρισπρυδενχιαλ δε λα δεµανδα χοντενχιοσο−
αδµινιστρατιϖα, α τραϖσ δε λα χυαλ ποδα εϕερχερσε υνα αχχι⌠ν εν χοντρα δε ϖασ δε
ηεχηο δε λα αδµινιστραχι⌠ν. Εν σεντενχια ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 05/05/2006 ΕΞΠ. Ν° 04−0291 ∆ΙΑΓΕΟ
ςΕΝΕΖΥΕΛΑ, Χ.Α.113 λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ δεχλαρ⌠ θυε εν λοσ χασοσ εν θυε λα
ινφραχχι⌠ν χονστιτυχιοναλ δενυνχιαδα σεα ατριβυιδα α αχτυαχιονεσ µατεριαλεσ δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν, λα ϖα χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα −πορ χονστιτυιρ υν µεδιο ϕυδιχιαλ
βρεϖε, συµαριο ψ ε∀χαζ− ρεσυλτα ιδ⌠νεα παρα οβτενερ λα ρεστιτυχι⌠ν δε λα σιτυαχι⌠ν
ινφρινγιδα, πορ λο θυε, αντε λα φαλτα δε αγοταµιεντο δε διχηο µεδιο ϕυδιχιαλ, λασ
αχχιονεσ δε αµπαρο θυε σε ιντερπυσιεραν δε µανερα αυτ⌠νοµα χοντρα λασ ϖασ δε
ηεχηο ο αχτυαχιονεσ µατεριαλεσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, ρεσυλταβαν, εν πρινχιπιο,
ιναδµισιβλεσ α τενορ δε λο πρεϖιστο πορ ελ εσταβλεχιδο πορ ελ αρτχυλο 6.5 δε λα Λεψ
Οργ〈νιχα δε Αµπαρο εν χονχορδανχια χον ελ αρτχυλο 5 ειυσδεµ.
113 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/168.ητµ
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[Αρτχυλο 8. Υνιϖερσαλιδαδ δελ χοντρολ]

Χοµο φυνδαµεντο δελ πρινχιπιο δε υνιϖερσαλιδαδ δελ χοντρολ σε〉αλ⌠ λα Σαλα εν λα
ρεφεριδα σεντενχια θυε, δε λα σιµπλε λεχτυρα δε λασ ατριβυχιονεσ θυε ελ αρτχυλο 259
δε λα Χονστιτυχι⌠ν οτοργα α λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα, σε απρεχια
θυε στα νο σε λιµιτα αλ µερο χοντρολ δε λα λεγαλιδαδ ο ινχονστιτυχιοναλιδαδ οβϕετιϖα
δε λα αχτιϖιδαδ αδµινιστρατιϖα, σινο θυε χονστιτυψε υν ϖερδαδερο σιστεµα δε τυτελα
συβϕετιϖα δε δερεχηοσ ε ιντερεσεσ λεγτιµοσ, πορ λο θυε λοσ ϕυστιχιαβλεσ πυεδεν
αχχιοναρ χοντρα λα Αδµινιστραχι⌠ν α !ν δε σολιχιταρ ελ ρεσταβλεχιµιεντο δε
σιτυαχιονεσ ϕυρδιχασ συβϕετιϖασ λεσιοναδασ πορ συ αχτιϖιδαδ, αυνθυε σε τρατε δε ϖασ
δε ηεχηο ο δε αχτυαχιονεσ µατεριαλεσ.

198

Νο εσ δετερµιναντε σι λα ιλεγαλιδαδ δεριϖα δε υν αχτο, ηεχηο υ οµισι⌠ν, ψ νο εσ
⌠βιχε λα ινεξιστενχια δε µεδιοσ προχεσαλεσ εσπεχιαλεσ ρεσπεχτο α δετερµιναδα
αχτυαχι⌠ν. Σε ρεχονοχε ασ υν σιστεµα αβιερτο δε πρετενσιονεσ α προπονερσε αντε
λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/02/2006 ΕΞΠ. 04−1092
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ΒΟΓΣΙςΙΧΑ; ΧΣΧΑ 18/06/2008 ΕΞΠ Ν° ΑΠ42−Ο−2008−000076 ΒΛΥΕ ΝΟΤΕ ΠΥΒΛΙΧΙ∆Α∆,
Χ.Α.,114

χον µ〈σ ρεφερενχιασ. ςασε ταµβιν ν.µ. 528). Ταλ ποτεσταδ σε εϕερχε, αλ
µαργεν δε θυε λα δεµανδα ενχυαδρε ο νο εν λοσ µ⌠δυλοσ τραδιχιοναλεσ εσταβλεχιδοσ
εν λα λεψ ο θυε ηαψα χονστρυιδο λα ϕυρισπρυδενχια.
Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα δεχλαραδο λα χονφορµιδαδ α δερεχηο δε λα δεσαπλιχαχι⌠ν
δελ ενχαβεζαµιεντο δελ απαρτε χυαρτο δελ αρτχυλο 46 δελ Χ⌠διγο Οργ〈νιχο Τριβυταριο,
δε 2001, σεγν ελ χυαλ δεχισι⌠ν δενεγατορια δε πρ⌠ρρογασ ψ δεµ〈σ φαχιλιδαδεσ παρα ελ
παγο δε οβλιγαχιονεσ νο ϖενχιδασ, νο αδµιτιρα ρεχυρσο αλγυνο. Οβσερϖ⌠ λα Σαλα θυε
ελ λεγισλαδορ φαχυλτ⌠ δε µανερα αβσολυτα α λα Αδµινιστραχι⌠ν Τριβυταρια παρα διχταρ
αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ τοταλµεντε δισχρεχιοναλεσ, χον ελ α〉αδιδο δε θυε διχηοσ αχτοσ
σε ενχοντραβαν εξχλυιδοσ δελ χοντρολ ϕυρισδιχχιοναλ. Σεγν λα Σαλα, νο δεβεν εξιστιρ
αχτυαχιονεσ δελ Ποδερ Πβλιχο θυε σε ενχυεντρεν εξεντασ δελ χοντρολ ϕυρισδιχχιοναλ,
πορ λο θυε λασ νορµασ θυε νιεγυεν δε µανερα αβσολυτα ελ εϕερχιχιο δελ δερεχηο α λα
τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, ϖυλνεραραν νορµασ ψ πρινχιπιοσ χονστιτυχιοναλεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
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04/03/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 06−0732)

Αχτυαχιονεσ βιλατεραλεσ
Α πεσαρ δε λα ρεφερενχια εν ελ αρτ. 8, λα ΛΟϑΧΑ νο χοντιενε νοµασ δε δεσαρρολλο χον
ρεσπεχτο αλ χοντρολ δε λασ αχτυαχιονεσ βιλατεραλεσ. Ταµποχο φυερον δεσαρρολλαδασ
ταλεσ πρετενσιονεσ εν λα ρεχιεντε ΛΟΤΣϑ δε 2010. Αναλιζαρεµοσ ελ τεµα εν ελ µαρχο
δελ αρτ. 9 νυµ. 8 ν.µ. 503.
114 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/171.ητµ
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Ττυλο Ι. ∆ισποσιχιονεσ Φυνδαµενταλεσ

Αρτ. 9.− Χοµπετενχια
Αρ!χυλο 9. Λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο−Αδµινιστρα∀ϖα σερ〈ν χοµπετεντεσ
παρα χονοχερ δε:
1. Λασ ιµπυγναχιονεσ θυε σε ιντερπονγαν χοντρα λοσ αχτοσ αδµινιστρα∀ϖοσ δε εφεχτοσ
γενεραλεσ ο παρ∀χυλαρεσ, ινχλυσο πορ δεσϖιαχι⌠ν δε ποδερ.
2. ∆ε λα αβστενχι⌠ν ο λα νεγα∀ϖα δε λασ αυτοριδαδεσ α προδυχιρ υν αχτο αλ χυαλ εστν
οβλιγαδοσ πορ λα λεψ,
3. Λασ ρεχλαµαχιονεσ χοντρα λασ ϖασ δε ηεχηο ατριβυιδασ α λοσ ⌠ργανοσ δελ Ποδερ Πβλιχο.
4. Λασ πρετενσιονεσ δε χονδενα αλ παγο δε συµασ δε δινερο ψ λα ρεπαραχι⌠ν δε δα〉οσ ψ
περϕυιχιοσ οριγιναδοσ πορ ρεσπονσαβιλιδαδ χοντραχτυαλ ο εξτραχοντραχτυαλ δε λοσ ⌠ργανοσ
θυε εϕερχεν ελ Ποδερ Πβλιχο.
5. Λοσ ρεχλαµοσ πορ λα πρεσταχι⌠ν δε λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ ψ ελ ρεσταβλεχιµιεντο δε λασ
σιτυαχιονεσ ϕυρδιχασ συβϕε∀ϖασ λεσιοναδασ πορ λοσ πρεσταδορεσ δε λοσ µισµοσ.
6. Λα ρεσολυχι⌠ν δε λοσ ρεχυρσοσ δε ιντερπρεταχι⌠ν δε λεψεσ δε χοντενιδο αδµινιστρα∀ϖο.
7. Λα ρεσολυχι⌠ν δε λασ χοντροϖερσιασ αδµινιστρα∀ϖασ θυε σε συσχιτεν εντρε λα Ρεπβλιχα,
αλγν εσταδο, µυνιχιπιο υ οτρο εντε πβλιχο, χυανδο λα οτρα παρτε σεα αλγυνα δε εσασ
µισµασ εν∀δαδεσ.
8. Λασ δεµανδασ θυε σε εϕερζαν χοντρα λα Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ µυνιχιπιοσ, λοσ
ινσ∀τυτοσ αυτ⌠νοµοσ, εντεσ πβλιχοσ, εµπρεσασ ο χυαλθυιερ οτρα φορµα δε ασοχιαχι⌠ν εν
λασ χυαλεσ λα Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ µυνιχιπιοσ ο χυαλθυιερα δε λασ περσονασ ϕυρδιχασ
αντεσ µενχιοναδασ τενγαν παρ∀χιπαχι⌠ν δεχισιϖα.
9. Λασ δεµανδασ θυε εϕερζαν λα Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ µυνιχιπιοσ, λοσ ινσ∀τυτοσ
αυτ⌠νοµοσ, εντεσ πβλιχοσ, εµπρεσασ ο χυαλθυιερ οτρα φορµα δε ασοχιαχι⌠ν, εν λα χυαλ λα
Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ µυνιχιπιοσ ο χυαλθυιερα δε λασ περσονασ ϕυρδιχασ αντεσ µεν−
χιοναδασ τενγαν παρ∀χιπαχι⌠ν δεχισιϖα, σι εσ δε χοντενιδο αδµινιστρα∀ϖο,
10. Λασ αχτυαχιονεσ, αβστενχιονεσ, νεγα∀ϖασ ο λασ ϖασ δε ηεχηο δε λοσ χονσεϕοσ χοµυ−
ναλεσ ψ δε οτρασ περσονασ ο γρυποσ θυε εν ϖιρτυδ δε λα παρ∀χιπαχι⌠ν χιυδαδανα εϕερζαν
φυνχιονεσ αδµινιστρα∀ϖασ.
11. Λασ δεµ〈σ αχτυαχιονεσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα νο πρεϖιστασ εν λασ νυµεραλεσ αντεριορεσ.
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Αχχιονεσ ψ πρετενσιονεσ
Εν ελ προχεσο χιϖιλ ορδιναριο λασ πρετενσιονεσ πυεδεν σερ χλασι!χαδασ εν
δεχλαρατιϖασ, χονστιτυτιϖασ ψ δε χονδενα. Λα φορµα β〈σιχα δε οβτενερ προτεχχι⌠ν α
υν δερεχηο συβϕετιϖο εν ελ προχεσο χιϖιλ λα χονστιτυψε λα αχχι⌠ν πρεσταχιοναλ. Λα
µισµα σε ενχυεντρα διριγιδα α λα οβλιγαχι⌠ν δελ δεµανδαδο α ρεαλιζαρ υνα χονδυχτα
δετερµιναδα, δε ηαχερ ο δε αβστενερσε δε ρεαλιζαρλα. Ταλ εσ ελ χασο δε λα ρεχλαµαχι⌠ν
δελ παγο δε υνα συµα δε δινερο ο λα εντρεγα δε υνα χοσα. Πορ συ παρτε, λα πρετενσι⌠ν
χονστιτυτιϖα σε ενχυεντρα διριγιδα α προδυχιρ υν εφεχτο ινµεδιατο σοβρε λα σιτυαχι⌠ν
ϕυρδιχα εξιστεντε ψ λα µοδι!χα. Εϕεµπλο δε ελλο εσ λα δεµανδα δε διϖορχιο.
Φιναλµεντε λασ πρετενσιονεσ δεχλαρατιϖασ σε λιµιταν α λα σιµπλε χονσταταχι⌠ν ψ
δεχλαραχι⌠ν ϕυδιχιαλ δε υνα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα εξιστεντε ο δε σιτυαχιονεσ
ϕυρδιχαµεντε ρελεϖαντεσ. Εϕεµπλο δε ελλο εσ λα δεµανδα παρα δεχλαραρ λα ϖαλιδεζ
δε υν δοχυµεντο. Λα αχχι⌠ν δεχλαρατιϖα νο εστ〈 δεστιναδα α προδυχιρ υνα
µοδι!χαχι⌠ν δε λα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα.115
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Ελ προχεσο χιϖιλ ορδιναριο σε χαραχτεριζα πορ λα πρεσενχια δε ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ
ηοριζονταλεσ, εν λασ χυαλεσ λοσ συϕετοσ σε ενχυεντραν εν υνα ρελαχι⌠ν δε ιγυαλδαδ
ϕυρδιχα. ∆ε αχυερδο χον λα νατυραλεζα δε ταλεσ ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ ελ προχεσο χιϖιλ
σε χαραχτεριζα πορ λα αχχι⌠ν πρεσταχιοναλ, µιεντρασ θυε λασ πρετενσιονεσ χονστιτυτιϖασ
σε ενχυεντραν πρεϖιστασ εξχεπχιοναλµεντε, χυανδο ιντερεσεσ γενεραλεσ ο ραζονεσ
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115 Λορενζ, ςερωαλτυνγσπροσσεσρεχητ, π〈γ. 231
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εσπεχιαλεσ δε προτεχχι⌠ν ϕυδιχιαλ ρεθυιερεν υνα χονγυραχι⌠ν ϕυρδιχα ινµεδιατα
πορ παρτε δελ ϕυεζ.
204

Πορ συ παρτε, λασ ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ µατεριαλεσ θυε σιρϖεν δε πυντο δε παρτιδα α λασ
πρετενσιονεσ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖασ εστ〈ν δετερµιναδασ πορ λα χονγυραχι⌠ν
υνιλατεραλ δε λα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα πορ παρτε δε λοσ ⌠ργανοσ δελ Ποδερ Πβλιχο, σοβρε
τοδο α τραϖσ δε λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ. Εν ϖιστα δε ελλο, λα προτεχχι⌠ν ϕυδιχιαλ εστ〈
γενεραλµεντε ρεφεριδα α λα χασαχι⌠ν δελ αχτο αδµινιστρατιϖο. ∆ε αλλ θυε λασ
πρετενσιονεσ χονστιτυτιϖασ σε ενχυεντρεν εν πριµερ πλανο εν ελ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο ψ θυε λα ρελαχι⌠ν χον ελ αχτο αδµινιστρατιϖο χονστιτυψα ελ χριτεριο
δετερµιναντε δελ σιστεµα δε πρετενσιονεσ εν ελ δερεχηο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο.116

205

Εν τοδο χασο, λα προτεχχι⌠ν δελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο νο σε ενχυεντρα λιµιταδα
α λα προτεχχι⌠ν φρεντε α αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ, σινο θυε σε χαραχτεριζα πορ υνα
προτεχχι⌠ν αµπλια, δετερµιναδα πορ λα γαραντα δε λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, φρεντε α
τοδα φορµα δε ιντερϖενχι⌠ν δελ Εσταδο εν λα εσφερα ϕυρδιχα συβϕετιϖα δελ ινδιϖιδυο.117
1. Ερρορ εν λα δετερµιναχι⌠ν δε λα αχχι⌠ν
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Αντεσ δε ινιχιαρ ελ εστυδιο δελ σιστεµα δε πρετενσιονεσ εν ελ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο ϖενεζολανο δεβεµοσ δετενερνοσ εν λα ιµπορτανχια πρ〈χτιχα θυε σε
ατριβυψε α λα χαλιχαχι⌠ν αχερταδα ο ερρ⌠νεα δελ τιπο δε αχχι⌠ν, πορ παρτε δελ
αχχιοναντε. Αλ ρεσπεχτο, ελ αρτχυλο 260 δελ Χ⌠διγο Οργ〈νιχο Τριβυταριο ηαβιλιτα αλ
ϕυεζ εξπρεσαµεντε παρα χορρεγιρ λα ερρ⌠νεα χαλιχαχι⌠ν δε λα αχχι⌠ν. Λα νορµα
χιταδα εσταβλεχε αλ εφεχτο θυε ελ ερρορ εν λα χαλι!χαχι⌠ν δελ ρεχυρσο νο σερ〈
οβστ〈χυλο παρα συ συστανχιαχι⌠ν, σιεµπρε θυε δελ εσχριτο ψ δε λασ αχτασ προχεσαλεσ
σε δεδυζχα συ ϖερδαδερο χαρ〈χτερ. Ταλ ατριβυχι⌠ν δελ ϕυεζ δεριϖα δελ πρινχιπιο
χονσαγραδο εν ελ αρτχυλο 257 δε λα Χονστιτυχι⌠ν, ελ χυαλ εσταβλεχε θυε νο σε
σαχριχαρ〈 λα ϕυστιχια πορ λα οµισι⌠ν δε φορµαλιδαδεσ νο εσενχιαλεσ.
Σιν εµβαργο, ελ ερρορ εν λα δετερµιναχι⌠ν δε λα αχχι⌠ν χονδυχε χον φρεχυενχια εν
λα πρ〈χτιχα δε λοσ τριβυναλεσ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖοσ α υν ρεσυλταδο φαταλ, σοβρε
τοδο εν λα µεδιδα εν θυε εξισταν διφερενχιασ ινσαλϖαβλεσ εντρε λα αχχι⌠ν προπυεστα
ψ λα αχχι⌠ν προχεδεντε, λασ χυαλεσ πυεδεν εσταρ ρεφεριδασ α λα χοµπετενχια δελ ϕυεζ;
α λοσ ρεθυισιτοσ δε αδµισιβιλιδαδ, ο αλ προχεδιµιεντο απλιχαβλε.
Εν χυαντο α λοσ χασοσ εν θυε λα αχχι⌠ν εσχογιδα χορρεσπονδα α λα χοµπετενχια δε
υν ϕυεζ διστιντο α λα αχχι⌠ν προχεδεντε, ελ ρεσυλταδο ερα φαταλ, σι σε απλιχαβα λο
δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 19, ςΙ δε λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004, σεγν ελ χυαλ σε
116 Λορενζ, ςερωαλτυνγσπροσσεσρεχητ, π〈γ. 232
117 Σχηενκε, ςερωαλτυνγσπροσσεσρεχητ, π〈γ. 59
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δεχλαραρ〈 ιναδµισιβλε λα δεµανδα, σολιχιτυδ ο ρεχυρσο χυανδο...ελ χονοχιµιεντο
δε λα αχχι⌠ν ο ρεχυρσο χοµπετε α οτρο τριβυναλ. ∆εβε χονσιδεραρσε θυε λα
δισποσιχι⌠ν χιταδα εσταβλεχα υνα χονσεχυενχια διαµετραλµεντε οπυεστα α λα θυε
δεριϖα δε λοσ αρτχυλοσ 69 ψ 353 δελ ΧΠΧ, σεγν λοσ χυαλεσ, δεχλαραδα χον λυγαρ λα
φαλτα δε χοµπετενχια προδυχιρ〈 ελ εφεχτο δε πασαρ λοσ αυτοσ αλ ϑυεζ χοµπετεντε παρα
θυε χοντινε χονοχιενδο. Εν τοδο χασο, ελ αρτ. 35 δε λα πρεσεντε λεψ νο χοντιενε
υνα δισποσιχι⌠ν δε ταλ νατυραλεζα. Ταλ χονδιχι⌠ν δε ιναδµισιβιλιδαδ ταµποχο φυε
ινχορποραδα εν ελ αρτχυλο 133 δε λα ρεχιεντε ΛΟΤΣϑ δε 2010. Σιν εµβαργο, αν
βαϕο λα ϖιγενχια δε λα ΛΟϑΧΑ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα δεχλαραδο λα ιναδµισιβιλιδαδ
δε υνα δεµανδα, χυψα χοµπετενχια χορρεσπονδα α οτρο τριβυναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
23/09/2010 ΕΞΠ. Ν° 10−0612, χον ϖοτο σαλϖαδο δε λα Μαγιστραδα Χαρµεν Ζυλετα δε
Μερχη〈ν). Ρεχορδεµοσ σιν εµβαργο, θυε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ δεχλαρ⌠ χονφορµε
α δερεχηο υνα δεχισι⌠ν δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, θυε δεσαπλιχ⌠ πορ
χοντρολ διφυσο δε λα χονστιτυχιοναλιδαδ ελ αρτ. 19 απαρτε 5 δε λα ΛΟΤΣϑ δε 2004, εν
λο θυε ρεσπεχτα α λα δεχλαρατορια δε ιναδµισιβιλιδαδ δε λα χαυσα, εν ϖιρτυδ δε θυε λα
χοµπετενχια παρα χονοχερ δε λα µισµα λε χοµπετε α οτρο Τριβυναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
15/12/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 05−1212. ςασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1066)
Πορ ρεγλα γενεραλ, λα εσχογενχια δε λα αχχι⌠ν δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ, χυανδο ελ
αχχιοναντε δισπονα δε οτρο µεδιο προχεσαλ βρεϖε, συµαριο ψ ε!χαζ αχορδε χον λα
προτεχχι⌠ν χονστιτυχιοναλ ηα δαδο λυγαρ α λα σιµπλε δεχλαρατορια δε ιναδµισιβιλιδαδ
δε λα αχχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/02/2001 ΕΞΠ. Ν≡. 01−0005; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/03/2003 ΕΞΠ 02−2481
χριτεριο ρειτεραδο). Ιγυαλ δεστινο εσ απλιχαδο πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ α λασ
δεµανδασ δε ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ ο διφυσοσ θυε εν συ χριτεριο νο τιενεν ταλ χαρ〈χτερ
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(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/07/2002 ΕΞΠ. Ν≡: 02−1435 Α.Χ.; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/11/2005 ΕΞΠ. Ν° 04−0609; ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 25/10/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 07−0795).118

Σιν εµβαργο, εξχεπχιοναλµεντε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο θυε, αλ δεχλαραρ
ιµπροχεδεντε λα αχχι⌠ν δε αµπαρο, ελ ϕυεζ δεβε εσταβλεχερ δε ο!χιο λα ϖερδαδερα
χαλι!χαχι⌠ν δε λα αχχι⌠ν προπυεστα ψ χονοχερ δε λ ο δεχλιναρ λα χοµπετενχια εν ελ
τριβυναλ αλ θυε χορρεσπονδιερα χονοχερλο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 04/07/2002 ΕΞΠ. Ν≡: 01−1621).119 Εν
οτρα σιτυαχι⌠ν σιµιλαρ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ τοµ⌠ εν χονσιδεραχι⌠ν θυε εξιστε υνα
πρεσυνχι⌠ν α πριορι δελ βυεν δερεχηο θυε λε ασιστε, αυναδο α θυε ψα ηαβα
τρανσχυρριδο ελ λαπσο δε χαδυχιδαδ εσταβλεχιδο εν λα λεψ, πορ λο θυε δεχιδι⌠ αχορδαρ
λα ρεαπερτυρα δελ λαπσο παρα ελ εϕερχιχιο δελ ρεχυρσο χοντενχιοσο τριβυταριο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
14/12/2006 ΕΞΠ. Ν ≡ 06−1358 ΙΝςΕΡΣΙΟΝΕΣ ΑΡΑΝΖΑ, Χ.Α.).120 Ταµβιν σε ηα δεχλαραδο λα
118 Χρτιχο δε εστα σιτυαχι⌠ν, Τορρεαλβα, Ελ Αχτο Αδµινιστρατιϖο χοµο Οβϕετο δε λα Πρετενσι⌠ν Προχεσαλ Αδ−
µινιστρατιϖα ψ συ Τραταµιεντο ϑυρισπρυδενχιαλ, π〈γ. 131, χον µ〈σ ρεφερενχιασ
119 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/250.ητµ
120 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/218.ητµ
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ρεαπερτυρα δελ λαπσο δε χαδυχιδαδ εν χασοσ δε ιντερποσιχι⌠ν δε αχχιονεσ δε αµπαρο
χοντρα ϖασ δε ηεχηο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 23/10/2002 ΕΞΠ. Ν° 02−1454; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/10/2002 ΕΞΠ. Ν°
03−0782) ο εν χασοσ δε ιντερποσιχι⌠ν δε αχχιονεσ δε αµπαρο χοντρα αβστενχιονεσ ο
νεγατιϖασ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 06/04/2004 ΕΞΠ. 03−1085). Λα αχχι⌠ν δε αµπαρο εν ελ α〉ο 2003
χοντρα λασ αχτυαχιονεσ δελ Ινστιτυτο Ναχιοναλ δε Τιερρασ, τενα υνα εξπεχτατιϖα
πλαυσιβλε, δεσδε λα περσπεχτιϖα δε λα δοχτρινα ϕυρισπρυδενχιαλ, πορ λο θυε λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ ορδεν⌠ λα απερτυρα δελ λαπσο δε σεσεντα (60) δασ παρα ιντερπονερ ελ
ρεχυρσο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε νυλιδαδ εσταβλεχιδο εν ελ αρτχυλο 40 δε λα Λεψ
δε Τιερρασ ψ ∆εσαρρολλο Αγραριο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 16/04/2010 ΕΞΠ. Ν ° 09−1414).
211

Εστα σολυχι⌠ν, δεστιναδα α ηαχερ ποσιβλε ελ αχχεσο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 21/11/2006 Ν° 06−0805), τιενε σιν εµβαργο λα γραϖε δεσϖενταϕα δε νο σερ
ε!χαζ εν χασο δε θυε ελ ρεχυρρεντε δεχιδα εϕερχερ ελ ρεχυρσο δε απελαχι⌠ν εν χοντρα
δελ φαλλο θυε δεχλαρ⌠ ιναδµισιβλε ελ αµπαρο. Εν χασο δε θυε ελ ρεχυρσο δε απελαχι⌠ν
νο τυϖιερα ξιτο σεγυραµεντε ταµβιν ηαβρα τρανσχυρριδο ελ νυεϖο λαπσο δε
χαδυχιδαδ ρεαβιερτο πορ ελ τριβυναλ δε πριµερα ινστανχια.

212

Εν οτρασ οπορτυνιδαδεσ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα ρεσυελτο δε ο!χιο λα µοδι!χαχι⌠ν
υνιλατεραλ δε λα πρετενσι⌠ν δεδυχιδα. Εϕεµπλο δε ελλο, εσ λα δεχισι⌠ν δε λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ, εν λα χυαλ ρεσολϖι⌠ ρεχονδυχιρ λα πρετενσι⌠ν ιντερπυεστα πορ λα
Ασοχιαχι⌠ν δε Υσυαριοσ δε Σερϖιχιοσ Ελχτριχοσ δε ςενεζυελα δε υνα δεµανδα πορ
ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ ψ διφυσοσ α υνα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ πορ ραζονεσ δε
ινχονστιτυχιοναλιδαδ ιντερπυεστα χονϕυνταµεντε χον µεδιδα χαυτελαρ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
01/04/2008 ΕΞΠ. Ν° 08−0104), ο λα χορρεχχι⌠ν δε λα χαλι!χαχι⌠ν δε λα αχχι⌠ν χοµο υν
αµπαρο βαϕο λα µοδαλιδαδ δε ηαβεασ χορπυσ, χυανδο λο προχεδεντε ερα λα αχχι⌠ν δε
αµπαρο χονστιτυχιοναλ χοντρα λα αχχι⌠ν υ οµισι⌠ν δε υν ⌠ργανο ϕυρισδιχχιοναλ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/07/2005 ΕΞΠ. Ν° 05−0154). Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα ορδεναδο λα
ρεποσιχι⌠ν δε υν προχεδιµιεντο δε ιντιµαχι⌠ν αλ εσταδο εν θυε εστα σεα αδµιτιδα
πορ ελ προχεδιµιεντο ορδιναριο, πορ χονσιδεραρ θυε ελ µισµο νο εσ απλιχαβλε α λοσ
προχεσοσ χοντενχιοσοσ αδµινιστρατιϖοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 28/11/2001 ΕΞΠ. 15500 ΧΑΣΟ: ςΤς; ϑΣ−
ΧΠΧΑ 08/07/2009 ΕΞΠ. ΑΠ42−Γ−2009−000043).
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∆εβε σε〉αλαρσε θυε λα χαλι!χαχι⌠ν ϕυρδιχα δελ αχχιοναντε αχερχα δε λα νατυραλεζα
δε λα αχχι⌠ν νο πυεδε σερ ϖινχυλαντε παρα ελ ϕυεζ, σινο θυε αλ µισµο λε χορρεσπονδε
εσταβλεχερ λα ϖερδαδερα νατυραλεζα ϕυρδιχα δε λα πρετενσι⌠ν. Εν εϕερχιχιο δε ταλ
ποτεσταδ νο χορρεσπονδε αλ ϕυεζ νινγν 〈µβιτο δε δισχρεχιοναλιδαδ παρα εϖαλυαρ
λασ χιρχυνστανχιασ ψ δεχιδιρ σι σε ρεινιχια ο νο ελ λαπσο δε χαδυχιδαδ παρα ελ εϕερχιχιο
δε λα αχχι⌠ν προχεδεντε. ∆ιχηο λαπσο σε ιντερρυµπε χον ελ εϕερχιχιο δε λα αχχι⌠ν,
αν χυανδο λα µισµα ηυβιερα σιδο πλαντεαδα ερρ⌠νεαµεντε.
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Πορ οτρα παρτε, υνα σιµπλε χορρεχχι⌠ν εν ελ υσο δελ τρµινο αχχι⌠ν πορ ελ χονχεπτο
µ〈σ αδεχυαδο δε πρετενσι⌠ν ποδρα σερ δε υτιλιδαδ παρα ρεσολϖερ ταν γραϖε προβλεµα
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 217). Εν εφεχτο, βασταρα θυε ελ δεµανδαντε εξπρεσαρα
χλαραµεντε χυ〈λ εσ ελ οβϕετο δε λα δεµανδα, χον λο θυε ελ ϕυεζ ποδρα χαλι!χαρ συ
ϖερδαδερα νατυραλεζα ψ εσταβλεχερ σι σε ενχυεντραν δαδοσ λοσ ρεθυισιτοσ παρα οβτενερ
υν προνυνχιαµιεντο δε φονδο ψ δε σερ ελ χασο, σι λα µισµα ρεσυλτα φυνδαδα. Σ⌠λο εν
λα µεδιδα εν θυε ηυβιεραν διφερενχιασ ρελεϖαντεσ εντρε λοσ τιποσ δε πρετενσιονεσ,
εν χυαντο α συσ χονδιχιονεσ δε αδµισιβιλιδαδ ο δε προχεδενχια, ε ινχλυσο εν χυαντο
α λα χοµπετενχια δελ ϕυεζ, σερα τιλ λα χαλι!χαχι⌠ν δελ τιπο δε πρετενσι⌠ν ο αχχι⌠ν.
Περο, ινχλυσο εν εστοσ χασοσ, λα ερρ⌠νεα χαλι!χαχι⌠ν δελ δεµανδαντε ποδρα σερ
χορρεγιδα α τραϖσ δε υνα βρεϖε αρτιχυλαχι⌠ν, βιεν εν απλιχαχι⌠ν δε λασ χυεστιονεσ
πρεϖιασ ο βιεν, χοµο παρτε δελ δεβατε εν ελ ϕυιχιο οραλ.
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Εστε ασπεχτο σερ〈 δε γραν ιµπορτανχια εν λα απλιχαχι⌠ν δε λα πρεσεντε ΛΟϑΧΑ, εν λα
χυαλ, λα χαλι!χαχι⌠ν δε λα πρετενσι⌠ν εσ δετερµιναντε δελ τιπο δε προχεδιµιεντο, δε
αχυερδο χον λοσ αρτσ. 56; 65 ψ 76.
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2. Ιδονειδαδ δε λα αχχι⌠ν
Υνα ϖεζ εσταβλεχιδο θυε δετερµιναδα χοντροϖερσια χορρεσπονδε αλ χονοχιµιεντο
δε λοσ τριβυναλεσ εν λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο (ϖερ αρτ. 7), δεβε ρεϖισαρσε χυ〈λ
εσ ελ µεδιο ϕυδιχιαλ αδεχυαδο παρα ηαχερ ϖαλερ λασ πρετενσιονεσ δελ δεµανδαντε. Αλ
εφεχτο, δεβεν σερ χονσιδεραδασ λασ πρετενσιονεσ ρεγυλαδασ εξπρεσαµεντε, ταλεσ
χοµο λα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ δε αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ δε εφεχτοσ παρτιχυλαρεσ, λα
αχχι⌠ν πορ αβστενχι⌠ν ο χαρενχια, λα δεµανδα χοντρα ϖασ δε ηεχηο ψ αχτυαχιονεσ
µατεριαλεσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν ψ ελ χοντενχιοσο δε λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ, περο
αδεµ〈σ λα ποσιβιλιδαδ αβιερτα δε ηαχερ ϖαλερ πρετενσιονεσ α τραϖσ δε οτρασ αχχιονεσ
δεχλαρατιϖασ, χονστιτυτιϖασ ο δε χονδενα, θυε νο ενχυεντρεν πρεϖισι⌠ν εξπρεσα δε
λα λεψ, ψ !ναλµεντε, λα αχχι⌠ν δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ.

216

Αν χυανδο εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ϖενεζολανο αν σε διστινγυε εντρε
λοσ διϖερσοσ τιποσ δε αχχιονεσ, λα µ〈σ χαλι!χαδα δοχτρινα προχεσαλιστα χονσιδερα ταλ
δενοµιναχι⌠ν χαρεντε δε σεντιδο ψ δε υτιλιδαδ,121 εν ραζ⌠ν δε θυε λα αχχι⌠ν,
χονχεβιδα χοµο δερεχηο συβϕετιϖο προχεσαλ δε λασ παρτεσ, νο αδµιτε χλασι!χαχι⌠ν
αλγυνα.122 ∆ε ταλ φορµα, ελ δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ θυε δεριϖα δε λα τιτυλαριδαδ
δε υν δερεχηο ο ιντερσ ϕυρδιχαµεντε προτεγιδο νο δεπενδε δελ τιπο δε δερεχηο

217

121 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο Ι. π〈γ. 170; ταµβιν εν εστε σεντιδο,
Τορρεαλβα, Ελ Αχτο Αδµινιστρατιϖο χοµο Οβϕετο δε λα Πρετενσι⌠ν Προχεσαλ Αδµινιστρατιϖα ψ συ Τραταµιεντο
ϑυρισπρυδενχιαλ, π〈γ. 127
122 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ. π〈γ. 116
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θυε ρεχονοζχα ο νιεγυε λα σεντενχια, σινο θυε εσ µ〈σ προπιο ηαβλαρ δε τιποσ δε
πρετενσιονεσ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖασ.
218

Λα χλασι!χαχι⌠ν δε ταλεσ πρετενσιονεσ, δε αχυερδο χον ελ φαλλο θυε σε διχτα εσ λα
σιγυιεντε:

219

Πρετενσιονεσ χονστιτυτιϖασ: Σον αθυελλασ εν θυε σε πιδε αλ ϕυεζ υνα ρεσολυχι⌠ν
µεδιαντε λα χυαλ σε χρεα, µοδι!χα ο εξτινγυε υνα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα. Λα ρεσολυχι⌠ν
δελ ϕυεζ χοντιενε υνα δεχλαραχι⌠ν δε λα εξιστενχια δε λασ χονδιχιονεσ θυε σε
ρεθυιερεν παρα θυε σε προδυζχα ελ χαµβιο ψ λα χονστιτυχι⌠ν δε υν νυεϖο εσταδο
ϕυρδιχο.123 Εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο λα χλ〈σιχα πρετενσι⌠ν δε χαρ〈χτερ
χονστιτυτιϖο εσ λα δε νυλιδαδ δε αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ.

220

Πρετενσιονεσ δεχλαρατιϖασ: Σον αθυελλασ εν λα χυαλ σε ρεθυιερε δελ ϕυεζ λα µερα
δεχλαραχι⌠ν δε λα εξιστενχια ο ινεξιστενχια δε υνα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα θυε εξιστε χον
αντεριοριδαδ α λα σεντενχια, περο θυε σε ενχυεντρα εν εσταδο δε ινχερτιδυµβρε.124 Λα
πρετενσι⌠ν µερο δεχλαρατιϖα σ⌠λο τιενδε α δεχλαραρ λα εξιστενχια δε υν αντεριορ
εσταδο δε ηεχηο ψ δε συσ χονσεχυενχιασ ϕυρδιχασ. Εν εστε σεντιδο, λασ σεντενχιασ
µερο δεχλαρατιϖασ σε λιµιταν α δεχλαραρ θυε ελ δερεχηο αντεσ ινχιερτο σε ηαχε χιερτο
ψ αδθυιερε εν λα σεντενχια υνα πρυεβα δε συ χερτιδυµβρε, πορ λο θυε νο αφεχτα ελ
δερεχηο δεχλαραδο εν νινγν σεντιδο, ψ στε θυεδα ταλ ψ χοµο εσταβα αντεσ δε
διχταρσε λα σεντενχια, χον λα σολα ϖαριαντε δε συ νυεϖα χονδιχι⌠ν προφεριδα πορ λα
σεντενχια (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 14/05/2007 ΕΞΠ. 06−1624). Ταλ πρετενσι⌠ν ενχυεντρα ρεχονοχιµιεντο
εξπρεσο εν ελ αρτχυλο 16 δελ ΧΠΧ ϖενεζολανο. Εν νυεστρο σιστεµα χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο πυεδε σε〉αλαρσε χοµο ταλ, λα πρετενσι⌠ν δε υν φυνχιοναριο πβλιχο
α θυε ελ ϕυεζ δεχλαρε θυε εσ τιτυλαρ δε λα χονδιχι⌠ν δε φυνχιοναριο δε χαρρερα.125

221

Πρετενσιονεσ δε χονδενα: Σον αθυελλασ εν θυε σε πιδε αλ ϕυεζ λα χονδενα δελ
δεµανδαδο α υνα πρεσταχι⌠ν ποσιτιϖα (δαρ ο ηαχερ) ο νεγατιϖα (δεϕαρ δε ηαχερ).
Εστο συπονε υνα δεχλαραχι⌠ν δελ ϕυεζ αχερχα δε λα εξιστενχια δε λα οβλιγαχι⌠ν
ρεχλαµαδα ψ δε συ ινχυµπλιµιεντο, ασ χοµο λα χονδενα αλ δευδορ α λα πρεσταχι⌠ν
δεβιδα.126 Εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο σε πυεδεν σε〉αλαρ χοµο ταλεσ λα αχχι⌠ν
δε αβστενχι⌠ν ψ νεγατιϖα, ασ χοµο λασ πρετενσιονεσ δεστιναδασ α θυε χεσε υνα
αχτυαχι⌠ν µατεριαλ ο ϖα δε ηεχηο ψ, εν νυεστρο χριτεριο, α θυε σε προδυζχα υνα
αχτυαχι⌠ν µατεριαλ.
123 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ. π〈γ. 118
124 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ. π〈γ. 117
125 Ταµβιν εν εστε σεντιδο, Τορρεαλβα, Ελ Αχτο Αδµινιστρατιϖο χοµο Οβϕετο δε λα Πρετενσι⌠ν Προχεσαλ Αδ−
µινιστρατιϖα ψ συ Τραταµιεντο ϑυρισπρυδενχιαλ, π〈γ. 129
126 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ. π〈γ. 116
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3. Αµπαρο χονστιτυχιοναλ
Λα χοντροϖερσια σοβρε λα ιδονειδαδ δελ αµπαρο φρεντε α λασ ϖασ ορδιναριασ ηα
αχοµπα〉αδο συ ηιστορια δεσδε λα ϖιγενχια δε λα λεψ, εν 1988.127 Περο ελ προβλεµα
δε φονδο λο χονστιτυψε λα χονσταταχι⌠ν δε θυε πορ ρεγλα γενεραλ, ψ νο σ⌠λο εν χασοσ
εξχεπχιοναλεσ, λα ϕυστιχια αδµινιστρατιϖα εν ςενεζυελα νο εστ〈 εν χαπαχιδαδ δε
οφρεχερ υνα τυτελα εφεχτιϖα, χοµο εξιγε ελ αρτχυλο 26 δε λα Χονστιτυχι⌠ν, νι εσ
υνα ϕυστιχια γρατυιτα, αχχεσιβλε, ιµπαρχιαλ, ιδ⌠νεα, τρανσπαρεντε, αυτ⌠νοµα,
ινδεπενδιεντε, ρεσπονσαβλε, εθυιτατιϖα ψ εξπεδιτα, σιν διλαχιονεσ ινδεβιδασ, σιν
φορµαλισµοσ ο ρεποσιχιονεσ ιντιλεσ, χοµο σε εσταβλεχε εν ελ πριµερ απαρτε δελ
µισµο αρτχυλο. Χοµο ϖερεµοσ µ〈σ αδελαντε, λα χαυσα πυεδε σερ εστρυχτυραλ,
παρτιενδο δε λα προπια χον!γυραχι⌠ν ιντερνα δε λοσ τριβυναλεσ (ϖασε ν.µ. 565).

222

Λασ ϖενταϕασ θυε οφρεχε λα αχχι⌠ν δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ, φρεντε α λασ ϖασ
ϕυδιχιαλεσ ορδιναριασ σον δε διϖερσα νδολε ψ εξχεδεν λα σιµπλε χυεστι⌠ν δε λα
ραπιδεζ εν λα τραµιταχι⌠ν ψ ρεσολυχι⌠ν δελ ασυντο. Αλγυνασ δε ελλασ ηαν σιδο
ινχορποραδασ αλ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ορδιναριο, χοµο εσ ελ χασο δε λα
υνιϖερσαλιδαδ δελ οβϕετο δε χοντρολ; ελ χαρ〈χτερ συβϕετιϖο δε λα προτεχχι⌠ν ϕυδιχιαλ;
ελ σιστεµα αβιερτο δε πρετενσιονεσ; λα ελιµιναχι⌠ν δελ ρεθυισιτο δε αγοταµιεντο δε
λα ϖα αδµινιστρατιϖα; λα ατριβυχι⌠ν δε αλγυνασ χοµπετενχιασ εν πριµερα ινστανχια
α λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ εν λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, παρα ηαχερ µ〈σ
αχχεσιβλε ελ αχχεσο δελ χιυδαδανο. Εν οτροσ χασοσ, ελ δεσπλαζαµιεντο ηαχια λα ϖα
ορδιναρια εσ ποτενχιαλµεντε προδυχτιϖο εν ελ δεσαρρολλο δε χριτεριοσ µ〈σ αµπλιοσ,
χοµο δεβερα οχυρριρ χον λα !γυρα δε λα προτεχχι⌠ν χαυτελαρ. Περο ταµβιν ηα
ρεπροδυχιδο συσ δεφεχτοσ, ταλεσ χοµο λα ερρ⌠νεα ιδεα δε θυε υν προχεδιµιεντο χαδα
ϖεζ µ〈σ συµαριο ψ µενοσ χοντροϖερτιδο σερα χαπαζ δε ρεσολϖερ αδεχυαδαµεντε ελ
προβλεµα δε φονδο.

223

Λα ΛΟϑΧΑ νο εσχαπα α λα ιµπορταντε ιν∀υενχια δε λοσ αϖανχεσ ψ προβλεµασ προχεσαλεσ
δε λα αχχι⌠ν δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ. Ελ εϕεµπλο µ〈σ παττιχο λο ενχοντραµοσ εν λα
χον!γυραχι⌠ν δελ προχεδιµιεντο βρεϖε (ϖασε αλ ρεσπεχτο ν.µ. 1414)

224

Ελ προβλεµα δε λα συπερποσιχι⌠ν εντρε ελ αµπαρο ψ ελ ρεστο δε λασ αχχιονεσ ϕυδιχιαλεσ
εσ ινεϖιταβλε, εν λα µεδιδα εν θυε λα αχχι⌠ν ορδιναρια εσ περχιβιδα χοµο υν
µεχανισµο λεντο ε ινχαπαζ δε δαρ ρεσπυεστα αλ ιντερεσαδο. Λα νιχα φορµα δε
ρεδυχιρ λα αχχι⌠ν δε αµπαρο α συ ταµα〉ο νατυραλ ψ εξχεπχιοναλ εσ α τραϖσ δε υνα
ρεφορµα δελ ϕυιχιο ορδιναριο. Σε τρατα δε αχορταρ λα διστανχια θυε σεπαρα αµβασ
αχχιονεσ.

225

127 ςασε εν δεταλλε εν Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Λα Αχχι⌠ν δε Αµπαρο χοντρα λοσ Ποδερεσ Πβλιχοσ, π〈γ. 54 ψ σιγ.
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Λα ινστιτυχι⌠ν δελ αµπαρο σ⌠λο πυεδε µαντενερ υνα εξιστενχια αρµονιοσα χον ελ
σιστεµα ϕυρδιχο, εν λα µεδιδα εν θυε χονστιτυψε υνα µεδιδα εξτραορδιναρια, δεστιναδα
α εϖιταρ θυε ελ ορδεν ϕυρδιχο θυεδε λεσιοναδο αντε λα ινεξιστενχια δε υνα ϖα ιδ⌠νεα
ψ εχαζ. Ελ χαρ〈χτερ εξχεπχιοναλ θυε σε λε ηα ατριβυιδο α λα αχχι⌠ν δε αµπαρο
χονστιτυχιοναλ λο ηαχε αδµισιβλε χυανδο λοσ µεδιοσ ορδιναριοσ σον ινσυχιεντεσ παρα
ρεσταβλεχερ λα σιτυαχι⌠ν ινφρινγιδα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/02/2001 ΕΞΠ. Ν≡. 01−0005). Νο εστ〈 δελ
τοδο χλαρο χυ〈λ εσ ελ ελεµεντο θυε δετερµινα σι υνα σιτυαχι⌠ν εσ εξχεπχιοναλ ψ
µερεχε λα προτεχχι⌠ν δελ αµπαρο. Εν αλγυνοσ χασοσ σε ηα υτιλιζαδο ελ χριτεριο θυε
ρεδυχε ελ αµπαρο αλ χονοχιµιεντο δε υνα ϖιολαχι⌠ν αγραντε ψ γροσερα δε δερεχηοσ
χονστιτυχιοναλεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 06/02/2001 ΕΞΠ. Ν≡ 00−2875). Περο εν οτροσ χασοσ, σε ηα
αρµαδο δε φορµα γενεραλ θυε λα δεµανδα χοντενχιοσο−αδµινιστρατιϖα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
24/04/2008 ΕΞΠ. 08−0090 ΒΛΥΕ ΝΟΤΕ ΠΥΒΛΙΧΙ∆Α∆ Χ.Α.),128 εν ελ σεντιδο δε υν σιστεµα
αβιερτο δε πρετενσιονεσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 528), σιεµπρε εσ υνα ϖα ιδ⌠νεα ψ
εχαζ, χον λο θυε σε νεγαρα λα προχεδενχια δελ αµπαρο αυτ⌠νοµο.

227

Λα εχαχια δελ ρεχυρσο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε ανυλαχι⌠ν χοµο µεδιο ϕυδιχιαλ
α λοσ νεσ δελ χαβαλ ρεσταβλεχιµιεντο δε λα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα ινφρινγιδα, ηα σιδο
αρµαδα πορ λα ϕυρισπρυδενχια, εν ϖιρτυδ δε λασ αµπλιασ ποτεσταδεσ θυε λε ηαν σιδο
οτοργαδασ αλ ϕυεζ χοντενχιοσο, δαδο θυε νο σολο πυεδε ανυλαρ ελ αχτο αδµινιστρατιϖο
ιµπυγναδο, σινο ταµβιν δισπονερ λο νεχεσαριο παρα ελ ρεσταβλεχιµιεντο δε λασ
σιτυαχιονεσ ϕυρδιχασ συβϕετιϖασ λεσιοναδασ πορ λα αχτιϖιδαδ αδµινιστρατιϖα (ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 01/02/2001 ΕΞΠ. Ν≡. 01−0005; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/06/2002 ΕΞΠ. Ν° 02−0810). Ιγυαλµεντε σε ηα
σε〉αλαδο θυε ταλ ιδονειδαδ δελ ρεχυρσο δε ανυλαχι⌠ν, φρεντε αλ αµπαρο, δεριϖα δε λα
ποσιβιλιδαδ δε οβτενερ προτεχχι⌠ν χαυτελαρ δελ δερεχηο πρεσυνταµεντε ινφρινγιδο
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 04/07/2002 ΕΞΠ. Ν≡: 01−1621; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 14/12/2006 ΕΞΠ. Ν ≡ 06−1358).
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Σιν εµβαργο, λα προπια Σαλα Χονστιτυχιοναλ σε ηα απαρταδο δε ταλ χριτεριο. Εν ελ
χασο δε υνα αχχι⌠ν δεστιναδα α λα ρεαλιζαχι⌠ν δε υν αχτο εν ελ προχεδιµιεντο δε
ρεχονοχιµιεντο αδυανερο, ηα σε〉αλαδο θυε λα συσπενσι⌠ν χαυτελαρ δελ αχτο, νο εσ
εχαζ παρα εϖιταρ λα χονσυµαχι⌠ν δελ περϕυιχιο, πορ χυαντο λα µισµα σε λιµιτα α
νεγαρ ψ συσπενδερ υνα νεγαχι⌠ν νο ιµπλιχα δε νινγυνα µανερα ορδεναρ λο
χοντραριο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 08/12/2003 ΕΞΠ. Ν° 02−2856). Λα σεντενχια χυεντα χον ϖοτο
σαλϖαδο δελ Μαγιστραδο Πεδρο Ραφαελ Ρονδ⌠ν Ηααζ, εν ελ σεντιδο θυε, εν ελ χασο
χονχρετο δε λα ιναχτιϖιδαδ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα, ελ ϕυεζ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο πυεδε διχταρ µεδιδασ αντιχιπατιϖασ ο δε χοντενιδο ποσιτιϖο, λασ
χυαλεσ σε δενεν χοµο αθυελλασ θυε ιµπονεν α λα παρτε χοντραρια λα οβλιγαχι⌠ν δε
ρεαλιζαρ υνα χονδυχτα χονχρετα ψ εν πρινχιπιο προϖισιοναλ, νεχεσαρια παρα ασεγυραρ
128 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/169.ητµ
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ελ οβϕετο δελ λιτιγιο. Λασ µεδιδασ ποσιτιϖασ ο αντιχιπατιϖασ, δεβεν χυµπλιρ µυψ
εσπεχιαλµεντε χον ελ ρεθυισιτο δε λα ρεϖερσιβιλιδαδ, εστο εσ, θυε ελ µανδαµιεντο
θυε προϖισιοναλµεντε σε οτοργυε πυεδα ποστεριορµεντε, εν χασο δε θυε σε δεσεστιµε
λα πρετενσι⌠ν πρινχιπαλ, δεϕαρσε σιν εφεχτο ψ ρεϖερτιρσε σιν µαψορ ινχονϖενιεντε λα
σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα θυε χον λ σε µοδι!χ⌠, ϖολϖιενδο α συ εσταδο οριγιναλ.
Ταµβιν ηα σιδο εµπλεαδα λα ϕυστι!χαχι⌠ν δε λα υργενχια παρα νεγαρ λα ιδονειδαδ
δε λα ϖα ορδιναρια. Σε ηα ινδιχαδο αλ ρεσπεχτο θυε ελ ρεχυρσο χοντενχιοσο τριβυταριο
λυχε ινε!χαζ, εν ταντο εξιστεν ινφραχχιονεσ θυε χοµπροµετεν γραϖεµεντε
δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ δε λα αχχιοναντε ψ αµεριταν λα ινµεδιατα προτεχχι⌠ν θυε
σ⌠λο ελ αµπαρο ποδρα βρινδαρ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 21/11/2006 Ν° 06−0107).129 Σεγν λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ, χυαλθυιερ τυτελα προϖισιοναλ δεβε εσταρ πρεχεδιδα δε λα
χορρεσπονδιεντε αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα, εσ δεχιρ, υνα ϖεζ θυε ελ Φισχο αχτυαντε
ηαψα σιδο νοτι!χαδο δε λα ιντερποσιχι⌠ν δελ ρεχυρσο ψ χοµπαρεζχα αντε ελ τριβυναλ
δε λα χαυσα α εφεχτυαρ λασ αργυµενταχιονεσ χορρεσπονδιεντεσ. Α ελλο δεβε συµαρσε
λα χιρχυνστανχια δε θυε, παρα λα φεχηα δε ιντερποσιχι⌠ν δελ αµπαρο (13.12.2005), σε
ενχοντραβα πρ⌠ξιµα λα συσπενσι⌠ν δε αχτιϖιδαδεσ ϕυδιχιαλεσ προπιασ δελ ασυετο
δεχεµβρινο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 21/11/2006 Ν° 06−0107).130
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Λασ χιρχυνστανχιασ εξχεπχιοναλεσ θυε ϕυστι!χαραν λα ιδονειδαδ δελ αµπαρο
χονστιτυχιοναλ σον δε εϖαλυαχι⌠ν χασυστιχα, εν βασε α υνα µυψ χυεστιοναβλε
δισχρεχιοναλιδαδ δελ ϕυεζ. Εν ταλ σεντιδο, σε ηα α!ρµαδο θυε λα πρετενσι⌠ν διριγιδα
α αταχαρ λα οµισι⌠ν δε υνα Ρεγιστραδορα, δε εντρεγαρ λα χερτι!χαχι⌠ν δε γραϖ〈µενεσ
χονστιτυψε υνα σιτυαχι⌠ν χυψα υργενχια ψ νεχεσιδαδ δεϖιενε εν ιµπλχιτα, µ〈ξιµε
αν συ χαρ〈χτερ ρεγλαδο (ςιδ. Λα εξπεδιχι⌠ν δε υνα χδυλα δε ιδεντιδαδ, λιχενχια
δε χονδυχιρ, πασαπορτε, χερτι!χαδοσ µδιχοσ ψ χοµο εν ελ χασο χονχρετο, υνα
χερτι!χαχι⌠ν δε γραϖ〈µενεσ) (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 04/07/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 06−0516).131 Πορ ελ
χοντραριο, λα αχχι⌠ν ιδ⌠νεα εν χοντρα δε λα ιρρεγυλαριδαδ εν θυε ηαβρα ινχυρριδο υν
Ρεγιστρο αλ εξιγιρ ελ παγο δε τασασ ψ πορ χαντιδαδεσ θυε νο σε ενχυεντραβαν
λεγαλµεντε πρεϖιστασ, σερα ελ ρεχυρσο χοντενχιοσο τριβυταριο, ψ νο λα αχχι⌠ν δε
αµπαρο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 30/11/2006 Ν° 06−0267).132 Εν χοντρα δε υνα σανχι⌠ν δε χλαυσυρα δελ
εσταβλεχιµιεντο, πορ δοσ (2) δασ ιµπυεστα υν δα ϖιερνεσ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ
νο χονσιδερ⌠ νεχεσαριο ελ αµπαρο χονστιτυχιοναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/01/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 04−
2990, χον δοσ ϖοτοσ σαλϖαδοσ).133
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129 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/279.ητµ
130 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/279.ητµ
131 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/282.ητµ
132 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/281.ητµ
133 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/280.ητµ
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Νυµ. 1.− Λασ ιµπυγναχιονεσ χοντρα αχτοσ
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Λα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ χονστιτυψε υνα αχχι⌠ν χονστιτυτιϖα, διριγιδα α υνα µοδι!χαχι⌠ν
ινµεδιατα δε υνα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα, πορ παρτε δε λα δεχισι⌠ν ϕυδιχιαλ. Α τραϖσ δε
διχηα αχχι⌠ν ελ δεµανδαντε ηαχε ϖαλερ λα πρετενσι⌠ν µατεριαλ α θυε σε ανυλε υν
αχτο αδµινιστρατιϖο θυε χονσιδερα λεσιϖο δε συσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ.134 Εν τεορα,
λα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ ποδρα σερ εϕερχιδα παρα οβτενερ υνα ανυλαχι⌠ν δε παρτε δελ
αχτο αδµινιστρατιϖο, εν λα µεδιδα εν θυε λα µισµα σεα χοντραρια α λοσ δερεχηοσ δελ
αχτορ, δεϕανδο α σαλϖο ελ ρεστο δελ αχτο.
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Λα ιδονειδαδ δε λα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ φρεντε α οτροσ τιποσ δε πρετενσιονεσ
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖασ δεριϖα φυνδαµενταλµεντε δε λα εξιστενχια δε υν αχτο
αδµινιστρατιϖο, αν ϖιγεντε, θυε ηυβιερα αφεχταδο λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ δελ
αχτορ. Νο εσ πρεχισο θυε διχηο αχτο σε ενχυεντρε διριγιδο αλ αχχιοναντε, νι θυε στε
ηυβιερα σιδο παρτε εν λα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχο−µατεριαλ φρεντε α λα Αδµινιστραχι⌠ν, σινο
θυε διχηα αχχι⌠ν ταµβιν πυεδε σερ εϕερχιδα πορ υν τερχερο.135
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Παρα λα εσχογενχια δε λα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ νο εσ ρελεϖαντε σι σε αλεγα λα νυλιδαδ
αβσολυτα ο ρελατιϖα δελ αχτο, ψα θυε εν τοδο χασο στε σε ενχυεντρα αµπαραδο πορ
υνα πρεσυνχι⌠ν δε λεγαλιδαδ.
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Εν υν σιστεµα ενυµερατιϖο δε πρετενσιονεσ ελ αχχεσο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εν ελ
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δεπενδε δε θυε ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο ηαψα ρεγυλαδο
εξπρεσαµεντε υνα αχχι⌠ν ϕυδιχιαλ. Εν ταλεσ χασοσ, λα δε!νιχι⌠ν δε υνα χονδυχτα δε
λα αδµινιστραχι⌠ν χοµο υν αχτο αδµινιστρατιϖο εσ δετερµιναντε δε σι ελ αφεχταδο
τιενε ο νο αχχεσο α λα προτεχχι⌠ν ϕυδιχιαλ α τραϖσ δελ ρεχυρσο τπιχο δε ανυλαχι⌠ν.
∆ε λο χοντραριο, λα αχτυαχι⌠ν σε ενχοντραρα εξχλυιδα δελ σιστεµα δε προτεχχι⌠ν
ϕυδιχιαλ. Εν εστοσ σιστεµασ σε προχυρα εσταβλεχερ υνα δε!νιχι⌠ν αµπλια δελ αχτο
αδµινιστρατιϖο παρα περµιτιρ ελ µαψορ αχχεσο ποσιβλε.136
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Εν ςενεζυελα, ταλ δ!χιτ φυε χυβιερτο εν βυενα µεδιδα πορ λα αχχι⌠ν δε αµπαρο
χονστιτυχιοναλ, λα χυαλ περµιτα οτοργαρ λα τυτελα ϕυδιχιαλ, νο σ⌠λο φρεντε α αχτοσ
αδµινιστρατιϖοσ, σινο φρεντε α αχτυαχιονεσ µατεριαλεσ, ϖασ δε ηεχηο, αβστενχιονεσ
υ οµισιονεσ. Σιν εµβαργο, ταλ αχχι⌠ν σε συϕεταβα α υνα ρεστριχχι⌠ν ιµπορταντε παρα
συ προχεδενχια, εν ελ σεντιδο θυε ερα ρεθυεριδο θυε ταλεσ αχτυαχιονεσ χονστιτυψεραν
ϖιολαχι⌠ν ο αµεναζα δε ϖιολαχι⌠ν δε υν δερεχηο ο υνα γαραντα χονστιτυχιοναλεσ.137
134 Σχηενκε, ςερωαλτυνγσπροζεσσρεχητ, 2δα. Εδιχι⌠ν π〈γ. 45
135 Σχηµιδτ, ςερωαλτυνγσπροζεσσρεχητ, π〈γ. 48
136 Σχηενκε, ςερωαλτυνγσπροζεσσρεχητ, 2δα. Εδιχι⌠ν, π〈γ. 46. Ταµβιν εν εστε σεντιδο, Ηερν〈νδεζ, Βρεϖεσ
Νοτασ σοβρε λα ςα δε Ηεχηο εν λα Αχτυαλιδαδ δε λα ϑυστιχια Αδµινιστρατιϖα εν ςενεζυελα, π〈γ. 166, χον
µ〈σ ρεφερενχιασ
137 αρτ. 5 ΛΟΑ∆ΓΧ
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Λα νεχεσιδαδ δε α!ρµαρ λα εξιστενχια δε υνα ϖα ορδιναρια φρεντε αλ αµπαρο,
χοµο υν µεδιο προχεσαλ βρεϖε, συµαριο ψ ε!χαζ αχορδε χον λα προτεχχι⌠ν
χονστιτυχιοναλ, λλεϖ⌠ α λα ϕυρισπρυδενχια ϖενεζολανα α α!ρµαρ θυε λα ϕυρισδιχχι⌠ν
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα νο σε λιµιτα αλ µερο χοντρολ δε λα λεγαλιδαδ ο
ινχονστιτυχιοναλιδαδ οβϕετιϖα δε λα αχτιϖιδαδ αδµινιστρατιϖα, σινο θυε χονστιτυψε
υν ϖερδαδερο σιστεµα δε τυτελα συβϕετιϖα δε δερεχηοσ ε ιντερεσεσ λεγτιµοσ. Εν
χυαντο αλ σιστεµα δε πρετενσιονεσ, ταλ χονσιδεραχι⌠ν συπονε ελ ρεχονοχιµιεντο
δε λα ποσιβιλιδαδ δε αχχιοναρ χοντρα λα Αδµινιστραχι⌠ν, α πεσαρ δε θυε λα αχχι⌠ν
δεστιναδα α συ ιµπυγναχι⌠ν νο σε ενχυεντρε εξπρεσαµεντε πρεϖιστα εν λα λεψ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 05/05/2006 ΕΞΠ. Ν° 04−0291 ∆ΙΑΓΕΟ ςΕΝΕΖΥΕΛΑ, Χ.Α.).138 Εν απλιχαχι⌠ν δε
ταλ χριτεριο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα δεχλαραδο θυε εν λοσ χασοσ εν θυε υν
ινδιϖιδυο ρεσυλτε αφεχταδο πορ λα αχτυαχι⌠ν µατεριαλ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν ο ϖα
δε ηεχηο πυεδε ηαχερ ϖαλερ συσ δερεχηοσ, ινχλυσο δε ρανγο χονστιτυχιοναλ, α
τραϖσ δε υνα δεµανδα χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/04/2008 ΕΞΠ. 08−
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0090 ΒΛΥΕ ΝΟΤΕ ΠΥΒΛΙΧΙ∆Α∆ Χ.Α.).139

Νο ηαβρα εντονχεσ νεχεσιδαδ δε εσταβλεχερ υν χονχεπτο αµπλσιµο δελ αχτο
αδµινιστρατιϖο εν ςενεζυελα, δαδο θυε εν τοδο χασο, εν θυε υν παρτιχυλαρ σε
χονσιδερε αφεχταδο εν συσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ, πορ παρτε δελ Ποδερ Πβλιχο, τενδρα
αβιερτα λα ϖα ϕυδιχιαλ δελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο. Πορ ταλ µοτιϖο, νο εσ ιδ⌠νεα
λα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ φρεντε α ϖασ δε ηεχηο ο αχτυαχιονεσ µατεριαλεσ δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα.140 Φρεντε α αχτοσ πρεσυντοσ δεριϖαδοσ δε λα !χχι⌠ν δελ
σιλενχιο αδµινιστρατιϖο νεγατιϖο, λα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ σ⌠λο εσ ιδ⌠νεα εν λα µεδιδα
εν θυε χονστιτυψα λα χον!ρµαχι⌠ν δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο εξπρεσο, χοµο
οχυρριρα εν ελ χασο δε φαλτα δε δεχισι⌠ν δε υν ρεχυρσο αδµινιστρατιϖο χοντρα διχηο
αχτο. ∆ε ρεστο, χονσιδεραµοσ απλιχαβλε χον πρεφερενχια λα αχχι⌠ν πορ νεγατιϖα, ταλ
χοµο σε ϖερ〈 µ〈σ αδελαντε.
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Ελ αχτο αδµινιστρατιϖο
∆ε αχυερδο χον ελ αρτχυλο 7 δε λα ΛΟΠΑ, σε εντιενδε πορ αχτο αδµινιστρατιϖο, α λοσ
!νεσ δε εσα λεψ, τοδα δεχλαραχι⌠ν δε χαρ〈χτερ γενεραλ ο παρτιχυλαρ εµιτιδα δε
αχυερδο χον λασ φορµαλιδαδεσ ψ ρεθυισιτοσ εσταβλεχιδοσ εν λα λεψ, πορ λοσ ⌠ργανοσ δε
λα αδµινιστραχι⌠ν πβλιχα. Σεγν ταλ δισποσιχι⌠ν, πυεδε σοστενερσε θυε, α διφερενχια
δελ σιστεµα αλεµ〈ν, εν ςενεζυελα λα δετερµιναχι⌠ν δε λα εξιστενχια δε υν αχτο
138 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/168.ητµ
139 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/169.ητµ
140 Χριτεριο χοντραριο εσ σοστενιδο πορ Βαδελλ Μαδριδ, Ελ Ρεχυρσο δε Νυλιδαδ (2006), π〈γ. 10
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αδµινιστρατιϖο εσ εσταβλεχιδα α παρτιρ δε συσ ελεµεντοσ φορµαλεσ ψ νο εν βασε α
χριτεριοσ µατεριαλεσ. Σιν εµβαργο, ταλ χιρχυνστανχια νο δεβερα αφεχταρ λα ποσιβιλιδαδ
δε οβτενερ προτεχχι⌠ν ϕυδιχιαλ α τραϖσ δε οτροσ τιποσ δε πρετενσιονεσ.
239

Εν εστα δενιχι⌠ν δεβε χονσιδεραρσε ιµπλχιτο θυε σε τρατε δε υνα µεδιδα διχταδα
εν εϕερχιχιο δε υν Ποδερ Πβλιχο ψ νο δεντρο δελ 〈µβιτο δελ δερεχηο πριϖαδο, ασ
χοµο συσ εφεχτοσ εξτερνοσ.

240

Χον ρεσπεχτο αλ χαρ〈χτερ δε δερεχηο πβλιχο, ηεµοσ σε〉αλαδο θυε οστενταν ταλ
χαρ〈χτερ αθυελλασ ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ εν λασ χυαλεσ σον απλιχαβλεσ νορµασ δε
δερεχηο πβλιχο. Παρα εσταβλεχερ ταλ χιρχυνστανχια δεβε ρεϖισαρσε σι λα νορµα σ⌠λο
εσταβλεχε φαχυλταδεσ ψ οβλιγαχιονεσ α υν ⌠ργανο δελ Ποδερ δελ Εσταδο; σι λα νορµα
σε ενχυεντρα δεστιναδα εν πριµερ τρµινο α λα προτεχχι⌠ν δε ιντερεσεσ πβλιχοσ, ψ
σι εντρε λασ παρτεσ εξιστε υνα ρελαχι⌠ν ϖερτιχαλ ο δε συβορδιναχι⌠ν (ϖασε αλ ρεσπεχτο,
ελ ν.µ. ).
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Εν χυαντο α λοσ αχτοσ δε τρ〈µιτε, λα ϕυρισπρυδενχια ηα εσταβλεχιδο χοµο ρεγλα
γενεραλ συ ινιµπυγναβιλιδαδ,141 σαλϖο εν αθυελλοσ χασοσ θυε τερµινεν διρεχτα ο
ινδιρεχταµεντε χον ελ προχεδιµιεντο ψ λοσ θυε χαυσεν ινδεφενσι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
20/03/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 06−0123; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 20/02/2004 ΕΞΠ. Ν° 02−2872). Εν ταλ σεντιδο, σε ηα
σε〉αλαδο θυε νο εσ αδεχυαδο περµιτιρ λα χονσταντε ιµπυγναχι⌠ν δε αχτοσ δε
τρ〈µιτε, δε φορµα ινδεπενδιεντε, αντεσ δε λα ρεσολυχι⌠ν δενιτιϖα δελ ασυντο πορ
παρτε δε λα αυτοριδαδ αδµινιστρατιϖα, πυεσ ελλο περτυρβαρα γραϖεµεντε ελ
φυνχιοναµιεντο δε λα Αδµινιστραχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 20/03/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 06−0123; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
20/02/2004 ΕΞΠ. Ν° 02−2872).
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Λοσ αχτοσ δε τρ〈µιτε σον αθυελλοσ αχτοσ τενδεντεσ α ιµπυλσαρ υ ορδεναρ ελ τερ
προχεδιµενταλ πρεϖιο, νο σον χαπαχεσ δε ινχιδιρ διρεχταµεντε εν λοσ δερεχηοσ ε
ιντερεσεσ δε λοσ παρτιχυλαρεσ, σαλϖο λασ εξχεπχιονεσ πρεϖιστασ εν λα λεψ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
20/03/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 06−0123; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 20/02/2004 ΕΞΠ. Ν° 02−2872).
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Λοσ αχτοσ δε τρ〈µιτε δεδεν σερ διφερενχιαδοσ δε λοσ αχτοσ αυτ⌠νοµοσ, ταλεσ χοµο
λασ µεδιδασ χαυτελαρεσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν. Λα δεχισι⌠ν χαυτελαρ τοµαδα α τραϖσ
δελ αχτο αυτ⌠νοµο (ινχιδενταλ χαυτελαρ) ναδα ιν!υιρα α λοσ εφεχτοσ δελ χοντενιδο
δελ αχτο ναλ πρινχιπαλ θυε σε ανυλε, εξιστιενδο εφεχτιϖαµεντε υνα χονεξι⌠ν εντρε
ελ προχεδιµιεντο αδµινιστρατιϖο πρινχιπαλ ψ ελ αχτο ινχιδενταλ αυτ⌠νοµο, περο σ⌠λο
εν χυαντο στε νο εξιστε σιν αθυλ, εν χονσεχυενχια, εξιστεν ποσιβιλιδαδεσ δε
141 Εν εστε σεντιδο Βαδελλ Μαδριδ, Ελ Ρεχυρσο δε Νυλιδαδ (2006) π〈γ. 12
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ινχοαρσε υν ρεχυρσο θυε ιµπυγνε δε µανερα διρεχτα διχηοσ αχτοσ αυτ⌠νοµοσ (ΧΣΧΑ
26/02/2007 ΕΞΠ. Ν° ΑΠ42−Ρ−2006−001713).
Νυµ. 2.− Λα αβστενχι⌠ν ο λα νεγατιϖα
Εν ςενεζυελα, ελ αντεχεδεντε ηιστ⌠ριχο δε εστα αχχι⌠ν σε ρεµοντα α λα Χονστιτυχι⌠ν
δε 1925, λα χυαλ ατριβυα α λα Χορτε Φεδεραλ ψ δε Χασαχι⌠ν λα χοµπετενχια παρα
χονοχερ, εντρε οτρασ, δε λασ χοντροϖερσιασ θυε ρεσυλταρεν πορ λα νεγατιϖα δελ
Εϕεχυτιϖο Φεδεραλ α εξπεδιρ ττυλοσ δε χονχεσιονεσ θυε λοσ δεµανδαντεσ αλεγαρεν
θυε τιενεν δερεχηο α οβτενερ (αρτ. 120, νυµεραλ 13). Εστα ρεγυλαχι⌠ν εσ ινχλυσο
αντεριορ αλ ρεχουρσ εν χαρενχε θυε σε ενχυεντρα εν ελ Τραταδο δε Ροµα δε 1957,
ελ χυαλ χρεα λα Χοµυνιδαδ Εχον⌠µιχα Ευροπεα.142

244

Λα δεµανδα α θυε ελ ⌠ργανο σεα οβλιγαδο ϕυδιχιαλµεντε α χυµπλιρ εσπεχ!χοσ ψ
χονχρετοσ αχτοσ χονστιτυψε υνα αχχι⌠ν δε χονδενα. Λασ πρετενσιονεσ δε χονδενα σε
ενχυεντραν διριγιδασ α θυε ελ δεµανδαδο χυµπλα υνα οβλιγαχι⌠ν δε ηαχερ, δεϕαρ
ηαχερ ο δε αβστενερσε δε ηαχερ αλγο.

245

Λα ρεδαχχι⌠ν δελ αρτ. 9 νυµ. 2, εν χυαντο αλ χοντενιδο δε λα αβστενχι⌠ν ο λα
νεγατιϖα, α προδυχιρ υν αχτο αλ χυαλ εστν οβλιγαδοσ πορ λα λεψ εσ διστιντα α λα
χοντενιδα εν οτρασ δισποσιχιονεσ δε λα µισµα λεψ, ρελατιϖασ α λα αβστενχι⌠ν ο λα
νεγατιϖα α χυµπλιρ λοσ αχτοσ α θυε εστν οβλιγαδοσ πορ λασ λεψεσ (ϖασε αρτ. 23
νυµ. 3; αρτ. 25 νυµ. 4). Εστα λτιµα ρεδαχχι⌠ν ταµβιν σε ενχοντραβα εν ελ αρτχυλο
5, νυµεραλ 26 δε λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004, σεγν λα χυαλ χορρεσπονδα α λα Σαλα
Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ελ χονοχιµιεντο δε λα αβστενχι⌠ν ο νεγατιϖα δε λασ
αυτοριδαδεσ θυε αλλ σε ινδιχαν α χυµπλιρ εσπεχ!χοσ ψ χονχρετοσ αχτοσ α θυε εστν
οβλιγαδοσ πορ λασ λεψεσ. Ελ τρµινο χυµπλιρ δετερµιναδοσ αχτοσ, ταµβιν εσ
υτιλιζαδο εν ελ αρτχυλο 26 νυµεραλ 3 δε λα ϖιγεντε ΛΟΤΣϑ δε 2010.

246

Χοµο σε οβσερϖα, νο ρεσυλτα χλαρο δε λα δισποσιχι⌠ν χιταδα χυ〈λ εσ ελ οβϕετο δε λα
πρετενσι⌠ν θυε πυεδε σερ δεδυχιδα α τραϖσ δε λα αχχι⌠ν πορ αβστενχι⌠ν ο νεγατιϖα.
Αν χυανδο λα ρεδαχχι⌠ν δε λασ λεψεσ θυε πρεχεδιερον α λα αχτυαλ ΛΟϑΧΑ παρεχαν
εσταρ οριενταδασ α λα εϕεχυχι⌠ν δε υν αχτο: χυµπλιρ εσπεχ!χοσ ψ χονχρετοσ αχτοσ
α θυε εστν οβλιγαδοσ πορ λασ λεψεσ; λα δοχτρινα ψ ϕυρισπρυδενχια ϖενεζολανασ ηαν
α!ρµαδο θυε λο θυε σε πρετενδε εσ λα εµισι⌠ν δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο φορµαλ ο
λα ρεαλιζαχι⌠ν δε υνα αχτυαχι⌠ν µατεριαλ. Εν ταλ σεντιδο εσ αχερταδα λα ρεδαχχι⌠ν δελ
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142 Ταµβιν, χον µ〈σ ρεφερενχιασ, Υροσα, Τυτελα ϑυδιχιαλ φρεντε α λα Ιναχτιϖιδαδ Αδµινιστρατιϖα εν ελ ∆ερεχηο
Εσπα〉ολ ψ ςενεζολανο, ππ. 148 ψ σιγ.; Υροσα, Αϖανχεσ Ρεχιεντεσ ψ Σιτυαχι⌠ν Αχτυαλ δε λα Τυτελα ϑυδιχιαλ
φρεντε α λα Ιναχτιϖιδαδ Αδµινιστρατιϖα εν ςενεζυελα, ππ. 187 ψ σιγ.; Υροσα, Λα Προτεχχι⌠ν δελ Τριβυναλ
Ευροπεο δε ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ φρεντε α λα Ιναχτιϖιδαδ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα, π〈γ. 229 ψ σιγ.
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αρτ. 9 νυµ. 2, εν χυαντο αλ χοντενιδο δε λα αβστενχι⌠ν ο λα νεγατιϖα, α προδυχιρ
υν αχτο αλ χυαλ εστν οβλιγαδοσ πορ λα λεψ. Εν εφεχτο, χονσιδεραµοσ θυε λα αχχι⌠ν
δε χαρενχια ο νεγατιϖα δεβε ρεδυχιρσε α λα οβλιγαχι⌠ν δε διχταρ υν αχτο θυε βενε!χια
αλ αχχιοναντε (χον ρεσπεχτο αλ ρεσταβλεχιµιεντο δε λα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα ινφρινγιδα,
ϖασε ν.µ. 1465).
248

Λα αχχι⌠ν πορ αβστενχι⌠ν χονστιτυψε υν ινστιτυτο διριγιδο αλ χυµπλιµιεντο δε υνα
οβλιγαχι⌠ν λεγαλ νο σατισφεχηα πορ λα Αδµινιστραχι⌠ν, πορ λο θυε χυανδο λα
Αδµινιστραχι⌠ν νο σε ηα νεγαδο ο νο ηα οµιτιδο χυµπλιρλα, νο σε εσταρα εν
πρεσενχια δε υνα οµισι⌠ν ινϕυστι!χαδα δε λα Αδµινιστραχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 02/08/2001
ΕΞΠ Ν≡ 01−0213).
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Μιεντρασ θυε λα αβστενχι⌠ν χονστιτυψε λα φαλτα δε λα αχτυαχι⌠ν δεβιδα, λα νεγατιϖα
πυεδε σερ υν ρεχηαζο εξπρεσο α λα σολιχιτυδ, α τραϖσ δε υν προνυνχιαµιεντο φορµαλ,
ο υν ρεχηαζο τ〈χιτο, χυανδο λα λεψ λε ατριβυψε ταλ χαρ〈χτερ α λα φαλτα δε προνυνχιαµιεντο
δε λα αδµινιστραχι⌠ν.
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Ρεθυισιτοσ δε προχεδενχια δε λα αχχι⌠ν, λο χονστιτυψεν:143
1. Οβλιγαχι⌠ν εσπεχ!χα ψ πρεχισα

251

Λα εξιστενχια δε υνα οβλιγαχι⌠ν εσπεχ!χα ψ πρεχισα δε λα Αδµινιστραχι⌠ν ηα δε
πρεσενταρσε χοµο υν παραδιγµα δε χοντραστε θυε σιρϖα παρα ϖερι!χαρ σι λα
αβστενχι⌠ν εξιστε, εν εφεχτο, δελ συπυεστο εξπρεσα ψ εσπεχιαλµεντε πρεϖιστο εν λα
νορµα.144 Σεγν ελ χριτεριο ινιχιαλ δε λα Σαλα Πολτιχο−Αδµινιστρατιϖα, ταλ πρινχιπιο
εξχλυψε λασ χονδυχτασ οµισιϖασ δε λα αδµινιστραχι⌠ν φρεντε α οβλιγαχιονεσ
γενριχασ, ασ χοµο λα οµισι⌠ν δε δεχισι⌠ν δε υν προχεδιµιεντο εν πριµερ γραδο,
ψα θυε ελ µισµο εστ〈 ινµερσο δεντρο δελ δερεχηο δε πετιχι⌠ν ψ δεβερ ϕυρδιχο δε λα
οπορτυνα ρεσπυεστα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 25/01/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2006−1920). Εν ταλ χασο, λα ΣΠΑ εστιµαβα
ιδ⌠νεα λα αχχι⌠ν δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 25/01/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2006−1920).
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Πορ ελ χοντραριο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα χονσιδεραδο θυε λα οβλιγαχι⌠ν
αδµινιστρατιϖα δε δαρ ρεσπυεστα α λασ σολιχιτυδεσ αδµινιστρατιϖασ νο χονστιτυψε υν
143 ΣΠΑ−ΧΣϑ 28/02/1985, Χασο Ευσεβιο Ιγορ ςιζχαψα Παζ; ΣΠΑ−ΧΣϑ 17/10/1985 χασο Μεταραλ Χ.Α.; ΣΠΑ−ΧΣϑ
29/10/1987, χασο Αλφρεδο Ψανυχχι Φυχιαρδι (Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντεν−
χιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 52 ψ σιγ.); ΣΕ−ΤΣϑ 04/02/2003 Εξπ. Ν° ΑΑ70−Ε−2002−000097.
Υνα ποσιχι⌠ν χρτιχα δε λα λιµιταχι⌠ν αλ 〈µβιτο δε απλιχαχι⌠ν δε εστε τιπο δε πρετενσιονεσ, Υροσα, Αϖανχεσ
Ρεχιεντεσ ψ Σιτυαχι⌠ν Αχτυαλ δε λα Τυτελα ϑυδιχιαλ φρεντε α λα Ιναχτιϖιδαδ Αδµινιστρατιϖα εν ςενεζυελα, π〈γ.
191
144 ΣΠΑ−ΧΣϑ 28/02/1985, Χασο Ευσεβιο Ιγορ ςιζχαψα Παζ; ΣΠΑ−ΧΣϑ 17/10/1985 χασο Μεταραλ Χ.Α.; ΣΠΑ−ΧΣϑ
29/10/1987, χασο Αλφρεδο Ψανυχχι Φυχιαρδι (Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντεν−
χιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 52 ψ σιγ.); ΣΕ−ΤΣϑ 04/02/2003 Εξπ. Ν° ΑΑ70−Ε−2002−000097
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δεβερ γενριχο, σινο υνα οβλιγαχι⌠ν οβϕετιϖα ψ συβϕετιϖαµεντε εσπεχ!χα πορ
λοσ σιγυιεντεσ µοτιϖοσ: 1) τοδα οβλιγαχι⌠ν ϕυρδιχα εσ, περ σε, εσπεχ!χα; 2) διχηο
δεβερ σε χονχρετα ε ινδιϖιδυαλιζα εν ελ µαρχο δε χαδα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχο−
αδµινιστρατιϖα ψ, 3) πορθυε ελ δερεχηο χονστιτυχιοναλ δε διριγιρ πετιχιονεσ α λοσ
φυνχιοναριοσ πβλιχοσ αβαρχα ελ δερεχηο α λα οβτενχι⌠ν δε αδεχυαδα ρεσπυεστα, λο
θυε συπονε ελ χυµπλιµιεντο δε χονχρετοσ λινεαµιεντοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/02/2006 ΕΞΠ.
04−1092).145 ∆ε αλλ θυε, σεγν λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, ελ ρεχυρσο πορ αβστενχι⌠ν ο
χαρενχια δεβε δαρ χαβιδα α λα πρετενσι⌠ν δε χονδενα αλ χυµπλιµιεντο δε τοδα
οβλιγαχι⌠ν αδµινιστρατιϖα ινχυµπλιδα, σιν θυε σε διστινγα σι στα εσ εσπεχ!χα ο
γενριχα. Εν χονσεχυενχια, πυεδε ινχλυσο τενερ χοµο οβϕετο λα πρετενσι⌠ν δε
χονδενα α θυε λα Αδµινιστραχι⌠ν δεχιδα εξπρεσαµεντε υνα πετιχι⌠ν αδµινιστρατιϖα
χον ινδεπενδενχια δε θυε οτοργυε ο ρεχηαχε ελ δερεχηο σολιχιταδο− εν γαραντα
δελ δερεχηο δε πετιχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 06/04/2004 ΕΞΠ. 03−1085).146
Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ασυµι⌠ ελ αντεριορ χριτεριο, αδµιτιενδο λα
τραµιταχι⌠ν νο σ⌠λο δε αθυελλασ αχχιονεσ χυψο οβϕετο σεα σολαµεντε ελ
χυεστιοναµιεντο δε λα οµισι⌠ν δε λα Αδµινιστραχι⌠ν ρεσπεχτο α υνα οβλιγαχι⌠ν
πρεϖιστα δε µανερα εσπεχ!χα εν υνα νορµα λεγαλ, σινο αβαρχαρ λασ θυε πρετενδαν
υν προνυνχιαµιεντο σοβρε συ ιναχτιϖιδαδ χον ρελαχι⌠ν α αχτυαχιονεσ θυε
ϕυρδιχαµεντε λε σον εξιγιβλεσ, σιν θυε ηαγα φαλτα υνα πρεϖισι⌠ν χονχρετα δε λα λεψ
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 07/07/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2006−1928).
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Νο χοµπαρτιµοσ δελ τοδο εστα ποσιχι⌠ν. Πορ υνα παρτε, ηα χονστιτυιδο υν
ιµπορταντε αϖανχε ελ ρεχονοχιµιεντο δελ χαρ〈χτερ συβϕετιϖο δελ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο ψ χον ελλο, ελ σιστεµα αβιερτο δε πρετενσιονεσ. Εσ αχερταδο αδµιτιρ
λα εξιστενχια δε υνα αχχι⌠ν ο δεµανδα χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα, α τραϖσ δε λα
χυαλ πυεδεν σερ πλαντεαδασ πρετενσιονεσ δε διστιντα νατυραλεζα. Φρεντε α ταλεσ
µεδιοσ ορδιναριοσ, δεβεν εξιστιρ χριτεριοσ χλαροσ δε δελιµιταχι⌠ν χον ρεσπεχτο αλ
αµπαρο χονστιτυχιοναλ.
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Πορ οτρα παρτε, χοµο σε〉αλαµοσ αντεσ (ν.µ. 230), λα αχχι⌠ν δε χαρενχια ο νεγατιϖα
δεβε ρεδυχιρσε α λα οβλιγαχι⌠ν δε διχταρ υν αχτο θυε βενε!χια αλ αχχιοναντε. ∆ε
αλλ θυε ρεσυλτε δετερµιναντε δε λα νατυραλεζα δε εστε τιπο δε πρετενσιονεσ, εσταβλεχερ
πριµερο σι λα σατισφαχχι⌠ν δελ ιντερσ δελ δεµανδαντε σε προδυχε α τραϖσ δε υν αχτο
αδµινιστρατιϖο ο σιµπλεµεντε, α τραϖσ δε υνα αχτυαχι⌠ν µατεριαλ. Πορ ελλο, ταµβιν
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145 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/278.ητµ
146 Ταµβιν εν εστε σεντιδο, Υροσα, Αϖανχεσ Ρεχιεντεσ ψ Σιτυαχι⌠ν Αχτυαλ δε λα Τυτελα ϑυδιχιαλ φρεντε α λα
Ιναχτιϖιδαδ Αδµινιστρατιϖα εν ςενεζυελα, π〈γ. 199, χον µ〈σ ρεφερενχιασ εν π〈γ. 203
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φορµα παρτε δε εστε 〈µβιτο, υνα πρετενσι⌠ν διριγιδα α θυε σε δ αλ ιντερεσαδο
οπορτυνα ψ αδεχυαδα ρεσπυεστα; θυε σε ρεσυελϖα υν ρεχυρσο αδµινιστρατιϖο; θυε σε
αχλαρε δετερµιναδο ασπεχτο δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο, χοµο πορ εϕεµπλο, συ
µοτιϖαχι⌠ν. Σιτυαχιονεσ νο µυψ χλαρασ πυεδεν σερ, πορ εϕεµπλο, πρετενσιονεσ α
θυε σε περµιτα αχχεσο αλ εξπεδιεντε; α θυε σε οτοργυε υνα δετερµιναδα ινφορµαχι⌠ν;
α λα αχτυαλιζαχι⌠ν, λα ρεχτιχαχι⌠ν ο λα δεστρυχχι⌠ν δε λοσ δατοσ, ετχ. Εν ελ δερεχηο
χοµπαραδο, σε αδµιτε παρα ελλο λα πρετενσι⌠ν πορ αβστενχι⌠ν ο νεγατιϖα, εν ϖιρτυδ
δε θυε λα δεχισι⌠ν δε χονχεδερ ο νο λο πεδιδο χονστιτυψε εν σ µισµα υν αχτο
αδµινιστρατιϖο.147
256

∆ε αθυ δεριϖαν χριτεριοσ χλαροσ θυε περµιτεν δελιµιταρ λα πρετενσι⌠ν πορ
αβστενχι⌠ν, φρεντε α οτρασ πρετενσιονεσ, ταλεσ χοµο, θυε σε εϕεχυτε υν αχτο
αδµινιστρατιϖο; Εν χυαντο α λα οβλιγαχι⌠ν δε ρεαλιζαρ δετερµιναδασ αχτυαχιονεσ
µατεριαλεσ, εστο εσ, λα οβλιγαχι⌠ν δε χυµπλιρ υν αχτο αδµινιστρατιϖο, εστιµαµοσ
θυε, λα µισµα εσ προπια δε λα δεµανδα χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα δε ϖασ δε
ηεχηο, εν λα χυαλ, λα χονδενα πυεδε χοµπρενδερ ταντο λα οβλιγαχι⌠ν δε αβστενερσε
δε ρεαλιζαρ υνα αχτυαχι⌠ν φυτυρα, χοµο λα οβλιγαχι⌠ν δε λλεϖαρλα α χαβο. Εστασ
πρετενσιονεσ σερ〈ν οβϕετο δε αν〈λισισ εν ελ µαρχο δε λα πρετενσι⌠ν δε χονδενα
γενριχα (σεγν ϖερεµοσ συπρα, ν.µ. 531)
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Πορ οτρα παρτε, νοσ χορρεσπονδε εντονχεσ εσταβλεχερ λα διστινχι⌠ν εντρε λα πρετενσι⌠ν
πορ αβστενχι⌠ν ο νεγατιϖα α διχταρ δετερµιναδο αχτο αδµινιστρατιϖο, ο σιµπλεµεντε,
α δαρ οπορτυνα ψ αδεχυαδα ρεσπυεστα; θυε σε ρεσυελϖα υν ρεχυρσο αδµινιστρατιϖο;
θυε σε αχλαρε δετερµιναδο ασπεχτο δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο, χοµο πορ εϕεµπλο,
συ µοτιϖαχι⌠ν. Πυεσ βιεν, λα διστινχι⌠ν δεριϖα δε οτρο ελεµεντο θυε ηα σιδο οβϕετο
δε χοντροϖερσια, ελ χαρ〈χτερ ρεγλαδο ψ νο δισχρεχιοναλ δε λα νορµα, χοµο ϖερεµοσ
µ〈σ αδελαντε, εν ν.µ. 263.
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Ελ Χονσεϕο Ναχιοναλ Ελεχτοραλ τιενε λα οβλιγαχι⌠ν δε χονϖοχαρ υν προχεσο ελεχτοραλ
εν λοσ χασοσ πρεϖιστοσ εν ελ αρτχυλο 54 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Ργιµεν Μυνιχιπαλ,
εστο εσ, χυανδο σε προδυϕερε λα αυσενχια αβσολυτα δελ Αλχαλδε αντεσ δε χυµπλιρ
λα µιταδ δε συ περοδο λεγαλ (ΣΕ−ΤΣϑ 04/02/2003 ΕΞΠ. Ν° ΑΑ70−Ε−2002−000097)
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Χον ρεσπεχτο α λασ οβλιγαχιονεσ εσταβλεχιδασ εν λοσ αρτχυλοσ 119 ψ ∆ισποσιχι⌠ν
Τρανσιτορια ∆εχιµοσεγυνδα δε λα Χονστιτυχι⌠ν, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα
δεχλαρ⌠ θυε µ〈σ θυε υνα οβλιγαχι⌠ν χονχρετα εν χαβεζα δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, λο
θυε σε χον!γυρα εσ υν χµυλο δε οβλιγαχιονεσ γενριχασ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 17/12/2003 ΕΞΠ.
147 Σχηµιδτ, ςερωαλτυνγσπροζεσσρεχητ, π〈γ. 128
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Ν≡ 2002−0500). Αλ ρεσπεχτο, εστιµ⌠ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ θυε διχηασ νορµασ ϕυρδιχασ

εσταβλεχαν υνα οβλιγαχι⌠ν χονχρετα εν συ χοντενιδο: λα δεµαρχαχι⌠ν δελ η〈βιτατ ψ
τιερρασ δε λασ χοµυνιδαδεσ ινδγενασ, ψ χονχρετα ταµβιν εν συ 〈µβιτο συβϕετιϖο,
εστο εσ, ελ Εϕεχυτιϖο Ναχιοναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/02/2006 ΕΞΠ. 04−1092).148
Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ σοστυϖο ινιχιαλµεντε θυε, λα οβλιγαχι⌠ν λεγαλ χοντενιδα εν
ελ αρτχυλο 8 δε λα Λεψ δε Μερχαδεο Αγρχολα νο εσ υνα οβλιγαχι⌠ν εσπεχ!χα θυε
δεβα σερ αταχαδα πορ ϖα δελ ρεχυρσο πορ αβστενχι⌠ν, δεβιδο α θυε ελ αχτο δε !ϕαχι⌠ν
δε λοσ πρεχιοσ δε σοστενιµιεντο, νο εσ ρεσυλταδο δε υν προχεδιµιεντο αδµινιστρατιϖο
θυε εστ αρτιχυλαδο ο εστρυχτυραδο εν λα λεψ εν ρεφερενχια, ψ α χυψο χυµπλιµιεντο
πυεδα σερ ινσταδο ελ Μινιστρο α τραϖσ δε υνα σολιχιτυδ αδµινιστρατιϖα ο πορ ϖα
ρεχυρσιϖα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 29/04/2005 ΕΞΠ. Ν≡ ΑΑ50−Τ−2005−0367). Σιν εµβαργο, εν υνα
οπορτυνιδαδ ποστεριορ ρεχονοχι⌠ θυε, χυανδο ελ αρτχυλο 8 δε λα Λεψ δε Μερχαδεο
Αγρχολα εσταβλεχε θυε ελ Εϕεχυτιϖο Ναχιοναλ, πορ ⌠ργανο δελ µινιστεριο δελ
ραµο, !ϕαρ〈 λοσ πρεχιοσ δε σοστενιµιεντο, πορ ρυβρο ο χυλτιϖο, εν λα χαδενα
αγροπροδυχτιϖα ρεσπεχτιϖα, σε δεβε τενερ εν χυεντα θυε λα δετερµιναχι⌠ν δελ
πρεχιο δε σοστενιµιεντο δεβε προδυχιρσε εν ελ σενο δε λασ ϑυντασ Ναχιοναλεσ. Πορ
λο ταντο, χονσιδερ⌠ λα Σαλα θυε, λασ δεχισιονεσ δε λασ ϑυντασ Ναχιοναλεσ σον
ϖινχυλαντεσ. Σι σε εσταβλεχιερα τοδο υν σιστεµα δε παρτιχιπαχι⌠ν δε λα σοχιεδαδ εν
λα δετερµιναχι⌠ν δε λοσ πρεχιοσ δε σοστενιµιεντο δε υν δετερµιναδο ρυβρο ο χυλτιϖο
πορ µεδιο δε υνα ινστανχια δενοµιναδα ϑυντασ Ναχιοναλεσ ψ, σε χονχλυψερα θυε
εσα δεχισι⌠ν σ⌠λο τιενε ϖαλορ ρεφερενχιαλ, εντονχεσ σε νεγαρα ελ πρινχιπιο
χονστιτυχιοναλ α λα παρτιχιπαχι⌠ν χιυδαδανα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/03/2006 ΕΞΠ. Ν≡
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ΑΑ50−Τ−2005−0367)

2. Λα πρεϖισι⌠ν λεγαλ εξπρεσα
Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα αµπλι⌠ ελ χριτεριο τραδιχιοναλµεντε εµπλεαδο,
αβαρχανδο νο σ⌠λο λασ οµισιονεσ δε οβλιγαχιονεσ εσπεχ!χασ χονσαγραδασ εν
νορµασ λεγαλεσ,149 σινο λασ οµισιονεσ ρεσπεχτο δε αχτιϖιδαδεσ θυε λε σον
ϕυρδιχαµεντε εξιγιβλεσ α λα Αδµινιστραχι⌠ν σιν θυε ηαγα φαλτα υνα πρεϖισι⌠ν
χονχρετα δε λα λεψ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 30/01/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2006−1932; ΣΠΑ−ΤΣϑ 10/02/2009 ΕΞΠ. Ν°
2006−1428; µ〈σ ρεφερενχιασ εν ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 14/05/2007 ΕΞΠ. 06−1624). Εν χριτεριο δε λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ, λα φρασε θυε εστν οβλιγαδοσ πορ λασ Λεψεσ νο ιµπιδε θυε α τραϖσ
148 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/278.ητµ
149 ΣΠΑ−ΧΣϑ 28/02/1985, Χασο Ευσεβιο Ιγορ ςιζχαψα Παζ; ΣΠΑ−ΧΣϑ 17/10/1985 χασο Μεταραλ Χ.Α.; ΣΠΑ−ΧΣϑ
29/10/1987, χασο Αλφρεδο Ψανυχχι Φυχιαρδι (Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντεν−
χιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 52 ψ σιγ.); ΣΕ−ΤΣϑ 04/02/2003 Εξπ. Ν° ΑΑ70−Ε−2002−000097
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δε λα αχχι⌠ν πορ αβστενχι⌠ν ο νεγατιϖα, σε ϖεντιλεν ταµβιν λασ πρετενσιονεσ δε
χονδενα ο χυψα φυεντε νο σεα λα Λεψ σινο υνα νορµα συβλεγαλ ο υνα νορµα
χονστιτυχιοναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/02/2006 ΕΞΠ. 04−1092).150
3. Ελ δερεχηο συβϕετιϖο
262

Α διφερενχια δελ ρεχυρσο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε νυλιδαδ, λα ϕυρισπρυδενχια ψ
δοχτρινα εν ςενεζυελα ηαν ρεχονοχιδο θυε λα αχχι⌠ν πορ αβστενχι⌠ν ο νεγατιϖα σ⌠λο
σε ενχυεντρα φυνδαδα χυανδο ελ δεµανδαντε εσ τιτυλαρ δε υν δερεχηο συβϕετιϖο παρα
εξιγιρ θυε σεα διχταδο ο χυµπλιδο δετερµιναδο αχτο.151 Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα
ηα σε〉αλαδο αλ εφεχτο θυε λα αχχι⌠ν πορ αβστενχι⌠ν ο νεγατιϖα τιενε χοµο οβϕετο θυε
ελ ϑυεζ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο χονδενε α λα Αδµινιστραχι⌠ν αλ χυµπλιµιεντο
δε δετερµιναδοσ αχτοσ θυε στα τιενε ελ δεβερ λεγαλ δε αχαταρ ψ α χυψα ϖερι!χαχι⌠ν ο
αχαταµιεντο τιενε δερεχηο ελ παρτιχυλαρ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 17/12/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0500).152
4. Ελ αχτο αδµινιστρατιϖο ρεγλαδο

263

Εντρε λοσ ρεθυισιτοσ δε προχεδενχια σε α!ρµα χον φρεχυενχια λα νεχεσιδαδ δε θυε
σε τρατε δε υν αχτο ρεγλαδο, εστο εσ, θυε νο δεϕε µαργεν δε εϖαλυαχι⌠ν ο ϕυζγαµιεντο
α λα Αδµινιστραχι⌠ν. Χον ταλ χριτεριο θυεδαβα σιν υνα ποσιβιλιδαδ δε αχχι⌠ν λα
πρετενσι⌠ν δεστιναδα α οβτενερ υν σιµπλε προνυνχιαµιεντο, πορ λο θυε σε ηαβα
χονσιδεραδο προχεδεντε εν ταλ χασο ελ αµπαρο χονστιτυχιοναλ, πορ ινφραχχι⌠ν δελ
δερεχηο δε πετιχι⌠ν.
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Εν πριµερ τρµινο, δεβε τοµαρσε εν χονσιδεραχι⌠ν θυε ταµβιν εν λοσ χασοσ δε
αχτοσ δισχρεχιοναλεσ εσ ποσιβλε ελ ρεχονοχιµιεντο δε υν δερεχηο συβϕετιϖο (ν.µ.
1692). Ταλ εσ ελ χασο, χυανδο λα οµισι⌠ν ινφρινγε ελ χοντενιδο ρεγλαδο δε λα νορµα,
ο χυανδο σε φυνδα εν υν ερρορ δε λοσ φυνδαµεντοσ δε ηεχηο ο δε δερεχηο δελ αχτο
(ν.µ. 1704), ο χυανδο ταλ δισχρεχιοναλιδαδ εσ ρεδυχιδα α χερο (ν.µ. 1717). Εν !ν,
νο σ⌠λο χυανδο σε εστ〈 εν πρεσενχια δε υνα οβλιγαχι⌠ν ρεγλαδα δε λα Αδµινιστραχι⌠ν,
εσ ποσιβλε αδµιτιρ λα εξιστενχια δε υν δερεχηο συβϕετιϖο α εξιγιρ δετερµιναδα
χονδυχτα δε λα Αδµινιστραχι⌠ν.
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Εν χασο χοντραριο, εσ δεχιρ, χυανδο δεβα αδµιτιρσε θυε λα Αδµινιστραχι⌠ν δισπονε
δε υν 〈µβιτο δε εϖαλυαχι⌠ν εν λα δετερµιναχι⌠ν δε σι σατισφαχε ο νο λο ρεχλαµαδο
150 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/278.ητµ
151 Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Λα Αχχι⌠ν δε Αµπαρο χοντρα λοσ Ποδερεσ Πβλιχοσ, π〈γ. 245; Υροσα Μαγγι, Τυτελα
ϑυδιχιαλ φρεντε α λα Ιναχτιϖιδαδ Αδµινιστρατιϖα εν ελ ∆ερεχηο Εσπα〉ολ ψ ςενεζολανο, π〈γ. 236; Βρεωερ
Χαρασ, Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 224; Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ
Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 115
152 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/012.ητµ
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πορ ελ ιντερεσαδο, πορ λο θυε ελ ϕυεζ δεβε αυτο−λιµιταρσε ψ νο ιντερφεριρ εν λα
χοµπετενχια δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, εντονχεσ σερ〈 προχεδεντε, εν λυγαρ δε υνα
πρετενσι⌠ν δε χονδενα α θυε σε διχτε ελ αχτο αδµινιστρατιϖο εν υν σεντιδο
δετερµιναδο, θυε εν συ λυγαρ σε ασυµα υνα δεχισι⌠ν; σε δ οπορτυνα ψ αδεχυαδα
ρεσπυεστα; σε ρεσυελϖα ελ ρεχυρσο, ετχ.
Πορ µοτιϖοσ δε εχονοµα προχεσαλ, νο σερα αδµισιβλε θυε εν υνα δεµανδα ινιχιαλ
σε ρεχλαµε υνα ρεσπυεστα γενριχα, παρα, υνα ϖεζ οβτενιδα στα, ϖολϖερ α δεµανδαρ
παρα θυε σε δεχιδα εν υν σεντιδο εσπεχ!χο, ταλ χοµο λο εσταβλεχε ελ ΧΠΧ, εν λα
απλιχαχι⌠ν δελ ιντερσ αχτυαλ εν πρετενσιονεσ δεχλαρατιϖασ (αρτ. 16)
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5. Αβστενχι⌠ν ο νεγατιϖα
Λα αβστενχι⌠ν ο νεγατιϖα153 δε χυµπλιρ συ οβλιγαχι⌠ν λεγαλ πορ παρτε δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν εξχλυψε λα οµισι⌠ν δε δεχισι⌠ν εν προχεδιµιεντοσ αδµινιστρατιϖοσ
δε σεγυνδο γραδο, πορ χυαντο ελ αδµινιστραδο δισπονε δελ ρεχυρσο δε ανυλαχι⌠ν εν
χοντρα δελ αχτο αδµινιστρατιϖο δε πριµερ γραδο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 25/10/2005 ΕΞΠ. Ν° 2005−5209;
ΣΠΑ−ΤΣϑ 25/01/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2006−1920). Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εξιγε θυε σε
τρατε δε υνα χλαρα αχτιτυδ οµισα θυε χονστιτυψα υνα ρεαλ αβστενχι⌠ν. Λα
µισµα νο εσταρα δαδα πορ παρτε δελ Ποδερ Εϕεχυτιϖο Ναχιοναλ εν αδελανταρ ελ
προχεσο δε δεµαρχαχι⌠ν, δαδο θυε σε ηαβρα χυµπλιδο χον λα δεσιγναχι⌠ν δε λα
Χοµισι⌠ν Ναχιοναλ δε ∆εµαρχαχι⌠ν δελ Η〈βιτατ ψ Τιερρασ δε λοσ Πυεβλοσ ψ
Χοµυνιδαδεσ Ινδγενασ α θυε ηαχε µενχι⌠ν λα λεψ θυε ρεγυλα λα µατερια ψ θυε
διχηα Χοµισι⌠ν εστ〈 ρεαλιζανδο χιερτασ αχτυαχιονεσ παρα αλχανζαρ λοσ !νεσ παρα
λασ χυαλεσ φυε χρεαδα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 17/12/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0500).
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6. Ρεπαραβιλιδαδ δελ δα〉ο
Λα προχεδενχια δε λα πρετενσι⌠ν πορ αβστενχι⌠ν ο νεγατιϖα ρεθυιερε θυε εστ δαδα
λα ποσιβιλιδαδ δε θυε ελ ϕυεζ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο συπλα εν συ σεντενχια λα
οµισα χονδυχτα δελ ⌠ργανο αδµινιστρατιϖο (α διφερενχια δε λα δεχλαρατορια δε
νυλιδαδ).154
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Α πεσαρ δε ηαβερ χονσταταδο λα προχεδενχια δε λα οβλιγαχι⌠ν δε χονϖοχαρ α
ελεχχιονεσ ψ ελ τρανσχυρσο ιντιλ δελ λαπσο λεγαλµεντε εσταβλεχιδο, λα Σαλα Ελεχτοραλ
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153 ΣΠΑ−ΧΣϑ 28/02/1985, Χασο Ευσεβιο Ιγορ ςιζχαψα Παζ; ΣΠΑ−ΧΣϑ 17/10/1985 χασο Μεταραλ Χ.Α.; ΣΠΑ−ΧΣϑ
29/10/1987, χασο Αλφρεδο Ψανυχχι Φυχιαρδι (Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντεν−
χιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 52 ψ σιγ.); ΣΕ−ΤΣϑ 04/02/2003 Εξπ. Ν° ΑΑ70−Ε−2002−000097
154 ΣΠΑ−ΧΣϑ 28/02/1985, Χασο Ευσεβιο Ιγορ ςιζχαψα Παζ; ΣΠΑ−ΧΣϑ 17/10/1985 χασο Μεταραλ Χ.Α.; ΣΠΑ−ΧΣϑ
29/10/1987, χασο Αλφρεδο Ψανυχχι Φυχιαρδι (Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντεν−
χιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 52 ψ σιγ.); ΣΕ−ΤΣϑ 04/02/2003 Εξπ. Ν° ΑΑ70−Ε−2002−000097
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ρεχηαζ⌠ λα ποσιβιλιδαδ δε ορδεναρ αλ Χονσεϕο Ναχιοναλ Ελεχτοραλ, εφεχτυαρ λα
χονϖοχατορια α ελεχχιονεσ. Λα χονδενατορια εστυϖο ρεφεριδα α θυε ελ Χονσεϕο
Ναχιοναλ Ελεχτοραλ σε προνυνχιε, σοβρε λα σολιχιτυδ δελ ρεχυρρεντε ρελατιϖα α λα
προχεδενχια δε λα χονϖοχατορια δε ελεχχιονεσ, δεντρο δε υν πλαζο θυε νο εξχεδιερα
δε χυαρεντα ψ οχηο ηορασ (48) χονταδασ α παρτιρ δε λα νοτιχαχι⌠ν δελ φαλλο (ΣΕ−ΤΣϑ
04/02/2003 ΕΞΠ. Ν° ΑΑ70−Ε−2002−000097). Νο οβσταντε ηαβερ εσταβλεχιδο λα ινεξιστενχια
δε υνα αβστενχι⌠ν ρεαλ, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εξηορτ⌠ αλ Μινιστεριο
χοµπετεντε, παρα θυε εν υν τιεµπο πρυδενχιαλ χυµπλα χον λασ πρεϖισιονεσ
εσταβλεχιδασ χονστιτυχιοναλ ψ λεγαλµεντε σοβρε λα µατερια (ΣΠΑ−ΤΣϑ 17/12/2003 ΕΞΠ.
Ν≡ 2002−0500). Εν ελ µισµο ϕυιχιο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ορδεν⌠ αλ Μινιστεριο δελ
Ποδερ Ποπυλαρ παρα ελ Αµβιεντε θυε πρεϖια λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λοσ εστυδιοσ ε
ινφορµεσ περτινεντεσ, δε χονφορµιδαδ χον λα νορµατιϖα ϖιγεντε ψ λα παρτιχιπαχι⌠ν
δελ πυεβλο ινδγενα Βαρ− προχεδα α δεµαρχαρ λοσ τερριτοριοσ θυε χορρεσπονδεν α
εσα ετνια, παρα λο χυαλ δισπονδρ〈 δε υν λαπσο µ〈ξιµο δε σεισ (6) µεσεσ ε ινφορµε
α εστα Σαλα δε λασ ρεσυλτασ δε ταλ δεµαρχαχι⌠ν. Ταµβιν ορδεν⌠ α λα Προχυραδυρα
Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα θυε εµιτα υν ττυλο προτοχολιζαβλε σοβρε διχηασ τιερρασ,
ε ινφορµε α λα Σαλα σοβρε λα εµισι⌠ν δελ µενχιοναδο ττυλο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 30/11/2010
ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0500).
7. ∆ελιµιταχι⌠ν χον ελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ
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Εν χυαντο α λα δελιµιταχι⌠ν δε λα αχχι⌠ν πορ νεγατιϖα φρεντε αλ ρεχυρσο δε ανυλαχι⌠ν
σε αρµα θυε στε λτιµο εσ προχεδεντε εν χοντρα δε υν αχτο δενεγατοριο τ〈χιτο θυε
χονστιτυψα υνα χονρµαχι⌠ν δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο εξπρεσο, µιεντρασ θυε αντε λα
φαλτα δε ταλ αχτο δενεγατοριο εξπρεσο νο ποδρα σερ εϕερχιδα λα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ, σινο
θυε σερα ιδ⌠νεα λα αχχι⌠ν πορ νεγατιϖα,155 (πορ ελ χοντραριο, ΧΣΧΑ 14/10/2009 Εξπ. Ν≡
ΑΠ42−Ν−2001−025622; ΣΠΑ−ΤΣϑ 03/08/2011 Εξπ. Ν≡ 2010−0937).
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Λο θυε διστινγυε α λα αχχι⌠ν πορ νεγατιϖα φρεντε α λα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ εσ
πρεχισαµεντε θυε σ⌠λο α τραϖσ δε λα πριµερα ϖα ϕυδιχιαλ πυεδε οβτενερσε λα
ρεαλιζαχι⌠ν δε υνα χονδυχτα ποσιτιϖα δε λα Αδµινιστραχι⌠ν. Εν ελ χασο δε λα
νεγατιϖα εξπρεσα, λα πρετενσι⌠ν δελ αχτορ νο πυεδε σερ σατισφεχηα χον λα ανυλαχι⌠ν
αισλαδα δελ αχτο, σινο θυε σε ρεθυιερε δε λα δεχλαρατορια δε θυε ελ δεµανδαντε εσ
τιτυλαρ δελ δερεχηο α οβτενερ λα αχτυαχι⌠ν ρεχλαµαδα ψ λα χορρεσπονδιεντε χονδενα.
Εν ταλεσ χασοσ, α τραϖσ δε λα αχχι⌠ν πορ νεγατιϖα ταµβιν σε προδυχιρα λα ανυλαχι⌠ν
155 Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Λα Αχχι⌠ν δε Αµπαρο χοντρα λοσ Ποδερεσ Πβλιχοσ, π〈γ. 242; Εν ιγυαλ σεντιδο, Ηερν〈νδεζ
Γ., Πασαδο, Πρεσεντε ψ Φυτυρο δε λα Νυεϖα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα,
π〈γ. 114
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δελ αχτο δενεγατοριο. Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δε λα αντιγυα Χορτε Συπρεµα
δε ϑυστιχια ρεχηαζ⌠ λα ιδονειδαδ δελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ, εν χοντρα δε υνα δενεγαχι⌠ν
τ〈χιτα, προδυχτο δελ σιλενχιο αδµινιστρατιϖο εν πριµερ γραδο. Σεγν λα Σαλα, ελ
ρεχυρσο δε νυλιδαδ σ⌠λο ηυβιερα σιδο προχεδεντε εν χοντρα δελ σιλενχιο, εν ελ µαρχο
δε υν ρεχυρσο αδµινιστρατιϖο, περο νο φρεντε α λα σολιχιτυδ φορµυλαδα παρα θυε λα
Αδµινιστραχι⌠ν εµιτα υν αχτο (ΧΣϑ−ΣΠΑ 05/05/1988 ΧΑΣΟ: ΡΕ∆ΙΜΑΘ).156
Νυµ. 3.− ςασ δε ηεχηο
Εϕεµπλο: Βλυε Νοτε Πυβλιχιδαδ, Χ.Α. Αλεγα ελ ρεχυρρεντε θυε λοσ φυνχιοναριοσ δελ Ινστιτυτο
Ναχιοναλ δε Τρανσπορτε ψ Τρ〈νσιτο Τερρεστρε σιν θυε µεδιασε προχεδιµιεντο αδµινιστρατιϖο
νι αχτο αδµινιστρατιϖο δεβιδαµεντε νοτι!χαδο, εµαναδο δελ µενχιοναδο οργανισµο δε
µανερα αρβιτραρια, ινχονσυλτα ψ δεσπροπορχιοναδα προχεδιερον α δεσµονταρ ο ρεµοϖερ ελ
ελεµεντο δε πυβλιχιδαδ εξτεριορ (ϖαλλα) α πεσαρ δε θυε νο εξιστε νινγν προχεδιµιεντο νι
αχτο εµιτιδο πορ διχηο ⌠ργανο δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Χεντραλ θυε ορδενε διχηα αχχι⌠ν εν
χοντρα δε [συ] ρεπρεσενταδα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 05/05/2006 ΕΞΠ. Ν° 04−0291 ∆ΙΑΓΕΟ
ςΕΝΕΖΥΕΛΑ, Χ.Α.;157 ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/04/2008 ΕΞΠ. 08−0090 ΒΛΥΕ ΝΟΤΕ ΠΥΒΛΙΧΙ∆Α∆
Χ.Α.;158 ΣΠΑ−ΤΣϑ 22/07/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0427 ΒΛΥΕ ΝΟΤΕ ΠΥΒΛΙΧΙ∆Α∆ Χ.Α.;159
ϑΥΖΓ. ΣΥΠ. 4ΤΟ. ΧΙς. Χ−Α ΡΕΓ. ΧΑΠΙΤΑΛ 04/12/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 06034 ΒΛΥΕ ΝΟΤΕ
ΠΥΒΛΙΧΙ∆Α∆, Χ.Α.;160 ΧΣΧΑ 18/06/2008 ΕΞΠ Ν° ΑΠ42−Ο−2008−000076 ΒΛΥΕ ΝΟΤΕ
ΠΥΒΛΙΧΙ∆Α∆, Χ.Α.)161
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Μιεντρασ θυε λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ νο χοντενα ρεφερενχια αλγυνα αλ χοντρολ ϕυδιχιαλ
δε λασ ϖασ δε ηεχηο δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, ταντο λα ΛΟΑ∆ΓΧ, χοµο λα δερογαδα
ΛΟΤΣϑ δε 2004, εσταβλεχιερον χιερτα ρεγυλαχι⌠ν αλ ρεσπεχτο. ∆ε ιγυαλ φορµα, ταντο
λα πρεσεντε ΛΟϑΧΑ χοµο λα νυεϖα ΛΟΤΣϑ δε 2010, ηαχεν ρεφερενχια α αλγυνοσ
ασπεχτοσ δε λα πρετενσι⌠ν, ταλεσ χοµο λα χοµπετενχια δε λοσ τριβυναλεσ, ελ λαπσο δε
χαδυχιδαδ ψ ελ προχεδιµιεντο ϕυδιχιαλ. Σιν εµβαργο, λα φαλτα δε δεσαρρολλο
λεγισλατιϖο εν χυαντο α λοσ ρεθυισιτοσ δε αδµισιβιλιδαδ ψ προχεδενχια δε λα αχχι⌠ν
χοντρα ϖασ δε ηεχηο δεϕα αβιερτα λα ποσιβιλιδαδ δε χιερτο µαργεν δε ιντερπρεταχι⌠ν
πορ παρτε δε λα δοχτρινα ψ ϕυρισπρυδενχια.
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156 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 578.
Εν ελ µισµο σεντιδο, Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 117
157 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/168.ητµ
158 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/169.ητµ
159 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/167.ητµ
160 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/170.ητµ
161 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/171.ητµ
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Εν χριτεριο δε λα προφεσορα Ηιλδεγαρδ Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠ σε εντιενδε πορ ϖα δε
ηεχηο λασ αχτυαχιονεσ µατεριαλεσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν θυε νο εστν συστενταδασ εν
υν αχτο εξπρεσο.162 Ταµβιν σε δενοµινα ϖα δε ηεχηο α λοσ αχτοσ εν λοσ θυε εν ελ
χυµπλιµιεντο δε υνα αχτιϖιδαδ µατεριαλ δε εϕεχυχι⌠ν σε χοµετε υνα ιρρεγυλαριδαδ
εν περϕυιχιο δελ αδµινιστραδο.163 Χον φρεχυενχια λα χαλι!χαχι⌠ν δε υνα αχτυαχι⌠ν
δε λα Αδµινιστραχι⌠ν χοµο ϖα δε ηεχηο σε ιδεντι!χα αυτοµ〈τιχαµεντε χον υνα
χονδυχτα χοντραρια α δερεχηο, δεβιδο α λα φαλτα δε λεγιτιµαχι⌠ν α τραϖσ δε υν αχτο
ψ προχεδιµιεντο πρεϖιοσ.164 Περο εστα ποσιχι⌠ν χονφυνδε λα δετερµιναχι⌠ν δελ
οβϕετο δε χοντρολ χον ελ ασπεχτο δε φονδο. Εν χοντρα δε ταλ χονχεπχι⌠ν εστριχτα δε
λα νοχι⌠ν ϖα δε ηεχηο, θυε σ⌠λο εστυϖιερα ρεφεριδα α αχτυαχιονεσ µατεριαλεσ
χοντραριασ α δερεχηο, σε πυεδε σε〉αλαρ θυε σε τρατα δε υνα δενοµιναχι⌠ν υτιλιζαδα
πορ νυεστρα λεγισλαχι⌠ν παρα δεσιγναρ υν τιπο δε αχχι⌠ν ο πρετενσι⌠ν χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖα. Παρα εσταβλεχερ λα ιδονειδαδ δε λα δεµανδα χοντρα ϖασ δε ηεχηο εσ
συ!χιεντε λα ιδεντι!χαχι⌠ν δε υνα χονδυχτα µατεριαλ ο δε ηεχηο, µιεντρασ θυε λα
συϕεχι⌠ν α δερεχηο δε ταλ χονδυχτα εσ προπιο δελ αν〈λισισ δε λα σεντενχια δε!νιτιϖα.
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Εν εφεχτο, εσ ποσιβλε θυε λα λεψ ηαβιλιτε α υν ⌠ργανο δε λα Αδµινιστραχι⌠ν α ρεαλιζαρ
αχτυαχιονεσ µατεριαλεσ, ινχλυσο σιν υν προχεδιµιεντο ο αχτο αδµινιστρατιϖο πρεϖιοσ.
Ταλ εσ ελ χασο δελ υσο δε λα φυερζα πορ παρτε δε φυνχιοναριοσ δε πολιχα, α θυε σε
ρε!ερεν λοσ αρτχυλοσ 73 ψ σιγυιεντεσ δε λα Λεψ δε Πολιχα Ναχιοναλ ψ δελ Σερϖιχιο
δε Πολιχα. Ταµβιν εσ ποσιβλε θυε, α παρτιρ δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο ϖ〈λιδο, σε
προδυζχα υνα εϕεχυχι⌠ν θυε εξχεδα ελ αλχανχε δελ αχτο, ασ χοµο σιτυαχιονεσ, εν
λασ χυαλεσ, α φαλτα δε αφεχταχι⌠ν δε σιτυαχιονεσ ϕυρδιχασ νο σε ρεθυιερα δε υν αχτο
αδµινιστρατιϖο, περο θυε ταλ αφεχταχι⌠ν σε προδυζχα εν λα αχτυαχι⌠ν µατεριαλ. Ταλ
σερα ελ χασο δε λα αδµινιστραχι⌠ν πρεσταχιοναλ. Ιγυαλµεντε, περτενεχεν α εστα
χατεγορα λασ εξπρεσιονεσ χοντεντιϖασ δε ινφορµαχιονεσ ο δε οπινιονεσ δε
φυνχιοναριοσ πβλιχοσ διριγιδασ α προδυχιρ υν εφεχτο εν λα οπινι⌠ν πβλιχα, χαπαζ
δε αφεχταρ εν φορµα µεδιατα δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ δε τερχεροσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο,
ν.µ. 281).165
162 Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Αν〈λισισ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 129
163 Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Αν〈λισισ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 129
164 Χον αβυνδαντεσ ρεφερενχιασ Βαδελλ Μαδριδ, Ελ Ρεχυρσο δε Νυλιδαδ (2006), π〈γ. 26. Ιγυαλµεντε, Ορτιζ
Ορτιζ, Ελ Χοντρολ ϑυδιχιαλ δε λα ςα δε Ηεχηο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 236; Ηερν〈νδεζ, Βρεϖεσ Νοτασ σοβρε λα
ςα δε Ηεχηο εν λα Αχτυαλιδαδ δε λα ϑυστιχια Αδµινιστρατιϖα εν ςενεζυελα, π〈γ. 172, χον µ〈σ ρεφερενχιασ;
Ραφφαλλι, Ελ Φοµεντο Νορµατιϖο δε λασ ςασ δε Ηεχηο, π〈γ. 502, χον µ〈σ ρεφερενχιασ; Τροχονισ, Λα Χοµ−
πετενχια δε λοσ Τριβυναλεσ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖοσ, π〈γ. 204, εθυιπαρα λα ϖα δε ηεχηο χον ελ ϖιχιο
δε πρεσχινδενχια τοταλ ψ αβσολυτα δελ προχεδιµιεντο λεγαλµεντε εσταβλεχιδο. Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Λα Αχχι⌠ν
δε Αµπαρο χοντρα λοσ Ποδερεσ Πβλιχοσ, π〈γ. 237, χον µ〈σ ρεφερενχιασ; Τορρεαλβα, Λα ςα δε Ηεχηο εν
ςενεζυελα, π〈γ. 140
165 Ρεφερενχιασ εν Ορτιζ Ορτιζ, Ελ Χοντρολ ϑυδιχιαλ δε λα ςα δε Ηεχηο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 252
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Λα αµπλιτυδ εν ελ οβϕετο δε χοντρολ οφρεχιδα εν ςενεζυελα πορ λα Λεψ Οργ〈νιχα δε
Αµπαρο διο λυγαρ α λα υτιλιζαχι⌠ν δε ταλ µεχανισµο δε προτεχχι⌠ν, εν χοντρα δε
ϖασ δε ηεχηο δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, εν ελ εντενδιδο θυε χονστιτυα υνα ινφραχχι⌠ν
αλ δερεχηο α λα δεφενσα ψ ελ δεβιδο προχεσο.166 Νο οβσταντε, λα τενδενχια δε λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ α χονσιδεραρ λα ιµπροχεδενχια δελ αµπαρο χονστιτυχιοναλ φρεντε α
λασ αχχιονεσ ορδιναριασ εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, ηα δαδο λυγαρ α υν
δεσαρρολλο ιµπορταντε, θυε τιενε χοµο πυντο δε παρτιδα, λα χαλι!χαχι⌠ν χοµο υν
ϖερδαδερο σιστεµα δε τυτελα συβϕετιϖα δε δερεχηοσ ε ιντερεσεσ λεγτιµοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
05/05/2006 ΕΞΠ. Ν° 04−0291 ∆ΙΑΓΕΟ ςΕΝΕΖΥΕΛΑ, Χ.Α.).167 Χον αντεριοριδαδ α λα ΛΟϑΧΑ,
σε σεγυα εν χοντρα δε λασ ϖασ δε ηεχηο, ελ προχεδιµιεντο εσταβλεχιδο παρα λασ
δεµανδασ δε νυλιδαδ δε αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ.168
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Ηα σιδο χαλι!χαδα χοµο ϖα δε ηεχηο ελ προχεδερ πριµερο α σανχιοναρ (χοµισαρ
εθυιποσ ψ χερραρ ινσταλαχιονεσ), ψ λυεγο α αχορδαρ ελ ινιχιο δε υν προχεδιµιεντο
αδµινιστρατιϖο, χυψο οβϕετο σερα λα ινσπεχχι⌠ν δε λασ αχτιϖιδαδεσ λα µισµα
σοχιεδαδ, εν περϕυιχιο δελ δεβιδο προχεδιµιεντο αδµινιστρατιϖο χοντενιδο εν λα
Λεψ Οργ〈νιχα δε Προχεδιµιεντοσ Αδµινιστρατιϖοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 12/03/03 ΕΞΠ. Ν° 02−1571).
Ταµβιν ηα σιδο χαλι!χαδα χοµο ταλ, λα χονστρυχχι⌠ν δε υνα χερχα, θυε λιµιταρα ελ
εϕερχιχιο δελ γιρο χοµερχιαλ λλεϖαδο α χαβο πορ λα αχχιοναντε, πορ ηαβερσε ρεαλιζαδο
ταλ αχτυαχι⌠ν σιν θυε µεδιαρα υν προχεδιµιεντο πρεϖιο παρα ταλ !ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
20/02/2003 ΕΞΠ. Ν≡. 01−0777). Οχασιοναλµεντε, λα ϕυρισπρυδενχια εστιµ⌠ προχεδεντε λα
δεµανδα δε νυλιδαδ εν χοντρα δε υνα δεχισι⌠ν αδµινιστρατιϖα τ〈χιτα θυε
δεριϖαρα δε αχτυαχιονεσ µατεριαλεσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν.169
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Ταµβιν ηαν σιδο χαλι!χαδασ δε ϖασ δε ηεχηο λασ αµεναζασ δε υν Γοβερναδορ δε
ρεσχινδιρ λα χονχεσι⌠ν, α τραϖσ δε ϖισιτασ δε φυνχιοναριοσ δελ Εϕεχυτιϖο δελ Εσταδο
Χαραβοβο, δεχλαραχιονεσ ψ νοτιχιασ απαρεχιδασ εν πρενσα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 14/04/2005
ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕ 05−0684); λα ιντερϖενχι⌠ν δε λα Πολιχα Μετροπολιτανα, α τραϖσ δε λα
δεσπροπορχιοναδα µιλιταριζαχι⌠ν δε λασ διφερεντεσ σεδεσ δελ σε〉αλαδο δεσπαχηο
πολιχιαλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 06/12/2002 ΕΞΠ. Ν≡: 02−2951).
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Πορ οτρα παρτε, ταµβιν πυεδεν σερ οβϕετο δε χοντρολ ϕυδιχιαλ λασ αµεναζασ δε ϖασ
δε ηεχηο. Ταλ εσ ελ χασο, δε λα αµεναζα δε θυε σε προδυζχαν ϖασ δε ηεχηο πορ
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166 Ρεφερενχιασ εν Βαδελλ Μαδριδ, Ελ Ρεχυρσο δε Νυλιδαδ (2006), π〈γ. 28; ςασε ταµβιν, Ηερν〈νδεζ, Βρεϖεσ
Νοτασ σοβρε λα ςα δε Ηεχηο εν λα Αχτυαλιδαδ δε λα ϑυστιχια Αδµινιστρατιϖα εν ςενεζυελα, π〈γ. 175, χον
µ〈σ ρεφερενχιασ
167 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/168.ητµ
168 Χον µ〈σ ρεφερενχιασ, Τορρεαλβα, Λα ςα δε Ηεχηο εν ςενεζυελα, π〈γ. 152
169 Ρεφερενχιασ εν Βαδελλ Μαδριδ, Ελ Ρεχυρσο δε Νυλιδαδ (2003), π〈γ. 82
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παρτε δε υν γρυπο δε χιυδαδανοσ χοντρα λοσ µιεµβροσ δελ Χοµιτ δε Ρεσχατε ψ δε
λα Χοµισι⌠ν δε Γυαρδα ψ ςιγιλανχια δε λα Φεδεραχι⌠ν Χαµπεσινα δε ςενεζυελα, λασ
χυαλεσ χονσιστιραν εν λα οχυπαχι⌠ν ϖιολεντα ε ιλεγτιµα −ρεαλιζαδα δε φορµα
τυµυλτυοσα− δε λασ ινσταλαχιονεσ δονδε φυνχιονα λα σεδε δε διχηα Φεδεραχι⌠ν (ΣΕ−
ΤΣϑ 01/03/2001 ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕ Ν≡ 000022).170 Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα εστιµαδο θυε λα
αµεναζα δελ αλλαναµιεντο δε υν ηογαρ δοµστιχο, δοµιχιλιο ο ρεχιντο πριϖαδο δε
περσονα νο εσ ινµεδιατα, µυχηο µενοσ ποσιβλε ψ ρεαλιζαβλε πορ ελ Πρεσιδεντε δε λα
Ρεπβλιχα ψ λοσ Μινιστροσ δε λα ∆εφενσα ψ δε Ιντεριορ ψ ϑυστιχια, πορ χυαντο ταλεσ
φυνχιοναριοσ νο τιενεν ατριβυιδα λα χοµπετενχια παρα ορδεναρλο, ψα θυε διχηα
χοµπετενχια χορρεσπονδε νιχα ψ εξχλυσιϖαµεντε α λοσ ⌠ργανοσ ϕυρισδιχχιοναλεσ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/04/2003 ΕΞΠ. Ν≡: 02−2517)
280

Εν χριτεριο δε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, α πεσαρ δε ηαβερ εξιστιδο λασ ϖασ δε ηεχηο
θυε δενυνχια ελ αχχιοναντε, α παρτιρ δε λα πυβλιχαχι⌠ν δελ αχτο θυε λο συσπενδιερα,
συ σιτυαχι⌠ν σε ηαχε ιρρεπαραβλε, πορ χυαντο παρα λα φεχηα δε λα δεχισι⌠ν ϕυδιχιαλ ψα
σε ενχυεντρα φορµαλµεντε συσπενδιδο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 13/07/2000 ΕΞΠ. Ν° 02−1571).
Οπινιονεσ ε ινφορµαχιονεσ
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Λασ εξπρεσιονεσ χοντεντιϖασ δε ινφορµαχιονεσ ο δε οπινιονεσ δε φυνχιοναριοσ
πβλιχοσ διριγιδασ α προδυχιρ υν εφεχτο εν λα οπινι⌠ν πβλιχα, χονστιτυψεν ϖασ δε
ηεχηο χαπαχεσ δε αφεχταρ εν φορµα µεδιατα δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ δε
παρτιχυλαρεσ (χον ρεσπεχτο α λα νατυραλεζα δε δερεχηο πβλιχο, ϖασε ν.µ. 1462;
ρεσερϖα λεγαλ, ν.µ. 1682; προπορχιοναλιδαδ, 1688; γαραντασ δε προχεδιµιεντο,
ν.µ. 1691).171 Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο θυε λοσ παρτιχυλαρεσ, ε ινχλυσο
λασ περσονασ ϕυρδιχασ, ποδραν συφριρ λεσιονεσ εν συ ρεπυταχι⌠ν, α παρτιρ δε
οπινιονεσ δε ⌠ργανοσ δελ Εσταδο χαπαχεσ δε δεσπρεστιγιαρ ο ινχιδιρ εν ελ χρδιτο
δε λα αχχιοναντε (λο θυε τιενε ινχλυσο χοννοταχιονεσ εχον⌠µιχασ), σιεµπρε θυε
λα Αδµινιστραχι⌠ν νο πυδιερε λεγαλµεντε εµιτιρ ταλεσ χονχεπτοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
14/03/2001 ΕΞΠ. Ν≡: 00−1797).172
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Ελ Τριβυναλ Χονστιτυχιοναλ Φεδεραλ δε Αλεµανια, ηα σε〉αλαδο θυε, λα ινφορµαχι⌠ν
α λα οπινι⌠ν πβλιχα σοβρε λοσ αντεχεδεντεσ ψ δεσαρρολλο δε σιτυαχιονεσ θυε σον δε
ιµπορτανχια παρα ελ χιυδαδανο ψ παρα ελ φυνχιοναµιεντο δε λασ ρελαχιονεσ εντρε
Εσταδο ψ Σοχιεδαδ σε ενχυεντρα δε αντεµανο χυβιερτο χον λα ταρεα ατριβυιδα
170 Αλ ρεσπεχτο, εσ ιντερεσαντε ελ χριτεριο ρελατιϖο αλ πελιγρο δε ρεπετιχι⌠ν, θυε σερ〈 δεσαρρολλαδο εν ελ αρτ. 29, χο−
µενταριο 26.

171 Ρεφερενχιασ εν Ορτιζ Ορτιζ, Ελ Χοντρολ ϑυδιχιαλ δε λα ςα δε Ηεχηο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 252
172 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/051.ητµ
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χονστιτυχιοναλµεντε δε διρεχχι⌠ν δελ Εσταδο, ινχλυσο χυανδο λα ινφορµαχι⌠ν σε
ενχυεντρε ϖινχυλαδα α λα αφεχταχι⌠ν µεδιατα ο φ〈χτιχα δε δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ.
Λα ατριβυχι⌠ν δε υν δεβερ αυτοριζα εν πρινχιπιο α λλεϖαρ α χαβο λα ταρεα δε ινφορµαρ
εν ελ 〈µβιτο δελ χυµπλιµιεντο δε ταλεσ φυνχιονεσ, ινχλυσο χυανδο χον ελλο σε
προδυζχαν αφεχταχιονεσ φ〈χτιχασ ο µεδιατασ (ΒςερφΓΕ 105, 279  Οσηο).173
∆ε αχυερδο χον ελ χριτεριο δελ Τριβυναλ Φεδεραλ Αδµινιστρατιϖο δε Αλεµανια, λασ
ποσιβιλιδαδεσ δε δεσαρρολλο δε υν εµπρεσαριο ποδραν σερ γραϖεµεντε αφεχταδασ α
τραϖσ δε προνυνχιαµιεντοσ ινδιϖιδυαλιζαδοσ δε εντεσ πβλιχοσ, εν ρελαχι⌠ν αλ
ϖαλορ δε συσ προδυχτοσ ο δε συσ σερϖιχιοσ. Λα λεσι⌠ν δε συ ρεπυταχι⌠ν προφεσιοναλ
(ΒςερφΓΕ 50, 16, 27) α τραϖσ δε υνα µεδιδα δε ταλ νατυραλεζα πυεδε λλεγαρ ταν λεϕοσ,
θυε λα εµπρεσα δεβα σερ αβανδοναδα. Υν δερεχηο φυνδαµενταλ θυε δεϕε αλ αφεχταδο
πορ ταλεσ ινϕερενχιασ εν συ λιβερταδ εχον⌠µιχα χοµπλεταµεντε δεσπροτεγιδο νο
εσταρα α λα αλτυρα δε συ !ναλιδαδ. Ελ Τριβυναλ Φεδεραλ Αδµινιστρατιϖο αλεµ〈ν ηα
σοστενιδο πορ ελλο θυε, ελ 〈µβιτο δε προτεχχι⌠ν δελ δερεχηο α λα λιβερταδ εχον⌠µιχα
ταµβιν ρεσυλτα αφεχταδο χυανδο λασ ποσιβιλιδαδεσ δε δεσαρρολλο δε υνα αχτιϖιδαδ
εχον⌠µιχα δελ τιτυλαρ δελ δερεχηο εσ οβϕετο δε υνα λιµιταχι⌠ν γραϖε α τραϖσ δε
προνυνχιαµιεντοσ νεγατιϖοσ δε εντεσ πβλιχοσ αχερχα δε λα αχτιϖιδαδ εχον⌠µιχα
θυε δεσαρρολλα.174 Ταλεσ µεδιδασ σε ενχυεντραν χαραµεντε διριγιδασ α προδυχιρ υν
εφεχτο δεσφαϖοραβλε εν ελ εµπρεσαριο ψ ταλ εφεχτο νο χονστιτυψε σιµπλεµεντε υν
δα〉ο χολατεραλ.175 Λα προτεχχι⌠ν δελ δερεχηο φυνδαµενταλ δε λα αχτιϖιδαδ εχον⌠µιχα
πυεδε εντονχεσ εξχεπχιοναλµεντε εξτενδερσε α λοσ χαµβιοσ εν λασ χονδιχιονεσ δε
προδυχχι⌠ν, χυανδο ψ εν λα µεδιδα εν θυε λασ µισµασ σε ηυβιεραν προδυχιδο
ιντενχιοναλµεντε πορ παρτε δελ εντε πβλιχο ψ ρεσυλτε υνα αφεχταχι⌠ν εσπεχ!χα δελ
〈µβιτο προτεγιδο πορ ελ δερεχηο φυνδαµενταλ.176 Λα λεσι⌠ν δε λα ρεπυταχι⌠ν
προφεσιοναλ α τραϖσ δε υνα µεδιδα δε εστα νατυραλεζα πυεδε ινχλυσο λλεγαρ ταν λεϕοσ
θυε ελ εµπρεσαριο σε ενχυεντρε εν λα σιτυαχι⌠ν δε τενερ θυε δεσιστιρ εν ελ νεγοχιο.177
Λα προτεχχι⌠ν θυε οφρεχε ελ δερεχηο α λα λιβερταδ εχον⌠µιχα σερα ινχοµπλετα σι νο
πυδιερα σερϖιρ δε παρ〈µετρο παρα εσταβλεχερ λα χονστιτυχιοναλιδαδ δε χονδυχτασ δελ
Ποδερ Πβλιχο θυε προδυζχαν υνα λεσι⌠ν γραϖε δε λα αχτιϖιδαδ εχον⌠µιχα χοµο υν
εφεχτο σεχυνδαριο, περο πρεϖισιβλε.178

173 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/ΒςερφΓΕ105,279.ητµ
174 ΒςερωΓΕ 87, 37/43
175 ΒςερωΓΕ 71, 183/193
176 ΒςερωΓΕ 71, 183/193
177 ΒςερωΓΕ 87, 37/43
178 ΒςερωΓΕ 87, 37/43

ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ

121

283

Ττυλο Ι. ∆ισποσιχιονεσ Φυνδαµενταλεσ
284

Α παρτιρ δε λα ϕυρισπρυδενχια ιντροδυχιδα πορ ελ Τριβυναλ Φεδεραλ Αδµινιστρατιϖο δε
Αλεµανια εν λα σεντενχια Λισταδοσ τρανσπαρεντεσ δελ 18 δε αβριλ δε 1985
(ΒςερωΓΕ 71, 183/193 φ.) ψ δεσδε εντονχεσ ρειτεραδα (ΒςερωΓΕ 75, 109/115; 87, 37/82φ.), λα
!ναλιδαδ δε λα αχτυαχι⌠ν αδµινιστρατιϖα εσ υν χριτεριο δετερµιναντε παρα ρεχονοχερ
υνα αφεχταχι⌠ν δελ δερεχηο φυνδαµενταλ.179 Εν ταλεσ χασοσ, λα εξτενσι⌠ν δε λα
χαδενα χαυσαλ νο εσ µοτιϖο συ!χιεντε παρα δεσεστιµαρ λα αφεχταχι⌠ν δελ δερεχηο
φυνδαµενταλ.180
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Λα δετερµιναχι⌠ν δε λα !ναλιδαδ δε υνα µεδιδα νο σε ενχυεντρα λιµιταδα αλ
οβϕετιϖο πρινχιπαλ θυε λε σιρϖε δε µοτιϖαχι⌠ν, σινο θυε δεβε σερ χονχεβιδα χοµο
υν προχεσο χοµπλεϕο, ελ χυαλ χοµπρενδε νεχεσαριαµεντε λασ χονσεχυενχιασ
χολατεραλεσ ασοχιαδασ αλ οβϕετιϖο πρινχιπαλ.181 Α πεσαρ δε θυε λα αχτυαχι⌠ν δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν νο ηυβιερα τενιδο πορ !ναλιδαδ εσενχιαλ χαυσαρ υνα χονσεχυενχια
δεσφαϖοραβλε, λασ µισµασ σον χονσιδεραδασ χονδιχιονεσ νεχεσαριασ παρα αλχανζαρ λα
µετα προπυεστα.182

286

Εν χοντρα δελ αργυµεντο ρελατιϖο αλ εφεχτο λιµιταδορ δε λα λιβερταδ, σε ηα σε〉αλαδο
θυε ταλεσ εφεχτοσ νο πυεδεν σερ µεδιδοσ χον εξαχτιτυδ. Ταλεσ οβϕεχιονεσ ηαν σιδο
τοµαδασ εν χονσιδεραχι⌠ν πορ ελ Τριβυναλ Φεδεραλ Αδµινιστρατιϖο, ελ χυαλ εϖαλα σι
λα µεδιδα πυεδε χαυσαρ χονσεχυενχιασ γραϖεσ ψ χονσιδερα νεχεσαριο θυε ταλεσ
χονσεχυενχιασ ηυβιεραν σιδο πρεϖισιβλεσ.183 Λα ρεφερενχια εξαχτα δελ εφεχτο εν λα
σιτυαχι⌠ν ρεαλ εσ εντονχεσ συστιτυιδα πορ λα χονσταταχι⌠ν δε θυε εν δετερµιναδα
µεδιδα λασ χονσεχυενχιασ δεσφαϖοραβλεσ εραν πρεϖιστασ εξ αντε ψ νο σιµπλεµεντε
α τραϖσ δε υνα εϖαλυαχι⌠ν εξ−ποστ. Ελ χριτεριο δε λα γραϖεδαδ δε λα αφεχταχι⌠ν
ρεσυλτα χον ελλο συβϕετιϖιζαδο. Λο δετερµιναντε εσ εν τοδο χασο, χυ〈λεσ φυερον λασ
χονσεχυενχιασ πρεϖισιβλεσ.184
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Εν ελ χασο δε λασ αδϖερτενχιασ α λα χολεχτιϖιδαδ, λα !ναλιδαδ εσ αλχανζαδα σ⌠λο
λυεγο δε θυε σε προδυχεν εν λα οπινι⌠ν πβλιχα λοσ εφεχτοσ εσπεραδοσ. Λασ
χονσεχυενχιασ δεσϖενταϕοσασ νο σον σιν εµβαργο µ〈σ ο µενοσ χασυαλεσ ο σ⌠λο
εϖεντυαλεσ, σινο ελ ρεσυλταδο νεχεσαριο ψ σεγυρο, λα οτρα χαρα δε λα ιν∀υενχια
περσεγυιδα εν λα οπινι⌠ν πβλιχα.185 Λα αφεχταχι⌠ν δελ 〈µβιτο προτεγιδο πορ ελ
179 ΒςερωΓΕ 90, 112/ 120
180 ∆ι Φαβιο, Ινφορµατιον αλσ ηοηειτλιηεσ Γεσταλτυνγσµιττελ, π〈γ. 5
181 Ροτη, ςερωαλτυνγσηανδελν µιτ ∆ριττβετροφφενηειτ υνδ Γεσετζϖορβεηαλτ, π〈γ. 215
182 Ροτη, ςερωαλτυνγσηανδελν µιτ ∆ριττβετροφφενηειτ υνδ Γεσετζϖορβεηαλτ, π〈γ. 215
183 ΒςερωΓ, Υ.ϖ. 23.5.1989, ΝϑΩ 1989, 2272/2273
184 Ηειντζεν, Σταατλιχηε Ωαρνυνγεν αλσ Γρυνδρεχητσπροβλεµ, 554
185 ΒςερωΓΕ 90, 112/ 121
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δερεχηο φυνδαµενταλ σε ενχυεντρα εν χονσεχυενχια εν υνα ρελαχι⌠ν εστρεχηα χον
λοσ εφεχτοσ πριµαριοσ, δε ταλ φορµα θυε λα µεδιδα πυεδε χονσιδεραρσε διριγιδα εν
χοντρα δελ τιτυλαρ δελ δερεχηο, εν υνα εϖαλυαχι⌠ν οβϕετιϖα, θυε χοµπρενδα τοδασ λασ
χιρχυνστανχιασ δελ χασο.186
Εν ελ χασο δε αδϖερτενχιασ θυε σε ενχυεντρεν διρεχταµεντε ρεφεριδασ α περσονασ ο
α προδυχτοσ εσπεχ!χοσ, λασ χονσεχυενχιασ παρα λοσ αφεχταδοσ σον ταντο πρεϖισιβλεσ
χοµο ιντενχιοναλεσ. Σε τρατα δε εφεχτοσ νεχεσαριοσ ψ πορ λο µενοσ αχεπταδοσ, παρα
λογραρ ελ χαµβιο δε χονδυχτα πορ παρτε δε λοσ δεστιναταριοσ.
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Ταµβιν εν µατερια δε λιβερταδ ρελιγιοσα ηαν σιδο χονσιδεραδασ χοµο υνα
αφεχταχι⌠ν δελ 〈µβιτο δε προτεχχι⌠ν δελ δερεχηο φυνδαµενταλ δετερµιναδασ
εξπρεσιονεσ δελ Εσταδο αχερχα δε λασ λλαµαδασ ρελιγιονεσ ο σεχτασ ϕυϖενιλεσ.187
Ταλ χονσιδεραχι⌠ν νο ρεσυλτα ενερϖαδα πορ λα πρεσενχια δε υνα χαδενα χαυσαλ
λαργα,188 πορ χυαντο λα !ναλιδαδ περσεγυιδα πορ ελ Εσταδο σιντετιζα ελ δεσαρρολλο δε
τοδοσ λοσ εφεχτοσ χοµο υνα σολα αχτυαχι⌠ν θυε αφεχτα αλ δερεχηο φυνδαµενταλ.189
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Νυµ. 4.− Ρεσπονσαβιλιδαδ εξτραχοντραχτυαλ190
1. Αντεχεδεντεσ
Εν ςενεζυελα λοσ αντεχεδεντεσ δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο σε ρεµονταν α λασ
Λεψεσ δε Ινδιασ θυε χονσαγραρον λα !γυρα δε λα ιντενδενχια, λα χυαλ εϕερχα υνα
ϕυρισδιχχι⌠ν εσπεχιαλ χοντενχιοσα εν λασ χαυσασ δε ηαχιενδα ψ εχονοµα δε γυερρα.
Λοσ παρτιχυλαρεσ ρεχλαµαβαν αντε εστα ϕυρισδιχχι⌠ν λοσ περϕυιχιοσ οχασιοναδοσ πορ
λοσ φυνχιοναριοσ χολονιαλεσ, ελ φυνχιοναριο ρεσπονδα εν φορµα περσοναλ, λα Χορονα
νο ρεσπονδα.
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Εν λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1901 σε ινχορπορ⌠ υνα χλ〈υσυλα δε εξονεραχι⌠ν δε
ρεσπονσαβιλιδαδ πορ λοσ ηεχηοσ ιλχιτοσ χοµετιδοσ πορ λοσ ρεϖολυχιοναριοσ εν λα
γυερρα χιϖιλ, εϖιτανδο λασ ρεχλαµαχιονεσ δε δα〉οσ ψ περϕυιχιοσ προϖενιεντεσ δε
εξτρανϕεροσ χοντρα ελ Εσταδο. Παρα ποδερ ρεχλαµαρ λα ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο, ελ
δα〉ο δεβα σερ χαυσαδο πορ υνα αυτοριδαδ χοµπετεντε. Εστα ιδεα ινσπιρ⌠ λα
ρεδαχχι⌠ν δελ αρτχυλο 47 δε λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1961, χυψα ιντερπρεταχι⌠ν εν
χοντραριο περµιτι⌠ λασ ρεχλαµαχιονεσ πορ ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο δυραντε λα
ϖιγενχια δε εστε τεξτο χονστιτυχιοναλ.
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186 ΒςερωΓΕ 90, 112/ 121
187 ΒςερωΓΕ 82, 76; 90, 112
188 ΒςερωΓΕ 82, 76; 90, 112
189 ΒςερωΓΕ 90, 112/ 120
190 Ριϖασ, Ρεσπονσαβιλιδαδ Πατριµονιαλ δελ Εσταδο

ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ

123

Ττυλο Ι. ∆ισποσιχιονεσ Φυνδαµενταλεσ
292

Λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1999 εσταβλεχι⌠ εξπρεσαµεντε λα οβλιγαχι⌠ν δελ Εσταδο δε
ρεσπονδερ πατριµονιαλµεντε χυανδο χον οχασι⌠ν δε υνα δε συσ αχτιϖιδαδεσ ηαψα
χαυσαδο υν δα〉ο α υν παρτιχυλαρ εν χυαλθυιερα δε συσ βιενεσ ψ δερεχηοσ (αρτχυλο
140). Λα ϕυρισπρυδενχια ϖενεζολανα ποστεριορ α λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1999 ηα ηεχηο
ιµπορταντεσ ρεφερενχιασ ψ απορτεσ α νυεστρο µοδελο δε ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο.
Σιν εµβαργο, νο σον ποχασ λασ δεχισιονεσ εν εστα µατερια θυε ρεσυλταν χοντραδιχτοριασ
ψ αλεϕαδασ δελ πρινχιπιο δε ρεπαραχι⌠ν ιντεγραλ.
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Εστιµαµοσ νεχεσαριο ρεπλαντεαρ λοσ τιποσ δε ρεσπονσαβιλιδαδ υτιλιζαδοσ πορ λα
δοχτρινα ψ ϕυρισπρυδενχια ϖενεζολανα, χον υν εσθυεµα θυε τρασχιενδα α λα χλ〈σιχα
ρεσπονσαβιλιδαδ πορ φαλτα ο φυνχιοναµιεντο ανορµαλ ψ λα ρεσπονσαβιλιδαδ σιν
φαλτα ο πορ σαχρι!χιο παρτιχυλαρ. Λα διϖερσιδαδ δε λασ αχτιϖιδαδεσ θυε ρεαλιζα ελ
Εσταδο εξιγε εν εφεχτο υν ρεπλαντεαµιεντο δελ µοδελο δε ρεσπονσαβιλιδαδ, χον
συπυεστοσ δε ηεχηο ο ελεµεντοσ παρα χαδα χασο θυε περµιταν υνα µαψορ χλαριδαδ
ψ σεγυριδαδ παρα λα ρεσολυχι⌠ν δε λασ χοντροϖερσιασ πλαντεαδασ. Ταµβιν δεβε
ρεϖισαρσε ελ χαρ〈χτερ οβϕετιϖο δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο α τραϖσ δελ εστυδιο
δελ ελεµεντο χυλπα ψ δε λα νοχι⌠ν δε αχτιϖιδαδεσ πελιγροσασ, ασ χοµο δελ χαρ〈χτερ
αυτ⌠νοµο δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ.
2. Συπυεστοσ δε ρεσπονσαβιλιδαδ
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Εν λα δοχτρινα ψ λα ϕυρισπρυδενχια ηαν σιδο εσταβλεχιδοσ λοσ πρεσυπυεστοσ θυε δαν
λυγαρ α λα προδυχχι⌠ν δελ δεβερ ινδεµνιζατοριο δελ Εσταδο α τραϖσ δε τρεσ
ελεµεντοσ: (ι) λεσι⌠ν ρεσαρχιβλε, (ιι) ιµπυταχι⌠ν δελ δα〉ο, (ιιι) ρελαχι⌠ν δε
χαυσαλιδαδ. Εν σεντενχια δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δελ 1 δε οχτυβρε δε
2002 (χασο: Ελεοριεντε)191 σε εσταβλεχιερον χοµο ελεµεντοσ χονστιτυτιϖοσ θυε
δεβεν χονχυρριρ παρα λα προχεδενχια δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν,
λοσ σιγυιεντεσ: α) θυε σε ηαψα προδυχιδο υν δα〉ο α λοσ αδµινιστραδοσ εν λα εσφερα
δε χυαλθυιερα δε συσ βιενεσ ψ δερεχηοσ; β) θυε ελ δα〉ο ιν∀ιγιδο σεα ιµπυταβλε α
λα Αδµινιστραχι⌠ν, χον µοτιϖο δε συ φυνχιοναµιεντο; ψ χ) λα ιµπρεσχινδιβλε
ρελαχι⌠ν δε χαυσαλιδαδ θυε δεβε εξιστιρ εντρε ελ ηεχηο ιµπυταδο α λα Αδµινιστραχι⌠ν
ψ ελ δα〉ο εφεχτιϖαµεντε προδυχιδο πορ ταλ ηεχηο.
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Εν νυεστρο χριτεριο, λα προχεδενχια δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο εξιγε λα
ρεϖισι⌠ν δε λοσ σιγυιεντεσ ελεµεντοσ:
α) Εϕερχιχιο δε υνα φυνχι⌠ν πβλιχα
β) ∆α〉ο α λοσ παρτιχυλαρεσ συσχεπτιβλε δε ϖαλοραχι⌠ν εχον⌠µιχα192
191 ΣΠΑ−ΤΣϑ 01/10/02 Ν≡01175
192 ΣΠΑ−ΤΣϑ 02/05/04 Ν≡00968
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χ) Ρελαχι⌠ν δε χαυσαλιδαδ
δ) Χυλπαβιλιδαδ
3. Εϕερχιχιο δε υνα φυνχι⌠ν πβλιχα
Παρα Σαντα Μαρα Παστορ λα ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο ποσεε χαρ〈χτερ τοταλ, εστο
εσ, θυε αβαρχα λοσ δα〉οσ προδυχιδοσ πορ λα αχτυαχι⌠ν νο σ⌠λο δε λα Αδµινιστραχι⌠ν,
σινο δε λα τοταλιδαδ δε λοσ ποδερεσ πβλιχοσ.193
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Ελ αρτχυλο 140 δε λα Χονστιτυχι⌠ν ϖενεζολανα χονσαγρ⌠ ελ χαρ〈χτερ τοταλ δελ σιστεµα
δε ρεσπονσαβιλιδαδ, εν συσ µ〈σ αµπλιοσ τρµινοσ, τενιενδο λοσ παρτιχυλαρεσ ελ
δερεχηο α οβτενερ, διρεχταµεντε ψ α τραϖσ δε προχεσοσ δε τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα,
λα ρεπαραχι⌠ν ιντεγραλ δε τοδο τιπο δε δα〉ο θυε συφραν προϖενιεντεσ δε χυαλθυιερ
αχτιϖιδαδ δελ Εσταδο.194 Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα α!ρµαδο λα
ρεσπονσαβιλιδαδ ιντεγραλ δελ Εσταδο, εστο εσ, συ χαρ〈χτερ τοταλ ψ χοµο ταλ, θυε αβαρχα
α τοδασ λασ φυνχιονεσ θυε α στε χορρεσπονδεν (ΣΠΑ−ΤΣϑ 09/10/2001 ΕΞΠ. Ν≡15336 ΧΑΣΟ
ΗΥΓΟ ΕΥΝΙΧΕ ΒΕΤΑΝΧΟΥΡΤ ΖΕΡΠΑ).
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Σε τρατα πυεσ, δε υν σιστεµα αµπλιο ελ χυαλ χοµπρενδε α τοδοσ λοσ εντεσ ψ ποδερεσ
πβλιχοσ, ταντο εν σεντιδο ηοριζονταλ (λεγισλατιϖο, εϕεχυτιϖο, ϕυδιχιαλ, χιυδαδανο ψ
ελεχτοραλ), χοµο εν σεντιδο ϖερτιχαλ (ναχιοναλ, εσταδαλ ψ µυνιχιπαλ / αυτοριδαδεσ
αδµινιστρατιϖασ αυτ⌠νοµασ ο ινδεπενδιεντεσ, εντεσ δεσχεντραλιζαδοσ),
εϖεντυαλµεντε ινχλυψενδο α λοσ εντεσ ψ περσονασ πριϖαδασ αχτυανδο εν φυνχι⌠ν δε
σερϖιχιο πβλιχο ο δε ιντερσ γενεραλ, χον ινδεπενδενχια δελ τιπο δε λαζο φυνχιοναλ
(εντεσ δε αυτοριδαδ, χονχεσιοναριο, χοντρατιστα, χολαβοραδορ οχασιοναλ, ετχ.)195
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Εν εστε σεντιδο, σι βιεν εσ χιερτο θυε ελ αρτχυλο 140 δε λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1999
χονσιδεραδο εν φορµα αισλαδα ποδρα λλεϖαρ α χονχλυιρ θυε λα Χονστιτυχι⌠ν σ⌠λο
χονσαγρ⌠ εξπρεσαµεντε λα ρεσπονσαβιλιδαδ πατριµονιαλ δε λοσ ⌠ργανοσ θυε ιντεγραν
λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα (εν σεντιδο εστριχτο), αλ εσταβλεχερ θυε: Ελ Εσταδο
ρεσπονδερ〈 πατριµονιαλµεντε πορ λοσ δα〉οσ θυε συφραν λοσ παρτιχυλαρεσ εν
χυαλθυιερα δε συσ βιενεσ ψ δερεχηοσ, σιεµπρε θυε λα λεσι⌠ν σεα ιµπυταβλε αλ
φυνχιοναµιεντο δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα. Λα εξπρεσι⌠ν φυνχιοναµιεντο δε
λα Αδµινιστραχι⌠ν χοντενιδα εν ελ αρτχυλο 140 χονστιτυχιοναλ πυεδε ψ δεβε
εντενδερσε εν συ σεντιδο µ〈σ αµπλιο σιενδο χλαρο θυε σε εστ〈 ρε!ριενδο α τοδα
αχτιϖιδαδ  ο ιναχτιϖιδαδ − δε χυαλθυιερ εντε πβλιχο ο δε χυαλθυιερ εντε πριϖαδο εν
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193 Σανταµαρα, Πρινχιπιοσ δε ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο, π. 481
194 Ορτιζ −ℑλϖαρεζ, Λα Ρεσπονσαβιλιδαδ Χιϖιλ δε λοσ Φυνχιοναριοσ Πβλιχοσ, π〈γ. 10
195 Ορτιζ ℑλϖαρεζ, Λα Ρεσπονσαβιλιδαδ Πατριµονιαλ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα πορ Σαχρι!χιο Παρτιχυλαρ ο
σιν Φαλτα, π〈γ. 269
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εϕερχιχιο δε φυνχιονεσ πβλιχασ ο δε ιντερσ γενεραλ. Λα εξπρεσι⌠ν Αδµινιστραχι⌠ν
ταντο εν συ αχεπχι⌠ν γενεραλ, χοµο χυανδο σε ρεερε αλ σεχτορ πβλιχο, τιενε δοσ
σιγνιχαδοσ: πυεδε ιδεντιχαρ ταντο υν χονϕυντο δε ⌠ργανοσ χοµο υν χονϕυντο δε
αχτιϖιδαδεσ. Λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα εν σεντιδο οργ〈νιχο, απυντα σιεµπρε αλ
χονϕυντο δε εστρυχτυρασ αδµινιστρατιϖασ, µινιστεριοσ ψ δεπαρταµεντοσ θυε φορµαν
παρτε δελ Ποδερ Εϕεχυτιϖο. Λα Αδµινιστραχι⌠ν χοµο αχτιϖιδαδ, εν χαµβιο, εσ υνα
νοχι⌠ν µατεριαλ θυε ατιενδε α υνα αχχι⌠ν ο ταρεα αδµινιστρατιϖα ρεαλιζαδα πορ ελ
Εσταδο.196
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Λα νοχι⌠ν χοντενιδα εν ελ αρτχυλο 140 χονστιτυχιοναλ σε εντιενδε εν συ σεντιδο
µ〈σ αµπλιο χοµο τοδα αχτιϖιδαδ υ οµισι⌠ν δε χυαλθυιερ εντε πβλιχο εν εϕερχιχιο
δε φυνχιονεσ δε ιντερσ γενεραλ. Α λο αντεριορ πυεδε αγρεγαρσε θυε λα Εξποσιχι⌠ν
δε Μοτιϖοσ δε λα Χονστιτυχι⌠ν σε〉αλα θυε ελ ργιµεν δε ρεσπονσαβιλιδαδ ρεγυλα λα
οβλιγαχι⌠ν διρεχτα δελ Εσταδο δε ρεσπονδερ πατριµονιαλµεντε πορ λοσ δα〉οσ θυε
συφραν λοσ παρτιχυλαρεσ εν χυαλθυιερα δε συσ βιενεσ ψ δερεχηοσ, σιεµπρε θυε λα
λεσι⌠ν σεα ιµπυταβλε αλ φυνχιοναµιεντο, νορµαλ ο ανορµαλ δε λοσ σερϖιχιοσ
πβλιχοσ ψ πορ χυαλεσθυιερα αχτιϖιδαδεσ πβλιχασ.
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∆ε λο αντεριορ ρεσυλτα θυε εστ〈ν χοµπρενδιδασ εν ελ σιστεµα δε ρεσπονσαβιλιδαδ δελ
Εσταδο περλαδο εν λα Χονστιτυχι⌠ν, χυαλθυιερ αχτιϖιδαδ θυε σε ρεαλιχε εν εϕερχιχιο
δε υνα φυνχι⌠ν πβλιχα, ελλο χοµπρενδε ταντο λασ αχτιϖιδαδεσ θυε ρεαλιζα
διρεχταµεντε ελ Εσταδο χοµο αθυελλασ εν λασ θυε ελ Εσταδο σε σιρϖε δε παρτιχυλαρεσ
ινϖεστιδοσ δε αυτοριδαδ παρα διχταρ ψ εϕεχυταρ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ, ταλ χοµο
οχυρρε εν ελ χασο δε λοσ χολεγιοσ προφεσιοναλεσ ο δε λασ υνιϖερσιδαδεσ πριϖαδασ.197

302

Λα φαλτα δε υνα ρεγυλαχι⌠ν εσπεχιαλ συσταντιϖα ψ αδϕετιϖα σοβρε ελ τεµα δε λα
ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο ηα γενεραδο ψ σιγυε γενερανδο ϖαχοσ ε ινχερτιδυµβρεσ.
Πορ οτρα παρτε, ρεσυλτα διφχιλ διστινγυιρ χυανδο υν αγεντε αχτα εν εϕερχιχιο δε υνα
φυνχι⌠ν πβλιχα ψ χυανδο σε εστ〈 χοµπορτανδο χοµο υν παρτιχυλαρ. Λοσ τριβυναλεσ
ϖενεζολανοσ, πορ ρεγλα γενεραλ σ⌠λο ρεϖισαν θυε εξιστα ο νο ιντερϖενχι⌠ν δελ
Εσταδο, δε χυαλθυιερ φορµα, βιεν πορθυε σε τρατε δε υνα εµπρεσα δελ Εσταδο, πορθυε
ελ εϖεντο ηαψα οχυρριδο εν υνα ινσταλαχι⌠ν πβλιχα ο χον οχασι⌠ν δε υνα χοσα χυψα
γυαρδα χορρεσπονδε α υν αγεντε πβλιχο.
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Εν ελ χασο Ρυτη Αµαρισ χοντρα ελ Ινστιτυτο ςενεζολανο δε λοσ Σεγυροσ Σοχιαλεσ, σε ρεχλαµ⌠
υνα ινδεµνιζαχι⌠ν εν ϖιρτυδ δε λα ινχαπαχιδαδ παρα εϕερχερ συ προφεσι⌠ν δε µδιχο
196 Βρεωερ−Χαρασ, Λασ Ινστιτυχιονεσ Φυνδαµενταλεσ δελ ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο ψ λα ϑυρισπρυδενχια ςενεζο−
λανα, π〈γ. 43
197 Περεζ, Λοσ Αχτοσ Αδµινιστρατιϖοσ δε Οριγεν Πριϖαδο, π〈γ. 158−163
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οχασιοναδα πορ λα ιντοξιχαχι⌠ν πορ συστανχιασ θυµιχασ µλτιπλεσ θυε συφρι⌠ εν ελ χεντρο δελ
Ινστιτυτο ςενεζολανο δε λοσ Σεγυροσ Σοχιαλεσ, υβιχαδο εν λα Οϖαλλερα, Παλο Νεγρο, Εσταδο
Αραγυα, χυανδο εν τοδασ λασ ινσταλαχιονεσ δελ χιταδο χεντρο ηοσπιταλαριο σε προδυϕο υνα
ιντοξιχαχι⌠ν γενεραλιζαδα δεριϖαδα δε λοσ προδυχτοσ θυµιχοσ υτιλιζαδοσ πορ λα εµπρεσα
ενχαργαδα δε λα λιµπιεζα ψ µαντενιµιεντο δε λοσ δυχτοσ δε αιρε αχονδιχιοναδο δε διχηα
ινστιτυχι⌠ν. Λα δεµανδαντε σε δεσεµπε〉αβα χοµο µδιχο ρεσιδεντε εν ελ ρεφεριδο ηοσπιταλ
χυανδο λα ιντοξιχαχι⌠ν θυε συφρι⌠ µιεντρασ ρεαλιζαβα συσ φυνχιονεσ λε προϖοχ⌠ υνα
ινχαπαχιδαδ τοταλ παρα εϕερχερ συ προφεσι⌠ν. Λα δεµανδα σε ιντερπυσο οριγιναλµεντε αντε ελ
ϑυζγαδο Θυιντο δε Πριµερα Ινστανχια εν λο Χιϖιλ, Μερχαντιλ ψ δελ Τρ〈νσιτο δε λα
Χιρχυνσχριπχι⌠ν ϑυδιχιαλ δελ ℑρεα Μετροπολιτανα δε Χαραχασ, ελ χυαλ δεχλιν⌠ συ χοµπετενχια
εν λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 26/11/2003 Ν≡01867)

Σιγυιενδο ελ εσθυεµα θυε τραταµοσ δε εσταβλεχερ παρα αναλιζαρ λα ποσιβλε
ρεσπονσαβιλιδαδ πατριµονιαλ δελ Εσταδο, λα πριµερα ιντερρογαντε πορ ρεσολϖερ εσ σι
ελ δα〉ο οχασιοναδο α λα δεµανδαντε Ρυτη Αµαρισ σε προδυχε χον οχασι⌠ν δελ
εϕερχιχιο δε υνα αχτιϖιδαδ πβλιχα δελ Εσταδο ο σι πορ ελ χοντραριο σε τρατα δε υνα
αχτιϖιδαδ πριϖαδα εν λα χυαλ ελ Εσταδο αχτα χοµο υν παρτιχυλαρ. Εν λα µεδιδα εν
θυε ελ συπυεστο δε ρεσπονσαβιλιδαδ σε ενχυεντρε ρεγυλαδο εν λεψεσ εσπεχιαλεσ, στασ
σεραν δε απλιχαχι⌠ν πρεφερεντε. Εσ ελ χασο, δε λοσ αχχιδεντεσ λαβοραλεσ, θυε τιενεν
υνα ρεγυλαχι⌠ν εσπεχιαλ εν λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τραβαϕο, ο λασ εξιγενχιασ εν χυαντο
α χονδιχιονεσ ψ µεδιο αµβιεντε δελ τραβαϕο θυε ιµπονε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε
Πρεϖενχι⌠ν, Χονδιχιονεσ ψ Μεδιο Αµβιεντε δε Τραβαϕο.
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Ελ χασο Ρυτη Αµαρισ εσ υν αχχιδεντε λαβοραλ αλ χυαλ ρεσυλταβαν απλιχαβλεσ λασ
ινδεµνιζαχιονεσ δε λα Λεψ δελ Σεγυρο Σοχιαλ (αρτχυλο 15) ψ συπλετοριαµεντε εν
τοδο χυαντο νο εστυϖιερα ρεγυλαδο λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τραβαϕο.
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Λα Σαλα δε Χασαχι⌠ν Σοχιαλ δε λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια ηα εσταβλεχιδο θυε,
χον ρελαχι⌠ν α λασ διστιντασ αχχιονεσ πορ ινδεµνιζαχι⌠ν δε δα〉οσ προϖενιεντεσ δε
αχχιδεντε ο ενφερµεδαδ προφεσιοναλ, σον χοµπετεντεσ λοσ Τριβυναλεσ δελ Τραβαϕο
παρα αχορδαρ λα ρεπαραχι⌠ν, πορ µανδατο δε λοσ αρτχυλοσ 1.185 ψ 1.196 δελ
Χ⌠διγο Χιϖιλ, δε τοδο δα〉ο µατεριαλ ο µοραλ χαυσαδο πορ ελ ηεχηο ιλχιτο δελ
πατρονο (ΣΧΧ−ΧΣϑ 03/06/1987)

306

Λα αχχι⌠ν δε ινδεµνιζαχι⌠ν πορ ηεχηο ιλχιτο δελ πατρονο, χαυσαντε δε υν αχχιδεντε
ο ενφερµεδαδ προφεσιοναλ δελ τραβαϕαδορ, δεβε τραµιταρσε πορ αντε ελ Τριβυναλ δελ
Τραβαϕο χονϕυνταµεντε χον λασ αχχιονεσ πρεϖιστασ εν λασ λεψεσ εσπεχιαλεσ εν λα
µατερια, πορ σερ ελ Τριβυναλ δελ Τραβαϕο ελ χοµπετεντε παρα χονοχερ δε λοσ
αχχιδεντεσ λαβοραλεσ (ΣΧΣ−ΤΣϑ 17/05/2000 Ρ. Χ. Ν≡ 99−591), εν προτεχχι⌠ν δε λοσ ιντερεσεσ
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δελ τραβαϕαδορ αχχιδενταδο. Εν χονσεχυενχια, ελ τραβαϕαδορ ποδρ〈 δεµανδαρ λα
ινδεµνιζαχι⌠ν ταντο δε λοσ δα〉οσ µατεριαλεσ χοµο δε λοσ µοραλεσ, εϕερχιενδο
χονϕυνταµεντε λασ αχχιονεσ πρεϖιστασ ταντο εν λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τραβαϕο
(ρεσπονσαβιλιδαδ οβϕετιϖα), λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Πρεϖενχι⌠ν, Χονδιχιονεσ ψ Μεδιο
Αµβιεντε δελ Τραβαϕο πορ ινχυµπλιµιεντο δε λα εµπρεσα ο πατρονο δε λασ
δισποσιχιονεσ ορδεναδασ εν διχηα Λεψ, ψ λασ προϖενιεντεσ δελ ηεχηο ιλχιτο δελ
πατρονο δε χονφορµιδαδ χον ελ αρτχυλο 1.185 δελ Χ⌠διγο Χιϖιλ. Εν εστε λτιµο
χασο σε απλιχα συπλετοριαµεντε λα νορµατιϖα πρεϖιστα εν ελ ∆ερεχηο Χοµν (ΣΧΣ/
ΤΣϑ 17/05/2000 Ν≡ 116)
308

Χυανδο ελ τραβαϕαδορ δεµανδα λα ινδεµνιζαχι⌠ν δε δα〉οσ µατεριαλεσ προϖοχαδοσ
πορ ελ ηεχηο ιλχιτο δελ πατρονο χαυσαντε δελ αχχιδεντε ο ενφερµεδαδ προφεσιοναλ,
δεβε απλιχαρσε ελ δερεχηο χοµν. Εσ δεχιρ, σι ελ τραβαϕαδορ ταµβιν δεµανδα λα
ινδεµνιζαχι⌠ν δε δα〉οσ µατεριαλεσ πορ ηεχηο ιλχιτο δελ πατρονο χαυσαντε δελ
αχχιδεντε ο ενφερµεδαδ προφεσιοναλ, ελ σεντενχιαδορ παρα δεχιδιρ λα προχεδενχια δε
διχηασ πρετενσιονεσ, δεβερ〈 απλιχαρ λα νορµατιϖα δελ δερεχηο χοµν. Ελ τραβαϕαδορ
θυε δεµανδε λα ινδεµνιζαχι⌠ν δε δα〉οσ µατεριαλεσ συπεριορεσ α λοσ εσταβλεχιδοσ
εν λασ λεψεσ εσπεχιαλεσ, δεβερ〈 προβαρ δε χονφορµιδαδ χον ελ αρτχυλο 1.354 δελ
Χ⌠διγο Χιϖιλ,198 λοσ εξτρεµοσ θυε χονφορµαν ελ ηεχηο ιλχιτο θυε σε λε ιµπυτα αλ
πατρονο, εστε χριτεριο ηα σιδο µαντενιδο πορ λα Σαλα δε Χασαχι⌠ν Χιϖιλ ψ ρατι!χαδο
πορ λα Σαλα δε Χασαχι⌠ν Σοχιαλ (ΣΧΣ−ΤΣϑ 07/03/2002 Ν≡114)

309

Εν χυαντο αλ δα〉ο µοραλ λα ϕυρισπρυδενχια δε λα Σαλα δε Χασαχι⌠ν Χιϖιλ ηα
εσταβλεχιδο θυε λα αχχι⌠ν πορ ινδεµνιζαχι⌠ν δε δα〉ο µοραλ προϖενιεντε δε υν
αχχιδεντε δε τραβαϕο προχεδε ταντο πορ ηεχηο ιλχιτο, χοµο εν λοσ χασοσ δε ριεσγο
προφεσιοναλ (ΣΧΣ−ΤΣϑ 17/05/2000 Ν≡116). Λα τεορα δελ ριεσγο προφεσιοναλ, εσ απλιχαβλε
αλ πατρ⌠ν πορ λοσ αχχιδεντεσ ο ενφερµεδαδεσ προφεσιοναλεσ θυε συφραν συσ
εµπλεαδοσ, λο ηαχε ρεσπονδερ οβϕετιϖαµεντε, εσ δεχιρ, ινδεπενδιεντεµεντε δε λα
χυλπα, ταντο πορ ελ δα〉ο µατεριαλ χοµο πορ ελ δα〉ο µοραλ, σιεµπρε θυε ελ ηεχηο
γενεραδορ (αχχιδεντε ο ενφερµεδαδ προφεσιοναλ) δε δα〉οσ µατεριαλεσ πυεδα
οχασιοναρ, αδεµ〈σ, ρεπερχυσιονεσ πσθυιχασ ο δε νδολε αφεχτιϖα αλ εντε µοραλ δε λα
ϖχτιµα (ΣΧΧ−ΧΣϑ 23/03/1992)

310

Εν χονχλυσι⌠ν, τοδο τραβαϕαδορ θυε συφρα υν αχχιδεντε ο ενφερµεδαδ προφεσιοναλ,
δεβερ〈 δεµανδαρ λασ ινδεµνιζαχιονεσ θυε λε χορρεσπονδαν πορ αντε λοσ Τριβυναλεσ
198 Αρτχυλο 1.354.− Θυιεν πιδα λα εϕεχυχι⌠ν δε υνα οβλιγαχι⌠ν δεβε προβαρλα, ψ θυιεν πρετενδα θυε ηα σιδο λιβερταδο
δε ελλα δεβε πορ συ παρτε προβαρ ελ παγο ο ελ ηεχηο θυε ηα προδυχιδο λα εξτινχι⌠ν δε συ οβλιγαχι⌠ν.
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δελ Τραβαϕο, ψα σεα ταντο πορ λα ρεσπονσαβιλιδαδ οβϕετιϖα πρεϖιστα εν λα Λεψ Οργ〈νιχα
δελ Τραβαϕο (αρτχυλο 560 ψ σιγυιεντεσ), πορ δα〉οσ µατεριαλεσ ταριφαδοσ ψ δα〉ο
µοραλ, χοµο πορ λα ινδεµνιζαχι⌠ν εσταβλεχιδα εν λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Πρεϖενχι⌠ν,
Χονδιχιονεσ ψ Μεδιο Αµβιεντε δελ Τραβαϕο (αρτχυλο 69 ψ σιγυιεντεσ), ταµβιν, σι
λογρα προβαρ λοσ εξτρεµοσ θυε χονφορµαν ελ ηεχηο ιλχιτο, λα ινδεµνιζαχι⌠ν
µατεριαλ θυε συπερα λασ ινδεµνιζαχιονεσ αντεσ µενχιοναδασ. Εν χασο δε προβαρ ελ
τραβαϕαδορ ελ ηεχηο ιλχιτο δελ πατρονο ελ ϑυεζ δεβερ〈 χονδεναρ σολαµεντε λα
διφερενχια εντρε λα ινδεµνιζαχι⌠ν θυε προχεδε πορ δα〉ο µατεριαλ ταριφαδο πορ λασ
λεψεσ εσπεχιαλεσ ψ λο δεµανδαδο πορ δα〉ο εµεργεντε ψ λυχρο χεσαντε.
Ελ Εσταδο θυε αχτα φρεχυεντεµεντε χοµο πατρονο ταµβιν πυεδε σερ δεµανδαδο
εν ταλ χονδιχι⌠ν ψ εν ελ χασο δε αχχιδεντεσ λαβοραλεσ σε απλιχαν λασ λεψεσ
εσπεχιαλεσ εν λα µατερια, εστο εσ λασ λαβοραλεσ, σιενδο λοσ Τριβυναλεσ λαβοραλεσ
χοµπετεντεσ. Λα ρεϖισι⌠ν δελ ελεµεντο εν εϕερχιχιο δε υνα φυνχι⌠ν πβλιχα α
λοσ εφεχτοσ δε δετερµιναρ λα ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο περµιτε δισχριµιναρ λα
νορµατιϖα απλιχαβλε αλ χασο χονχρετο. Χυ〈λεσ σον λασ λεψεσ απλιχαβλεσ αλ χασο
χονχρετο ψ λασ νορµασ συπλετοριασ, γαραντιζανδο δε εστα µανερα υνα µαψορ
σεγυριδαδ ϕυρδιχα.

311

Εν Αλεµανια ελ χονχεπτο δε φυνχιοναριο πβλιχο δελ αρτχυλο 839 Χ⌠διγο Χιϖιλ σε
ιντερπρετα α λα λυζ δελ αρτχυλο 34 δε λα Λεψ Φυνδαµενταλ δε Αλεµανια. Σε τρατα δε
περσονασ θυε σε ενχυεντραν εν υνα εσπεχιαλ ρελαχι⌠ν δε φυνχι⌠ν πβλιχα: µινιστροσ,
αλχαλδεσ, µιεµβροσ δε λοσ χονχεϕοσ µυνιχιπαλεσ, παρλαµενταριοσ. Ταµβιν λοσ
πριϖαδοσ, θυε ρεαλιζαν υνα αχτιϖιδαδ πβλιχα, πυεδεν σερ φυνχιοναριοσ εν ελ σεντιδο
δελ δερεχηο δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ.199 Εν ελ ελεµεντο ρελατιϖο αλ εϕερχιχιο δε υνα
φυνχι⌠ν πβλιχα δεβε σερ ινχλυιδο τοδο ελ 〈µβιτο δε λοσ χοµπορταµιεντοσ δελ
Ποδερ Πβλιχο παρα ελ 〈µβιτο δε απλιχαχι⌠ν δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο, εσ πορ
ελλο θυε σε ινχλυψε νο σ⌠λο α λα αυτοριδαδ αδµινιστρατιϖα, σινο ταµβιν α λοσ
τριβυναλεσ, παρλαµεντοσ ψ οτρασ ρεπρεσενταχιονεσ οργ〈νιχασ.200 Λα ρεσπονσαβιλιδαδ
δελ Εσταδο (Αµτσηαφτυνγ) χοµπρενδε νο σ⌠λο χοµπορταµιεντοσ εϕεχυτιϖοσ, σινο λα
τοταλιδαδ δε λοσ χοµπορταµιεντοσ πβλιχοσ, ταµβιν δελ Ποδερ ϑυδιχιαλ ψ
Λεγισλατιϖο.

312

Ελ αρτχυλο 34 δε λα Λεψ Φυνδαµενταλ δε Αλεµανια νο σ⌠λο σε ρε!ερε α λοσ
φυνχιοναριοσ πβλιχοσ, τραβαϕαδορεσ ψ οβρεροσ εν εϕερχιχιο δε υν σερϖιχιο πβλιχο,
σινο θυε ταµβιν δεβεν σερ τοµαδοσ εν χονσιδεραχι⌠ν λασ περσονασ πριϖαδασ εν

313

199 Σχηµιδτ, Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ,π〈γ. 381
200 Οσσενβηλ, Σταατσηαφτυνγσρεχητ, π〈γ. 13
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εϕερχιχιο δε υνα φυνχι⌠ν πβλιχα θυε λε ηα σιδο ενχοµενδαδα. Εν Αλεµανια σε
διστινγυε εντρε λοσ παρτιχυλαρεσ α θυιενεσ σε λεσ οτοργα υνα χοµπετενχια πβλιχα
(Βελιεηενε), λοσ αψυδαντεσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν ψ λασ εµπρεσασ πριϖαδασ
ινδεπενδιεντεσ.201
314

Εν Αλεµανια λοσ Βελιεηενε σον περσονασ νατυραλεσ ο ϕυρδιχασ δε δερεχηο
πριϖαδο, α θυιενεσ σε ατριβυψε υνα δετερµιναδα χοµπετενχια πορ µεδιο δε υνα λεψ,
δε αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ ο δε χοντρατοσ αδµινιστρατιϖοσ.202

315

Εν ελ χασο δε λοσ αψυδαντεσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, σε τρατα δε αθυελλοσ θυε
οχασιοναλµεντε ρεαλιζαν φυνχιονεσ δε αψυδα παρα λα Αδµινιστραχι⌠ν, πορ εϕεµπλο
εν ελ χασο δε υνα εµπρεσα πριϖαδα δε ρεµολθυεσ θυε εσ υτιλιζαδο πορ λα αυτοριδαδ
δε τρ〈νσιτο παρα τρασλαδαρ υν ϖεηχυλο µαλ εσταχιοναδο εν λα ϖα πβλιχα.203 Εστοσ
αψυδαντεσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν σε χονϖιερτεν εν υνα εσπεχιε δε µανο πβλιχα ο
ηερραµιεντα δεβιδο α υν σερϖιχιο λιβρε ο πορ υνα σιµπλε ρελαχι⌠ν σιµιλαρ αλ
χοντρατο.204 Λα Αδµινιστραχι⌠ν πυεδε εϕεχυταρ πορ σι µισµα συσ ⌠ρδενεσ περο
ταµβιν πυεδε ηαχερ υσο δε τερχεροσ παρα εϕεχυταρ συσ ⌠ρδενεσ, εστοσ τερχεροσ
αχταν χοµο αψυδαντεσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν.
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Λοσ αψυδαντεσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν σε χονϖιερτεν εν υνα εσπεχιε δε µανο πβλιχα,
δεβιδο α υν σερϖιχιο λιβρε, υνα ηερραµιεντα ο πορ υνα σιµπλε ρελαχι⌠ν σιµιλαρ αλ
χοντρατο, εν εστοσ χασοσ σε εξαµινα, εν θυ µεδιδα λα χονδυχτα θυε προϖοχ⌠ λοσ
δα〉οσ εστ〈ν εν χονεξι⌠ν χον ελ εϕερχιχιο δε υνα αχτιϖιδαδ πβλιχα.205
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Λα χονδυχτα θυε σιρϖε δε φυνδαµεντο αλ ρεχλαµο σε προδυχε χον µοτιϖο δελ
εϕερχιχιο δε υνα φυνχι⌠ν πβλιχα. Λοσ µοτιϖοσ δε λα χονδυχτα ινχορρεχτα πυεδεν σερ
περσοναλεσ ψ προδυχιρσε εν υν χοµπορταµιεντο ο!χιαλ ο νο. Εϕεµπλοσ:206




318

Ελ φυνχιοναριο δε Πολιχα Π δισπαρα µιεντρασ ρεαλιζα υνα ρονδα δε χοντρολ σοβρε υν
γρυπο δε περσονασ πορ µοτιϖοσ περσοναλεσ
Υν σολδαδο θυιερε ιµπρεσιοναρ α συ νοϖια ψ δεστρυψε χον συ τανθυε υν ϕαρδν
Υν ϕυεζ εϕεχυτορ µιεντρασ ρεαλιζα υν εµβαργο ιντροδυχε υν ϖαλιοσο βροχηε δε λοσ
δυε〉οσ δε λα χασα εν συ βολσιλλο

Εν εστοσ χασοσ λοσ φυνχιοναριοσ πβλιχοσ αχταν πορ µοτιϖοσ περσοναλεσ ψ εν
χοµπορταµιεντοσ νο ο!χιαλεσ.
201 Οσσενβηλ, Σταατσηαφτυνγσρεχητ, π〈γ. 13
202 Οσσενβηλ, Σταατσηαφτυνγσρεχητ, π〈γ. 15
203 Σχηµιδτ, Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ,π〈γ. 383
204 Σχηµιδτ, Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 379
205 Σχηµιδτ, Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 379
206 Σχηµιδτ, Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 385
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Οτρο εϕεµπλο δε ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο εν θυε λοσ φυνχιοναριοσ πβλιχοσ
αχταν πορ µοτιϖοσ περσοναλεσ ψ εν χοµπορταµιεντοσ νο ο!χιαλεσ εσ ελ σιγυιεντε:


319

Υνα φυνχιοναρια δε πολιχα Τ ερα περµανεντεµεντε αχοσαδα ψ οφενδιδα πορ συσ
χοµπα〉εροσ δε τραβαϕο λο θυε λα λλεϖο α συιχιδαρσε. Ελ ϕεφε δελ σερϖιχιο Β δε πολιχα
νυνχα τρατ⌠ δε ρεσολϖερ λα σιτυαχι⌠ν δε αχοσο ηαχια λα φυνχιοναρια δε πολιχα. Εν συ χαρτα
δε δεσπεδιδα λα πολιχα Τ α!ρµα θυε σε συιχιδα α χαυσα δελ αχοσο δε συσ χοµπα〉εροσ.
Ελ παδρε δε Τ δεµανδα αλ ϕεφε δελ σερϖιχιο Β πορ δα〉ο µοραλ ψ δα〉ο εµεργεντε
(γαστοσ φυνεραριοσ εντρε οτροσ).

Χοµο φυνδαµεντο δε λα πρετενσι⌠ν σε τοµα εν χονσιδεραχι⌠ν ελ αρτχυλο 34 δε λα
Λεψ Φυνδαµενταλ δε Αλεµανια ψ αλγυνοσ αρτχυλοσ δελ Χ⌠διγο Χιϖιλ (ινδεµνιζαχι⌠ν
πορ δα〉ο µοραλ). Ελ αρτχυλο 839 εσ απλιχαβλε ψ αλ µισµο τιεµπο ρεσυλτα χονδιχι⌠ν
πρεϖια, βαϕο ελ συπυεστο δε υν ⌠ργανο δελ Ποδερ Πβλιχο θυε εν εϕερχιχιο δε υν
δεβερ θυε λε ηα σιδο ενχοµενδαδο ινχυµπλε ελ δεβερ θυε τιενε φρεντε α υν τερχερο
ψ λο λεσιονα. Ελ οποσιτορ δε λα πρετενσι⌠ν εσ ελ ⌠ργανο δελ Ποδερ Πβλιχο.207

320

Σε δισχυτε, σι ελ χοµπορταµιεντο χυεστιοναδο σιν υν µοτιϖο χονχρετο δε σερϖιχιο,
πυεδεν σερϖιρ δε φυνδαµεντο παρα θυε ρεσπονδα Β, σι εστο πυεδε χονταρ δεντρο
δελ εϕερχιχιο δε συ φυνχι⌠ν.
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Εν χυαντο α λοσ µοτιϖοσ δελ αβυσο σεξυαλ, ελ τρατο δεγραδαντε, λοσ µοτιϖοσ πυνιβλεσ
ο λοσ πυροσ µοτιϖοσ περσοναλεσ, λα πρεσενχια δε εστοσ ελεµεντοσ νο ηαχε δεσχαρταρ,
λα ρελαχι⌠ν εντρε ελ εϕερχιχιο δελ χαργο ψ λα χονδυχτα δα〉οσα.208

322

Εν τοδο χασο ελ χοµπορταµιεντο δεβε σερ ϕυζγαδο χοµο υνα υνιδαδ, νο πυεδε
ϕυζγαρσε πορ υνα παρτε χοµπορταµιεντοσ πριϖαδοσ ψ πορ οτρα παρτε ελ χοµπορταµιεντο
πβλιχο.

323

Β τενα χον Τ υν εξχλυσιϖο χονταχτο πορ ελ εϕερχιχιο δε λα φυνχι⌠ν. Β τιενε
εν εϕερχιχιο δε συ ποσιχι⌠ν χοµο συπεριορ θυε προτεγερ χοντρα ελ αβυσο. Εστασ
οβλιγαχιονεσ περτενεχεν α υν εσπεχιαλ δεβερ δε προτεχχι⌠ν δε λα λεγαλιδαδ
φυνχιοναριαλ. Πορ λο ταντο ελ χοµπορταµιεντο δε Β λεσιον⌠ ελ δεβερ δε χυιδαδο.

324

Πορ λοσ δα〉οσ θυε σε χαυσαρον α Τ δεβιδο α θυε φυνχιοναριοσ εν εϕερχιχιο δε συ
χαργο λα οφενδαν ψ φαστιδιαβαν χοντινυαµεντε, ρεσπονδε ελ ϕεφε δελ σερϖιχιο, δε
αχυερδο χον λοσ πρινχιπιοσ δε ρεσπονσαβιλιδαδ δελ αρτχυλο 839 Χ⌠διγο Χιϖιλ
αλεµ〈ν ψ αρτχυλο 34 δε λα Λεψ Φυνδαµενταλ δε Αλεµανια.
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207 Σχηµιδτ, Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 385
208 Σχηµιδτ, Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 385
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Ελ ινχυµπλιµιεντο δελ δεβερ πυεδε βασαρσε ταντο εν υν χοµπορταµιεντο ιντενχιοναλ
χοµο εν υν χοµπορταµιεντο νεγλιγεντε. Ελ ϕεφε δελ σερϖιχιο τιενε χοντρα λοσ οτροσ
φυνχιοναριοσ υνα αχχι⌠ν δε ρεγρεσο.

327

Υνα πρετενσι⌠ν δε ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο σ⌠λο σε αχεπτα χυανδο ελ ⌠ργανο δελ
Ποδερ Πβλιχο σε χοµπορτα εν εϕερχιχιο δε υνα φυνχι⌠ν πβλιχα, περο νο χυανδο ελ δα〉ο
ηυβιερα χαυσαδο οχασιοναλµεντε πορ ελ εϕερχιχιο δελ χαργο πβλιχο. Εντρε ελ εϕερχιχιο
δελ χαργο πβλιχο ψ λα προδυχχι⌠ν δελ δα〉ο δεβε εξιστιρ υνα χονεξι⌠ν ιντερνα.209
4. ∆εβερ πβλιχο

328

Νι ελ αρτχυλο 34 δε λα Λεψ Φυνδαµενταλ δε Αλεµανια νι ελ αρτχυλο 839 Χ⌠διγο
Χιϖιλ αλεµ〈ν πρεσενταν υν χατ〈λογο δε δεβερεσ πβλιχοσ. Λοσ συπυεστοσ δε λα
ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο εν χυαντο α λοσ δεβερεσ πβλιχοσ σε ενχυεντραν εν λα
Χονστιτυχι⌠ν, λασ Λεψεσ, λα χοστυµβρε, πρινχιπιοσ ψ δισποσιχιονεσ αδµινιστρατιϖασ.210

329

Ελ δεβερ πβλιχο ρεσυλτα δελ πρινχιπιο δε λεγαλιδαδ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν (Αρτ. 20
Απαρτε 3 δε λα Λεψ Φυνδαµενταλ δε Αλεµανια) ψ παρα ελ φυνχιοναριο ταµβιν δεριϖα
δε δισποσιχιονεσ δε λασ λεψεσ θυε ρεγυλαν λα ρελαχι⌠ν δε φυνχι⌠ν πβλιχα.211

330

∆ε εστο ρεσυλτα, θυε ελ χονχεπτο δε οβλιγαχι⌠ν λεγαλ χοµπρενδε ταντο ελ δερεχηο
ιντερνο (ινστρυχχιονεσ ιντερνασ, ⌠ρδενεσ, δισποσιχιονεσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν) χοµο
ταµβιν δερεχηο εξτερνο (εστατυτοσ, αχτοσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, ϖασ δε ηεχηο).
Χον ελ τρανσχυρσο δελ τιεµπο λα ϕυρισπρυδενχια ηα δεσαρρολλαδο γρυποσ δε χασοσ; δε
στοσ λα µαψορα χυεντα χον νοµιναχι⌠ν εν δερεχηο ποσιτιϖο.212 Σον σε〉αλαδοσ
χοµο εϕεµπλο δε δεβερεσ πβλιχοσ:

331

∆εβερ δε αχτυαρ χον λα χοµπετενχια ψ ελ προχεδιµιεντο αδεχυαδο: Υνα αυτοριδαδ
αχτα λεγαλµεντε, χυανδο αχτα αϕυσταδο ταντο α λοσ ρεθυισιτοσ φορµαλεσ χοµο
µατεριαλεσ.213

332

∆εβερ δε συµινιστραρ ινφορµαχι⌠ν χοµπλετα ψ αδεχυαδα: Λα αυτοριδαδ δεβε
συµινιστραρ ινφορµαχι⌠ν χοµπλετα. Χον ελλο σε χρεα χον!ανζα εν ελ δεστιναταριο,
παρα λο χυαλ ρεσυλτα δεχισιϖο θυε πυεδα εντενδερλα ε ιντερπρεταρλα. Εν ελ χασο εν ελ
θυε ελ χιυδαδανο πυεδα εσταρ εν ριεσγο δε δα〉ο, ελ φυνχιοναριο δεβε ρεαλιζαρ λα
χορρεσπονδιεντε αδϖερτενχια.214
209 Οσσενβηλ, Σταατσηαφτυνγσρεχητ, π〈γ. 26
210 Οσσενβηλ, Σταατσηαφτυνγσρεχητ, π〈γ. 42
211 Πεινε, Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητσ, π〈γ. 234
212 Σχηµιδτ, Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 386
213 Σχηµιδτ, Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 387
214 Σχηµιδτ, Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 387
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∆εβερ δε δισχρεχιοναλιδαδ σιν ερρορεσ: Υν χοµπορταµιεντο εν εϕερχιχιο δε λα
ποτεσταδ δισχρεχιοναλ, εσ χοντραριο α συ δεβερ χυανδο ελ εϕερχιχιο δε λα
δισχρεχιοναλιδαδ σοβρεπασα λα φροντερα δε λα λεγαλιδαδ (εξχεσο δε λα δισχρεχιοναλιδαδ)
ο χυανδο ελ !ν δε λα ηαβιλιταχι⌠ν λεγισλατιϖα νο χορρεσπονδε χον λα φορµα ψ ελ υσο
θυε σε ηαχε δε λα µισµα (ερρορ εν λα δισχρεχιοναλιδαδ). Ηαψ ινχυµπλιµιεντο δε λα
οβλιγαχι⌠ν χυανδο ελ ⌠ργανο δελ Ποδερ Πβλιχο τρασπασα ελ λµιτε δε λα
δισχρεχιοναλιδαδ ο χυανδο ινχυρρε εν ερρορ δε ϕυζγαµιεντο.215
Οτροσ δεβερεσ πβλιχοσ δεσαρρολλαδοσ πορ λα ϕυρισπρυδενχια σον:216

333

334

♣ ∆εβερ δε προτεχχι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ δε λοσ χιυδαδανοσ
♣ ∆εβερ δε δεχισι⌠ν ρ〈πιδα ψ σιν πρεϕυιχιοσ: λα αυτοριδαδ τιενε ελ δεβερ νο σ⌠λο δε
γαραντιζαρ λα λεγαλιδαδ, σινο ταµβιν δε χοντεσταρ α τιεµπο λασ σολιχιτυδεσ
♣ ∆εβερ δε χοµπορταµιεντο χονσεχυεντε
♣ ∆εβερ δε χονσιδεραχι⌠ν δε δετερµιναδοσ ιντερεσεσ
♣ ∆εβερ δε λοσ φυνχιοναριοσ δε πολιχα δε γυαρδαρ χυιδαδοσαµεντε συ αρµα δε
σερϖιχιο
Ποδρα ινχυρριρσε εν ινχυµπλιµιεντο δελ δεβερ νο σ⌠λο δεβιδο α υνα αχχι⌠ν ποσιτιϖα
σινο ταµβιν πορ µεδιο δε υνα οµισι⌠ν, σιεµπρε ψ χυανδο εξιστα υν δεβερ δε
αχτυαχι⌠ν.217

335

5. Χυαλθυιερ τιπο δε βιενεσ ο δερεχηοσ
Λα Χονστιτυχι⌠ν εσταβλεχι⌠ δε µανερα εξπρεσα λα ρεσπονσαβιλιδαδ πατριµονιαλ δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα πορ λοσ δα〉οσ θυε συφραν λοσ αδµινιστραδοσ χοµο
χονσεχυενχια δε συ αχτιϖιδαδ. Ελ δα〉ο εσ υν ρεθυισιτο ινδισπενσαβλε παρα θυε εξιστα
ρεσπονσαβιλιδαδ περο νο συ!χιεντε παρα δεχλαραρ λα ρεσπονσαβιλιδαδ.218 Σε ρεθυιερε
θυε ελ δα〉ο ινδεµνιζαβλε σεα εφεχτιϖο, εϖαλυαβλε εχον⌠µιχαµεντε ε ινδιϖιδυαλιζαδο
εν ρελαχι⌠ν χον υνα περσονα ο γρυπο δε περσονασ.219 Σε εξχλυψεν, εν χονσεχυενχια,
λοσ δα〉οσ εϖεντυαλεσ ο σιµπλεµεντε ποσιβλεσ πορ συ φαλτα δε εφεχτιϖιδαδ. Λοσ δα〉οσ
χιερτοσ εξχλυψεν λοσ δα〉οσ δε προδυχχι⌠ν εϖεντυαλ, περο νο λοσ φυτυροσ σι λα
προδυχχι⌠ν δε εσε δα〉ο εσ σεγυρα ψ πυεδεν σερ οβϕετο δε υνα εϖαλυαχι⌠ν εχον⌠µιχα
(χοµο λα οπορτυνιδαδ προβαδα δε οβτενερ υνα λιχενχιατυρα ψ δε σερ νοµβραδο δε
ινµεδιατο α υν εµπλεο).220
215 Σχηµιδτ, Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 387
216 Σχηµιδτ, Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 387−388
217 Οσσενβηλ, Σταατσηαφτυνγσρεχητ, π〈γ. 71
218 Ηεναο, Ελ ∆α〉ο, π〈γ. 38
219 Πεναγοσ, Ελ ∆α〉ο Αντιϕυρδιχο, π〈γ. 102
220 Πεναγοσ, Ελ ∆α〉ο Αντιϕυρδιχο, π〈γ. 103
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Εντρε λοσ δα〉οσ ινδεµνιζαβλεσ, αδεµ〈σ δε λοσ χορποραλεσ, µατεριαλεσ ε ινµατεριαλεσ,
σε ινχλυψεν λα πρδιδα δε λοσ ινγρεσοσ δε λα ϖχτιµα (πρδιδα δε συελδοσ, ρεντασ,
περϕυιχιοσ νανχιεροσ, ρεεµβολσοσ δε γαστοσ) λασ περτυρβαχιονεσ εν λασ χονδιχιονεσ
δε εξιστενχια (πορ εϕεµπλο ρετιραδα δε υνα λιχενχια δε ταξι πορ ϖαριοσ µεσεσ,
πρδιδα δε εσχολαριδαδ δε υν νι〉ο δεβιδο α υν αχχιδεντε) ψ λοσ πσιχολ⌠γιχοσ
δεριϖαδοσ δε υνα ινχαπαχιδαδ περµανεντε ο παρχιαλ. Ασιµισµο, σον ινδεµνιζαβλεσ
ταντο λοσ δα〉οσ χορποραλεσ (ατενταδοσ α λα ιντεγριδαδ φσιχα, εσττιχα, συφριµιεντοσ
φσιχοσ), χοµο ελ δολορ µοραλ προδυχιδο πορ λα πρδιδα δε λοσ φαµιλιαρεσ µ〈σ
αλλεγαδοσ (ηιϕοσ, παδρεσ, ηερµανοσ ψ εσποσοσ).221

338

Ελ δα〉ο ο λα λεσι⌠ν ηα δε σερ αντιϕυρδιχο, εσ δεχιρ, τραταρσε δε υν δα〉ο θυε ελ
αδµινιστραδο νο τιενε ελ δεβερ ϕυρδιχο δε σοπορταρ δεντρο δελ χολεχτιϖο α θυε
αλχανζα λα γεστι⌠ν αδµινιστρατιϖα.

339

Ελ δα〉ο δεβε σερ προβαδο πορ θυιεν λο συφρε, σο πενα δε θυε νο προχεδα συ
ινδεµνιζαχι⌠ν. Σιν εµβαργο εν οχασιονεσ, σιν θυε σε αρµε θυε σε πρεσυµε λα
εξιστενχια µισµα δελ δα〉ο, ποδρα αποψαρσε εν πρεσυνχιονεσ θυε αλιγεραν δε
µανερα ιµπορταντε λα χαργα δε συ πρυεβα. Εστο οχυρρε, πορ εϕεµπλο, χον λα
απλιχαχι⌠ν αυτοµ〈τιχα δε λα ινδεµνιζαχι⌠ν πορ λυχρο χεσαντε, εν ελ εϖεντο δε
λεσι⌠ν ο φαλλεχιµιεντο δε υνα περσονα θυε ηα απλιχαδο ρεχιεντεµεντε λα
ϕυρισπρυδενχια χολοµβιανα.222 Εν εστοσ χασοσ ελ ϕυεζ πρεσυµε θυε τοδα περσονα
χορποραλµεντε λεσιοναδα ο λασ περσονασ θυε δεπενδαν εχον⌠µιχαµεντε δελ
διφυντο συφρεν υν δα〉ο, χονσιστεντε εν λα φαλτα δε ινγρεσο δε, πορ λο µενοσ, ελ
σαλαριο µνιµο.223

340

Λα ϕυρισπρυδενχια δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα σε〉αλαδο χον ρεσπεχτο αλ
λυχρο χεσαντε θυε ελ µισµο τιενε θυε σερ εσπεχι!χαδο ψ δεµοστραδο εν χυαντο α
συ εξιστενχια ψ λασ χαυσασ θυε λο οριγιναν, εστο εσ, δεβε χοµπροβαρσε πλεναµεντε
ελ λυχρο ο υτιλιδαδ δεϕαδα δε περχιβιρ α χονσεχυενχια δελ ηεχηο δα〉οσο (ΣΠΑ−ΤΣϑ
08/10/02 Ν≡ 01210). Εν ελ χασο ∆ορανγελλα δε ϑεσσ ςιλλαρροελ Ριϖασ, χοντρα λα
Ελεχτριχιδαδ δε Οριεντε λα δεµανδαντε σολιχιταβα λυχρο χεσαντε ψ δα〉ο µοραλ εν
ϖιρτυδ δε λα ιµποσιβιλιδαδ δε χοντινυαρ χον λοσ απορτεσ δε συ χ⌠νψυγε φαλλεχιδο
παρα λα µανυτενχι⌠ν φαµιλιαρ. Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δεσεστιµ⌠ ελ λυχρο
χεσαντε αρµανδο λα νο δεµοστραχι⌠ν δε συ εξιστενχια ψ χαυσα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 08/10/02 Ν≡
01210).
221 Πεναγοσ, Ελ ∆α〉ο Αντιϕυρδιχο, π〈γ. 103
222 Ηεναο, Ελ ∆α〉ο, π〈γ. 40
223 Ηεναο, Ελ ∆α〉ο, π〈γ. 40
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∆ε αχυερδο χον λα ϕυρισπρυδενχια δελ Χονσεϕο δε Εσταδο δε Χολοµβια, ελ δα〉ο πορ
λυχρο χεσαντε σε πυεδε διϖιδιρ εν δοσ περοδοσ θυε χοµπρενδεν: υνο ελ λαπσο θυε
σε λλαµα ϖενχιδο ο χονσολιδαδο, θυε ϖα δεσδε ελ µοµεντο εν θυε σε προδυϕο λα
φαλλα ψ ηαστα λα φεχηα δε λα σεντενχια θυε δεχλαρα λα ρεσπονσαβιλιδαδ δελ χαυσαντε δε
δα〉οσ ψ χονδενα α συ παγο ο δε συ εϕεχυτορια (εν γενεραλ, σε πρεερε λα λτιµα); ελ
οτρο περοδο, λλαµαδο φυτυρο ο δε παγο αντιχιπαδο, χοµπρενδε ελ λαπσο θυε ϖα
δεσδε λα φεχηα δε λα σεντενχια ο δεσδε συ εϕεχυτορια ψ ηαστα ελ τρµινο δε ϖιδα
προβαβλε δε λα ϖχτιµα ο δελ σοβρεϖιϖιεντε, ελ θυε φυερε µενορ, χυανδο πορ λασ
χιρχυνστανχιασ δελ χασο ρεσυλτα δεµοστραδο θυε δυραντε τοδο εσε τιεµπο ρεχιβιρα
ελ αυξιλιο δελ θυε σε ϖε πριϖαδο πορ ελ ηεχηο περϕυδιχιαλ (ϖ.γρ. εϖεντο δε λα ϖιυδα ο
δε λοσ παδρεσ δεπενδιεντεσ δε θυιεν φαλλεχε), ο υν λαπσο µενορ, χυανδο χον λασ
µισµασ χιρχυνστανχιασ ρεσυλτε χιερτο θυε ελ περϕυδιχαδο νο ρεχιβιρα ελ αυξιλιο, σινο
πορ υν τιεµπο µενορ αλ δε λα ϖιδα προβαβλε δελ οχχισο (ϖ.γρ. χασο δε λοσ ηιϕοσ
µενορεσ θυε σε συπονε, πορ λο θυε ορδιναριαµεντε αχοντεχε, θυε αλ λλεγαρ α λα
µαψοριδαδ ο αλ τερµιναρ εστυδιοσ προφεσιοναλεσ θυε συβϖενα λα ϖχτιµα, δεϕαρ〈ν δε
δεπενδερ εχον⌠µιχαµεντε δελ βενεφαχτορ, παδρε ο µαδρε).224.

341

Χοµπαρτιµοσ λα ϕυρισπρυδενχια δε λοσ τριβυναλεσ χολοµβιανοσ πυεσ εν εστοσ χασοσ
ελ ϕυεζ πρεσυµε θυε τοδα περσονα χορποραλµεντε λεσιοναδα ο λασ περσονασ θυε
δεπενδαν εχον⌠µιχαµεντε δελ διφυντο συφρεν υν δα〉ο, χονσιστε εν λα φαλτα δε
ινγρεσο δε, πορ λο µενοσ, ελ σαλαριο µνιµο. Νο σε εξιγε αλ δεµανδαντε λα πρυεβα
δε λοσ ινγρεσοσ, χον ινδεπενδενχια δε θυε φυερα ο νο δεσεµπλεαδο αλ µοµεντο δε
οχυρριρ ελ δα〉ο, πυεσ σιεµπρε τενδρ〈 λα ποσιβιλιδαδ δε προδυχιρ εχον⌠µιχαµεντε λο
θυε λασ νορµασ εσταβλεχεν χοµο σαλαριο µνιµο.225

342

Ταλ χοµο λο ηα αρµαδο λα ϕυρισπρυδενχια χολοµβιανα υν τεµα εσ λα αυσενχια δε
πρυεβα δελ περϕυιχιο ψ οτρα χοσα εσ λα φαλτα δε λοσ ελεµεντοσ παρα ηαχερ συ τασαχι⌠ν.
Εν ελ πριµερο δε λοσ χασοσ σε διχτα υνα δεχισι⌠ν δεσεστιµατορια, εν ταντο θυε εν ελ
σεγυνδο υνα χονδενα ιν γενερε, λα χυαλ σε ρεσυελϖε εν υν ινχιδεντε δε λιθυιδαχι⌠ν
δε περϕυιχιοσ. Ινχλυσο εν λοσ χασοσ εν λοσ θυε σεα διφχιλ ο ιµποσιβλε δετερµιναρ λα
χυαντα δελ δα〉ο, πυεδε απλιχαρσε ελ εστ〈νδαρ µνιµο δελ δα〉ο, εστο εσ, ελ ϕυεζ
πυεδε δεδυχιρ λα φορµα µνιµα δε συ ινδεµνιζαχι⌠ν.

343

Εσ ποσιβλε θυε ελ πετιτυµ δε λα δεµανδα σε ρεδαχτε γενριχαµεντε, πορ εϕεµπλο,
σολιχιτανδο θυε σε ινδεµνιχεν λοσ περϕυιχιοσ δεριϖαδοσ δελ ηεχηο δα〉ινο, λο χυαλ

344

224 Χονσεϕο δε Εσταδο, Σαλα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, Σεχχι⌠ν Τερχερα, σεντενχια δε 31δε αγοστο δε 1990,
Εξπ. 5891 ΧΠ, Αχτορεσ: Γαβριελ Ορτιζ ψ οτροσ

225 Ηεναο, Ελ ∆α〉ο, π〈γ. 40
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περµιτε αλ ϕυεζ δεχρεταρ λα ινδεµνιζαχι⌠ν δε αθυελλοσ θυε σε ενχυεντραν προβαδοσ,
α πεσαρ δε θυε εσπεχχαµεντε νο ηαψαν σιδο σολιχιταδοσ εν λα δεµανδα, σιν ϖιολαρ
ασ ελ δερεχηο δε δεφενσα ψ σιν φαλλαρ υλτραπετιτα.
345

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα ρεχηαζαδο εν υν ιµπορταντε νµερο δε χασοσ
λασ πρετενσιονεσ δε ινδεµνιζαχι⌠ν πορ δα〉ο µατεριαλ πορ νο ηαβερ σιδο προβαδασ
λασ εστιµαχιονεσ πεχυνιαριασ εν χυαντο α γαστοσ ρεαλιζαδοσ ο χυαλθυιερ τιπο δε
περϕυιχιο µατεριαλ. Ασ πορ εϕεµπλο, εν ελ χασο Αντονια Ζυλαψ Πρεζ, χοντρα λασ
χοµπα〉ασ ΧΑ∆ΑΦΕ ψ ΕΛΕΧΕΝΤΡΟ, εν ελ χυαλ σε δεµανδαν δα〉οσ µατεριαλεσ ψ
µοραλεσ πορ λα µυερτε δε υν νι〉ο χαυσαδο πορ υν αχχιδεντε χον τενδιδο ελχτριχο,
λα Σαλα ρεχηαζ⌠ λα ινδεµνιζαχι⌠ν πορ δα〉ο µατεριαλ δεβιδο α θυε σ⌠λο σε πρεσενταρον
υνοσ δοχυµεντοσ πριϖαδοσ θυε δεβιερον σερ ρατιχαδοσ α τραϖσ δε λα πρυεβα
τεστιµονιαλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 06/12/07 Ν≡01994)

346

Εν εστε σεντιδο, ρειτεραµοσ νυεστρο χοµενταριο αντεριορ εν χυαντο α λα διφερενχια
εντρε λα αυσενχια δε πρυεβα δελ περϕυιχιο ψ λα φαλτα δε λοσ ελεµεντοσ παρα ηαχερ συ
τασαχι⌠ν. Ελ δεµανδαντε εστ〈 οβλιγαδο α προβαρ λοσ δα〉οσ; λα εστιµαχι⌠ν δε λοσ
µισµοσ εσ υνα χυεστι⌠ν προχεσαλ θυε πυεδε σερ ρεσυελτα α τραϖσ δε λοσ διϖερσοσ
µεχανισµοσ χον λοσ θυε χυεντα ελ ϕυεζ. Ινχλυσο εν λοσ χασοσ εν λοσ θυε σεα διφχιλ
ο ιµποσιβλε δετερµιναρ λα χυαντα δελ δα〉ο, πυεδε απλιχαρσε ελ εστ〈νδαρ µνιµο δελ
δα〉ο, εστο εσ, ελ ϕυεζ πυεδε δεδυχιρ λα φορµα µνιµα δε συ ινδεµνιζαχι⌠ν.

347

Σιµιλαρεσ χοµενταριοσ νοσ µερεχεν λα δεχισι⌠ν δελ χασο Ηιλδα ϑοσε!να Φαρφ〈ν
χοντρα λα Ρεπβλιχα δε ςενεζυελα:

348

Λα ϖιυδα Φαρφ〈ν δεµανδ⌠ λα ινδεµνιζαχι⌠ν πορ δα〉οσ µατεριαλεσ ψ µοραλεσ. Εν ελ χασο δε
λοσ δα〉οσ µατεριαλεσ σε σολιχιτ⌠ ελ λυχρο χεσαντε παρα λοσ ηιϕοσ δε λα ϖιχτιµα δε 13 ψ 12 α〉οσ
ρεσπεχτιϖαµεντε, τοµανδο χοµο ρεφερενχια λασ πενσιονεσ αλιµεντιχιασ θυε δεϕαραν δε περχιβιρ
δυραντε ελ τιεµπο δε ϖιδα τιλ θυε αν λε θυεδαβα α συ παδρε ψ ηαστα λα µαψορα δε εδαδ δε
διχηοσ µενορεσ, χαλχυλαδασ εν λα χαντιδαδ δε δοσ µιλ βολϖαρεσ (Βσ. 2.000) µενσυαλεσ, εστιµαν
θυε ελ πριµερο δε λοσ ηιϕοσ δεϕ⌠ δε περχιβιρ πορ εστε χονχεπτο, λα χαντιδαδ δε χιεντο σεισ µιλ
βολϖαρεσ (Βσ. 106.000); ψ ελ σεγυνδο λα χαντιδαδ δε χιεντο τρειντα ψ οχηο µιλ βολϖαρεσ (Βσ.
138.000).

349

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα νεγ⌠ ελ ρεχονοχιµιεντο δελ λυχρο χεσαντε σε〉αλανδο
θυε εν χασο δε φαλλεχιµιεντο λα οβλιγαχι⌠ν δε µανυτενχι⌠ν χορρεσπονδε αλ χ⌠νψυγε
σοβρεϖιϖιεντε (ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/11/04 Ν≡ 02132). Εστα αρµαχι⌠ν σε αλεϕα δελ πρινχιπιο δε
ρεπαραχι⌠ν τοταλ θυε ινσπιρα α νυεστρο σιστεµα δε ρεσπονσαβιλιδαδ. Ταλ χοµο φυε
σε〉αλαδο αντεριορµεντε, λα ϕυρισπρυδενχια χολοµβιανα ηα λλεγαδο ινχλυσο α λα
136

Εσπινοζα/Ριϖασ

[Αρτχυλο 9. Χοµπετενχια]

απλιχαχι⌠ν αυτοµ〈τιχα δε λα ινδεµνιζαχι⌠ν πορ λυχρο χεσαντε, εν ελ εϖεντο δε
λεσι⌠ν ο φαλλεχιµιεντο δε υνα περσονα, εν εστοσ χασοσ ελ ϕυεζ πρεσυµε θυε τοδα
περσονα χορποραλµεντε λεσιοναδα ο λασ περσονασ θυε δεπενδαν εχον⌠µιχαµεντε
δελ διφυντο συφρεν υν δα〉ο, θυε σε ηα εστιµαδο εν, πορ λο µενοσ, ελ ινγρεσο δελ
σαλαριο µνιµο.226
Εν εστε σεντιδο, ελ Χονσεϕο δε Εσταδο ηα αρµαδο θυε, χυανδο νο εσ ποσιβλε
δετερµιναρ χον χλαριδαδ χυ〈λ ερα ελ ϖαλορ δε λοσ ινγρεσοσ θυε ελ αφεχταδο περχιβα
µενσυαλµεντε, περο σε ρεχονοχε θυε ρεαλιζαβα υνα αχτιϖιδαδ προδυχτιϖα, α εφεχτοσ δε
εσταβλεχερ ελ µοντο παρα λα ινδεµνιζαχι⌠ν, σε τενδρ〈 εν χυεντα ελ ϖαλορ δελ σαλαριο
µνιµο, πυεσ σε τιενε εσταβλεχιδο θυε εν χυαλθυιερ αχτιϖιδαδ εστε εσ ελ µοντο θυε
δεβε περχιβιρσε παρα γαραντιζαρ λασ χονδιχιονεσ µνιµασ δε συβσιστενχια.227

350

Αδιχιοναλµεντε, εσ ποσιβλε θυε σεα νεχεσαριο αχτυαλιζαρ ελ σαλαριο µνιµο λεγαλ
µενσυαλ ϖιγεντε α λα φεχηα δελ ηεχηο δα〉οσο χυανδο ελ ρεσυλταδο σεα ινφεριορ αλ
µοντο δελ σαλαριο µνιµο ϖιγεντε α λα φεχηα εν θυε σε ηαχε λα αχτυαλιζαχι⌠ν.228

351

Λα ϕυρισπρυδενχια χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα ϖενεζολανα νο ηα δεσαρρολλαδο
χριτεριοσ χλαροσ παρα λα δετερµιναχι⌠ν δε λοσ δα〉οσ χορρεσπονδιεντεσ α λυχρο
χεσαντε. Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα συελε ρεσολϖερ λασ πρετενσιονεσ πορ
ρεσπονσαβιλιδαδ πατριµονιαλ δελ Εσταδο οτοργανδο ινδεµνιζαχιονεσ πορ δα〉ο
µοραλ, νεγανδο λοσ δα〉οσ µατεριαλεσ. Εν ελ χασο δε δα〉ο εµεργεντε, ελ αργυµεντο
εξπυεστο πορ λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εσ λα φαλτα δε πρυεβα, ταλ χοµο οχυρρι⌠
εν λα δεχισι⌠ν θυε ρεσολϖι⌠ λα πρετενσι⌠ν πορ ρεσπονσαβιλιδαδ πατριµονιαλ δελ
Εσταδο δελ Σρ. ℑνγελ Ναϖασ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 02/04/08 Ν≡ 00409 ΕΞΠ: 2000−0727), ελ χυαλ εστυϖο
πριϖαδο δε λιβερταδ πορ µ〈σ δε δοσ α〉οσ εν απλιχαχι⌠ν δε λα Λεψ δε ςαγοσ ψ
Μαλεαντεσ, σιν θυε µεδιαρα προχεδιµιεντο αλγυνο, ψ σιν χονστανχια εν ελ εξπεδιεντε
δε λα χαυσα δε συ δετενχι⌠ν.

352

Λα εϖαλυαχι⌠ν ο λα µεδιχι⌠ν δελ δα〉ο εµεργεντε νο συπονε µαψορεσ προβλεµασ, ελ
µοντο δε λα ινδεµνιζαχι⌠ν χορρεσπονδερ〈 αλ ϖαλορ δε ρεποσιχι⌠ν δελ βιεν ο δελ
ιντερσ δεστρυιδο ο αϖεριαδο; αλγο θυε σαλι⌠ δελ πατριµονιο δελ αφεχταδο πορ ελ
ηεχηο ιλχιτο ψ δεβε ρετορναρ α λ, βιεν εν εσπεχιε ο βιεν εν συ εθυιϖαλεντε παρα θυε
λασ χοσασ ϖυελϖαν α σερ χοµο εραν αντεσ δε προδυχιρσε ελ δα〉ο.

353

226 Ηεναο, Ελ ∆α〉ο, π〈γ. 40
227 Χονσεϕο δε Εσταδο, Σαλα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, Σεχχι⌠ν Τερχερα, σεντενχια δε 4 δε διχιεµβρε δε 2006,
ΧΠ Μαυριχιο Φαϕαρδο Γ⌠µεζ, Ραδιχαχι⌠ν 13168
228 Χονσεϕο δε Εσταδο, Σαλα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, Σεχχι⌠ν Τερχερα, σεντενχια δε 4 δε διχιεµβρε
δε 2006, ΧΠ Μαυριχιο Φαϕαρδο Γ⌠µεζ, Ραδιχαχι⌠ν 13168
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Εν ελ χασο δελ χιυδαδανο ℑνγελ Ναϖασ, προβαρ λα πρδιδα δε λοσ ενσερεσ δεσπυσ δε
τρειντα α〉οσ δε οχυρριδο ελ ηεχηο δα〉οσο πρεσεντα γραϖεσ δι!χυλταδεσ. Εν εστε τιπο
δε χασοσ εσ ιµπορταντε διφερενχιαρ εντρε λα πρυεβα δελ δα〉ο ψ λα χυαντι!χαχι⌠ν δελ
µισµο. Ρεχονοχε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ελ δα〉ο συφριδο ψ λα
ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο εν λα προδυχχι⌠ν δελ δα〉ο, λα εστιµαχι⌠ν δελ δα〉ο
εµεργεντε ποδρα ηαβερσε ρεαλιζαδο υνα εστιµαχι⌠ν δε λοσ πρεχιοσ ρεφερενχιαλεσ δε
λνεα βλανχα ψ οτρο τπιχοσ ενσερεσ δε υνα ηογαρ προµεδιο εν λα δχαδα δε λοσ α〉ο
70 εν νυεστρο πασ, προφεσιοναλεσ εξπερτοσ χοµο εσ ελ χασο δε λοσ περιτοσ πυεδεν
ρεαλιζαρ εστε τιπο δε χ〈λχυλοσ, σιν εµβαργο λα Σαλα δεσεστιµ⌠ χοµπλεταµεντε δα〉οσ
µατεριαλεσ πορ χονχεπτο δε δα〉ο εµεργεντε.
Εν ελ χασο δελ λυχρο χεσαντε τρατ〈νδοσε δε υνα γανανχια φρυστραδα νο εσ σιεµπρε φ〈χιλ
δετερµιναρ χον χερτεζα χυ〈λ ερα ελ προϖεχηο θυε λα ϖχτιµα ποδρ〈 εσπεραρ οβτενερ ψ
νο οβτυϖο εν ραζ⌠ν δελ µισµο ηεχηο δα〉ινο. Περο εν εστε λτιµο χασο χιερτασ ρεγλασ
σον αδµιτιδασ, ταντο πορ λα ϕυρισπρυδενχια χοµο πορ λα δοχτρινα α σαβερ:229

355

α) Σι βιεν ελ δα〉ο πορ λυχρο χεσαντε ιµπλιχα λα πρδιδα δε υνα υτιλιδαδ θυε νο εσ
αχτυαλ, ελ θυε πυεδα αχρεδιταρσε θυε ελλα ηαβρα τενιδο εξιστενχια, εσ συ!χιεντε,
εν χυαντο ηαχε α συ χερτεζα

356

β) Τενιενδο εν χυεντα λασ χιρχυνστανχιασ ψ λασ απτιτυδεσ δελ περϕυδιχαδο, εσ χοµο
δεβε ϖαλοραρ ελ ϕυεζ σι υνα δετερµιναδα ϖενταϕα σε ηαβρα ο νο ρεαλιζαδο α συ φαϖορ

357

Αλ ρεσπεχτο σ⌠λο δεβεν χονσιδεραρσε λασ υτιλιδαδεσ ρεαλµεντε προβαβλεσ ψ νο λασ
ποσιβλεσ. Σι σε τρατα δε υν αχχιδεντε χορποραλ, πορ εϕεµπλο, ελ λυχρο χεσαντε σε
δετερµιναρ〈 χον βασε εν λο θυε γαναβα ο ποδρ〈 γαναρ λα ϖχτιµα, ατενδιδασ συ
εδαδ, χονδιχιονεσ φσιχασ ψ µοραλεσ, χοµπετενχια, ετχ., περο νο δε λο θυε πυεδε
γαναρ πορ υνα σιτυαχι⌠ν εξτραορδιναρια ο ινεσπεραδα, χοµο πορ εϕεµπλο, λα λοτερα.230

358

Εσ ασ χοµο παρα λα ϕυρισπρυδενχια ψ δοχτρινα χολοµβιανα τοδα περσονα θυε
ρεαλιζαβα υνα αχτιϖιδαδ προδυχτιϖα ε ινχλυσο υνα περσονα δεσεµπλεαδα περο θυε
ποτενχιαλµεντε ποδρα ρεαλιζαρ υνα αχτιϖιδαδ χον ρεµυνεραχι⌠ν ψ θυε εν ϖιρτυδ δε
υν ηεχηο δα〉οσο νο πυεδε χοντινυαρ ρεαλιζανδο λα µισµα αχτιϖιδαδ εν φορµα
περµανεντε ο δυραντε υν τιεµπο δεβε σερ ινδεµνιζαδο χον πορ λο µενοσ ελ σαλαριο
µνιµο.231
229 Τριβυναλ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο δελ Χαυχα 13−07−2010, Εξπεδιεντε: 2006−00654−00, πονεντε ∆ρα.
Ηιλδα Χαλϖαχηε Ροϕασ
230 Τριβυναλ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο δελ Χαυχα 13−07−2010, Εξπεδιεντε: 2006−00654−00, πονεντε ∆ρα.
Ηιλδα Χαλϖαχηε Ροϕασ
231 Ηεναο, Ελ ∆α〉ο, π〈γ. 40
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6. Λυχρο χεσαντε εν χασο δε φαλλεχιµιεντο
Εν ρειτεραδα ϕυρισπρυδενχια δελ Χονσεϕο δε Εσταδο δε Χολοµβια, ψ σιν θυε σε πυεδα
α!ρµαρ θυε πρεσυµε λα εξιστενχια µισµα δελ δα〉ο, σε αποψα εν πρεσυνχιονεσ θυε
αλιγεραν δε µανερα ιµπορταντε λα χαργα δε συ πρυεβα.232 Εσ λο θυε οχυρρε εν λα
ρειτεραδα ϕυρισπρυδενχια σοβρε λα απλιχαχι⌠ν αυτοµ〈τιχα δε λα ινδεµνιζαχι⌠ν πορ
λυχρο χεσαντε, εν ελ εϖεντο δε λεσι⌠ν ο φαλλεχιµιεντο δε υνα περσονα. Εν εστοσ χασοσ
ελ ϕυεζ πρεσυµε θυε τοδα περσονα χορποραλµεντε λεσιοναδα ο λα περσονα ο περσονασ
θυε δεπενδαν εχον⌠µιχαµεντε δελ διφυντο συφρεν υν δα〉ο, χονσιστεντε εν λα φαλτα
δε ινγρεσο δελ σαλαριο µνιµο.233

359

Χυανδο µυερε υνα περσονα, συσ δευδοσ τιενεν δερεχηο α ρεχιβιρ ινδεµνιζαχι⌠ν
πορ ελ δινερο θυε δεϕα δε απορταρλεσ ελ φαλλεχιδο.234 Εσ ασ χοµο, ελ δετριµεντο
πατριµονιαλ πορ λα µυερτε δε συ εσποσο ψ παδρε ηαβιδα χυεντα δε θυε δε λ
δεπενδαν εχον⌠µιχαµεντε δεβε σερ ινδεµνιζαδο.235 Λα ϕυρισπρυδενχια
χολοµβιανα τιενε εσταβλεχιδο θυε λα χολαβοραχι⌠ν εχον⌠µιχα εντρε φαµιλιαρεσ σε
πρεσυµε εν ϖιρτυδ δελ χονχεπτο δε οβλιγαχι⌠ν αλιµενταρια δελ Χ⌠διγο Χιϖιλ.236

360

Εν δεχισι⌠ν δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα θυε ρεσολϖι⌠ λα δεµανδα θυε
πορ ρεσπονσαβιλιδαδ πατριµονιαλ δελ Εσταδο ιντερπυσιερον ℑνγελ Εστεβαν Μιλλ〈ν
Αγυιλερα ψ Ορλανδο Μιλλ〈ν Ροδργυεζ, χαυσαηαβιεντεσ δελ δε χυϕυσ Φρανχισχο ϑοσ
Μιλλ〈ν Ροδργυεζ. Λα Σαλα δεχλαρ⌠ λα ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο πορ λα µυερτε
δε Φρανχισχο ϑοσ Μιλλ〈ν Ροδργυεζ α µανοσ δε φυνχιοναριοσ δε λα ΠΤϑ (ηοψ
ΧΙΧΠΧ) χον εϖιδεντεσ σιγνοσ δε τορτυρα, µιεντρασ σε ενχοντραβα δετενιδο πορ
υνα ινϖεστιγαχι⌠ν πεναλ, εν λα ∆ελεγαχι⌠ν δε λα χιυδαδ δε Χυµαν〈, περο νιεγα
ελ λυχρο χεσαντε θυε σολιχιταβαν λοσ δεµανδαντεσ, εν ραζ⌠ν δε θυε, λα σολιχιτυδ
εφεχτυαδα πορ λοσ αχχιοναντεσ δεσϖιρτα λα χονχεπχι⌠ν µισµα δελ λυχρο χεσαντε,
εσταβλεχιδο εν ελ αρτχυλο 1.273 δελ Χ⌠διγο Χιϖιλ, ελ χυαλ χονσαγρα θυε λοσ δα〉οσ
ψ περϕυιχιοσ σε δεβεν γενεραλµεντε αλ αχρεεδορ πορ λα υτιλιδαδ δε λα θυε σε λε ηαψα
πριϖαδο ψ, εν ελ ασυντο θυε νοσ οχυπα, νο πυεδε χονσιδεραρσε αλ παδρε ψ ηερµανο
δελ φαλλεχιδο χοµο αχρεεδορεσ ο βενε!χιαριοσ δε υν ηιποττιχο ινγρεσο θυε
συπυεσταµεντε ηυβιεσε γενεραδο ελ χιυδαδανο Φρανχισχο ϑοσ Μιλλ〈ν Ροδργυεζ
232 Ηεναο, Ελ ∆α〉ο, π〈γ. 40
233 Χονσεϕο δε Εσταδο, Σαλα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο σεχχι⌠ν Τερχερα, σεντενχια δε 12 δε διχιεµβρε
δε 1996, Εξπ.10805
234 Ηεναο, Ελ ∆α〉ο, π〈γ. 210
235 Χονσεϕο δε Εσταδο, Σαλα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο σεχχι⌠ν Τερχερα, σεντενχια δε 10 δε οχτυβρε δε
1996, Εξπεδιεντε 10287
236 Ηεναο, Ελ ∆α〉ο, π〈γ. 211
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εν ελ τρανσχυρσο δελ τιεµπο πορ ελλοσ εσταβλεχιδο εν συ πετιτοριο, χον οχασι⌠ν δε
λα αχτιϖιδαδ λαβοραλ θυε δεσαρρολλαβα αλ µοµεντο δε συ µυερτε. Α ϕυιχιο δε λα
Σαλα σε τρατα δε υνα χοµπενσαχι⌠ν ινδιρεχτα, αδεµ〈σ δε ινχιερτα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 06/10/2010
ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0576)
361

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα σε αλεϕα δε λασ µ〈σ µοδερνασ τενδενχιασ εν µατερια
δε ρεσπονσαβιλιδαδ πυεσ ελ λυχρο χεσαντε εσ υν χονχεπτο θυε ταµβιν σε απλιχα εν ελ
χασο δε φαλλεχιµιεντο δε λα ϖχτιµα ψ νο σ⌠λο χυανδο εστε συφρε υνα ινχαπαχιδαδ ο εσ
πριϖαδο δε λα αχτιϖιδαδ λυχρατιϖα πορ υν δετερµιναδο τιεµπο. Λα ϕυρισπρυδενχια
χολοµβιανα σε µυεϖε εντρε λα νεχεσιδαδ δε προβαρ θυε ελ δεσαπαρεχιδο προπορχιοναβα
χον συσ ινγρεσοσ εχον⌠µιχοσ αψυδα α αλγυνα περσονα θυε αηορα σε ϖε αφεχταδα ψ λα
πρεσυνχι⌠ν δε λα χολαβοραχι⌠ν εχον⌠µιχα εντρε φαµιλιαρεσ εν ϖιρτυδ δελ χονχεπτο δε
οβλιγαχι⌠ν αλιµενταρια πρεϖιστα εν ελ Χ⌠διγο Χιϖιλ.

362

Ελ ηερµανο ψ παδρε δε Φρανχισχο ϑοσ Μιλλ〈ν Ροδργυεζ δεβαν σερ ινδεµνιζαδοσ
πορ λυχρο χεσαντε εν ϖιρτυδ δε λοσ απορτεσ θυε δεϕαρον δε περχιβιρ δε λα ϖχτιµα. Ελ
φυνδαµεντο δε εστα ινδεµνιζαχι⌠ν εστ〈 εν λα οβλιγαχι⌠ν αλιµενταρια εντρε
φαµιλιαρεσ πρεϖιστα εν ελ αρτχυλο 284 δελ Χ⌠διγο Χιϖιλ.
7. Λυχρο χεσαντε εν χασο δε ινχαπαχιδαδ

363

Χυανδο λα περσονα εσ λεσιοναδα, ελ λυχρο χεσαντε χονσιστιρ〈 εν ελ δινερο θυε ηαβρα
ρεχιβιδο λα περσονα δε νο ηαβερ οχυρριδο ελ δα〉ο ψ χυψα πρδιδα ο µενγυα σε
οριγινα εν συ ινχαπαχιδαδ λαβοραλ.237 Λα ινδεµνιζαχι⌠ν χορρεσπονδιεντε δεπενδερ〈
δε λα χλασε δε ινχαπαχιδαδ λαβοραλ θυε σε ηαψα προδυχιδο.

364

Ελ λυχρο χεσαντε χονσιστε εν εστοσ χασοσ εν ελ ρεσυλταδο ο εφεχτο δε λα πρδιδα δε
χαπαχιδαδ ο δε ποσιβιλιδαδ λαβοραλ, ψ σε ινδεµνιζα χον υνα συµα δε ρεεµπλαζο δε
αθυελλα θυε νο φυε ο νο σερ〈 προδυχιδα.238

365

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ρεσολϖι⌠ λα δεµανδα πορ ρεσπονσαβιλιδαδ
πατριµονιαλ δελ Εσταδο εν ϖιρτυδ δε λοσ δα〉οσ συφριδοσ πορ ελ χιυδαδανο Χαρλοσ
Ραφαελ Θυεϖεδο Ηερρερα, θυιεν φυε λεσιοναδο πορ υν Πολιχα δε Χαραχασ χον αρµα
δε φυεγο µιεντρασ σε ενχοντραβα δετενιδο εν ελ 〈ρεα δε Πολιχα δε λα Αλχαλδα δε
Χαραχασ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 03/11/10 ΕΞΠ.Ν≡ 2006−0905)

366

Ελ χιυδαδανο Χαρλοσ Ραφαελ Θυεϖεδο Ηερρερα νεχεσιτ⌠ παρα συ ρεχυπεραχι⌠ν δε υνα
ιντερϖενχι⌠ν θυιρργιχα δενοµιναδα Χρανιεχτοµα ∆ερεχηα, λα χυαλ αµεριτ⌠
237 Ηεναο, Ελ ∆α〉ο, π〈γ. 212
238 Ηεναο, Ελ ∆α〉ο, π〈γ. 213
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ασιστενχια µδιχα χον υν τιεµπο δε χυραχι⌠ν δε χυαρεντα ψ χινχο (45) δασ, ψ λα
πριϖαχι⌠ν δε οχυπαχιονεσ πορ σεσεντα (60) δασ, χονχλυψενδο θυε ελ εσταδο γενεραλ
δελ παχιεντε εσ δε χονδιχιονεσ γενεραλεσ ρεγυλαρεσ ψ δε χαρ〈χτερ γραϖε.
Ιγυαλµεντε, σε δεϕ⌠ χονστανχια θυε παρα ελ µοµεντο δε λα εµισι⌠ν δελ αλυδιδο
ινφορµε, ελ αχχιοναντε εσταβα ρεχιβιενδο τραταµιεντο προφεσιοναλ εν ελ Ηοσπιταλ
Πσιθυι〈τριχο δε Σεβυχ〈ν πορ πρεσενταρ τραστορνο µενταλ ψ δελ χοµπορταµιεντο
δεβιδο α δισφυνχι⌠ν χερεβραλ, πορ λο χυαλ εν ελ εστυδιο ρεαλιζαδο σε συγιερε
εϖαλυαχι⌠ν πορ Πσιθυιατρα ψ Νευρολογα Φορενσε.
Βασαδοσ εν λοσ ινφορµεσ µδιχοσ θυε χονσταν εν ελ εξπεδιεντε δελ χασο λα Σαλα
Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα α!ρµ⌠ θυε εξιστε λα αφεχχι⌠ν α υν βιεν ο α υν δερεχηο
τυτελαδο πορ ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο, χοµο λο εσ λα ιντεγριδαδ φσιχα δελ χιυδαδανο
Χαρλοσ Ραφαελ Θυεϖεδο Ηερρερα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 03/11/10 ΕΞΠ.Ν≡ 2006−0905).

367

Ελ δεµανδαντε ρεχλαµαβα υνα ινδεµνιζαχι⌠ν πορ λα πρδιδα δε συσ χαπαχιδαδεσ
µοτορασ ψ λασ χονσεχυενχιασ θυε ελλο συπονε παρα δεσαρρολλαρ συ ϖιδα α φυτυρο.
Αδεµ〈σ σε µενχιονα θυε ελ λεσιοναδο ρεθυιερε δε χυιδαδο µδιχο νευρολ⌠γιχο ψ
δε ασιστενχια περµανεντε.

368

Σιν εµβαργο, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα σ⌠λο ρεχονοχι⌠ δα〉οσ µοραλεσ α λα
ϖχτιµα οτοργ〈νδολε υνα πενσι⌠ν ϖιταλιχια δε 40 υνιδαδεσ τριβυταριασ. Σε νεγ⌠ λα
ινδεµνιζαχι⌠ν πορ δα〉οσ µατεριαλεσ.

369

Εσ χλαρο, θυε σι σε ηα εσταβλεχιδο λα εξιστενχια δελ δα〉ο, ταλ χοµο α!ρµ⌠ λα Σαλα
Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εν ελ χασο δελ χιυδαδανο Χαρλοσ Ραφαελ Θυεϖεδο Ηερρερα,
συ χυαντι!χαχι⌠ν εσ υν προβλεµα διφερεντε. Εν εστε χασο παρα ελ λυχρο χεσαντε
ποδα υτιλιζαρσε ελ εστ〈νδαρ µνιµο δε δα〉ο ψα µενχιοναδο δελ σαλαριο µνιµο,
αυν εν ελ χασο δε θυε σε ενχοντραρα δεσεµπλεαδο, χονσιδερανδο λα εστιµαχι⌠ν
προµεδιο δε λα ϖιδα προδυχτιϖα δε υνα περσονα.

370

Εν ελ δερεχηο χοµπαραδο, ελ Χονσεϕο δε Εσταδο χολοµβιανο ρεσολϖι⌠ ελ χασο δε
υνα µενορ θυε συφρι⌠ λεσιονεσ χερεβραλεσ πορ υν δισπαρο, α ραζ δε λο χυαλ φυε
σοµετιδα α ϖαριασ ιντερϖενχιονεσ θυιρργιχασ, περο σιν ποδερ ρεχυπεραρ πορ
χοµπλετο συσ φαχυλταδεσ φσιχασ ψ µενταλεσ. Ελ Χονσεϕο δε Εσταδο ορδεν⌠ σοχορρερ
α λα µενορ µιεντρασ ϖιϖα ψ ασ λο ρεθυιερα ο νεχεσιτε, πρεστ〈νδολε ο συµινιστρ〈νδολε
εν φορµα χοντινυα ψ περµανεντε λοσ τραταµιεντοσ µδιχοσ, τεραπυτιχοσ,
θυιρργιχοσ, πσιχολ⌠γιχοσ ψ/ο πσιθυι〈τριχοσ θυε αµεριτεν συ αλιϖιο ψ ρεχυπεραχι⌠ν,
α τραϖσ δε ινστιτυχιονεσ πβλιχασ ο πριϖαδασ ενχαργαδασ δε λα πρεσταχι⌠ν δε λοσ
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σερϖιχιοσ δε σαλυδ.239 Αγρεγα λα σεντενχια θυε νο πυεδε πρεδιχαρσε θυε σε ινχυρρε
εν υν φαλλο εξτραπετιτα πυεστο θυε εν ελ λιβελο δε λα δεµανδα σε σολιχιτ⌠ ελ παγο δε
λοσ περϕυιχιοσ θυε ρεσυλταρεν προβαδοσ δυραντε ελ προχεσο, χονχεπτο εν ελ θυε
θυεδαν χοµπρενδιδασ λασ γραϖεσ σεχυελασ θυε παδεχε ελ µενορ χοµο χονσεχυενχια
δελ δισπαρο ρεχιβιδο.240
372

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα πυδο ηαχερ λα εστιµαχι⌠ν πορ λυχρο χεσαντε χον λοσ
εστ〈νδαρεσ µνιµοσ δε ινδεµνιζαχι⌠ν. Χον ελ οτοργαµιεντο δε υνα πενσι⌠ν
ϖιταλιχια λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ρεχονοχε λα εξιστενχια δε υνα χονδιχι⌠ν
θυε ρεθυιερε δε χυιδαδοσ εσπεχιαλεσ πορ τιεµπο ινδε!νιδο.
8. Λασ χονδιχιονεσ δε εξιστενχια

373

Ηα σιδο λα παυτα ϕυρισπρυδενχιαλ δε Χονσεϕο δε Εσταδο χολοµβιανο θυε δεσδε ελ
α〉ο 2007 ψ ψα εν ϖαριασ οπορτυνιδαδεσ ηα σε〉αλαδο θυε λασ δενοµιναχιονεσ δε
περϕυιχιο !σιολ⌠γιχο, ηοψ εντενδιδο χοµο δα〉ο α λα ϖιδα δε ρελαχι⌠ν, σε ενχυεντραν
ινµερσασ δεντρο δε υνα χατεγορα θυε αβαρχα υνα ρεπαραχι⌠ν µ〈σ αµπλια θυε σε ηα
δενοµιναδο περϕυιχιο δε αλτεραχι⌠ν α λασ χονδιχιονεσ δε εξιστενχια.241

374

Εν εφεχτο, λα µ〈ξιµα Χορποραχι⌠ν δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο χολοµβιανα
αδοπτ⌠ λα δενοµιναχι⌠ν δε αλτεραχι⌠ν α λασ χονδιχιονεσ δε εξιστενχια, παρα
ινδεµνιζαρ νο σ⌠λο λοσ δα〉οσ οχασιοναδοσ α λα ιντεγριδαδ φσιχα ψ/ο πσθυιχα, σινο
χυαλθυιερ ϖυλνεραχι⌠ν δε βιενεσ, πρερρογατιϖασ, δερεχηοσ ο ιντερεσεσ διφερεντεσ α
λοσ σε〉αλαδοσ, ο λο θυε εσ λο µισµο, αθυελλασ πρερρογατιϖασ θυε σοβρεπασαν λα
εσφερα δε λο χορποραλ δελ συϕετο αφεχταδο, ταλεσ χοµο λα ηονρα, ελ βυεν νοµβρε, ελ
δα〉ο αλ προψεχτο δε ϖιδα, εντρε οτρασ.242

375

Ασ, ελ Χονσεϕο δε Εσταδο ηα εντενδιδο ελ δα〉ο α λα ϖιδα δε ρελαχι⌠ν, χοµο αθυελ
θυε ρεβασα λα παρτε ινδιϖιδυαλ ο ντιµα δε λα περσονα ψ αδεµ〈σ λε αφεχτα ελ 〈ρεα
σοχιαλ, εσ δεχιρ συ ρελαχι⌠ν χον ελ µυνδο εξτεριορ; πορ ελλο σε χαλι!χα εν ραζ⌠ν αλ
πλανο αφεχταδο: λα ϖιδα δε ρελαχι⌠ν.243
239 Χονσεϕο δε Εσταδο, Σαλα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο σεχχι⌠ν Τερχερα, σεντενχια δε 9 δε οχτυβρε δε
1997, Εξπεδιεντε 13118
240 Χονσεϕο δε Εσταδο, Σαλα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο σεχχι⌠ν Τερχερα, σεντενχια δε 9 δε οχτυβρε δε
1997, Εξπεδιεντε 13118
241 Χονσεϕο δε Εσταδο, Σαλα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο σεχχι⌠ν Τερχερα, σεντενχια δε 31 δε αγοστο δε
2006, Εξπεδιεντε 15.439
242 Χονσεϕο δε Εσταδο, Σαλα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο σεχχι⌠ν Τερχερα, σεντενχια δε 31 δε αγοστο δε
2006, Εξπεδιεντε 15.439
243 Χονσεϕο δε Εσταδο, Σαλα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο σεχχι⌠ν Τερχερα, σεντενχια δε 19 δε ϕυλιο δε
2000
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Παρα θυε σε εστρυχτυρε εν φορµα αυτ⌠νοµα ελ περϕυιχιο δε αλτεραχι⌠ν δε λασ
χονδιχιονεσ δε εξιστενχια, σε ρεθυεριρ〈 δε υνα χοννοταχι⌠ν χαλιχαδα εν λα ϖιδα δελ
συϕετο, θυε εν ϖερδαδ µοδιθυε εν µοδο συπερλατιϖο συσ χονδιχιονεσ ηαβιτυαλεσ,
εν ασπεχτοσ σιγνιχατιϖοσ δε λα νορµαλιδαδ θυε ελ ινδιϖιδυο λλεϖαβα ψ θυε
εϖιδενχιεν εφεχτιϖαµεντε υν τραστροχαµιεντο δε λοσ ρολεσ χοτιδιανοσ, α εφεχτοσ δε
θυε λα αλτεραχι⌠ν σεα εντιτατιϖα δε υν περϕυιχιο αυτ⌠νοµο, πυεσ νο χυαλθυιερ
µοδι!χαχι⌠ν ο ινχοµοδιδαδ σιν σολυχι⌠ν δε χοντινυιδαδ ποδρα λλεγαρ α χον!γυραρ
εστε περϕυιχιο, σε ρεθυιερε θυε ελ µισµοσ τενγα σιγνι!χαδο, σεντιδο ψ αφεχταχι⌠ν εν
λα ϖιδα δε θυιεν λο παδεχε.244 Σον δα〉οσ θυε σε εντιενδεν πορ φυερα δελ δα〉ο
µοραλ ψ µατεριαλ.

376

Ελ ρεχονοχιµιεντο δε ινδεµνιζαχι⌠ν πορ χονχεπτο δελ δα〉ο πορ αλτεραχι⌠ν γραϖε
δε λασ χονδιχιονεσ δε εξιστενχια εσ υν ρυβρο δελ δα〉ο ινµατεριαλ θυε νο σε προδυχε
πορ χυαλθυιερ ϖαριαχι⌠ν µενορ, νατυραλ ο νορµαλ δε λασ χονδιχιονεσ δε εξιστενχια,
σινο θυε, πορ ελ χοντραριο, σολαµεντε σε ϖεριχα χυανδο σε πρεσεντα υνα αλτεραχι⌠ν
ανορµαλ ψ, πορ συπυεστο, νεγατιϖα δε ταλεσ χονδιχιονεσ.245

377

Λα εξιστενχια δε εστε περϕυιχιο χοµο λα δε λοσ δεµ〈σ, πυεδε δεµοστραρσε α τραϖσ
δε χυαλθυιερ µεδιο προβατοριο ε ινχλυσο, πυεδε δαρσε πορ αχρεδιταδο εν
χονσιδεραχι⌠ν α λασ χιρχυνστανχιασ παρτιχυλαρεσ δελ χασο, ρελαχιοναδασ χον λα
νατυραλεζα δε λα λεσι⌠ν φσιχα συφριδα πορ λα ϖχτιµα, λασ σεχυελασ θυε λε ηαψα δεϕαδο
ψ λα αλτεραχι⌠ν δε λασ χονδιχιονεσ εν θυε σε δεσαρρολλαβα συ ϖιδα φαµιλιαρ ψ
λαβοραλ.246

378

Εν ελ χιταδο χασο δε ℑνγελ Ναϖασ, πριϖαδο δε λιβερταδ εν φορµα ιρρεγυλαρ πορ µ〈σ
δε δοσ α〉οσ, εξιστι⌠ εστα µοδιχαχι⌠ν γραϖε εν λα αλτεραχι⌠ν δε λασ χονδιχιονεσ δε
ϖιδα πυεσ λασ χονσεχυενχιασ δελ ηεχηο δα〉οσο σε εξτενδιερον α συ ιµαγεν ψ
ρεχονοχιµιεντο φρεντε α λα σοχιεδαδ α λα ποσιβιλιδαδ δε ινχορποραρσε αλ µυνδο
λαβοραλ ψ δε συ ρεινσερχι⌠ν. Εστα ιδεα σε ασοµα συτιλµεντε εν λα σεντενχια δε λα Σαλα
Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα θυε λε ρεχονοχε λα ινδεµνιζαχι⌠ν πατριµονιαλ αλ σε〉αλαρ
θυε, παρα λα φεχηα δε συ δετενχι⌠ν 19 δε ϕυλιο δε 1965 τενα 29 α〉οσ δε εδαδ, εν
ϖιρτυδ δε λο χυαλ ποδα ρεαλιζαρ χυαλθυιερ αχτιϖιδαδ λαβοραλ προπια δε υν ηοµβρε

379

244 Χονσεϕο δε Εσταδο, Σαλα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο σεχχι⌠ν Τερχερα, σεντενχια δε 19 δε ϕυλιο δε
2000
245 Χονσεϕο δε Εσταδο, Σαλα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο σεχχι⌠ν Τερχερα, σεντενχια δε 31 δε αγοστο δε
δοσ µιλ σεισ 2006, Εξπεδιεντε 15.439
246 Χονσεϕο δε Εσταδο, Σαλα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο σεχχι⌠ν Τερχερα, σεντενχια δε 31 δε αγοστο δε
δοσ µιλ σεισ 2006, Εξπεδιεντε 15.439; Χονσεϕο δε Εσταδο, Σεντενχια δελ 4 δε ϕυνιο δε 2008, Εξπεδιεντε
15.657. Μαγιστραδα Πονεντε ∆οχτορα Μψριαµ Γυερρερο δε Εσχοβαρ; Σεντενχια δελ 15 δε αγοστο δε 2007,
Εξπεδιεντε ΑΓ 2003−385
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ϕοϖεν ψ χαπαζ, λα χυαλ φυε ιντερρυµπιδα πορ λα ινδεβιδα ρεχλυσι⌠ν αντεσ µενχιοναδα,
εν οτρασ παλαβρασ λα µεδιδα χορρεχχιοναλ α λα θυε φυε σοµετιδο τρυνχ⌠ συ προψεχτο
δε ϖιδα, εντενδιδο στε χοµο ελ πλαν δε ρεαλιζαχι⌠ν περσοναλ θυε τοδο συϕετο τιενε
παρα χονδυχιρ συ ϖιδα ψ αλχανζαρ ελ δεστινο θυε σε προπονε.247
380

Εν ελ χασο ℑνγελ Ναϖα λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα χονδεν⌠ αλ Μινιστεριο δελ
Ποδερ Ποπυλαρ παρα Ρελαχιονεσ Ιντεριορεσ ψ ϑυστιχια, αλ παγο δε υνα πυβλιχαχι⌠ν α
ττυλο δε ινδεµνιζαχι⌠ν πορ δα〉ο µοραλ, δε υν δεσαγραϖιο πβλιχο εν υνα π〈γινα
ινδετερµιναδα θυε σε διϖυλγαρα πορ υνα σολα ϖεζ, εν λοσ διαριοσ ∨λτιµασ Νοτιχιασ
ψ Πανοραµα, χυψο τεξτο ιγυαλµεντε σε διφυνδιερον, πορ ιντερµεδιο δελ ρεφεριδο
Μινιστεριο, εν ελ ηοραριο εστελαρ δε λοσ ινφορµατιϖοσ δε Ραδιο Ναχιοναλ δε
ςενεζυελα (ΡΝς), Τελεϖισορα ςενεζολανα Σοχιαλ (ΤΕςΕΣ) ψ ςενεζολανα δε
Τελεϖισι⌠ν, Χ.Α. (ςΤς), πορ τρεσ (3). Αδιχιοναλµεντε σε ορδεν⌠ λα δεστρυχχι⌠ν δε
τοδο εξπεδιεντε αδµινιστρατιϖο χυρσαντε εν λοσ αρχηιϖοσ δελ Μινιστεριο δελ Ποδερ
Ποπυλαρ παρα Ρελαχιονεσ Ιντεριορεσ ψ ϑυστιχια ψ χυαλεσθυιερα δε συσ ∆επενδενχιασ,
σαλϖο ελ Λιβρο δε Ρεχλυσοσ θυε χυστοδια ελ Αρχηιϖο Γενεραλ δε λα Ναχι⌠ν, πορ
τραταρσε δε υν δοχυµεντο ηιστ⌠ριχο ψ λα ινσερχι⌠ν δε υνα νοτα µαργιναλ εν ελ φολιο
199 δελ Λιβρο δε Ρεγιστρο δε Ρεχλυσοσ εν λα Χολονια δε Τραβαϕο δε Ελ ∆οραδο,
∆επαρταµεντο δε Αρχηιϖο, θυε γυαρδα ψ χυστοδια ελ Αρχηιϖο Γενεραλ δε λα Ναχι⌠ν,
σε〉αλανδο ελ δεσαγραϖιο πβλιχο ορδεναδο πορ λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εν
ϖιρτυδ δε συ ινδεβιδα δετενχι⌠ν δυραντε δοσ α〉οσ εν λασ Χολονιασ Μ⌠ϖιλεσ δελ
∆οραδο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 01/04/2008 Ν≡00409)

381

Πορ ελ χοντραριο, νο σε αχορδ⌠ νινγν τιπο δε ινδεµνιζαχι⌠ν πορ δα〉ο µατεριαλ πορ
φαλτα δε πρυεβασ. Εστα σεντενχια φυε οβϕετο δε υν ρεχυρσο δε ρεϖισι⌠ν αντε λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ, λα χυαλ σε〉αλα αχερταδαµεντε λα νεχεσιδαδ δε διστινγυιρ εντρε λα
πρυεβα δελ δα〉ο ψ συ χυαντι!χαχι⌠ν: ∆εχλαραδα λα εξιστενχια δελ δα〉ο ψ λα
ρεσπονσαβιλιδαδ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, λα χυαντι!χαχι⌠ν δελ µισµο, χορρεσπονδε
εν πρινχιπιο α λα παρτε αγραϖιαδα θυιεν τιενε λα χαργα προβατορια δε λοσ δα〉οσ
αλεγαδοσ −εν χυαντο α συ εξιστενχια ψ εξτενσι⌠ν (χυαντι!χαχι⌠ν)−, χον λα σαλϖεδαδ
θυε εν χασο δε νο σερ προβαδο ελ µοντο περο σι λα εξιστενχια δελ δα〉ο, ελ χοντενιδο
δε λοσ αρτχυλοσ 26, 30, 140 ψ 259 δε λα Χονστιτυχι⌠ν δε λα Ρεπβλιχα Βολιϖαριανα
δε ςενεζυελα, οβλιγα αλ ϕυεζ α δετερµιναρ λα εντιδαδ ρεαλ δελ δα〉ο δελ θυε σ⌠λο λε
χονστα συ εξιστενχια ψ, α !ϕαρ εν χονσεχυενχια, λα ρεπαραχι⌠ν ο ινδεµνιζαχι⌠ν δελ
µισµο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/10/2008 ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕ Ν≡ 08−0550)
247 ΣΠΑ−ΤΣϑ 04−03−10 Εξπ. Ν≡ 2000−0727
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Αδιχιοναλµεντε, σε〉αλ⌠ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ θυε, µεδιαντε λα σιµπλε υτιλιζαχι⌠ν
δε υνα µ〈ξιµα δε εξπεριενχια, σε πυεδε χονχλυιρ θυε υνα πριϖαχι⌠ν ιλεγτιµα δε
λιβερταδ περσοναλ ιµπυεστα αρβιτραρια ε ιλεγαλµεντε προδυχε υνα λεσι⌠ν ιντεγραλ εν
ελ πατριµονιο −µατεριαλ ψ µοραλ− δε χυαλθυιερ περσονα, λο χυαλ ηα σιδο ρεχονοχιδο
ρεχιεντεµεντε πορ ελ λεγισλαδορ ναχιοναλ εν µατερια πεναλ, αλ ρεγυλαρ εν λοσ αρτχυλοσ
275 αλ 279 δελ Χ⌠διγο Οργ〈νιχο Προχεσαλ Πεναλ, θυε ελ ϕυεζ χοµπετεντε ( )
!ϕαρ〈 συ ιµπορτε χοµπυτανδο υν δα δε πενα ο µεδιδα δε σεγυριδαδ πορ υν δα δε
σαλαριο βασε δε ϕυεζ δε πριµερα ινστανχια ( ). Λα ινδεµνιζαχι⌠ν !ϕαδα
αντεριορµεντε νο ιµπεδιρ〈 α θυιεν πρετενδα υνα ινδεµνιζαχι⌠ν συπεριορ, λα
δεµανδε αντε λοσ τριβυναλεσ χοµπετεντεσ πορ λα ϖα θυε χορρεσπονδα ( ).

382

Εν ποστεριορ σεντενχια, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δεχλαρ⌠ προχεδεντε λα
ινδεµνιζαχι⌠ν πορ λοσ δα〉οσ πατριµονιαλεσ ρεχλαµαδοσ πορ ελ αχτορ ψ ορδεν⌠ α λα
Ρεπβλιχα Βολιϖαριανα δε ςενεζυελα πορ ⌠ργανο Μινιστεριο δελ Ποδερ Ποπυλαρ παρα
Ρελαχιονεσ Ιντεριορεσ ψ ϑυστιχια παγαρ αλ χιυδαδανο ℑνγελ Ναϖα υνα ινδεµνιζαχι⌠ν
ιντεγραλ νιχα δε δοσχιεντοσ µιλ βολϖαρεσ), ασ χοµο υνα πενσι⌠ν ϖιταλιχια µενσυαλ
εθυιϖαλεντε α τρειντα υνιδαδεσ τριβυταριασ (30 Υ.Τ.). Χυµπλιενδο ασ χον ελ πρινχιπιο
δε ρεπαραχι⌠ν τοταλ ο ιντεγραλ εν µατερια δε ρεσπονσαβιλιδαδ πατριµονιαλ δελ Εσταδο

383

(ΣΠΑ−ΤΣϑ 04−03−2010−Ν≡00206)

9. Εϖαλυαβιλιδαδ εχον⌠µιχα δελ δα〉ο
Σεγν λα ϕυρισπρυδενχια δελ Τριβυναλ Συπρεµο εσπα〉ολ, ελ δα〉ο ηα δε σερ εϖαλυαβλε
εχον⌠µιχαµεντε, εστο εσ, δετερµιναβλε εν τρµινοσ µονεταριοσ. Χυανδο ελ δα〉ο
σε προδυχε σοβρε βιενεσ ο δερεχηοσ πατριµονιαλεσ, ελ ιµπορτε δελ δα〉ο ϖιενε
δετερµιναδο πορ ελ ϖαλορ θυε διχηο βιεν ο δερεχηο τενγα εν ελ µερχαδο. Εν ελ χασο
δε λοσ δα〉οσ µοραλεσ, συ εϖαλυαχι⌠ν εχον⌠µιχα εσ νορµαλµεντε χονϖενχιοναλ:
εξιστεν δα〉οσ νο πατριµονιαλεσ εν λοσ θυε ελ συφριµιεντο θυε γενεραν πυεδε σερ
αλιϖιαδο ο ελιµιναδο µεδιαντε υνα ινδεµνιζαχι⌠ν οτροσ, εν χαµβιο, σον ινϖαλυαβλεσ
εν τρµινοσ εστριχτοσ, ελλο σιν εµβαργο, νο ιµπιδε θυε δεβαν σερ ινδεµνιζαδοσ,
πορ µ〈σ θυε συ εστιµαχι⌠ν ηαψα δε εφεχτυαρσε χον αρρεγλο α χριτεριοσ σιεµπρε
οπιναβλεσ (Σεντενχιασ δε 27−11−93, 19−11−94, 2−12−95, 20−7−96, 5−6−97 ψ 20−1−
98).248

384

Εν ελ χασο ϖενεζολανο λοσ τριβυναλεσ χοντενχιοσοσ αδµινιστρατιϖοσ ηαν ρεχονοχιδο
λα ποσιβιλιδαδ δε ινδεµνιζαρ πορ ελ δα〉ο µοραλ οχασιοναδο πορ ελ Εσταδο. Ασ εν
σεντενχια δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια χασο

385

248 Σανταµαρα, Πρινχιπιοσ δε ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 485
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Ηυγο Βετανχουρτ, λα Σαλα σε〉αλ⌠ θυε, σιενδο λα εσφερα αφεχτιϖα ο εσπιριτυαλ δε υν
ινδιϖιδυο υν δερεχηο ϕυρδιχαµεντε προτεγιδο πορ ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο δεβε
εστα Σαλα δεχλαραρ θυε ελ δα〉ο µοραλ δε λοσ παρτιχυλαρεσ προδυχτο δε λα αχτιϖιδαδ
δε λα Αδµινιστραχι⌠ν ενχυεντρα προτεχχι⌠ν εν λοσ µισµοσ πρεσυπυεστοσ εν θυε ηα
σιδο ενυνχιαδα λα ρεσπονσαβιλιδαδ εξτρα−χοντραχτυαλ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν εν λα
πρεσεντε δεχισι⌠ν. (ΣΠΑ−ΤΣϑ 09−10−01 Ν≡02130)
386

Λα Σαλα δε Χασαχι⌠ν Χιϖιλ ηα εσταβλεχιδο αλγυνοσ χριτεριοσ θυε δεβεν σερ εϖαλυαδοσ
εν ελ χασο δε υνα αχχι⌠ν πορ δα〉ο µοραλ: α) λα εντιδαδ (ιµπορτανχια) δελ δα〉ο,
ταντο φσιχο χοµο πσθυιχο (λα λλαµαδα εσχαλα δε λοσ συφριµιεντοσ µοραλεσ); β) ελ
γραδο δε χυλπαβιλιδαδ δελ αχχιοναδο ο συ παρτιχιπαχι⌠ν εν ελ αχχιδεντε ο αχτο ιλχιτο
θυε χαυσ⌠ ελ δα〉ο (σεγν σεα ρεσπονσαβιλιδαδ οβϕετιϖα ο συβϕετιϖα); χ) λα χονδυχτα
δε λα ϖχτιµα; δ) γραδο δε εδυχαχι⌠ν ψ χυλτυρα δελ ρεχλαµαντε; ε) ποσιχι⌠ν σοχιαλ ψ
εχον⌠µιχα δελ ρεχλαµαντε, φ) χαπαχιδαδ εχον⌠µιχα δε λα παρτε αχχιοναδα; γ) λασ
ποσιβλεσ ατενυαντεσ α φαϖορ δελ ρεσπονσαβλε; η) ελ τιπο δε ρετριβυχι⌠ν σατισφαχτορια
θυε νεχεσιταρα λα ϖχτιµα παρα οχυπαρ υνα σιτυαχι⌠ν σιµιλαρ α λα αντεριορ αλ
αχχιδεντε ο ενφερµεδαδ; ψ, πορ λτιµο, ι) ρεφερενχιασ πεχυνιαριασ εστιµαδασ πορ ελ
ϑυεζ παρα τασαρ λα ινδεµνιζαχι⌠ν θυε χονσιδερα εθυιτατιϖα ψ ϕυστα παρα ελ χασο
χονχρετο (ΣΧΧ−ΧΣϑ 26/11/1987)
10. Ινδεµνιζαχι⌠ν πλενα

387

Λα ρεπαραχι⌠ν δελ δα〉ο δεβε δεϕαρ ινδεµνε α λα περσονα, εστο εσ, χοµο σι ελ δα〉ο
νο ηυβιερε οχυρριδο, ο αλ µενοσ, εν λα σιτυαχι⌠ν µ〈σ πρ⌠ξιµα α λα θυε εξιστα αντεσ
δε συ συχεσο.

388

Λα λεγισλαχι⌠ν εσπα〉ολα νο ηα εσταβλεχιδο, δε µοδο εξπρεσο, χυ〈λ ηα δε σερ ελ
αλχανχε δε λα ινδεµνιζαχι⌠ν, σιν εµβαργο ηα σιδο πρεδοµιναντε λα ιδεα δε
ρεπαραχι⌠ν ιντεγραλ. Εστε πρινχιπιο δε ρεπαραχι⌠ν ιντεγραλ συπονε, νο σ⌠λο λα
ινδεµνιζαχι⌠ν δελ δα〉ο εµεργεντε, σινο ταµβιν δελ λυχρο χεσαντε, εστο εσ, δε λασ
γανανχιασ ο βενε!χιοσ θυε νο σε περχιβιερον χοµο χονσεχυενχια δε λα πριϖαχι⌠ν
προδυχιδα πορ ελ εϖεντο δα〉οσο, σιεµπρε θυε νο χονστιτυψαν µερασ ασπιραχιονεσ
ιδεαλεσ ο εξπρεσιονεσ δε δεσεοσ ινφυνδαδοσ (ΣΤΣ 22/11/85 Ψ 05/12/97)

389

Λα φορµα δε χαλχυλαρ λα ινδεµνιζαχι⌠ν δεπενδε εν γραν µεδιδα δε λοσ χριτεριοσ
εσταβλεχιδοσ πορ λοσ τριβυναλεσ, λοσ χυαλεσ οφρεχεν, εντρε ελλοσ, δισπαριδαδεσ
ιµπορταντεσ. Πορ εϕεµπλο, εν ελ χασο Ηυγο Βετανχουρτ, εν ελ χυαλ σε δεµανδαβα λα
δεχλαρατορια δε ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο πορ λα πρδιδα παρχιαλ δε υνο δε συσ
µιεµβροσ συπεριορεσ αλ εξπλοταρλε υν σοβρε βοµβα εν λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια,
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ελ ϑυεζ σε〉αλ⌠ θυε παρα λα δετερµιναχι⌠ν δελ µοντο α παγαρ πορ δα〉οσ µατεριαλεσ
δεβεραν τοµαρσε εν χονσιδεραχι⌠ν λοσ σιγυιεντεσ ελεµεντοσ: ελ δα〉ο εµεργεντε ψ
ελ λυχρο χεσαντε σον λοσ περϕυιχιοσ δε τιπο πατριµονιαλ, θυε πυεδεν χονσιστιρ, βιεν
εν λα πρδιδα εξπεριµενταδα εν ελ πατριµονιο δελ αχρεεδορ, εσ δεχιρ, εν λοσ γαστοσ
µδιχοσ ο δε οτρα νατυραλεζα εν θυε στε πυδο ηαβερ ινχυρριδο πορ λασ λεσιονεσ
φσιχασ ο πσιχολ⌠γιχασ θυε λε οχασιον⌠ ελ δα〉ο (δα〉ο εµεργεντε), ο εν λα υτιλιδαδ
θυε σε λε ηυβιερε πριϖαδο πορ ελ ινχυµπλιµιεντο δε λα οβλιγαχι⌠ν (λυχρο χεσαντε)
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 09−10−01/Ν≡02130)

11. Χονχεπτοσ ινδεµνιζαβλεσ
Λα δετερµιναχι⌠ν δε λοσ χονχεπτοσ ινδεµνιζαβλεσ ρεσυλτα ιµπρεσχινδιβλε παρα
διφερενχιαρ ελ ϕυστιπρεχιο εξπροπιατοριο ψ λα ινδεµνιζαχι⌠ν πορ χαυσα δε
ρεσπονσαβιλιδαδ.249 Εν εστε σεντιδο, λα δοχτρινα εσπα〉ολα προπονε χοµο χονχεπτοσ
ινδεµνιζαβλεσ λοσ δα〉οσ διριγιδοσ α βιενεσ, δερεχηοσ −ινχλυσο λοσ µοραλεσ ψ
περσοναλεσ−, ασ χοµο λοσ ιντερεσεσ πατριµονιαλεσ λεγτιµοσ.250

390

Πορ οτρα παρτε, εσ νεχεσαριο δετερµιναρ σι λα γαραντα ινδεµνιζατορια πυεδε
εξτενδερσε α λασ εξπεχτατιϖασ δε δερεχηο ταλ χοµο λο συγιρι⌠ ελ Τριβυναλ
Χονστιτυχιοναλ εσπα〉ολ εν συσ σεντενχιασ 108/1986, 99/1987 ψ 178/1989, εν λασ
θυε σε ρε!ρι⌠ α λα εξιστενχια δε υνα µερα εξπεχτατιϖα δε δερεχηο συσχεπτιβλε δε
αλγν τιπο δε χοµπενσαχι⌠ν. Ποσιβιλιδαδ θυε φυε !ναλµεντε ρεχηαζαδα εν λα
σεντενχια δελ 28 δε φεβρερο δε 1992 δελ Τριβυναλ Συπρεµο εσπα〉ολ.251

391

Ταµποχο ελ Τριβυναλ δε ϑυστιχια δε λα Χοµυνιδαδ Ευροπεα ηα χονσιδεραδο λασ
µερασ εξπεχτατιϖασ δεντρο δε λοσ ελεµεντοσ συσχεπτιβλεσ δε ινδεµνιζαχι⌠ν εν συ
δοχτρινα σοβρε λα ρεσπονσαβιλιδαδ δε λασ αδµινιστραχιονεσ ευροπεασ πορ ϖυλνεραχι⌠ν
δελ πρινχιπιο δε χον!ανζα λεγτιµα (ΤϑΧΕ 17/12/92)

392

Εν ελ χασο ϖενεζολανο σε υτιλιζα παρα λα δετερµιναχι⌠ν δελ δα〉ο πατριµονιαλ λοσ
χονχεπτοσ δε λυχρο χεσαντε ψ δα〉ο εµεργεντε, εντενδιενδο πορ ελ πριµερο λα
πρδιδα εξπεριµενταδα εν ελ πατριµονιο δελ αχρεεδορ ψ πορ λυχρο χεσαντε, λα
υτιλιδαδ δε λα θυε σε λε ηυβιερα πριϖαδο, εστο εσ, αθυελλο θυε δεϕ⌠ δε περχιβιρ. Παρα
λοσ δα〉οσ µοραλεσ σε υτιλιζα χοµο φυνδαµεντο ελ αρτχυλο 1196 δελ Χ⌠διγο Χιϖιλ.
Χον βασε εν εστοσ χριτεριοσ σε ρεαλιζαν λασ εστιµαχιονεσ ρεσπεχτιϖασ. Χυανδο σε
τρατα δελ δα〉ο µοραλ νο σε απλιχα λα χορρεχχι⌠ν µονεταρια.

393

249 Γαρριδο, Τραταδο δε ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 265
250 Αλονσο, Λα Ρεσπονσαβιλιδαδ Πατριµονιαλ δελ Εσταδο Λεγισλαδορ, π〈γ. 129
251 Χοχηειρο, Ρεσπονσαβιλιδαδ Πατριµονιαλ δελ Εσταδο πορ λα ∆εχλαραχι⌠ν δε Ινχονστιτυχιοναλιδαδ δε λασ Λεψεσ,
π〈γ. 298
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12. Λα ρελαχι⌠ν δε χαυσαλιδαδ
394

Παρα θυε ελ Εσταδο εστ οβλιγαδο α ινδεµνιζαρ σε ρεθυιερε θυε συ αχτιϖιδαδ ηαψα
σιδο λα χαυσα δελ δα〉ο; λα λεσι⌠ν δεβε σερ χονσεχυενχια δελ φυνχιοναµιεντο νορµαλ
ο ανορµαλ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν.

395

Λα δοχτρινα ϖενεζολανα σε ρε!ερε αλγυνασ τεορασ παρα δετερµιναρ χυ〈λ εσ λα χαυσα
δετερµιναντε α λοσ εφεχτοσ δε δεχλαραρ λα ρεσπονσαβιλιδαδ δελ αγεντε:252
α) Τεορα δε λα χαυσα πρ⌠ξιµα ινµεδιατα ο δελ ηεχηο µ〈σ πρ⌠ξιµο αλ µισµο;
β) Τεορα δε λα φυερζα δεσενχαδεναντε, σε χεντρα εν λα φυερζα θυε προδυϕο ελ δα〉ο;
χ) Τεορα δε λα χαυσαλιδαδ αδεχυαδα, εξπρεσα θυε εντρε ελ ηεχηο χονσιδεραδο
χοµο χαυσα ψ ελ ρεσυλταδο θυε προδυϕο δεβε ηαβερ χιερτα αδεχυαχι⌠ν. Χυανδο
ηαψ ϖαριασ χονχαυσασ, ελ ηεχηο δεσενχαδεναντε εσ αθυελ χαπαζ δε προδυχιρ υν
ρεσυλταδο αδεχυαδο α συ γραϖεδαδ, α συ ιντενσιδαδ, εσ δεχιρ, εντρε ελ ηεχηο
δετερµιναδο χοµο χαυσα ψ ελ ρεσυλταδο προδυχιδο, εξιστε υνα προπορχιοναλιδαδ
νορµαλ. Λασ χρτιχασ α εστα τεορα σε χεντραν εν θυε ινδυχε α χονφυνδιρ λα χυλπα
χον λα ρελαχι⌠ν δε χαυσαλιδαδ;
δ) Τεορα δε λα εθυιϖαλενχια δε χονδιχιονεσ, ελ ϕυεζ δεβερ〈 εν πριµερ τρµινο
δετερµιναρ χυ〈λεσ σον λασ χιρχυνστανχιασ σιν λασ χυαλεσ νο σε ηαβρα προδυχιδο
ελ ηεχηο, α οβϕετο δε δετερµιναρ λοσ ηεχηοσ χαυσαλεσ.

396

Λα τεορα θυε χυεντα χον µαψορ αχεπταχι⌠ν εσ λα δε λα εθυιϖαλενχια δε χονδιχιονεσ,
περο εν τοδο χασο, ελ ασυντο θυεδα σοµετιδο α λα πρυδενχια δελ ϕυεζ, θυιεν εν
δε!νιτιϖα εϖαλυαρ〈 λα παρτιχιπαχι⌠ν δε λοσ διστιντοσ χοαυτορεσ εν ελ ηεχηο ψ σι ελ
ηεχηο χασυαλ ατριβυιδο α αλγυνο δε ελλοσ εσ µυψ ρεµοτο, λο δεσχαρταρ〈.

397

Λα σεντενχια δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εν ελ χασο Ηυγο Βετανχουρτ, σε〉αλ⌠
εν χυαντο α λα ρελαχι⌠ν δε χαυσαλιδαδ θυε, σε ρεθυιερε προβαρ λα εξιστενχια δελ
ηεχηο, ελ δα〉ο ο περϕυιχιο συφριδο πορ ελ αχτορ ψ λα ρελαχι⌠ν δε χαυσαλιδαδ εντρε
αµβοσ, εσ δεχιρ, θυε ελ δα〉ο ιλεγτιµο εσ χονσεχυενχια διρεχτα δε λα αχτιϖιδαδ
χυλπαβλε δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, λο χυαλ εστ〈 χοµπρενδιδο εν λα εξπρεσι⌠ν
φυνχιοναµιεντο ανορµαλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 09−10−01/Ν≡02130)

398

Εν υνα πριµερα φασε δε λα ϕυρισπρυδενχια εσπα〉ολα σε υτιλιζ⌠ λα ρεστριχτιϖα τεορα δε
λα χαυσαλιδαδ εξχλυσιϖα, χονφορµε α ελλα παρα θυε ελ Εσταδο σεα ρεσπονσαβλε, λοσ
δα〉οσ δεβεν σερ οχασιοναδοσ πορ λα εξχλυσιϖα ιντερϖενχι⌠ν δελ µισµο, δε µανερα
252 Ζαµβρανο, Οβλιγαχιονεσ, π〈γ. 89−90
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θυε λα χονχυρρενχια δε υνα χαυσα εξτρα〉α α λα αχτιϖιδαδ, χυαλθυιερα θυε ελλα σεα,
λιβεραβα αλ Εσταδο δε συ δεβερ ινδεµνιζατοριο.253
Εστα τεσισ, ρεσυλτα χλαραµεντε προτεχτορα δε λοσ ιντερεσεσ δελ Εσταδο, περο λο χιερτο
εσ θυε λα χονχυρρενχια δε χαυσασ παρεχε εξιγιρ νατυραλµεντε υνα χοπαρτιχιπαχι⌠ν
δε τοδοσ συσ αυτορεσ εν λα ρεπαραχι⌠ν δελ δα〉ο, σιν θυε λα πλυραλιδαδ δε λασ µισµασ
περµιτα εξιµιρ πορ χοµπλετο δε εστα οβλιγαχι⌠ν α νινγυνο δε ελλοσ.254

399

Εν φασεσ ποστεριορεσ λα ϕυρισπρυδενχια εσπα〉ολα πασ⌠ α εµπλεαρ λα δενοµιναδα
τεορα δε λασ εθυιϖαλενχιασ δε λασ χονδιχιονεσ. ∆αδο θυε εν χυαλθυιερ συπυεστο
χονχρετο δε δα〉ο χονχυρρε υνα πλυραλιδαδ δε χαυσασ, δε ταλ φορµα θυε ελ δα〉ο νο
ηαβρα λλεγαδο α προδυχιρσε δε φαλταρ υνα σολα, σε χονχλυψε θυε τοδασ ελλασ δεβεν
χονσιδεραρσε δε ιγυαλ ρελεϖανχια, πορ λο θυε λα οβλιγαχι⌠ν δε ινδεµνιζαρ πυεδε
ιµπονερσε αλ αυτορ δε χυαλθυιερα δε ελλασ ψ, πορ λο ταντο, ταµβιν α λα
Αδµινιστραχι⌠ν.255

400

Εστα σεγυνδα τεορα σε µυεϖε εν υνα λνεα δε χλαρα προτεχχι⌠ν αλ συϕετο δα〉αδο,
περο σε χριτιχα εν λα µεδιδα θυε νο διστινγυε λα δισπαρ ρελεϖανχια θυε τοδασ λασ
χαυσασ χονχυρρεντεσ πυδιερον τενερ εν ελ προχεσο δε προδυχχι⌠ν δελ δα〉ο, αδεµ〈σ
εσταβλεχε υνα συερτε δε σολιδαριδαδ εντρε τοδοσ λοσ χαυσαντεσ δελ δα〉ο, πορ λο θυε
ελ πριµερο αλ θυε σε δεµανδε λα οβλιγαχι⌠ν δε ινδεµνιζαρ πυεδε σερ χονδεναδο α
παγαρ, χον λα ποσιβιλιδαδ ποστεριορ δε σολιχιταρ λα ρεπετιχι⌠ν δε λο παγαδο.

401

Λα τερχερα λνεα, σε χονοχε χον ελ νοµβρε δε τεορα δε λα χαυσαλιδαδ αδεχυαδα, δε
αχυερδο χον ελλα, ελ ⌠ργανο ϕυρισδιχχιοναλ σελεχχιονα, εντρε τοδο ελ χονϕυντο δε
χιρχυνστανχιασ χαυσαντεσ δελ δα〉ο, αθυελλα θυε, σεγν λα εξπεριενχια χοµν, σεα
πορ σ σολα ιδ⌠νεα παρα προδυχιρ ελ δα〉ο ψ δεχισιϖα εν ελ χασο χονχρετο (εστο εσ, σιν
χυψα χονχυρρενχια νο σε ηυβιερα προδυχιδο). Ελλο περµιτε οβλιγαρ αλ Εσταδο α
ινδεµνιζαρ, χυανδο συ χονδυχτα αδθυιερε εστα ρελεϖανχια εσπεχιαλ εν ελ αβανιχο δε
χαυσασ προδυχτορασ δελ δα〉ο.256

402

Ελ Τριβυναλ Συπρεµο εσπα〉ολ, α!ρµ⌠ θυε λα ρελαχι⌠ν χαυσα α εφεχτο εντρε λα
αχτιϖιδαδ αδµινιστρατιϖα ψ ελ ρεσυλταδο δα〉οσο, εσ ελ ρεθυισιτο ιµπρεσχινδιβλε παρα
ποδερ δεχλαραρ προχεδεντε λα ρεσπονσαβιλιδαδ. Ψ αδεµ〈σ, θυε λοσ δα〉οσ σεαν
χονσεχυενχια δελ φυνχιοναµιεντο νορµαλ ο ανορµαλ δε λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ εν

403

253 Σανταµαρα, Πρινχιπιοσ δε ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 493
254 Σανταµαρα, Πρινχιπιοσ δε ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 493
255 Σανταµαρα, Πρινχιπιοσ δε ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 493
256 Σανταµαρα, Πρινχιπιοσ δε ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 494
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ρελαχι⌠ν διρεχτα, ινµεδιατα ψ εξχλυσιϖα δε χαυσα α εφεχτο σιν ιντερϖενχι⌠ν εξτρα〉α
θυε πυεδα ινυιρ αλτερανδο ελ νεξο χαυσαλ (ΣΤΣ 27−05−99)
404

Πορ λο θυε ρεσπεχτα α λα πρυεβα δε ρελαχι⌠ν δε χαυσαλιδαδ χορρεσπονδε, χοµο εσ
λ⌠γιχο, αλ θυε ρεχλαµα λα χορρεσπονδιεντε ινδεµνιζαχι⌠ν δε δα〉οσ. Νο οβσταντε,
υνα ϖεζ αχρεδιταδο ελ χορρεσπονδιεντε νεξο χαυσαλ, σι ελ Εσταδο οπυσιερα θυε σε ηα
ροτο διχηο νεξο, λα χαργα δε διχηα πρυεβα χορρεσπονδερα αλ Εσταδο, αλ ιγυαλ θυε λα
δε λα εξιστενχια δε φυερζα µαψορ. Ασ λο αρµ⌠ λα σεντενχια δελ Τριβυναλ Συπρεµο
εσπα〉ολ, δε 15 δε µαρζο δε 1999. Αγρεγα λα σεντενχια θυε εν χασο δε αλεγαρσε λα
χυλπα δε λα ϖχτιµα, λα χαργα δε λα πρυεβα χορρεσπονδερα ιγυαλµεντε αλ Εσταδο.257

405

Εν Αλεµανια, νο εσ προβλεµ〈τιχα λα χαυσαλιδαδ εν λοσ ελεµεντοσ χονστιτυτιϖοσ δε
λα ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο, εν χοµπαραχι⌠ν χον λοσ ρεσταντεσ ελεµεντοσ δελ
ηεχηο ιλχιτο. Εν ελ 〈µβιτο δελ αρτχυλο 839 δελ Χ⌠διγο Χιϖιλ (ΒΓΒ) λα χαυσαλιδαδ
νο σε ενχυεντρα ρεδυχιδα α λα λεσι⌠ν δε δετερµιναδοσ δερεχηοσ ο βιενεσ ϕυρδιχοσ,
α διφερενχια δε οτροσ συπυεστοσ δε ρεσπονσαβιλιδαδ, χοµο λα εσταβλεχιδα εν ελ
αρτχυλο 823 δελ Χ⌠διγο Χιϖιλ, λα χυαλ σ⌠λο προχεδε εν χασο δε αφεχταχι⌠ν δε λα
ϖιδα, ιντεγριδαδ φσιχα, προπιεδαδ, εντρε οτροσ βιενεσ ϕυρδιχοσ.258

406

Πορ λο δεµ〈σ, εσ απλιχαβλε ταµβιν εν ελ χασο δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο, λα
τεορα δε λα ρελαχι⌠ν χαυσαλ αδεχυαδα, σεγν λα χυαλ, λα ρεσπονσαβιλιδαδ δεπενδε δε
χυ〈λ ηυβιερα σιδο ελ χυρσο δε λοσ αχοντεχιµιεντοσ εν χασο δε υνα αχτυαχι⌠ν αϕυσταδα
α δερεχηο ψ θυ εφεχτοσ σε ηυβιεραν προδυχιδο εν ελ πατριµονιο δελ αφεχταδο. Ηαψ
υνα ρελαχι⌠ν χαυσαλ αδεχυαδα, χυανδο ελ ηεχηο ερα ιδ⌠νεο παρα προδυχιρ υν εφεχτο
εν γενεραλ, ψ νο σ⌠λο χον ελ χονχυρσο δε χιρχυνστανχιασ εσπεχιαλεσ, ιµπρεϖισιβλεσ ψ
θυε ηυβιεραν σιδο ιρρελεϖαντεσ εν υν τρανσχυρσο νορµαλ δε λοσ ηεχηοσ. Λα ρελαχι⌠ν
χαυσαλ αδεχυαδα πυεδε φαλταρ, χυανδο ελ αφεχταδο ο υν τερχερο ιντερϖιενεν εν ελ
τρανσχυρσο δε λοσ ηεχηοσ εν φορµα ινυσυαλ ε ιναδεχυαδα.259
13. Χυλπαβιλιδαδ

407

Ελ αρτχυλο 90 δε λα Χονστιτυχι⌠ν Χολοµβιανα ηαχε ρεφερενχια α λα ρεσπονσαβιλιδαδ
δελ Εσταδο πορ δα〉ο αντιϕυρδιχο. Αρµα λα δοχτρινα θυε, χον ελ αρτχυλο 90 δε λα
Χονστιτυχι⌠ν δε 1991, λα ρεσπονσαβιλιδαδ ψα νο σε δετιενε εν ελ χαυσαντε δελ δα〉ο
σινο εν λα ϖχτιµα. Σιν εµβαργο, αλγυνοσ αυτορεσ αρµαν θυε αντεσ δε λα
Χονστιτυχι⌠ν δε 1991 ψα εξισταν ινστιτυχιονεσ δε ρεσπονσαβιλιδαδ οβϕετιϖα.260
257 Χοχηειρο, Ρεσπονσαβιλιδαδ Πατριµονιαλ δελ Εσταδο πορ λα ∆εχλαραχι⌠ν δε Ινχονστιτυχιοναλιδαδ δε λασ Λεψεσ,
π〈γ. 347
258 Οσσενβηλ, Σταατσηαφτυνγσρεχητ, π〈γ. 70
259 Οσσενβηλ, Σταατσηαφτυνγσρεχητ, π〈γ. 71
260 Ταµαψο, Λα Ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο, π〈γ. 16
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∆ε αχυερδο χον λα ϕυρισπρυδενχια δελ Χονσεϕο δε Εσταδο δε Χολοµβια261 υν δα〉ο
σερ〈 αντιϕυρδιχο χυανδο λα ϖχτιµα δελ µισµο νο εστ οβλιγαδα πορ ιµπερατιϖο
εξπλχιτο δελ ορδεναµιεντο α σοπορταρ λα λεσι⌠ν δε υν ιντερσ πατριµονιαλ
γαραντιζαδο πορ λα νορµα ϕυρδιχα. Ασ, λα ρεσπονσαβιλιδαδ παρεχε τορναρσε
χοµπλεταµεντε οβϕετιϖα. Περο εστα χοµπλετα οβϕετιϖιζαχι⌠ν νο σε προδυχε εν ελ
σιστεµα δε ρεσπονσαβιλιδαδ χολοµβιανο χοµο ταµποχο οχυρρε εν ςενεζυελα.

408

Λα τεορα δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ εξτραχοντραχτυαλ δελ Εσταδο ηα εϖολυχιοναδο εν ελ
σεντιδο δε νο σερ λα χυλπα ελ φυνδαµεντο νιχο δελ σιστεµα ινδεµνιζατοριο, χοµο
λο ηα σοστενιδο ελ Χονσεϕο δε Εσταδο χολοµβιανο εν ϖαριασ σεντενχιασ, ιντερπρετανδο
ελ τεξτο δε λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1991. Λα χυλπα ϖιενε α σερ υνο δε λοσ χριτεριοσ
ϕυρδιχοσ δε ιµπυταχι⌠ν δε δα〉οσ α λα Αδµινιστραχι⌠ν.262

409

Εν δερεχηο δε ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο, σε δεβε προβαρ υν περϕυιχιο οχασιοναδο
πορ υνα χυλπα δετερµιναδα. Νο ποδρα ηαβλαρσε δε ρεσπονσαβιλιδαδ χυανδο οχυρρε
φυερζα µαψορ χοµο νιχα χαυσα δελ δα〉ο.263

410

Λα ποτενχιαχι⌠ν δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ πορ ριεσγο εσ ελ πρινχιπαλ αργυµεντο
δοχτριναριο παρα λα οβϕετιϖαχι⌠ν δε λα χυλπα. Εστε χριτεριο σε χονστρυψε σοβρε λα βασε
δε θυε θυιεν σε βενε!χια δε λα αχτιϖιδαδ λεσιϖα ηα δε συφραγαρ λοσ δα〉οσ θυε δε ελλα
σε δεριϖεν σοβρε τερχεροσ. Εστο ηα συπυεστο ελ δεσπλαζαµιεντο δε λα χυλπα συβϕετιϖα
(αχτιτυδ δελ αγεντε λεσιϖο) α υν σεγυνδο πλανο, παρα συστιτυιρλα πορ υνα χυλπα
οβϕετιϖα θυε τοµα εν χονσιδεραχι⌠ν πρεφερεντεµεντε λοσ ελεµεντοσ χιρχυνστανχιαλεσ
θυε ροδεαν αλ δα〉ο.264

411

Εσ ασ χοµο σιενδο λα ρεγλα γενεραλ λα οβϕετιϖαχι⌠ν πορ ριεσγο, εξιστεν εξχεπχιονεσ,
εστο εσ, συπυεστοσ εν λοσ θυε ριγε υνα εξιγενχια µ〈σ ριγυροσα δε λα χυλπα (πορ
εϕεµπλο λα πρεσταχι⌠ν δε σερϖιχιοσ προφεσιοναλεσ). Εσ ιµπορταντε ρετενερ δοσ
ελεµεντοσ: ελ φυνδαµεντο ϕυρδιχο δε λα οβϕετιϖαχι⌠ν (χιφραδο εν ελ πρινχιπιο δε
ρεσπονσαβιλιδαδ πορ ριεσγο, θυε σε χονχιβε χοµο υνα οβλιγαχι⌠ν δε ινδεµνιζαρ α
τερχεροσ πορ ελ δα〉ο δεριϖαδο δε αχτιϖιδαδεσ πελιγροσασ θυε βενε!χιαν αλ αγεντε),
ψ ελ χασυισµο ϕυρισπρυδενχιαλ θυε εϖολυχιονα χονσταντεµεντε, ψ δετερµινα εν χαδα
µοµεντο λα παυτα δε ιµπυταχι⌠ν δε ρεσπονσαβιλιδαδ φρεντε α χαδα αχτιϖιδαδ
δα〉οσα.265

412

261 Σ/ΧΕΧ/31−10−1991
262 Πεναγοσ, Ελ ∆α〉ο Αντιϕυρδιχο, π〈γ. 32
263 Πεναγοσ, Ελ ∆α〉ο Αντιϕυρδιχο, π〈γ. 32
264 Γαµερο, Ρεσπονσαβιλιδαδ Αδµινιστρατιϖα: Χον∀ιχτοσ δε ϑυρισδιχχι⌠ν, π〈γ. 59−60
265 Γαµερο, Ρεσπονσαβιλιδαδ Αδµινιστρατιϖα: Χον∀ιχτοσ δε ϑυρισδιχχι⌠ν, π〈γ. 60
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Ελ ργιµεν ϕυρδιχο δε ρεσπονσαβιλιδαδ εξτραχοντραχτυαλ ινχλυψε υν ργιµεν δε
ιµπυταχι⌠ν χυλποσα, θυε ρεσυλτα απλιχαβλε αλ περσοναλ ψ δεπενδιεντεσ δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν φρεντε α στα, χοµο χονσεχυενχια δε λοσ δα〉οσ γενεραδοσ α τερχεροσ
δε λοσ θυε ρεσπονδα πρεϖιαµεντε λα Αδµινιστραχι⌠ν, ο δε λοσ ινιγιδοσ α λοσ βιενεσ
ψ δερεχηοσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν σιν ρεπερχυσι⌠ν αλγυνα σοβρε τερχεροσ.266
14. Αχτιϖιδαδ πελιγροσα ο ριεσγοσα

414

Σι βιεν ρεχονοχεµοσ λα νεχεσιδαδ δε εστυδιαρ ελ ελεµεντο δε λα χυλπα χοµο
ιντεγραντε δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο, ελ µισµο δεβε σερ αχοµπα〉αδο δελ
χονχεπτο δε αχτιϖιδαδ πελιγροσα ο ριεσγοσα.

415

Υνα αχτιϖιδαδ σερ〈 πελιγροσα χαδα ϖεζ θυε, χον χοσασ ο σιν ελλασ, υνα περσονα µοραλ
ο ϕυρδιχα, χον συ αχτιϖιδαδ, γενερα µ〈σ πελιγρο δε δα〉ο δε λοσ θυε, πορ σ µισµα,
εστ〈 εν χαπαχιδαδ δε σοπορταρ υνα περσονα. Λα ρυπτυρα δε εσε εθυιλιβριο δε ριεσγοσ
εξιγε θυε ελ αγεντε δε λα µισµα ασυµα συσ χονσεχυενχιασ.267 Εστε χριτεριο θυε σε
εξτραε δε λα δοχτρινα χιϖιλ εσ περφεχταµεντε απλιχαβλε α λα ρεσπονσαβιλιδαδ δελ
Εσταδο.

416

Εσ ιµπορταντε αδϖερτιρ θυε, εν υν ιµπορταντε νµερο δε χασοσ, πεσε α θυε λα
αχτιϖιδαδ παρεζχα πελιγροσα δεσδε ελ πυντο δε ϖιστα φσιχο, νο πορ ελλο σε πυεδε
απλιχαρ λα ρεσπονσαβιλιδαδ οβϕετιϖα πορ αχτιϖιδαδεσ πελιγροσασ ο ριεσγοσασ. Λα
νοχι⌠ν ϕυρδιχα δε πελιγροσιδαδ εσ µ〈σ ρεστρινγιδα ψ νο σε απλιχα α λα µατερια
χοντραχτυαλ, µατερια µδιχα, εν λα µαψορα δε λοσ αχτοσ δε γυερρα ψ εν µυχηασ
οτρασ αχτιϖιδαδεσ.268 Νο εσ νεχεσαριο θυε λα αχτιϖιδαδ ριεσγοσα σεα ανορµαλ παρα
θυε σε χοµπροµετα λα ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο. Ελ γραν µριτο δε λα
ρεσπονσαβιλιδαδ πορ αχτιϖιδαδεσ πελιγροσασ ραδιχα εν θυε λα ϖχτιµα σολο τιενε
θυε προβαρ θυε λα αχτιϖιδαδ πελιγροσα λε χαυσ⌠ ελ δα〉ο, σιν νεχεσιδαδ δε τενερ
θυε απορταρ πρυεβασ αδιχιοναλεσ σοβρε λασ χιρχυνστανχιασ θυε ροδεαρον ελ
δα〉ο.269

417

∆ε αχυερδο χον λα ϕυρισπρυδενχια δελ Χονσεϕο δε Εσταδο χολοµβιανο λα
ρεσπονσαβιλιδαδ οβϕετιϖα ψ λασ πρεσυνχιονεσ σ⌠λο σε απλιχαν εν φορµα συβσιδιαρια,
εσ δεχιρ, χυανδο λα πρυεβα δε λα χυλπα πορ παρτε δελ δεµανδαδο εσ ιµποσιβλε.270
266 Γαµερο, Ρεσπονσαβιλιδαδ Αδµινιστρατιϖα: Χονιχτοσ δε ϑυρισδιχχι⌠ν, π〈γ. 68
267 Ταµαψο, Λα Ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο, π〈γ. 77
268 Ταµαψο, Λα Ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο, π〈γ. 78
269 Ταµαψο, Λα Ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο, π〈γ. 81
270 ΧΕΧ 29/ςΙ/1995 ππ. 47 ψ σσ
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15. Λα γυαρδα πορ αχτιϖιδαδεσ πελιγροσασ
Ελ αρτχυλο 1193 δελ Χ⌠διγο Χιϖιλ ϖενεζολανο δισπονε θυε Τοδα περσονα εσ
ρεσπονσαβλε δελ δα〉ο χαυσαδο πορ λα χοσα θυε τιενε βαϕο συ γυαρδα, α µενοσ θυε
πρυεβε θυε ελ δα〉ο ηα σιδο οχασιοναδο πορ φαλτα δε λα ϖχτιµα, πορ ελ ηεχηο δε υν
τερχερο, ο πορ χασο φορτυιτο ο φυερζα µαψορ

418

Λα ρεσπονσαβιλιδαδ πορ γυαρδα δε λασ χοσασ χοµπρενδε τοδοσ λοσ δα〉οσ θυε σε
χαυσεν α λασ περσονασ εν λοσ χυαλεσ ιντερϖενγα υνα χοσα. Ελ χιϖιλµεντε ρεσπονσαβλε
εσ λα περσονα θυε φυνγε χοµο γυαρδι〈ν δε λα χοσα, θυιεν τιενε α συ χαργο ελ ποδερ
δε µανδο, διρεχχι⌠ν, χοντρολ, υσο ο ϖιγιλανχια σοβρε λα χοσα θυε προδυχε ελ δα〉ο.271
Εστα νορµα εσταβλεχε υνα ρεσπονσαβιλιδαδ οβϕετιϖα χοντρα ελ γυαρδι〈ν δε λα χοσα ψ
σ⌠λο σε αχεπταν χοµο χαυσασ θυε εξιµεν δε ρεσπονσαβιλιδαδ: λα φαλτα δε λα ϖχτιµα,
ελ ηεχηο δε υν τερχερο, χασο φορτυιτο ο φυερζα µαψορ. Εν χυαντο α λασ χαραχτερστιχασ
δε λασ χοσασ, αυνθυε πυεδε τραταρσε δε υνα χοσα νο πελιγροσα, λο χασοσ µ〈σ χοµυνεσ
σον λοσ δε χοσασ θυε ρεπρεσενταν υν πελιγρο οβϕετιϖο δελ χυαλ αδεµ〈σ ελ γυαρδι〈ν
οβτιενε υν βενε!χιο.272

419

Σ⌠λο ηαψ ηεχηο δε λα χοσα χυανδο στα σε ηα εσχαπαδο δελ χοντρολ δελ ηοµβρε. Εν
εστε χασο λα χοσα σε χολοχα χοµο πριµερ ελεµεντο δε λα χαδενα χαυσαλ, περο σι ελ
δα〉ο χαυσαδο πορ λα χοσα εσ ελ ρεσυλταδο δε λα αχχι⌠ν δελιβεραδα δελ ηοµβρε, νο
ηαψ ρεσπονσαβιλιδαδ πορ γυαρδα δε χοσα.

420

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα απλιχαδο λα ρεσπονσαβιλιδαδ πορ γυαρδα δε χοσασ
παρα ρεσολϖερ αλγυνοσ χασοσ δε ρεχλαµαχιονεσ δε δα〉οσ µατεριαλεσ ψ µοραλεσ πορ λα
µυερτε προδυχιδα πορ τενδιδοσ ελχτριχοσ. Χον ρεσπεχτο α λα ρεσπονσαβιλιδαδ πορ
γυαρδα δε χοσασ σε〉αλα λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα λα νεχεσιδαδ δε ρεϖισαρ λα
εξιστενχια δε λοσ σιγυιεντεσ ελεµεντοσ: α) ελ δα〉ο συφριδο πορ λα αχτορα; β) λα
ιντερϖενχι⌠ν δε λα χοσα εν λα προδυχχι⌠ν δελ δα〉ο αλεγαδο; ψ χ) λα χονδιχι⌠ν δε
γυαρδι〈ν θυε ηα δε τενερ λα δεµανδαδα σοβρε λα χοσα γενεραδορα δελ δα〉ο.273

421

Εν λα δοχτρινα αδµινιστρατιϖα σε διστινγυε εντρε λα γυαρδα εν λα εστρυχτυρα ψ λα
γυαρδα εν ελ χοµπορταµιεντο δε λα χοσα χον λα χυαλ σε εϕερχε υνα αχτιϖιδαδ
πελιγροσα. Αλ ρεσπεχτο σε πονεν χοµο εϕεµπλο ελ µανεϕο θυε πυεδεν ηαχερσε δε
χιερτοσ βιενεσ χολοχαδοσ εν λα ϖα πβλιχα, χοµο ελ χασο δε λασ αλχανταριλλασ, θυε
οχυρρε χυανδο ελ εντε εσταταλ δυε〉ο ψ γυαρδι〈ν δε λα αλχανταριλλα, πορ σ µισµο, ο

422

271 Ζαµβρανο, Οβλιγαχιονεσ, π〈γ. 125
272 Ζαµβρανο, Οβλιγαχιονεσ, π〈γ. 125
273 ΣΠΑ−ΤΣϑ 06−12−07/Ν≡01994.
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πορ ιντερµεδιο δε συσ χοντρατιστασ, δεσταπα διχηα αλχανταριλλα, σιν τοµαρ λασ µεδιδασ
νεχεσαριασ παρα εϖιταρ ελ δα〉ο. Φρεντε α ταλεσ χιρχυνστανχιασ ελ Χονσεϕο δε Εσταδο
χολοµβιανο ϖεριχα εν πριµερ λυγαρ σι ελ εντε θυε εφεχτα ελ τραβαϕο νο αϖισ⌠ αλ
εντε γυαρδι〈ν, ο σι ελ γυαρδι〈ν νο τυϖο µανερα δε χονοχερ ο δε ιµπεδιρ ελ ηεχηο,
ποδρ〈 αλεγαρ υνα χαυσα εξτρα〉α, εν εστε χασο, ελ ηεχηο εξχλυσιϖο δελ τερχερο.274
423

Εν ρελαχι⌠ν χον λοσ δα〉οσ χαυσαδοσ χον αρµασ δε φυεγο, ενεργα ελχτριχα ο λα
χονδυχχι⌠ν δε ϖεηχυλοσ αυτοµοτορεσ, ελ Χονσεϕο δε Εσταδο χολοµβιανο ηα απλιχαδο
ελ ργιµεν δε ρεσπονσαβιλιδαδ οβϕετιϖα, χον φυνδαµεντο εν ελ ριεσγο θυε χρεα θυιεν
εξπλοτα λα αχτιϖιδαδ, λο χυαλ ηαχε συργιρ υνα πρεσυνχι⌠ν δε ρεσπονσαβιλιδαδ χοντρα ελ
χαυσαντε δελ δα〉ο, θυε σ⌠λο σε εξονερα σι αχρεδιτα λα εξιστενχια δε υνα χαυσα εξτρα〉α.
Εν αλγυνοσ χασοσ ελ Χονσεϕο δε Εσταδο χολοµβιανο ηα αναλιζαδο λα ρεσπονσαβιλιδαδ
δελ Εσταδο χυανδο ελ βιεν χον ελ θυε σε εϕερχε λα αχτιϖιδαδ πελιγροσα νο εσ δε συ
προπιεδαδ. Εν εστε συπυεστο ελ Εσταδο ρεσπονδε χυανδο υτιλιζα χοσασ πελιγροσασ παρα
χυµπλιρ συσ φυνχιονεσ φρεντε α θυιεν νο ηα ασυµιδο λοσ ριεσγοσ δε εσα αχτιϖιδαδ ψ
συφρε υν δα〉ο, δαδα συ χαλιδαδ δε γυαρδι〈ν δε ελλασ ψ νο πορ σερ συ προπιεταριο. Ασ,
χυανδο υν αυτοµ⌠ϖιλ ο υν αρµα δε προπιεδαδ παρτιχυλαρ σε υτιλιζαν τεµποραλµεντε
παρα λα πρεσταχι⌠ν δε υν σερϖιχιο πβλιχο, ελ ργιµεν απλιχαβλε παρα ρεσολϖερ λασ
δεµανδασ θυε σε πρεσεντεν χοντρα ελ Εσταδο σερ〈 ελ δε πρεσυνχι⌠ν δε ρεσπονσαβιλιδαδ,
ψα θυε ελ φυνδαµεντο παρα δαρλε εσε τραταµιεντο ϕυρδιχο νο δεϖιενε δελ χαρ〈χτερ
οχιαλ δελ βιεν σινο δε συ νατυραλεζα, θυε ιµπλιχα υν ριεσγο χονσιδεραβλε θυε λασ
ϖχτιµασ νο εστ〈ν εν λα οβλιγαχι⌠ν δε σοπορταρ.275
16. Υσο δε αρµασ δε φυεγο

424

Χυανδο ελ Εσταδο παρα ελ εϕερχιχιο δε συσ φυνχιονεσ αχυδε α ϖεηχυλοσ, αρµασ δε
φυεγο ψ εν γενεραλ α οβϕετοσ πελιγροσοσ θυε νο σον δε συ προπιεδαδ σινο δε υν
τερχερο θυε λοσ φαχιλιτα ο α θυιεν σε λε θυιταν, εσ χλαρο θυε λα ρεσπονσαβιλιδαδ
οβϕετιϖα πορ αχτιϖιδαδεσ πελιγροσασ σε απλιχα εν λα µεδιδα θυε σε υτιλιχεν δυραντε
ελ εϕερχιχιο δε υνα φυνχι⌠ν πβλιχα ο χον οχασι⌠ν δε ελλα.276

425

Εν πρινχιπιο ελ Εσταδο εν υσο δε συσ προπιοσ βιενεσ, δυραντε ελ εϕερχιχιο δε υνα
φυνχι⌠ν πβλιχα, εσ ελ γυαρδι〈ν δε διχηοσ οβϕετοσ, µεδιαντε συσ αγεντεσ. Χυανδο ελ
δα〉ο σε προδυχε χον οχασι⌠ν δελ υσο δε υν βιεν πελιγροσο δελ Εσταδο δυραντε ελ
εϕερχιχιο δε λα φυνχι⌠ν πβλιχα χορρεσπονδιεντε, λα εντιδαδ εσταταλ θυε τιενε λα
γυαρδα εσ λα λλαµαδα α ρεσπονδερ.
274 Ταµαψο, Λα Ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο, π〈γ. 84
275 ΧΕΧ/ΣΧΑ 18−04−02 σεχχι⌠ν τερχερα
276 Ταµαψο, Λα Ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο, π〈γ. 89
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Λα σιτυαχι⌠ν εσ µ〈σ χοµπλεϕα χυανδο ελ φυνχιοναριο, αχτυανδο φυερα δελ σερϖιχιο,
χαυσα υν δα〉ο χον υνα χοσα πελιγροσα, βαϕο λα γυαρδα δελ Εσταδο, ψ θυε ελ αγεντε
υτιλιζα παρα χυµπλιρ συ φυνχι⌠ν νορµαλµεντε.

426

Ελ Χονσεϕο δε Εσταδο χολοµβιανο χρε⌠ λα τεορα δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ οβϕετιϖα
(µαθυιλλαδα χοµο φαλλα πρεσυντα) πορ ελ υσο δε αρµασ δε φυεγο, σιν τοµαρ εν χυεντα
ελ φαχτορ ιντενχιοναλ. Βαστα θυε χον ελ αρµα δε δοταχι⌠ν ο!χιαλ σε χαυσε δα〉ο α υν
τερχερο παρα θυε ελ Εσταδο ρεσπονδα.277 Σε ρε!ερε ελ Χονσεϕο δε Εσταδο χολοµβιανο
α υνα πρεσυνχι⌠ν δε φαλλα. Σιν εµβαργο, παρα αλγν σεχτορ δε λα δοχτρινα278 λα
χονστρυχχι⌠ν δελ Χονσεϕο δε Εσταδο χολοµβιανο ρεσπονδε α υν ργιµεν δε
ρεσπονσαβιλιδαδ οβϕετιϖα, πορ αχτιϖιδαδεσ πελιγροσασ, πυεσ ελ προπιο Χονσεϕο δε
Εσταδο α!ρµα θυε λα πρεσυνχι⌠ν δε χυλπα λιβερα δε λα διλιγενχια ψ ελ χυιδαδο,
µιεντρασ θυε εν λα ρεσπονσαβιλιδαδ οβϕετιϖα σ⌠λο εξονερα υνα χαυσα εξτρα〉α (φυερζα
µαψορ, ηεχηο εξχλυσιϖο δε υν τερχερο ο χυλπα δε λα ϖχτιµα). Ρεσυλτα, εντονχεσ, λο
µισµο θυε σε ηαβλε δε πρεσυνχι⌠ν δε φαλλα ο δε πρεσυνχι⌠ν δε ρεσπονσαβιλιδαδ πορ
ριεσγο εξχεπχιοναλ, σι ταντο λα υνα χοµο λα οτρα, εξιγεν υνα χαυσα εξτρα〉α χοµο
φορµα δε εξονεραχι⌠ν.

427

17. ∆α〉οσ αχχιδενταλεσ
Χυανδο λοσ δα〉οσ σε προδυχεν εν φορµα αχχιδενταλ, δεντρο δελ σερϖιχιο ο χον οχασι⌠ν
δελ µισµο (θυεδαν εξχλυιδασ λασ οπεραχιονεσ δε γυερρα), σε απλιχα ελ πρινχιπιο δε
ρεσπονσαβιλιδαδ οβϕετιϖα πορ αχτιϖιδαδεσ πελιγροσασ. Ασ πορ εϕεµπλο χυανδο ελ αρµα
σε δισπαρα εν µανοσ δελ αγεντε θυε λα λιµπιαβα ο χυανδο υν σολδαδο λεσιονα α υν
χοµπα〉ερο δυραντε υν εντρεναµιεντο. Εν εστοσ χασοσ λα ιντενχι⌠ν νο ερα λα ρεπρεσι⌠ν
δελ Εσταδο χοντρα λοσ παρτιχυλαρεσ ψ σε απλιχα λα πρεσυνχι⌠ν δε ρεσπονσαβιλιδαδ πορ
αχτιϖιδαδεσ πελιγροσασ ο ριεσγοσασ α χαργο δελ Εσταδο.279

428

18. Χον οχασι⌠ν δελ σερϖιχιο
Σι ελ αρµα δε φυεγο εσ υτιλιζαδα πορ ελ αγεντε εν εϕερχιχιο δε συ φυνχι⌠ν δε γυαρδι〈ν
δελ ορδεν πβλιχο, χον λα ιντενχι⌠ν δε ρεπριµιρ υνα αχτιϖιδαδ ιλχιτα, νο σε απλιχα λα
πρεσυνχι⌠ν δε ρεσπονσαβιλιδαδ πορ αχτιϖιδαδεσ πελιγροσασ, εν χασο δε ρεχλαµαχι⌠ν
πορ ινδεµνιζαχι⌠ν χοντρα ελ Εσταδο πορ παρτε λα ϖχτιµα ο συσ ηερεδεροσ, α χαυσα
δε λα λεσι⌠ν ο µυερτε χαυσαδασ πορ λα υτιλιζαχι⌠ν δελ αρµα δε δοταχι⌠ν ο!χιαλ
δυραντε ελ εϕερχιχιο δε λα φυνχι⌠ν πολιχιαλ.
277Σ/ΧΕΧ/ΣΧΑ/31/ςΙΙ/1989, Σ/ΧΕΧ/20−02−1989/Εξπ. Ν≡4655, Σ/ΧΕΧ/27−04−1989/Εξπ. Ν≡4992, Σ/ΧΕΧ/28−
04−1989/Εξπ. Ν≡3852
278 Ταµαψο, Λα Ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο, π〈γ. 133
279 Ταµαψο, Λα Ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο, π〈γ. 135

ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ

155

429

Ττυλο Ι. ∆ισποσιχιονεσ Φυνδαµενταλεσ
430

Σ⌠λο εν ελ χασο θυε σε πρυεβε λα φαλλα δε σερϖιχιο εν ελ οπερατιϖο πολιχιαλ, πυδιερα
εξιστιρ ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο, ασ χοµο χυανδο ελ αγεντε δισπαρα σιν τραταρ
πρεϖιαµεντε δε ρεδυχιρ αλ δελινχυεντε, ο χυανδο σε εξχεδε εν λα ρεσπυεστα α λα
αγρεσι⌠ν δε στε.280

431

Εν λοσ χασοσ δε δετενχιονεσ εφεχτυαδασ πορ λοσ αγεντεσ δελ Εσταδο θυε τερµιναν
χον λα µυερτε ο λα δεσαπαριχι⌠ν δε λα περσονα νο σε εξιγε, νυνχα, λα πρυεβα δε λα
φαλλα δελ σερϖιχιο πορ παρτε δε λοσ φαµιλιαρεσ δε λα ϖχτιµα.
19. ∆α〉οσ εν υνα αχτιϖιδαδ αϕενα

432

Σε τρατα δε συπυεστοσ εν λοσ χυαλεσ ελ φυνχιοναριο, εστανδο εν πρεσταχι⌠ν δελ
σερϖιχιο, χαυσα υν δα〉ο, νο εν ϖιρτυδ δε λα φυνχι⌠ν µισµα, σινο εν υν αχτο
πυραµεντε περσοναλ. Πορ εϕεµπλο, χυανδο ελ φυνχιοναριο δυραντε ηοραριοσ δε
τραβαϕο, ρεαλιζα υνασ γεστιονεσ περσοναλεσ ψ σε λε δισπαρα ελ αρµα αχχιδενταλµεντε.
Εν εστοσ χασοσ τρατ〈νδοσε δε υν αρµα δε δοταχι⌠ν ο!χιαλ, σε απλιχαν λασ µισµασ
διστινχιονεσ εντρε δα〉οσ χαυσαδοσ αχχιδενταλµεντε ψ αθυελλοσ χαυσαδοσ
ιντενχιοναλµεντε.
20. ∆α〉οσ ιντενχιοναλεσ φυερα δελ σερϖιχιο

433

Εν οπινι⌠ν δε λα δοχτρινα χολοµβιανα εν ελ χασο δε λοσ δα〉οσ ιντενχιοναλεσ,
χαυσαδοσ χοµπλεταµεντε πορ φυερα δελ σερϖιχιο χον ελ αρµα δε δοταχι⌠ν ο!χιαλ,
νο εσ απλιχαβλε λα ρεσπονσαβιλιδαδ πορ αχτιϖιδαδεσ πελιγροσασ. Εν πριµερ λυγαρ
πορθυε τρατ〈νδοσε δε υνα αχτιϖιδαδ θυε εστ〈 πορ φυερα δελ σερϖιχιο, λα νοχι⌠ν δε
γυαρδα δε λα αχτιϖιδαδ ο χοσα πελιγροσα δεσαπαρεχε ψ σε απλιχα ελ χονχεπτο δε
φαλλα προβαδα δελ σερϖιχιο. Πορ εϕεµπλο εν ελ χασο δελ αγεντε θυε σιν αυτοριζαχι⌠ν,
σε λλεϖα ελ αρµα δε ρεγλαµεντο παρα συσ ϖαχαχιονεσ ψ εν εστε περοδο λεσιονα α υν
παρτιχυλαρ.281

434

Σι ελ αγεντε αυτοριζαδο πορ ελ Εσταδο, φυερα δε συσ φυνχιονεσ, χοντινα πορτανδο συ
αρµα δε δοταχι⌠ν ο!χιαλ, χον µιρασ α δαρλε µαντενιµιεντο, ψ δυραντε εστασ
γεστιονεσ σε λε δισπαρα ελ αρµα αχχιδενταλµεντε, χαυσανδο δα〉ο α υν παρτιχυλαρ, ελ
Εσταδο ρεσπονδε, εν πρινχιπιο, πορ αχτιϖιδαδεσ πελιγροσασ, πυεσ εν υν χασο χοµο ελ
αντεριορµεντε δεσχριτο, σε εντιενδε θυε ελ αγεντε αχτυαβα χοµο προλονγαχι⌠ν δελ
Εσταδο. Ηαψ υν νεξο ινστρυµενταλ χον ελ σερϖιχιο.282
280 Ταµαψο, Λα Ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο, π〈γ. 136
281 Ταµαψο, Λα Ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο, π〈γ. 141
282 Ταµαψο, Λα Ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο, π〈γ. 144
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21. Αχτυαχιονεσ πολιχιαλεσ
Εν ςενεζυελα ελ Χασο δε λα φαµιλια Χαρµονα µαρχ⌠ υν ηιτο εν µατερια δε
ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο. Μ〈σ αλλ〈 δε λασ χοντροϖερσιασ θυε σε πλαντεαρον εντρε
λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ψ λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, ρεσυλτα ιντερεσαντε ρεϖισαρ
αλγυνοσ χονχεπτοσ εξπυεστοσ πορ αµβασ Σαλασ ψ χοντρασταρλοσ χον λασ νοχιονεσ
αντεριορµεντε εξπυεστασ.

435

Λα χιυδαδανα Γλαδψσ ϑοσε!να ϑοργε Σααδ (ϖδα) δε Χαρµονα ιντερπυσο δεµανδα χοντρα λα
Ρεπβλιχα πορ λοσ δα〉οσ ψ περϕυιχιοσ µατεριαλεσ ψ µοραλεσ οχασιοναδοσ πορ ελ ηοµιχιδιο δελ
Αβογαδο Ραµ⌠ν Οσχαρ Χαρµονα ς〈σθυεζ χοµετιδο πορ αγεντεσ πολιχιαλεσ αδσχριτοσ αλ
Χυερπο Τχνιχο δε Πολιχα ϑυδιχιαλ. Αλεγα λα ρεχυρρεντε θυε λοσ µενχιοναδοσ αγεντεσ δε
πολιχα νο αχτυαρον εν φορµα αυτ⌠νοµα, σινο, πορ ελ χοντραριο, εν συ χονδιχι⌠ν δε
συβορδιναδοσ δε συ ϕεφε ινµεδιατο, ελ ∆ιρεχτορ δελ Χυερπο Τχνιχο δε Πολιχα ϑυδιχιαλ ψ ϑεφε
δελ Γρυπο δε Αποψο Τ〈χτιχο Οπεραχιοναλ, χονοχιδο ταµβιν χον λασ σιγλασ Γ.Α.Τ.Ο.×
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 14/05/2001 Εξπ. 14.658 Σεντενχια Ν≡ 00943;283 ΣΧ−ΤΣϑ 19/11/2002 Εξπ. Ν≡ 01−
1532;284 ΣΧ−ΤΣϑ 06/08/2004 Εξπ.03−2808)285

436

Εν λα πριµερα σεντενχια σοβρε ελ χασο Χαρµονα, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα
δεχλαρ⌠ σιν λυγαρ λα δεµανδα. Εντρε οτροσ αργυµεντοσ, εξπυσο λα Σαλα θυε λα
ρεσπονσαβιλιδαδ αδµινιστρατιϖα βασαδα εν χριτεριοσ οβϕετιϖοσ δεβε σερ ιντερπρεταδα
βαϕο χριτεριοσ ρεστρινγιδοσ α !ν δε εϖιταρ γενεραλιζαχιονεσ. Α!ρµα ταµβιν λα Σαλα
Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα θυε σι αλ χοµετερ συ αχχι⌠ν ελ φυνχιοναριο πβλιχο εξ
προφεσο υτιλιζα λοσ µεδιοσ αδµινιστρατιϖοσ πυεστοσ α συ αλχανχε παρα αλχανζαρ υν
βενε!χιο παρτιχυλαρ, σαχιαρ υνα ϖενγανζα περσοναλ ψ νο σερϖιρ α λα !ναλιδαδ
πβλιχα, λα φαλτα σερ〈 σιεµπρε περσοναλ. Παρα λα Σαλα λα φαλτα περσοναλ θυεδα
δελινεαδα χυανδο λα αχτυαχι⌠ν δελ φυνχιοναριο εσ αϕενα α λα φυνχι⌠ν πβλιχα θυε λ
δεβε δεσαρρολλαρ, εξχεδιενδο ελ 〈µβιτο δε εστα λτιµα, αλ ρεαλιζαρ αχτοσ θυε νο
ινχυµβεν αλ σερϖιχιο πβλιχο, ψ πορ µεδιο δε λοσ χυαλεσ προδυχε υν δα〉ο (ΣΠΑ−ΤΣϑ

437

14/05/2001 ΕΞΠ. 14.658 ΣΕΝΤΕΝΧΙΑ Ν≡ 00943)286

Παρα λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εσ φαλτα δε σερϖιχιο τοδα αχτυαχι⌠ν δεντρο δε
λοσ λµιτεσ δε µαλ φυνχιοναµιεντο. Σι σε εξχεδεν εσοσ λµιτεσ λα φαλτα εσ περσοναλ.
Εν χονσεχυενχια νο ηαψ ρεσπονσαβιλιδαδ αδµινιστρατιϖα πορ αχτοσ δελιχτιϖοσ
283 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/324.ητµ
284 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/325.ητµ
285 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/326.ητµ
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δολοσοσ ο αχτυαχιονεσ χον χυλπα γραϖε χοµετιδοσ πορ συσ αγεντεσ, χον ιντενχι⌠ν
δα〉οσα, λο χυαλ σε αλεϕα δε λα ναλιδαδ δε λα φυνχι⌠ν πβλιχα.
439

Εστα σεντενχια δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα φυε οβϕετο δε υν ρεχυρσο δε
ρεϖισι⌠ν εν λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, λα χυαλ δεχλαρ⌠
προχεδεντε ελ ρεχυρσο δε ρεϖισι⌠ν σε〉αλανδο εντρε οτροσ ασπεχτοσ θυε λα
Χονστιτυχι⌠ν δε λα Ρεπβλιχα Βολιϖαριανα δε ςενεζυελα αδοπτα ελ ργιµεν ιντεγραλ
δε ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο, νο χαβε δυδα θυε διχηα ρεσπονσαβιλιδαδ δεβε σερ
απρεχιαδα δε µανερα οβϕετιϖα δεσχαρτ〈νδοσε λα χυλπα δελ φυνχιοναριο χοµο
φυνδαµεντο νιχο δελ σιστεµα ινδεµνιζατοριο; ψ αδεµ〈σ, αλ ενχοντραρσε τιπι!χαδο
ελ ηεχηο ιλχιτο θυε χαυσα λα ρεχλαµαχι⌠ν δε ινδεµνιζαχι⌠ν χοµο ϖιολαχι⌠ν δελ
δερεχηο ηυµανο α λα ϖιδα, ελ αρτχυλο 30 δε λα Χονστιτυχι⌠ν δε λα Ρεπβλιχα
Βολιϖαριανα δε ςενεζυελα σανχιονα εξπρεσαµεντε αλ Εσταδο χον λα οβλιγαχι⌠ν δε
ινδεµνιζαρ ιντεγραλµεντε α συσ δερεχηοηαβιεντεσ, ινχλυιδο ελ παγο δε δα〉οσ ψ
περϕυιχιοσ (ΣΧ−ΤΣϑ 19/11/2002 ΕΞΠ. Ν≡ 01−1532)287

440

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ δεχλαρ⌠ λα ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο ϖενεζολανο πορ λοσ
δα〉οσ δεριϖαδοσ δελ ηοµιχιδιο δελ χιυδαδανο Ραµ⌠ν Χαρµονα ς〈σθυεζ, α µανοσ
δε αγεντεσ πβλιχοσ δε πολιχα, λο χυαλ δεριϖα δελ ηεχηο χιερτο ε ινχοντροϖερτιβλε
δε λα µυερτε χαυσαδα αλ ρεφεριδο χιυδαδανο; ψ λα χιρχυνστανχια δε θυε, ταλ χοµο
σε δεσπρενδε δελ αχερϖο προβατοριο χυρσαντε εν αυτοσ, ελ ηεχηο δα〉οσο φυε
χοµετιδο πορ αγεντεσ δε πολιχα αλ σερϖιχιο δελ Εσταδο, ϖαλινδοσε δε λοσ µεδιοσ
ε ινστρυµεντοσ ψ ποδερεσ (ι.ε. ϖεηχυλοσ, αρµασ, υσο δε τ〈χτιχασ διριγιδασ αλ δεσϖο
δε λασ ινϖεστιγαχιονεσ, ετχ.) θυε συ χονδιχι⌠ν δε φυνχιοναριοσ πρεσταδορεσ δελ
σερϖιχιο δε πολιχα λεσ βρινδαβα. (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/11/2002 ΕΞΠ. Ν≡ 01−1532)288

441

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια λλεγ⌠ α υνα
χονχλυσι⌠ν ερρ⌠νεα, εν λα χυαλ λα φαλτα περσοναλ εξονερα αλ Εσταδο δε τοδα
ρεσπονσαβιλιδαδ, αρµαχι⌠ν θυε νο χοµπαρτιµοσ, πυεσ εν τοδο χασο, χυανδο
εξιστε φαλτα περσοναλ ψ φαλτα δελ Εσταδο, λα ρεσπονσαβιλιδαδ εσ χονϕυντα. Λα
ϖχτιµα δεχιδε α θυιν δεµανδαρ ψ χαβε εν τοδο χασο λασ αχχιονεσ δε ρεπετιχι⌠ν
παρα αθυελ θυε ρεσυλτε χονδεναδο. Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα υτιλιζα χοµο
βασε φυνδαµενταλ δε συ αν〈λισισ λα ιντενχι⌠ν δα〉οσα δελ αγεντε πβλιχο συσ
µοτιϖοσ περσοναλεσ θυε εν οπινι⌠ν δε λα Σαλα προϖοχαν υνα δεσχονεξι⌠ν τοταλ
χον λα αχτιϖιδαδ πβλιχα.
287 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/325.ητµ
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Πορ συ παρτε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ λλεγα α υνα χονχλυσι⌠ν αχερταδα, σιν εµβαργο νο
σιγυε υν εσθυεµα χλαρο θυε πυεδα σερϖιρ παρα ρεσολϖερ φυτυροσ χασοσ σιµιλαρεσ. Λα
αχτιϖιδαδ δε πολιχα πυεδε σερ χονσιδεραδα περ σε χοµο πελιγροσα, ελ υσο δε λα
φυερζα µορταλ εν µανοσ δε λοσ αγεντεσ δε πολιχα ιµπλιχα υνα σεριε δε ριεσγοσ θυε,
εν πρινχιπιο, ασυµε ελ Εσταδο.

442

Ταλ χοµο σε εξπρεσ⌠ αντεριορµεντε ηαψ ρεσπονσαβιλιδαδ οβϕετιϖα δελ Εσταδο πορ
αχτιϖιδαδεσ πελιγροσασ εν λα µεδιδα θυε σε ρεαλιχεν δυραντε ελ εϕερχιχιο δε υνα
φυνχι⌠ν πβλιχα (χον µεδιοσ ψ ελεµεντοσ πβλιχοσ). Πορ σερ ελ Εσταδο ελ γυαρδι〈ν
δε εσοσ βιενεσ. Εστα ρεσπονσαβιλιδαδ οβϕετιϖα σ⌠λο σε εξονερα χον υνα χαυσα
εξτρα〉α: φυερζα µαψορ, ηεχηο εξχλυσιϖο δε υν τερχερο ο χυλπα δε λα ϖχτιµα.

443

Χυανδο ελ δα〉ο αχχιδενταλ σε προδυχε δεντρο δελ σερϖιχιο ο χον οχασι⌠ν δελ µισµο
σε απλιχα ελ πρινχιπιο δε ρεσπονσαβιλιδαδ πορ αχτιϖιδαδεσ πελιγροσασ ο ριεσγοσασ α
χαργο δελ Εσταδο. Σι ελ δα〉ο ιντενχιοναλ σε προδυχε πορ φυερα δελ σερϖιχιο, εν
πρινχιπιο, νο σε απλιχα λα ρεσπονσαβιλιδαδ πορ χοσασ πελιγροσασ, σινο λα φαλλα προβαδα
δε σερϖιχιο.

444

Εν ελ χασο Χαρµονα λοσ φυνχιοναριοσ δελ γρυπο ΓΑΤΟ δε λα Πολιχα Τχνιχα
ϑυδιχιαλ ινϖολυχραδοσ εν ελ ρεφεριδο ηοµιχιδιο σε ενχοντραβαν τοδοσ εν σερϖιχιο
αχτιϖο, αχτυαρον πορ ⌠ρδενεσ δε υν συπεριορ, υτιλιζανδο συσ αρµασ δε ρεγλαµεντο,
εν χονσεχυενχια σε απλιχα ελ πρινχιπιο δε ρεσπονσαβιλιδαδ πορ αχτιϖιδαδεσ πελιγροσασ
ο ριεσγοσασ α χαργο δελ Εσταδο; νο εσ νεχεσαριο προβαρ λα φαλλα δε σερϖιχιο.

445

Νυµ. 5.− Πρεσταχι⌠ν δε σερϖιχιοσ πβλιχοσ
Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο θυε διχηα ρεχλαµαχι⌠ν νο σε λιµιτα α λα νοχι⌠ν
τραδιχιοναλ δελ σερϖιχιο πβλιχο, σινο θυε αδεµ〈σ χοµπρενδε τοδα αχτιϖιδαδ δε
ιντερσ γενεραλ θυε αφεχτε δε αλγυνα µανερα λα πρεσταχι⌠ν δε υν σερϖιχιο πβλιχο
ο ελ χορρεχτο δεσενϖολϖιµιεντο δε υνα αχτιϖιδαδ δε ιντερσ γενεραλ ο δε σερϖιχιο
υνιϖερσαλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 15/12/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 05−1568)289

446

Σερϖιχιο πβλιχο εσ δε!νιδο χοµο υνα αχτιϖιδαδ πρεσταχιοναλ, τενδιεντε α σατισφαχερ
νεχεσιδαδεσ γενεραλεσ ο χολεχτιϖασ εν χυµπλιµιεντο δε υνα οβλιγαχι⌠ν δελ Εσταδο,
εν ρελαχι⌠ν χον λασ χυαλεσ, λοσ παρτιχυλαρεσ σε ενχυεντραν λιµιταδοσ, σεα πορθυε ελ
Εσταδο σε λασ ηα ρεσερϖαδο ο πορθυε ελ Εσταδο λασ ρεγυλα ψ ορδενα.290

447
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Λα χονχεπχι⌠ν τραδιχιοναλ δε λα νοχι⌠ν δε σερϖιχιο πβλιχο σε χαραχτεριζα πορ λα
πρεσταχι⌠ν διρεχτα πορ λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα ο πορ λοσ παρτιχυλαρεσ µεδιαντε λα
ϖα δε λα χονχεσι⌠ν, εν υν ργιµεν δε σεχτορ νο λιβεραλιζαδο ο µεδιαντε λα ρεσερϖα
δε διχηα αχτιϖιδαδ, α τραϖσ δε λα πυβλι!χαχι⌠ν δε διχηα αχτιϖιδαδ, πορ υνα παρτε, ψ
λα χαλι!χαχι⌠ν δε λα αχτιϖιδαδ χοµο δε ιντερσ γενεραλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 15/12/2005 ΕΞΠ. Ν≡
05−1568)291 Εν χριτεριο δε Ηερρερα Ορελλανα, εστα ιντερπρεταχι⌠ν εστριχτα δεβε
πρεϖαλεχερ φρεντε α λα ποσιβιλιδαδ δε συστραερ χαδα ϖεζ µ〈σ αχτιϖιδαδεσ, δελ
χονοχιµιεντο δελ ϕυεζ νατυραλ εν µατερια χιϖιλ ο µερχαντιλ.292

449

Πορ σερϖιχιο δε ιντερσ γενεραλ δεβεµοσ εντενδερ αθυελλοσ σερϖιχιοσ χυψα
πρεσταχι⌠ν σε γαραντιζα παρα τοδοσ λοσ υσυαριοσ !ναλεσ χον ινδεπενδενχια δε συ
λοχαλιζαχι⌠ν γεογρ〈!χα, χον υνα χαλιδαδ δετερµιναδα ψ α υν πρεχιο ασεθυιβλε,
δεντρο δε λοσ χυαλεσ λοσ ποδερεσ πβλιχοσ δεβερ〈ν ϖελαρ πορ λα γαραντα εν λα
πρεσταχι⌠ν δε εστοσ σερϖιχιοσ βαϕο υνοσ εστ〈νδαρεσ µνιµοσ δε χαλιδαδ ψ σεγυριδαδ
εν ελ δεσαρρολλο χοντινυο δελ µισµο ψ, δεβερ〈ν ϖελαρ α συ ϖεζ παρα θυε ελ µερχαδο
εξιστα αλλ δονδε σεα ποσιβλε (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 15/12/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 05−1568)293

450

Νο τοδα αχτιϖιδαδ θυε σε ενχυεντρε φυερτεµεντε ρεγυλαδα δεβε σερ εντενδιδα χοµο
δε ιντερσ γενεραλ, σινο αθυελλα αχτιϖιδαδ θυε πορ σ σολο ελ µερχαδο νο δαρα
σατισφαχχι⌠ν πορ συ προπιο φυνχιοναµιεντο, εν ϖιρτυδ δε θυε συ χονσυµο σε ηα
τορναδο εν ινδισπενσαβλε παρα λα σοχιεδαδ ψ φορµα παρτε δε συσ χονδιχιονεσ
µνιµασ δε εξιστενχια, ραζ⌠ν πορ λα χυαλ εντρα α ρεγιρλα µεδιαντε συ αυτοριζαχι⌠ν
παρα λα εντραδα ψ συ ρεγυλαχι⌠ν εν χυαντο α συ οπερατιϖιδαδ ψ ασεγυραµιεντο εν λα
πρεσταχι⌠ν δελ σερϖιχιο (ςγρ. Σερϖιχιο δε τελεφονα β〈σιχα). (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 15/12/2005 ΕΞΠ.
Ν≡ 05−1568)294

451

Χαραχτερστιχασ δε λα πρεσταχι⌠ν δελ σερϖιχιο πβλιχο σον λα γενεραλιδαδ,
υνιφορµιδαδ, ιγυαλδαδ, χοντινυιδαδ, οβλιγατοριεδαδ ψ, συβορδιναχι⌠ν α νορµασ
πρεπονδεραντεµεντε δε ∆ερεχηο Πβλιχο, −αλγυνασ δε λασ χυαλεσ−, χοµπορτεν
πρερρογατιϖασ εξορβιταντεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 15/12/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 05−1568)295

452

Αντε λα αυσενχια δε παρ〈µετροσ λεγαλεσ ψ ελ εσταβλεχιµιεντο δε υν ργιµεν θυε
σιστεµατιχε λα ρεχλαµαχι⌠ν εν µατερια δε σερϖιχιοσ πβλιχοσ, ηα χορρεσπονδιδο α
λοσ ϕυεχεσ χον χοµπετενχια εν λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, δεσαρρολλαρ λα
291 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/194.ητµ;
292 Ηερρερα, Λασ Ινιχιατιϖασ Προχεσαλεσ δελ ϑυεζ εν λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινισ−
τρατιϖα, π〈γ. 178
293 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/194.ητµ
294 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/194.ητµ
295 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/194.ητµ
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πρεϖισι⌠ν χοντενιδα εν ελ αρτ. 259 δε λα Χονστιτυχι⌠ν, εν λοσ χασοσ εν θυε σε
ϖερι!θυε: (ι) λα συπρεσι⌠ν ο φαλτα δελ σερϖιχιο; (ιι) λα πρεσταχι⌠ν παρχιαλ ο δε!χιεντε;
(ιιι) ελ χοβρο νο αϕυσταδο α λα λεγαλιδαδ ο ανορµαλ; (ιϖ) λοσ δα〉οσ δεριϖαδοσ δε λα
φαλτα ο δε!χιενχια δελ σερϖιχιο ψ; (ϖ) λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ δε αυτοριδαδ,
διχταδοσ πορ εντεσ πριϖαδοσ εν µατερια δε σερϖιχιοσ πβλιχοσ χονχυρρεντεσ ο
ϖιρτυαλεσ (ΧΠΧΑ 03/04/2002 ΕΞΠ. Ν° 01−25169)
Σεγν λα ΧΠΧΑ, νο εσ χοντραριο α δερεχηο λα νεγατιϖα δε Χ.Α. Λυζ Ελχτριχα δε
ςενεζυελα, δε ρεσταβλεχερ ελ σερϖιχιο, χον λα ϕυστι!χαχι⌠ν δε θυε συ χονδιχι⌠ν δε
αρρενδαταρια δεριϖα δε υν δοχυµεντο νο αυτεντιχαδο; αντεσ βιεν, σε χορρεσπονδε
χον λασ πρεϖισιονεσ δελ αρτχυλο 1.363 δελ Χ⌠διγο Χιϖιλ ϖιγεντε (ΧΠΧΑ 06/03/2003

453

ΕΞΠ. Ν° 02−2611)

Ταµβιν ηα δεσεστιµαδο λα ΧΠΧΑ υνα ρεχλαµαχι⌠ν εν χοντρα δε Χ.Α. ΛΥΖ
ΕΛ⊃ΧΤΡΙΧΑ ∆Ε ςΕΝΕΖΥΕΛΑ, εν ραζ⌠ν δε θυε, λα εµπρεσα σε ενχυεντρα εν
τοδα δισποσιχι⌠ν δε συµινιστραρλε ελ σερϖιχιο δε ενεργα ελχτριχα αλ ινµυεβλε
ιδεντι!χαδο ψ θυε, νο εσ ιµπυταβλε α λα εµπρεσα θυε ελ ινµυεβλε ηυβιερα
περµανεχιδο σιν συµινιστρο δε ενεργα ελχτριχα, σινο µ〈σ βιεν δελ προπιο
αχχιοναντε, θυιεν νυνχα ηα εσταδο εν ελ ινµυεβλε παρα ατενδερ α λοσ λλαµαδοσ δελ
περσοναλ δε ΛΕς, ε ινχλυσο σε ηα νεγαδο α συσχριβιρ ελ χοντρατο δε συµινιστρο δε
ενεργα ελχτριχα χον νυεστρα ρεπρεσενταδα, χιρχυνστανχια στα θυε ιµπιδε θυε σε
ινσταλε ελ σερϖιχιο δε ενεργα ελχτριχα αλ Ινµυεβλε (ΧΠΧΑ 22/01/2002 ΕΞΠ. Ν° 01−

454

25034)

Εν τοδο χασο, λα

ηα δεϕαδο χλαρο θυε, λασ χοµυνιχαχιονεσ εµιτιδασ πορ
Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑ∆ΟΡΑ ΣΕΡ∆ΕΧΟ, Χ.Α., εν λασ χυαλεσ σε νοτι!χ⌠ α λοσ υσυαριοσ δελ
σερϖιχιο ελχτριχο δε λα εξιστενχια δε ανοµαλασ ο ιρρεγυλαριδαδεσ εν ελ προχεσο δε
µεδιχι⌠ν δελ χονσυµο, νο χονστιτυψεν λο θυε λα δοχτρινα ψ ϕυρισπρυδενχια ηα
δενοµιναδο αχτοσ δε αυτοριδαδ διχταδοσ πορ υν εντε πριϖαδο (ΧΠΧΑ 14/11/2007
ΧΠΧΑ

455

ΑΠ42−Ν−2001−025169)

∆ε αχυερδο χον λο αντεριορ, εστιµαµοσ ινϕυστι!χαδα λα χρτιχα εξπυεστα εν λα
δοχτρινα, σεγν λα χυαλ λα ατριβυχι⌠ν αλ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε λα χοµπετενχια
εν µατερια δε σερϖιχιοσ πβλιχοσ ηα λλεϖαδο α απλιχαρ εν βλοθυε ελ δερεχηο
αδµινιστρατιϖο, α λασ αχτιϖιδαδεσ εχον⌠µιχασ δεσαρρολλαδασ εν ϖιρτυδ δελ δερεχηο α
λα λιβερταδ δε εµπρεσα, ψ εθυιπαραρ λα σιτυαχι⌠ν δε λοσ παρτιχυλαρεσ α λα
Αδµινιστραχι⌠ν,296 αν χυανδο χοµπαρτιµοσ ελ χυεστιοναµιεντο δε λα ιδονειδαδ
296 Ηερν〈νδεζ Γ., Πασαδο, Πρεσεντε ψ Φυτυρο δε λα Νυεϖα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδ−
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Ττυλο Ι. ∆ισποσιχιονεσ Φυνδαµενταλεσ

δελ ϕυεζ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο εν ρελαχιονεσ ϕυρδιχο πριϖαδασ (ϖασε αλ
ρεσπεχτο, ν.µ. 168). Λα σιτυαχι⌠ν πυεδε σερ ρεσυελτα, εν βασε α λοσ παρ〈µετροσ
σε〉αλαδοσ εν ν.µ. 169
1. Χαραχτερστιχασ προχεσαλεσ
457

Λα δεµανδα δε ρεχλαµο πορ λα πρεσταχι⌠ν δε σερϖιχιοσ πβλιχοσ σε ενχυεντρα
εστρεχηαµεντε ασοχιαδα α λασ χαραχτερστιχασ προχεσαλεσ δε λασ αχχιονεσ πορ
ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ ψ διφυσοσ. Μ〈σ αν, τοδα ρεχλαµαχι⌠ν πορ λα πρεσταχι⌠ν δε υν
σερϖιχιο πβλιχο δε χοντενιδο γενεραλ, ιµπλιχα υνα δεµανδα ο αχχι⌠ν πορ ιντερεσεσ
χολεχτιϖοσ ο διφυσοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 05/03/2010 ΕΞΠ. Ν° 09−0972). ∆ε αλλ δεριϖα λα
απλιχαβιλιδαδ δε χιερτοσ χορρεχτιϖοσ προχεσαλεσ, ταλεσ χοµο λα νεχεσιδαδ δε εϖιταρ
λα µυλτιπλιχιδαδ δε ιντερϖινιεντεσ εν λα αυδιενχια, πορ λο θυε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ
ηα εστιµαδο προχεδεντε εσχογερ α λασ περσονασ (υνα ο µ〈σ) χοµο ρεπρεσενταντε δε
λοσ δεµ〈σ, τοµανδο εν χυεντα λα χοινχιδενχια εν λασ ποσιχιονεσ δε λοσ µισµοσ, δε
αχυερδο χον λο εξπυεστο πορ χαδα υνο δε ελλοσ εν συ εσχριτο δε χοντεσταχι⌠ν (ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 03/10/2002 ΕΞΠ. 02−0444; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 21/03/2006 ΕΞΠ. 05−2135; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 11/08/2006 ΕΞΠ.
00−1362).

Ταλ χοµο οχυρρε εν λασ αχχιονεσ πορ δερεχηοσ ε ιντερεσεσ διφυσοσ ο
χολεχτιϖοσ, ελ σεντενχιαδορ ορδενα ελ χυµπλιµιεντο δε χονδυχτασ θυε βενε!χιεν α
λα σοχιεδαδ ο αλ χολεχτιϖο, ασ χοµο δεχλαρα δερεχηοσ α φαϖορ δε λα σοχιεδαδ ψ ελ
χολεχτιϖο, λο θυε διφερενχια λασ σεντενχιασ θυε σε διχταν εν εστασ χαυσασ δε λασ
σεντενχιασ ορδιναριασ, εν ελ σεντιδο θυε ελ φαλλο πυεδε προδυχιρ εφεχτοσ εργα οµνεσ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 31/05/2004 ΕΞΠ. Ν°: 02−0444/01−0519)
458

Εν δετερµιναδοσ χασοσ, σε αδµιτε λα εξτενσι⌠ν δε λοσ εφεχτοσ δελ φαλλο α οτρασ
περσονασ θυε σε ενχυεντρεν εν σιτυαχιονεσ σιµιλαρεσ αλ δεµανδαντε, λο χυαλ εσ
χονσεχυεντε χον ελ πρινχιπιο δε εχονοµα προχεσαλ. Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ορδεν⌠
αλ Ινστιτυτο ςενεζολανο δε λοσ Σεγυροσ Σοχιαλεσ λα εντρεγα δε λοσ µεδιχαµεντοσ
νεχεσαριοσ παρα ελ τραταµιεντο, χον λα ινχλυσι⌠ν δε λασ ενφερµεδαδεσ οπορτυνιστασ,
ψ λα χοβερτυρα παρα λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λοσ εξ〈µενεσ µδιχοσ εσπεχιαλιζαδοσ δε λοσ
ενφερµοσ δε ςΙΗ/ΣΙ∆Α, ψ αχορδ⌠ λα εξτενσι⌠ν δε λοσ εφεχτοσ δελ φαλλο, α τοδασ
αθυελλασ περσονασ θυε σε ενχυεντρεν ινσχριτασ εν ελ Ινστιτυτο ςενεζολανο δε λοσ
Σεγυροσ Σοχιαλεσ ψ θυε χυµπλαν λοσ ρεθυισιτοσ λεγαλεσ παρα λα οβτενχι⌠ν δε λοσ
βενε!χιοσ θυε σε δεριϖεν δελ σιστεµα δε σεγυριδαδ σοχιαλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 02/12/2002 ΕΞΠ.
Ν° 02−0481; εν ελ µισµο σεντιδο, ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 11/08/2006 ΕΞΠ. 00−1362)

459

Σε ηα α!ρµαδο θυε λασ αχχιονεσ προϖενιεντεσ δε δερεχηοσ ε ιντερεσεσ διφυσοσ ψ
χολεχτιϖοσ, σον σιεµπρε αχχιονεσ δε χονδενα, ο εσταβλεχεδορασ δε σιτυαχιονεσ, ψ
µινιστρατιϖα, π〈γ. 102
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νυνχα µερο δεχλαρατιϖασ ο χονστιτυτιϖασ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/04/2008 ΕΞΠ. Ν° 08−0104). Νο
χοµπαρτιµοσ ταλ χριτεριο. Εν ρεαλιδαδ, ελ τιπο δε σεντενχια (δεχλαρατιϖα, χονστιτυτιϖα
ο δε χονδενα) δεριϖα δελ τιπο δε πρετενσι⌠ν δεδυχιδα πορ ελ δεµανδαντε, λο χυαλ α
συ ϖεζ δεριϖα δε λα φορµα µ〈σ ιδ⌠νεα δε ρεσταβλεχερ συ σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα
πρεσυνταµεντε ινφρινγιδα. Σιν εµβαργο, ελ χριτεριο ινδιχαδο πυεδε σερ δε υτιλιδαδ
χοµο µεχανισµο δε δελιµιταχι⌠ν εντρε λα δεµανδα δε προτεχχι⌠ν δε δερεχηοσ ε
ιντερεσεσ διφυσοσ, ο εν εστε χασο, λα δεµανδα δε ρεχλαµο πορ λα πρεσταχι⌠ν δε
σερϖιχιοσ πβλιχοσ ψ οτρασ αχχιονεσ εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, εν βασε α
χριτεριοσ δε συβσιδιαριεδαδ. Εϕεµπλο δε ελλο, εσ λα δεχισι⌠ν δε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ,
εν λα χυαλ ρεσολϖι⌠ ρεχονδυχιρ λα πρετενσι⌠ν ιντερπυεστα πορ λα Ασοχιαχι⌠ν δε
Υσυαριοσ δε Σερϖιχιοσ Ελχτριχοσ δε ςενεζυελα (ΑΣΥΕΛΕΧΤΡΙΧ δε ςενεζυελα) δε
υνα δεµανδα πορ ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ ψ διφυσοσ α υνα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ πορ ραζονεσ
δε ινχονστιτυχιοναλιδαδ ιντερπυεστα χονϕυνταµεντε χον µεδιδα χαυτελαρ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
01/04/2008 ΕΞΠ. Ν° 08−0104).
Ηαν σιδο χαλι!χαδοσ χοµο ρεχλαµοσ πορ λα πρεσταχι⌠ν δε λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ, λα
δεµανδα ιντερπυεστα δεβιδο υν ιναδεχυαδο τραταµιεντο δε αγυασ ρεσιδυαλεσ.
Χονσιδερ⌠ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ θυε, λοσ δερεχηοσ αφεχταδοσ περτενεχεν δε φορµα
ινεσχινδιβλε α λα χοµυνιδαδ, πυεσ συ εϕερχιχιο πορ παρτε δε συσ τιτυλαρεσ νο πυεδε
ηαχερσε δε µανερα εξχλυσιϖα ψ εξχλυψεντε σιν θυε αφεχτε ο ρεστρινϕα δε αλγν µοδο
ελ εϕερχιχιο ψ γοχε δε λοσ µισµοσ αλ ρεστο δε λασ περσονασ θυε ηαβιταν εν λα
χοµυνιδαδ δε Μαρν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 15/05/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 02−2033); λα δεµανδα εν χοντρα δελ
Μινιστρο δελ Ποδερ Ποπυλαρ παρα λα Εδυχαχι⌠ν Συπεριορ, αλ δετερµιναρ θυε λα σεδε
δελ Ινστιτυτο Υνιϖερσιταριο δε Τεχνολογα δε Αδµινιστραχι⌠ν (ΙΥΤΑ), νο σε
ενχυεντρα αδεχυαδα παρα λα πρεσταχι⌠ν δελ σερϖιχιο εδυχατιϖο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 05/03/2010
ΕΞΠ. Ν° 09−0972); λα δεµανδα πορ λα πρεσυντα οµισι⌠ν πορ παρτε δε λα σοχιεδαδ
µερχαντιλ Ελεχτριχιδαδ δε Χαραχασ, Χ.Α. εν εφεχτυαρ λασ γεστιονεσ νεχεσαριασ παρα
ρετιραρ ελ συµινιστρο δελ σερϖιχιο ελχτριχο α υνοσ τερχεροσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 28/03/2008 ΕΞΠ.
07−1736); λα δεµανδα δελ ∆εφενσορ δελ Πυεβλο δελ Εσταδο Ψαραχυψ, χοντρα ελ Ινστιτυτο
Αυτ⌠νοµο δε λα Σαλυδ δε διχηο Εσταδο, χυψοσ φυνχιοναριοσ ηαβραν ρετιραδο
εθυιποσ µδιχοσ ψ οτροσ βιενεσ µυεβλεσ δελ Χεντρο δε Ατενχι⌠ν Μδιχα Σολιδαρια
24 δε ϑυλιο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 20/08/2004 ΕΞΠ. Ν° 04−0403); λα αχχι⌠ν ιντερπυεστα πορ εστυδιαντεσ
δε λα Μισι⌠ν Συχρε εν ραζ⌠ν δε θυε, νο τιενεν προφεσορεσ, νι σερϖιχιοσ βεδελεσ, νι
αγυα εν λοσ βα〉οσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 28/06/2011 ΕΞΠ. Ν° 11−0704)

460

2. Σερϖιχιοσ πβλιχοσ ψ αχχι⌠ν δε αµπαρο
Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σοστενιδο θυε, λασ λεψεσ πυεδεν γενεραρ υνα σεριε δε
δερεχηοσ δε προτεχχι⌠ν αλ χονσυµιδορ, δεστιναδοσ α λασ φορµασ χολεχτιϖασ δε
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ρεσαρχιµιεντο, α λασ ινφορµαχιονεσ σοβρε ελ χοντενιδο ψ χαραχτερστιχασ δε λοσ
σερϖιχιοσ, α λα γαραντα δε λα λιβερταδ δε ελεχχι⌠ν δε λοσ µισµοσ, ετχ., ψ συ ϖιολαχι⌠ν
δαρ〈 λυγαρ α ινφραχχιονεσ δε λεψ, θυε νο εστ〈ν τυτελαδασ διρεχταµεντε πορ λα αχχι⌠ν δε
αµπαρο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 08/12/2000 ΕΞΠ. Ν°: 00−1339).297 Περο, λα συσπενσι⌠ν ο πριϖαχι⌠ν
αβυσιϖα δελ σερϖιχιο, φυνδαδα εν λα φαλτα δε παγο δε λο φαχτυραδο πορ υν σερϖιχιο θυε
εφεχτιϖαµεντε νο σε ρεχιβι⌠, ο χυψα ρεχεπχι⌠ν νο πυεδε σερ δεµοστραδα, ο θυε νο
χορρεσπονδε α υνα ταριφα ο συµα ραζοναβλε, χονστιτυιρα υν αβυσο θυε ινϖαδε δερεχηοσ
χονστιτυχιοναλεσ, ψ σερα ελ αµπαρο λα ϖα ιδεαλ παρα ιµπεδιρ λα αµεναζα ο λεσι⌠ν εν
λα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα φυνδαδα εν διχηο δερεχηο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 08/12/2000 ΕΞΠ. Ν°: 00−1339;298
χριτεριο ρειτεραδο εν ΧΠΧΑ 14/11/2007 ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕ Ν° ΑΠ42−Ν−2001−025169).299 Σιν
εµβαργο, εστιµαµοσ θυε ταλ διστινχι⌠ν ψα νο εσ απλιχαβλε, α παρτιρ δε λα ϖιγενχια δε
λα ΛΟϑΧΑ, εν βασε α λα χυαλ δεβε σερ τραµιταδο ελ προχεδιµιεντο βρεϖε.
3. Σερϖιχιοσ πβλιχοσ ψ λα µατερια λαβοραλ
462

Χον ρεσπεχτο α λα δελιµιταχι⌠ν εντρε λα ρεχλαµαχι⌠ν πορ λα πρεσταχι⌠ν δε σερϖιχιοσ
πβλιχοσ ψ λασ χοντροϖερσιασ θυε χορρεσπονδεν α λα ϕυρισδιχχι⌠ν λαβοραλ, σον
απλιχαβλεσ λοσ πρινχιπιοσ δεσαρρολλαδοσ βαϕο ελ αρτ. 7 ν.µ.

463

Νο ηα σιδο χαλι!χαδα χοµο υν ρεχλαµο πορ λα πρεσταχι⌠ν δε λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ,
λα δεµανδα δε λα Φυνδαχι⌠ν Τρυϕιλλανα δε Σαλυδ χοντρα ελ Χολεγιο δε Μδιχοσ δε
διχηα εντιδαδ φεδεραλ, λα χυαλ σε µαντενα εν ηυελγα, σιν πρεσταρ λοσ σερϖιχιοσ
µνιµοσ ινδισπενσαβλεσ δε σαλυδ εν λα ρεγι⌠ν. Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ εστιµ⌠ θυε
σε τραταβα δε υν αµπαρο λαβοραλ, χυψο χονοχιµιεντο χοµπετε α λα ϕυρισδιχχι⌠ν
λαβοραλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 16/02/2004 ΕΞΠ. Ν° 02−3131). Σιν εµβαργο, υνα δεµανδα ιντερπυεστα
πορ ελ ∆εφενσορ δελ Πυεβλο δελ Εσταδο Ψαραχυψ, εν χοντρα δε λα παραλιζαχι⌠ν δελ
τρανσπορτε πβλιχο παρα λα ρυτα σοχιαλ δελ µενχιοναδο Εσταδο, φυε χαλι!χαδα πορ λα
Σαλα Χονστιτυχιοναλ χοµο υνα δεµανδα δε δερεχηοσ ο ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ (ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 04/06/2004 ΕΞΠ. 03−0064; εν ελ µισµο σεντιδο, εν υν χον∀ιχτο λαβοραλ εντρε λοσ
µδιχοσ αδσχριτοσ αλ ∆ιστριτο Μετροπολιτανο δε Χαραχασ ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 26/02/2002 ΕΞΠ. Ν°
02−0313).
4. Σερϖιχιοσ πβλιχοσ ε ιντερεσεσ διφυσοσ

464

Μαψορ δι!χυλταδ πλαντεα λα διστινχι⌠ν εντρε λα ρεχλαµαχι⌠ν πορ σερϖιχιοσ πβλιχοσ
ψ λα δεµανδα δε προτεχχι⌠ν δε δερεχηοσ ε ιντερεσεσ διφυσοσ. Ηαστα ελ µοµεντο, λα
297 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/198.ητµ
298 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/198.ητµ
299 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/197.ητµ
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Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηαβα εσταβλεχιδο υν εσθυεµα δε διστριβυχι⌠ν δε χοµπετενχιασ
ασιµτριχο εντρε αµβασ πρετενσιονεσ, λο χυαλ προδυχα σιτυαχιονεσ χοµπλεϕασ εν λα
πρ〈χτιχα. Λοσ αρτχυλοσ 25, νυµεραλ 21 ψ 150, νυµεραλ 4 δε λα ρεχιεντε ΛΟΤΣϑ δε
2010 εσταβλεχεν υνα ρελαχι⌠ν δε γνερο α εσπεχιε, πορ λο θυε χορρεσπονδε λα
χοµπετενχια α λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ δε λασ δεµανδασ ψ λασ πρετενσιονεσ δε αµπαρο
παρα λα προτεχχι⌠ν δε ιντερεσεσ διφυσοσ ο χολεχτιϖοσ χυανδο λα χοντροϖερσια τενγα
τρασχενδενχια ναχιοναλ, σαλϖο λασ πρετενσιονεσ θυε χορρεσπονδαν αλ χοντενχιοσο δε
λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ (ϖασε ελ αρτ. 26 νυµ. 1).
Εν υνα δεµανδα ιντερπυεστα παρα θυε σε ορδενε αλ Μινιστεριο δελ Ποδερ Ποπυλαρ
παρα λα ςιϖιενδα ψ ελ Η〈βιτατ ψ αλ Ινστιτυτο παρα λα ∆εφενσα δε λασ Περσονασ εν ελ
Αχχεσο α λοσ Βιενεσ ψ Σερϖιχιοσ (ΙΝ∆ΕΠΑΒΙΣ) λα ρεγυλαχι⌠ν δε λοσ Χοντρατοσ δε
Οπχι⌠ν δε Χοµπρα−ςεντα ο δοχυµεντοσ εθυιϖαλεντεσ, ελιµινανδο εν ελλο λασ
χλ〈υσυλασ αβυσιϖασ θυε προδυχεν πρδιδασ πατριµονιαλεσ αλ χονσυµιδορ ψ γανανχιασ
δεσπροπορχιοναδασ αλ χονστρυχτορ, σε〉αλ⌠ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ θυε ταλ σιτυαχι⌠ν
νο σ⌠λο ιµπλιχαβα λα αφεχταχι⌠ν δε υνα περσονα εν παρτιχυλαρ, σινο δε υν
χονγλοµεραδο δε λα χιυδαδανα θυε σε ενχυεντρα εν λα µισµα σιτυαχι⌠ν δε ηεχηο,
λο θυε ϕυστι!χα µεδιδασ δε χαρ〈χτερ γενεραλ διριγιδασ α υν νµερο ινδετερµιναδο
δε περσονασ, πορ λο θυε σε τραταβα δε υνα δε δεµανδα δε προτεχχι⌠ν δε δερεχηοσ ε
ιντερεσεσ διφυσοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 02/04/2009 ΕΞΠ. Ν° 08−1245).
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Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ χαλι!χ⌠ χοµο υνα δεµανδα πορ προτεχχι⌠ν δε ιντερεσεσ
διφυσοσ ψ χολεχτιϖοσ, λα δεµανδα ιντερπυεστα χον ελ !ν δε περσεγυιρ λα τυτελα δε
συσ δερεχηοσ, ψ λοσ ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ ψ διφυσοσ δε συσ ασοχιαδοσ ψ δε τοδοσ λοσ
υσυαριοσ ψ χονσυµιδορεσ δε λοσ σερϖιχιοσ δε τελεφονα !ϕα ψ µ⌠ϖιλ οφερταδοσ πορ
∆ΙΓΙΤΕΛ ΓΣΜ, πορ λα µαλα πρεσταχι⌠ν ψ ενγα〉ο δελ σερϖιχιο οφερταδο, σιν
προνυνχιαρσε αχερχα δε λα διστινχι⌠ν χον ρεσπεχτο α λα ρεχλαµαχι⌠ν πορ σερϖιχιοσ
πβλιχοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/07/2010 ΕΞΠ.− 08−1472)
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5. Λεγιτιµαχι⌠ν
Λα ΧΠΧΑ ηα σοστενιδο θυε χυαλθυιερ χιυδαδανο θυε δεµυεστρε, αν σιµπλε ιντερσ,
σεγν λο εσταβλεχιδο εν ελ αρτχυλο 26 δε λα Χονστιτυχι⌠ν, ποδρ〈 ιντερπονερ λασ
αχχιονεσ θυε λε ασισταν πορ λα ρεχλαµαχι⌠ν δε λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ (ΧΠΧΑ 03/04/2002
ΕΞΠ. Ν° 01−25169, χον µ〈σ ρεφερενχιασ). Νο χοµπαρτιµοσ ταλ χριτεριο (ϖασε αλ
ρεσπεχτο, ν.µ. 879)
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Εν χυαντο α λα παρτιχιπαχι⌠ν δε λα ∆εφενσορα δελ Πυεβλο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα
σε〉αλαδο θυε, χυανδο λα ∆εφενσορα δελ Πυεβλο εϕερχε αχχιονεσ πορ δερεχηοσ ο
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ιντερεσεσ διφυσοσ νο εϕερχε δερεχηοσ αϕενοσ, σινο προπιοσ δελ Πυεβλο, δελ χυαλ ελ
εντε εσ συ δεφενσορ. ςελαρ πορ ελ χορρεχτο φυνχιοναµιεντο δε λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ
πρεσταδοσ διρεχταµεντε πορ ελ Εσταδο ο πορ λοσ παρτιχυλαρεσ εσ υνα φυνχι⌠ν
πρεϖεντιϖα, δεστιναδα α θυε λοσ σερϖιχιοσ σε χυµπλαν δε µανερα ⌠πτιµα, χοµο λο
πρεϖ ελ αρτχυλο 117 χονστιτυχιοναλ, ψ εσ ταµβιν φυνχι⌠ν χορρεχτιϖα, χυανδο ελ
σερϖιχιο χολαπσα ο δισµινυψε συ χαλιδαδ, πορ χυαλθυιερ χαυσα, διστιντα α λο αρβιτραριο
εν συ µανεϕο, α λα δεσϖιαχι⌠ν δε ποδερεσ ο α ερρορεσ εν συ χονδυχχι⌠ν, λο θυε
πυεδε συχεδερ σι λα ιντερρυπχι⌠ν δελ σερϖιχιο, ο συ πρδιδα δε χαπαχιδαδ, εσ προδυχτο
δε λα φυερζα µαψορ ο δελ χασο φορτυιτο. Παρα θυε φυνχιονε α πλενιτυδ υν δετερµιναδο
σερϖιχιο πβλιχο, ατενδιδο πορ ελ Εσταδο ο πορ λοσ παρτιχυλαρεσ χονχεσιοναριοσ ο
αυτοριζαδοσ, λα ∆εφενσορα δελ Πυεβλο πυεδε πεδιρλε εξτραϕυδιχιαλµεντε αλ πρεσταδορ
τοµε λασ µεδιδασ εχον⌠µιχασ, τχνιχασ ο δε οτρα νδολε θυε περµιτα ελ
φυνχιοναµιεντο χορρεχτο, ψ εστα εξιγενχια δε νο χυµπλιρσε πορ ελ πρεσταδορ−
πυεδε ηαχερσε ϕυδιχιαλµεντε, ο σολιχιταρ πορ ιγυαλ ϖα λα ρεϖοχατορια δε λα χονχεσι⌠ν,
σι ελ σερϖιχιο πβλιχο εσ οπεραδο πορ παρτιχυλαρεσ ο εντεσ µιξτοσ. ∆ε αλλ, θυε ελ
νυµεραλ 3 δελ αρτχυλο 281 χονστιτυχιοναλ λεγιτιµα α λα ∆εφενσορα δελ Πυεβλο παρα
ιντερπονερ λασ αχχιονεσ θυε σεαν νεχεσαριασ χυανδο φυερεν προχεδεντεσ, δε αχυερδο
χον λα Λεψ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/11/2002 ΕΞΠ. Ν≡: 01−2901).
469

Σιν εµβαργο, εν ελ χασο χονχρετο, χον ρελαχι⌠ν α λασ πετιχιονεσ δε λα ∆εφενσορα δελ
Πυεβλο, δε θυε σε ορδεναρα αλ Μινιστεριο δε Ινφραεστρυχτυρα θυε δοταρα λο νεχεσαριο
αλ Σερϖιχιο δε Βσθυεδα ψ Ρεσχατε, λα Σαλα χονσιδερ⌠ θυε διχηασ πετιχιονεσ νο εραν
οβϕετο δελ αµπαρο, ελ χυαλ νο ηαβα σιδο ινιχιαδο πορ λα ∆εφενσορα δελ Πυεβλο
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/11/2002 ΕΞΠ. Ν≡: 01−2901).
Νυµ. 6.− Ιντερπρεταχι⌠ν δε λεψεσ

470

Ελ ρεχυρσο δε ιντερπρεταχι⌠ν λεγισλατιϖα εστ〈 πρεϖιστο εν λα Χονστιτυχι⌠ν εν ελ
αρτχυλο 266 ορδιναλ 6≡ θυε εσταβλεχε θυε εσ δε λα χοµπετενχια δε χυαλθυιερα δε λασ
Σαλασ δελ Τριβυναλ Συπρεµο χονοχερ δε λοσ ρεχυρσοσ δε ιντερπρεταχι⌠ν σοβρε ελ
χοντενιδο ψ αλχανχε δε λοσ τεξτοσ λεγαλεσ εν λοσ τρµινοσ χοντεµπλαδοσ εν λα λεψ.
Μιεντρασ θυε ελ αρτχυλο 43 δε λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ οτοργαβα α λα Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα λα χοµπετενχια, εν φορµα εξχλυσιϖα, λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004
εσταβλεχα διχηα χοµπετενχια εν ελ αρτχυλο 5 ορδιναλ 52≡ χοµο φαχυλταδ χοµν α
τοδασ λασ Σαλασ.300 Ταντο λα ΛΟϑΧΑ (αρτ. 23 νυµ. 21) χοµο λα ϖιγεντε ΛΟΤΣϑ δε
2010 (αρτ. 26 νυµ. 21) ατριβυψεν α λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα λα χοµπετενχια
παρα χονοχερ δε λοσ ρεχυρσοσ δε ιντερπρεταχι⌠ν δε λεψεσ δε χοντενιδο αδµινιστρατιϖο.
300 Χον ρεσπεχτο α συ οριγεν ηιστ⌠ριχο, ϖασε Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 58
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Χυανδο σε ιντερπρετα ελ χοντενιδο ψ αλχανχε δε υν τεξτο λεγαλ, ελ ϕυζγαδορ νο
δεχλαρα δερεχηο αλγυνο α φαϖορ δελ αχτορ, σινο θυε, σι δεχλαρα χον λυγαρ λα δεµανδα,
ιντερπρετα ελ δερεχηο. Εν εστε λτιµο χασο δεβε εξιστιρ υν ιντερσ ϕυρδιχο δελ αχτορ
δε οβτενερ λα µερα δεχλαραχι⌠ν, νο εν ελ σεντιδο τραδιχιοναλ παρα οπονρσελα α
αλγυιεν (δεµανδαδο), σινο εν ελ σεντιδο θυε ελ χοντενιδο ψ αλχανχε δελ δερεχηο
εξιστεντε σεα πρεχισαδο, λο θυε εσ υνα φορµα δε αχτυαλιζαρ λασ νορµασ
χονστιτυχιοναλεσ, σι εσα φυερα λα ιντερπρεταχι⌠ν σολιχιταδα. Σε εστ〈 αντε υνα αχχι⌠ν
χον λεγιτιµαχι⌠ν ρεστρινγιδα, αυνθυε λοσ εφεχτοσ δελ φαλλο σεαν γενεραλεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
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22/09/2000 ΕΞΠ. Ν°: 00−1289)

Λα προφεσορα Ηιλδεγαρδ Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠ ηα χυεστιοναδο θυε, εν φορµα αυτ⌠νοµα
δελ εϕερχιχιο δε λα φυνχι⌠ν ϕυρισδιχχιοναλ νατυραλ, πυεδα ελ ϕυεζ εσταβλεχερ λα
αµπλιτυδ ψ ελ σεντιδο δε λασ νορµασ. Εν ελ ρεχυρσο δε ιντερπρεταχι⌠ν ελ ϕυεζ
ρεαλιζα υνα φυνχι⌠ν θυε ϖα µ〈σ αλλ〈 δε λο ϕυρισδιχχιοναλ, πορ χυαντο παρα µυχηοσ
χονστιτυψε υνα φυνχι⌠ν λεγισλατιϖα. Χοµο παλιατιϖο παρα λα χρτιχα αντεσ αλυδιδα
σε εσγριµε λα τεσισ σεγν λα χυαλ λα σεντενχια ιντερπρετατιϖα, ο βιεν νο τιενε
χαρ〈χτερ εργα οµνεσ, σινο ιν τυιτυ περσοναε, ο βιεν, νο τιενε φυερζα ϖινχυλαντε,
νι σιθυιερα ελ ϖαλορ δε πρεχεδεντε χον ρελαχι⌠ν α οτροσ χασοσ. Εστα τεσισ, σιν
εµβαργο νο εσ λα πρεδοµιναντε, πορ χυαντο λα µισµα ϖαχιαρα δε τοδο σιγνι!χαδο
αλ ρεχυρσο δε ιντερπρεταχι⌠ν.301
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Α παρτιρ δε λο δισπυεστο εν ελ αρτ. 5, απαρτε 52 δε λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004, λα
Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εσταβλεχι⌠ αλγυνοσ συπυεστοσ δε αδµισιβιλιδαδ δελ
µενχιοναδο ρεχυρσο, α σαβερ: ι) Θυε λα ιντερπρεταχι⌠ν σολιχιταδα ϖερσε σοβρε υν
τεξτο λεγαλ; ψ ιι) Θυε διχηο χονοχιµιεντο νο σιγνι!θυε υνα συστιτυχι⌠ν δελ
µεχανισµο, µεδιο ο ρεχυρσο πρεϖιστο εν λα λεψ παρα διριµιρ λα σιτυαχι⌠ν σοµετιδα
α ιντερπρεταχι⌠ν (ΣΠΑ−ΤΣϑ 21/01/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−1008)
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Αδεµ〈σ, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 21/01/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−1008) ηα
εσταβλεχιδο χιερτοσ ρεθυισιτοσ χονχυρρεντεσ παρα λα αδµισιβιλιδαδ δελ µενχιοναδο
ρεχυρσο:

474

1.− Λεγιτιµαχι⌠ν παρα ρεχυρριρ, ασ χοµο λα νεχεσιδαδ δε θυε ελ ρεχυρσο σεα πλαντεαδο φρεντε
α υν χασο χονχρετο ο εσπεχ!χο. Χον εστα εξιγενχια σε περσιγυε εϖιταρ ελ µερο εϕερχιχιο
αχαδµιχο δε εστε παρτιχυλαρ µεχανισµο ψ ρεστρινγιρλο α αθυελλοσ χασοσ εν θυε σε ενχυεντρε
δεµοστραδα λα εξιστενχια δε υν ιντερσ ϕυρδιχο ελ χυαλ, εν χριτεριο δε λα Σαλα, ηα δε σερ
περσοναλ ψ διρεχτο. Εσ δεχιρ, δεβε τραταρσε δε υνα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα παρτιχυλαρ ρελεϖαντε αλ
301 Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Αν〈λισισ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 74
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προνυνχιαµιεντο θυε σοβρε ελ αλχανχε ψ απλιχαχι⌠ν δελ δισποσιτιϖο οβϕετο δελ ρεχυρσο, εµιτα
ελ Αλτο Τριβυναλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 21/01/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−1008)
475

Εν υν ρεχυρσο δε ιντερπρεταχι⌠ν ιντερπυεστο πορ ελ Πρεσιδεντε δελ Ινστιτυτο παρα λα
∆εφενσα δε λασ Περσονασ εν ελ Αχχεσο α λοσ Βιενεσ ψ Σερϖιχιοσ (ΙΝ∆ΕΠΑΒΙΣ), χον
ρεσπεχτο α δετερµιναδοσ αρτχυλοσ δε λα Λεψ παρα λα ∆εφενσα δε λασ Περσονασ εν ελ
Αχχεσο α λοσ Βιενεσ ψ Σερϖιχιοσ, λα ΣΠΑ ηα αρµαδο λα εξιστενχια δε υν ιντερσ
περσοναλ ψ διρεχτο πορ παρτε δελ εντε ρεχυρρεντε αλ σερ δεστιναταριο διρεχτο δε λασ
νορµασ χυψα ιντερπρεταχι⌠ν φυε σολιχιταδα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 21/01/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−1008)
2.− Λα ιντερπρεταχι⌠ν σολιχιταδα δεβε ϖερσαρ σοβρε υν τεξτο λεγαλ, αυν χυανδο ελ µισµο νο
εσταβλεζχα εξπρεσαµεντε λα ποσιβιλιδαδ δε ιντερπρεταχι⌠ν δε συσ νορµασ.302
3.− ∆εβε πρεχισαρσε ελ µοτιϖο δε λα ιντερπρεταχι⌠ν.
4.− Λα Σαλα νο δεβε ηαβερ εµιτιδο χον αντεριοριδαδ υν προνυνχιαµιεντο σοβρε ελ πυντο χυψα
ιντερπρεταχι⌠ν σε ρεθυιερε ψ, δε σερ εσε ελ χασο, λα νυεϖα ιντερπρεταχι⌠ν νο δεβε µοδιχαρ ελ
χριτεριο σοστενιδο.
5.− Λα ιντερπρεταχι⌠ν σολιχιταδα νο πυεδε περσεγυιρ λα συστιτυχι⌠ν δε λοσ ρεχυρσοσ προχεσαλεσ
εξιστεντεσ, νι οβτενερ υνα δεχλαρατορια χον χαρ〈χτερ δε χονδενα ο χονστιτυτιϖα.
6.− Νο δεβε αχυµυλαρσε α λα πρετενσι⌠ν οτρο ρεχυρσο ο αχχιονεσ δε νατυραλεζα διφερεντε,
ινχοµπατιβλεσ, εξχλυψεντεσ ο χοντραδιχτοριασ.
7.− Ελ οβϕετο δε λα ιντερπρεταχι⌠ν νο δεβε πρετενδερ λα οβτενχι⌠ν δε υνα οπινι⌠ν πρεϖια δελ
⌠ργανο ϕυρισδιχχιοναλ παρα λα σολυχι⌠ν δε υν χασο χονχρετο θυε σε ενχυεντρε εν τραµιταχι⌠ν
εν οτρο τριβυναλ, ψα σεα εντρε παρτιχυλαρεσ ο εντρε στοσ ψ λοσ ⌠ργανοσ πβλιχοσ.

Νυµ. 7.− Χοντροϖερσιασ αδµινιστρατιϖασ
476

Σεγν λοσ νυµεραλεσ 7 ψ 8 δελ αρτχυλο 26 δε λα ΛΟΤΣϑ δε 2010, χορρεσπονδε α λα
Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα λα ρεσολυχι⌠ν δε λασ χοντροϖερσιασ αδµινιστρατιϖασ
εντρε λα Ρεπβλιχα, λοσ Εσταδοσ, λοσ Μυνιχιπιοσ υ οτρο εντε πβλιχο, χυανδο λα οτρα
παρτε σεα υνα δε εσασ µισµασ εντιδαδεσ, α µενοσ θυε σε τρατε δε χοντροϖερσιασ
εντρε Μυνιχιπιοσ δε υν µισµο Εσταδο, ασ χοµο δε λασ χοντροϖερσιασ αδµινιστρατιϖασ
εντρε αυτοριδαδεσ δε υν µισµο ⌠ργανο ο εντε, ο εντρε διστιντοσ ⌠ργανοσ ο εντεσ θυε
εϕερζαν ελ Ποδερ Πβλιχο, θυε σε συσχιτεν πορ ελ εϕερχιχιο δε υνα χοµπετενχια
ατριβυιδα πορ λα Λεψ. Πορ συ παρτε, σεγν ελ αρτ. 25 νυµ. 9 ΛΟΤΣϑ δε 2010
χορρεσπονδε α λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ διριµιρ λασ χοντροϖερσιασ χονστιτυχιοναλεσ θυε
σε συσχιτεν εντρε χυαλθυιερα δε λοσ ⌠ργανοσ δελ Ποδερ Πβλιχο.
302 Α διφερενχια δε λο δισπυεστο εν ελ νυµεραλ 24 δελ αρτ. 42 δε λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ, λα χυαλ λιµιταβα ελ ρεχυρσο
δε ιντερπρεταχι⌠ν α λοσ χασοσ πρεϖιστοσ εν λα Λεψ.
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1. ℑµβιτο δε απλιχαχι⌠ν
Σε τρατα δε λασ χοντροϖερσιασ θυε σε συσχιτεν εντρε υν εντε τερριτοριαλ ψ οτρο, χοµο
χονσεχυενχια δελ εϕερχιχιο δε υνα χοµπετενχια δε διρεχτα ε ινµεδιατα εϕεχυχι⌠ν δε
λα λεψ (χοµπετενχια αδµινιστρατιϖα). Παρα λα εξιστενχια δε λα σιτυαχι⌠ν ιρρεγυλαρ α
θυε σε ρε!ερε ελ αρτχυλο 166 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Ργιµεν Μυνιχιπαλ, εσ
νεχεσαριο θυε εστ πλαντεαδα υνα ανορµαλιδαδ εν ελ δεσενϖολϖιµιεντο δε λα ϖιδα
ινστιτυχιοναλ δε λα εντιδαδ µυνιχιπαλ χορρεσπονδιεντε, δε ταλ µαγνιτυδ θυε σε
αφεχτε ελ δεσαρρολλο νορµαλ δε συσ φυνχιονεσ. Σε τρατα δε χοντροϖερσιασ, πυγνασ υ
οποσιχι⌠ν εντρε αυτοριδαδεσ θυε εντραβεν ο αµεναχεν λα αχτιϖιδαδ δελ Μυνιχιπιο
ψ, χοµο χονσεχυενχια δε ελλο, χαυσεν λα ιντερρυπχι⌠ν δε λα πρεσταχι⌠ν δε σερϖιχιοσ
α λα χοµυνιδαδ. Ασ, λα !γυρα δε λα νορµα αντεσ χιταδα χονστιτυψε υν µεδιο εσπεχιαλ
δε προτεχχι⌠ν ϕυρισδιχχιοναλ αλ δεσενϖολϖιµιεντο νορµαλ δε λα αχτιϖιδαδ ψ αλ
χυµπλιµιεντο δε λοσ !νεσ δελ ποδερ λοχαλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 26/10/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1462
ΜΑΡΛΟΝ ΡΟ∆Ρ⊆ΓΥΕΖ).

477

Λα χοντροϖερσια ο χον∀ιχτο εντρε αυτοριδαδεσ σε προδυχε χυανδο σε χυεστιονε λα
λεγιτιµιδαδ δε υνα αυτοριδαδ πορ οτρα, εσ δεχιρ, δοσ αυτοριδαδεσ δε λα Ρεπβλιχα, δε
λοσ Εσταδοσ ο δε λοσ Μυνιχιπιοσ, θυε σε ατριβυψαν υνα µισµα φυνχι⌠ν ο χοµπετενχια,
τενιενδο σ⌠λο υνο δε ελλοσ διχηα χοµπετενχια ο φαχυλταδ ατριβυιδα πορ λα λεψ (ΣΠΑ−

478

ΤΣϑ 18/07/2000 ΕΞΠ. Ν≡ 0518)

Λα !ναλιδαδ δελ ρεχυρσο εσ λα δε ρεχυπεραρ λα γοβερναβιλιδαδ ψ απεγο α λα νορµατιϖα
αδµινιστρατιϖα θυε πυδιερα ηαβερσε αφεχταδο εν εσε τρανχε, δαδα λα µυλτιπλιχιδαδ
δε ιντεραχχιονεσ αδµινιστρατιϖασ εντρε διστιντοσ εντεσ εσταδαλεσ, ρεγιοναλεσ, λοχαλεσ,
δεσχεντραλιζαδοσ ψ δεσχονχεντραδοσ, δε διϖερσασ εντιδαδεσ, ινχλυψενδο α εντεσ
ναχιοναλεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 02/11/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 2005−4433)

479

2. Εϕεµπλοσ
Ηα σιδο χαλι!χαδα χοµο ταλ, λα χοντροϖερσια συργιδα εντρε λα Χοντραλορα Μυνιχιπαλ
ψ λα Αλχαλδα δελ Μυνιχιπιο Μαραχαιβο δελ Εσταδο Ζυλια, πορ λα αχτυαχι⌠ν υνιλατεραλ
δελ Αλχαλδε δελ ρεφεριδο Μυνιχιπιο, αλ ασυµιρ ελ χοντρολ πρεϖιο σιν εσπεραρ υνα
εϖαλυαχι⌠ν πορ παρτε δε λα Χοντραλορα Μυνιχιπαλ, λο χυαλ φορµα παρτε δε λοσ
ρεχυρσοσ εσπεχιαλεσ θυε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Ργιµεν Μυνιχιπαλ πρεϖ ρεσπεχτο δε
λα αχτιϖιδαδ ψ αχτοσ δε λοσ Μυνιχιπιοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/11/2002 ΕΞΠ. 2002−0810); λα
χοντροϖερσια αδµινιστρατιϖα συσχιταδα, εντρε ελ ∆ιστριτο Μετροπολιτανο δε Χαραχασ,
πορ ⌠ργανο δε συ Αλχαλδε, ψ λα Ρεπβλιχα πορ ⌠ργανο δελ Μινιστρο δε Ιντεριορ ψ
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ϑυστιχια ψ δελ Μινιστρο δε Ρελαχιονεσ Εξτεριορεσ, εν ϖιρτυδ δε λα νεγατιϖα πορ
παρτε δε λασ αυτοριδαδεσ δε λοσ ρεφεριδοσ Μινιστεριοσ δε περµιτιρ αλ εντε διστριταλ,
ρεχαυδαρ λοσ ρεχυρσοσ θυε πορ χονχεπτο δε λα ινυτιλιζαχι⌠ν δε τιµβρεσ !σχαλεσ
µετροπολιτανοσ σε γενερεν πορ λοσ σερϖιχιοσ εϕεχυταδοσ εν ο!χινασ δελ Ποδερ
Πβλιχο Ναχιοναλ, υβιχαδασ δεντρο δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν εσ λα ρεφεριδα εντιδαδ πολτιχο
τερριτοριαλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 08/06/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−0287); λα χοντροϖερσια πλαντεαδα πορ λοσ
Μυνιχιπιοσ ϑοσ Αντονιο Π〈εζ ψ Ρ⌠µυλο Γαλλεγοσ, αµβοσ δελ Εσταδο Απυρε, πορ
λα πρεσυντα οµισι⌠ν ιλχιτα δελ Αλχαλδε δελ ∆ιστριτο δελ Αλτο Απυρε, δε λα µισµα
εντιδαδ εσταδαλ, αλ νεγαρσε α λα εντρεγα δελ συβσιδιο δε ργιµεν εσπεχιαλ,
χορρεσπονδιεντε α λοσ ρεφεριδοσ Μυνιχιπιοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 02/11/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 2005−4433)
3. Ρελαχι⌠ν δε εσπεχιαλιδαδ
481

Εστιµαµοσ θυε εστα εσπεχιαλ φορµα δε ρεσολϖερ χοντροϖερσιασ δεβε σερ δε
απλιχαχι⌠ν συβσιδιαρια. Εσ δεχιρ θυε σ⌠λο σερα απλιχαβλε εν αθυελλοσ χασοσ θυε νο
πυεδαν σερ ρεσυελτοσ α τραϖσ δε λασ αχχιονεσ δε νυλιδαδ, αβστενχι⌠ν, νεγατιϖα ο
ϖασ δε ηεχηο. Εν χασο χοντραριο δεβεραν σερ απλιχαβλεσ λασ ρεγλασ τραδιχιοναλεσ
δε χοµπετενχια.

482

Λα νορµα ατριβυτιϖα δε χοµπετενχια παρα χονοχερ δε λασ χοντροϖερσιασ
αδµινιστρατιϖασ νο χοντιενε ρεφερενχια αλγυνα χον ρεσπεχτο αλ χοντενιδο δε λα
πρετενσι⌠ν θυε πυεδε σερ δεδυχιδα α τραϖσ δε λα µισµα. Εν αλγυνοσ χασοσ λα Σαλα
Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα δαδο απλιχαχι⌠ν πρεφερεντε α λασ νορµασ σοβρε
χοντροϖερσιασ αδµινιστρατιϖασ, φρεντε α οτρασ ποσιβλεσ ϖασ, ταλεσ χοµο ελ αµπαρο
χονστιτυχιοναλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/10/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2009−0767), ο λα αχχι⌠ν πορ αβστενχι⌠ν. Σιν
εµβαργο, εν υν χασο, εν ελ χυαλ ελ ρεχυρρεντε νο ηαβα ινδιχαδο θυε ελ χον∀ιχτο
ηυβιερα ιµπεδιδο ελ νορµαλ δεσενϖολϖιµιεντο δε λασ αχτιϖιδαδεσ προπιασ δε εσα
εντιδαδ, σινο θυε ηα σιδο χλαρα λα πρετενσι⌠ν δελ σολιχιταντε δε σαλϖαγυαρδαρ
λεγτιµαµεντε συσ δερεχηοσ, λα Σαλα εστιµ⌠ θυε ερα ιναµισιβλε λα σολιχιτυδ δε
σολυχι⌠ν δε χον∀ιχτο δε αυτοριδαδεσ, ψ θυε λο προχεδεντε ερα ελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 26/10/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1462 ΜΑΡΛΟΝ ΡΟ∆Ρ⊆ΓΥΕΖ)

4. Χοντροϖερσιασ ψ λα αβστενχι⌠ν
483

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα ρεχονδυχιδο υνα αχχι⌠ν δε αµπαρο
χονστιτυχιοναλ χονϕυνταµεντε χον µεδιδα χαυτελαρ ιννοµιναδα, εν υν χον∀ιχτο δε
αυτοριδαδεσ. Σε τρατα δελ αµπαρο ιντερπυεστο πορ λα Πρεσιδεντα δελ Χονσεϕο
Λεγισλατιϖο δελ Εσταδο Απυρε, χοντρα λα χονδυχτα οµισιϖα δελ Γοβερναδορ δελ
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Εσταδο Απυρε αλ νο παγαρ λοσ απορτεσ ορδιναριοσ αλ Χονσεϕο Λεγισλατιϖο δελ Εσταδο
Απυρε, εσπεχχαµεντε, λοσ χορρεσπονδιεντεσ αλ µεσ δε αγοστο δελ α〉ο εν χυρσο,
ασ χοµο λα αχτιτυδ δενεγατορια δε λα χιυδαδανα Σεχρεταρια Εϕεχυτιϖα δελ Εσταδο, αλ
σε〉αλαρ θυε: παρα λα ΙΙ θυινχενα δελ µεσ δε αγοστο, νο σε ρεαλιζα[ρα] ελ
δεσεµβολσο !νανχιερο δελ ∆οχεαϖο χορρεσπονδιεντε α λα Ινστιτυχι⌠ν θυε υστεδ
διγναµεντε ρεπρεσεντα, ασ χοµο α οτρασ δεπενδενχιασ; δεβιδο α λα πριοριζαχι⌠ν
δε λοσ χοµπροµισοσ πρενοµβραδοσ. Σε〉αλ⌠ λα Σαλα θυε, νο οβσταντε λα χαλιχαχι⌠ν
ηεχηα πορ λα αχχιοναντε, λο πλαντεαδο εν ελ χασο βαϕο εστυδιο εσ υν χον!ιχτο δε
αυτοριδαδεσ δε νδολε αδµινιστρατιϖο οριγιναδο εντρε ελ Γοβερναδορ δελ Εσταδο
Απυρε ψ ελ Χονσεϕο Λεγισλατιϖο δελ µενχιοναδο Εσταδο, θυε αφεχτα −α δεχιρ δε λα
αχτορα− ελ νορµαλ δεσενϖολϖιµιεντο δε λασ αχτιϖιδαδεσ προπιασ δε λα εντιδαδ εσταδαλ
εν ρεφερενχια (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/10/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2009−0767)
5. Χοντροϖερσιασ ψ λα νυλιδαδ
Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα σε ηα δεχλαραδο χοµπετεντε παρα χονοχερ δε λα
σολιχιτυδ δε νυλιδαδ δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο θυε, εν δεχιρ δελ σολιχιταντε, οριγιν⌠
υν χον!ιχτο δε αυτοριδαδεσ εν λα µυνιχιπαλιδαδ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 27/10/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−
1462). Εν υνα δεµανδα ιντερπυεστα εν χοντρα δε λα συσπενσι⌠ν δελ ρεχυρρεντε δελ
χαργο θυε εϕερχα χοµο Αλχαλδε, αχορδαδα πορ ελ Χονχεϕο Μυνιχιπαλ, χονσιδερ⌠ λα
Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα θυε, δαδο θυε λα πρετενσι⌠ν δελ αχτορ ϖερσα σοβρε λα
νυλιδαδ, µαλ πυεδε εξιστιρ υν χον∀ιχτο δε αυτοριδαδ, ψα θυε, νο σε δισχυτε λα
λεγιτιµιδαδ δε υνα αυτοριδαδ πορ οτρα, νι ηαψ πρεσυπυεστοσ δε αµεναζα ο πελιγρο
δε λα νορµαλιδαδ ινστιτυχιοναλ δελ Μυνιχιπιο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 18/07/2000 ΕΞΠ. Ν≡ 0518)
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6. Λα αδµισιβιλιδαδ
Εν χριτεριο δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εσ συχιεντε παρα αρµαρ συ
χοµπετενχια σοβρε ελ ασυντο ελ αργυµεντο δελ ρεχυρρεντε, σεγν ελ χυαλ σε ηα
προδυχιδο υν χον!ιχτο δε αυτοριδαδεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 27/10/04 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1462). Εσ χαυσαλ
δε αδµισιβιλιδαδ δε λα σολιχιτυδ ελ αλεγατο ε ινδιχιο συχιεντε δε θυε ελ χον!ιχτο
ηυβιερα ιµπεδιδο ελ νορµαλ δεσενϖολϖιµιεντο δε λασ αχτιϖιδαδεσ προπιασ δε λα
εντιδαδ. Εν συ δεφεχτο, λα ϖα ιδ⌠νεα εσ ελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 27/10/04 ΕΞΠ.
Ν≡ 2004−1462).
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Νυµ. 8.− Εντεσ πβλιχοσ ψ εµπρεσασ
Α παρτιρ δε λα ιντροδυχχι⌠ν δε εστε τιπο δε χοµπετενχιασ, εν λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ, σε
χονγυρα λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα χοµο υν φυερο γενεραλ
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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Ττυλο Ι. ∆ισποσιχιονεσ Φυνδαµενταλεσ

ρεσπεχτο δελ Εσταδο, εν λυγαρ δε χονγυραρσε χοµο υν ινστρυµεντο προχεσαλ παρα
λα προτεχχι⌠ν δε λοσ ινδιϖιδυοσ φρεντε α λα Αδµινιστραχι⌠ν,303 χοντραριο αλ πρινχιπιο
δε ιγυαλδαδ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 600)
487

Εν λοσ χασοσ, εν θυε σε ατριβυψε αλ ϕυεζ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο χοµπετενχιασ
εν ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ ρεγυλαδασ πορ ελ δερεχηο πριϖαδο, σε προδυχε υνα σιτυαχι⌠ν
χοντραρια α λοσ πρινχιπιοσ δε ιδονειδαδ ψ εξχελενχια δελ ϕυεζ, α θυε αλυδε ελ αρτχυλο
255 δε λα Χονστιτυχι⌠ν, αδεµ〈σ δε λοσ προβλεµασ δε αχχεσο α λα ϕυστιχια, δεριϖαδοσ
δε λα διστιντα οργανιζαχι⌠ν τερριτοριαλ δελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο. Ρεχορδεµοσ
θυε, εν σεντενχια δε 05/06/1986,304 λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα σε〉αλαβα θυε,
πορ δενιχι⌠ν, ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο σε ϕυστιχα χυανδο λασ σιτυαχιονεσ
ϕυρδιχασ δε λοσ παρτιχυλαρεσ εν συσ ρελαχιονεσ χον λα Αδµινιστραχι⌠ν εστν ρεγυλαδασ
πορ νορµασ δε δερεχηο αδµινιστρατιϖο. Νο εσ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, πορ ελ
χοντραριο, χυανδο λα ρελαχι⌠ν θυε σε χρεα εντρε λα Αδµινιστραχι⌠ν ψ λοσ παρτιχυλαρεσ
εστ〈 ρεγιδα πορ νορµασ δε δερεχηο πριϖαδο (χιϖιλ, µερχαντιλ, λαβοραλ, ετχ.) πυεσ, εν
ταλεσ χασοσ αυνθυε ιντερϖενγα λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα, ταντο ελ αχτο χοµο λοσ
δερεχηοσ ψ οβλιγαχιονεσ θυε δε λ δεριϖαν σον δε νδολε πριϖαδα ψ εν λα σολυχι⌠ν
δε συσ χον!ιχτοσ σε απλιχαν νορµασ δε δερεχηο πριϖαδο. Σι βιεν λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ
δε 1976 αµπλι⌠ ελ 〈µβιτο συβϕετιϖο δε λοσ ⌠ργανοσ θυε ποδαν σερ δεµανδαδοσ
αντε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα, σιν εµβαργο, νο σε τρατα δε υνα
αµπλιαχι⌠ν δε χοµπετενχιασ εν χυαντο α λα µατερια ο λα νατυραλεζα δελ αχτο οβϕετο
δε λασ πρετενσιονεσ δεδυχιδασ χον αρρεγλο αλ αρτχυλο 206 δε λα Χονστιτυχι⌠ν δε
1961. Παρα λα χονσερϖαχι⌠ν δε λα χοµπετενχια τραδιχιοναλ δελ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο σον απλιχαβλεσ, σεγν ελ φαλλο χιταδο, λασ χλ〈υσυλασ χυανδο φυερε
προχεδεντε ψ σι συ χονοχιµιεντο νο εστυϖιερε ατριβυιδο α οτρα αυτοριδαδ.305
1. Εσταδοσ ο µυνιχιπιοσ

488

Ελ αρτχυλο 183 νυµεραλ 1 δε λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ δισπονα θυε λοσ τριβυναλεσ
χοµπετεντεσ δε αχυερδο χον λασ πρεϖισιονεσ δελ δερεχηο χοµν ο εσπεχιαλ,
χονοχεραν εν πριµερα ινστανχια, εν συσ ρεσπεχτιϖασ χιρχυνσχριπχιονεσ ϕυδιχιαλεσ,
δε χυαλθυιερ ρεχυρσο ο αχχι⌠ν θυε σε προπονγα χοντρα λοσ Εσταδοσ ο Μυνιχιπιοσ. Λα
Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δεχλαρ⌠ αλ εφεχτο, εν ελ χασο δε υνα αχχι⌠ν
ρειϖινδιχατορια χοντρα υνα εντιδαδ µυνιχιπαλ, θυε ελ χονοχιµιεντο δε λα χαυσα
εσταβα ατριβυιδο α λα ϕυρισδιχχι⌠ν ορδιναρια (ΣΠΑ−ΤΣϑ 17/07/2002 ΕΞΠ. Ν° 2000−1218).
303 Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 31
304 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 460
305 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 462
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Ελ αρτχυλο 5 νυµεραλ 24 δε λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004 αµπλι⌠ ελ 〈µβιτο δε
απλιχαχι⌠ν δε λα χοµπετενχια δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, παρα χονοχερ δε
λασ δεµανδασ θυε σε προπονγαν χοντρα λοσ Εσταδοσ, λοσ Μυνιχιπιοσ. Λασ σεντενχιασ
ΣΠΑ−ΤΣϑ 26/10/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1462 ΜΑΡΛΟΝ ΡΟ∆Ρ⊆ΓΥΕΖ306 ψ ΣΠΑ−ΤΣϑ 23/11/2004 ΕΞΠ.
Ν≡ 2004−1736 ΤΕΧΝΟ ΣΕΡςΙΧΙΟΣ ΨΕΣ×ΧΑΡ∆, Χ.Α.307, αµπλιαρον ταλ 〈µβιτο δε
χοµπετενχιασ, παρα χονοχερ δε λασ δεµανδασ χοντρα λασ εµπρεσασ, εν λασ χυαλεσ λοσ
Εσταδοσ ο λοσ Μυνιχιπιοσ, εϕερζαν υν χοντρολ δεχισιϖο ψ περµανεντε, εν χυαντο α
συ διρεχχι⌠ν ο αδµινιστραχι⌠ν σε ρεερε.
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2. Χυαλθυιερ οτρα φορµα δε ασοχιαχι⌠ν
∆εβε αδϖερτιρσε θυε λα φρασε χυαλθυιερ οτρα φορµα δε ασοχιαχι⌠ν νο σε ενχυεντρα
χοντενιδα εν ελ αρτχυλο 26, νυµεραλ 1 δε λα ΛΟΤΣϑ δε 2010, αν χυανδο ταλ οµισι⌠ν
νο παρεχε τενερ λα ιντενχι⌠ν δε προδυχιρ εφεχτοσ ρελεϖαντεσ. Λα νορµα ιµπιδε υνα
ιντερπρεταχι⌠ν ρεστριχτιϖα, βασαδα εν λα φορµα δε λα περσονα ϕυρδιχα. Ταλ δισποσιχι⌠ν
εξχλυψε ιντερπρεταχιονεσ, ταλεσ χοµο λα ρεαλιζαδα πορ ελ ϑυζγαδο Συπεριορ Σεξτο δε
λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο δε λα Ρεγι⌠ν Χαπιταλ εν σεντενχια δε 12/02/2009 ΕΞΠ.
08−2367, σεγν ελ χυαλ, ελ τρµινο εµπρεσα δελ Εσταδο, νο χοµπρενδε α λασ
Φυνδαχιονεσ, αν χυανδο στασ περτενεζχαν αλ Εσταδο, πορ λο θυε λασ µισµασ σε
ενχοντραβαν εξχλυιδασ δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν ψ εν χονσεχυενχια, ελ χονοχιµιεντο λα
αχχι⌠ν χορρεσπονδερα α λοσ τριβυναλεσ ορδιναριοσ. Πορ ελ χοντραριο, λα εξπρεσι⌠ν
χυαλθυιερ οτρα φορµα δε ασοχιαχι⌠ν, δα χαβιδα α φυνδαχιονεσ, µισιονεσ, αλιανζασ
εστρατγιχασ, χογεστιονεσ, ετχ.308
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3. Παρτιχιπαχι⌠ν δεχισιϖα
Εν χριτεριο δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, λα
µεδιδα δε ασεγυραµιεντο διχταδα πορ λα Οχινα Ναχιοναλ Αντιδρογασ (ΟΝΑ), θυε
συβορδιν⌠ τεµποραλ ψ πρεϖεντιϖαµεντε α υνα εµπρεσα πριϖαδα αλ δοµινιο εξχλυσιϖο
δε λα Ρεπβλιχα, ηαστα ταντο σε προδυζχα λα δεχισι⌠ν ναλ ρελατιϖα α λα πρεσυντα
χοµισι⌠ν δε λοσ δελιτοσ δε τρ〈χο ιλχιτο δε συστανχιασ εστυπεφαχιεντεσ ψ
πσιχοτρ⌠πιχασ, λεγιτιµαχι⌠ν δε χαπιταλεσ ψ ασοχιαχι⌠ν παρα δελινθυιρ, λε δα λα
χονδιχι⌠ν δε υνα εµπρεσα εν λα χυαλ ελ Εσταδο ϖενεζολανο τιενε παρτιχιπαχι⌠ν
δεχισιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/07/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0519).
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Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα χαλιχαδο χοµο εµπρεσασ δελ Εσταδο α
ΗΙ∆ΡΟΧΑΡΙΒΕ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 11/08/04 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−0776); ςενεζολανα δε Τελεϖισι⌠ν Χ.Α.
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306 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/231.ητµ
307 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/232.ητµ
308 Σιλϖα, ∆ε λα Χοµπετενχια εν λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 262
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(ΣΠΑ−ΤΣϑ 31/08/04 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−0848); ΕΝΕΛΧΟ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 08/09/04 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1282);
Π.∆.ς.Σ.Α., ΠΕΤΡΛΕΟ, Σ. Α. (ΣΠΑ−ΤΣϑ 06/10/04 ΕΞΠ. Ν° 2004−1353); Χ.Α.∆.Α.Φ.Ε. (ΣΠΑ−ΤΣϑ
27/10/04 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1792); ΕΝΕΛςΕΝ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 18/11/04 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−2392); Χεντρο Σιµ⌠ν

Βολϖαρ

(ΣΠΑ−ΤΣϑ 26/05/05 ΕΞΠ. Ν≡ 2005−3028), ΕΛΕΟΧΧΙ∆ΕΝΤΕ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 16/06/05 ΕΞΠ. Ν≡

Ελ Εσταδο τιενε παρτιχιπαχι⌠ν δεχισιϖα εν ελ Βανχο Ινδυστριαλ δε
ςενεζυελα, Χ.Α. (ΣΠΑ−ΤΣϑ 08/09/04 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−0805), παρτιχιπαχι⌠ν δεχισιϖα
χαλι!χαδα εν λα ΧΑΝΤς (ΣΠΑ−ΤΣϑ 02/06/05 ΕΞΠ. Ν≡ 2005−0247), ΕΝ Χ.Α.Σ.Α., Σ.Α. (ΣΠΑ−ΤΣϑ
2005−2234).

16/05/05 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1894), ΕΝ Χ.ς.Γ. ΠΡΟΦΟΡΧΑ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 04/08/05 ΕΞΠ. Ν≡ 2005−4718)

4. Λιτισχονσορχιο πασιϖο
493

Εσ συ!χιεντε θυε υνα δε λασ παρτεσ δεµανδαδασ σε ενχυεντρε συϕετα α λα ϕυρισδιχχι⌠ν
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα, παρα χονσιδεραρ δαδο ελ φυερο ατραψεντε (ΦΟΓΑ∆Ε Ψ ΕΛ
ΒΑΝΧΟ ΛΑ ΓΥΑΙΡΑ (ΑΡΥΒΑ), Ν.ς. ΣΠΑ−ΤΣϑ 22/09/04 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−0557); (Εσταχι⌠ν δε
Σερϖιχιο Ελ Νιδο, Χ.Α., ψ ελ Γοβερναδορ δελ Εσταδο Αραγυα ΣΠΑ−ΤΣϑ 05/05/05 ΕΞΠ. Ν≡
2005−0242)

5. Περπετυατιο φορι
494

Εσ απλιχαβλε ελ πρινχιπιο δελ αρτχυλο 19 ΧΠΧ, σεγν ελ χυαλ λα χοµπετενχια σε
δετερµινα χονφορµε α λα σιτυαχι⌠ν δε ηεχηο εξιστεντε παρα ελ µοµεντο δε λα
πρεσενταχι⌠ν δε λα δεµανδα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 26/05/05 ΕΞΠ. Ν≡ 2005−3028)
6. Χριτεριο δε εσπεχιαλιδαδ
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Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα χονσιδερ⌠ νεχεσαριο αναλιζαρ σι λα Χορποραχι⌠ν δε
Αβαστεχιµιεντο ψ Σερϖιχιοσ Αγραριοσ, Σ.Α. (ΧΑΣΑ, Σ.Α.) ερα ο νο εντε αγραριο
προτεγιδο πορ ελ προχεδιµιεντο ορδιναριο ο εσπεχιαλ χοντενχιοσο αγραριο,
εσταβλεχιδο εν ελ αρτχυλο 167 δε διχηο ∆εχρετο χον Φυερζα δε Λεψ δε Τιερρασ ψ
∆εσαρρολλο Αγραριο, λο χυαλ νεγ⌠, α!ρµανδο εν χονσεχυενχια λα χοµπετενχια δε
λοσ τριβυναλεσ εν λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 16/05/05 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1894)
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∆ε αχυερδο χον ελ δεχρετο χον Φυερζα δε Λεψ δε Τιερρασ ψ ∆εσαρρολλο Αγραριο, λασ
χοµπετενχιασ ατριβυιδασ α λοσ Τριβυναλεσ Συπεριορεσ Ρεγιοναλεσ Αγραριοσ
χοµπρενδεν ελ χονοχιµιεντο δε τοδασ λασ αχχιονεσ θυε πορ χυαλθυιερ χαυσα, σεαν
ιντενταδασ χον οχασι⌠ν α λα αχτιϖιδαδ υ οµισι⌠ν δε λοσ ⌠ργανοσ αδµινιστρατιϖοσ εν
µατερια αγραρια, ινχλυψενδο ελ ργιµεν δε λοσ χοντρατοσ αδµινιστρατιϖοσ, ελ ργιµεν
δε λασ εξπροπιαχιονεσ, λασ δεµανδασ πατριµονιαλεσ ψ δεµ〈σ αχχιονεσ χον αρρεγλο
αλ δερεχηο χοµν θυε σεαν ιντερπυεστασ χοντρα χυαλεσθυιερα δε λοσ ⌠ργανοσ ο λοσ
εντεσ αγραριοσ. Πορ ελλο, υνα δεµανδα ιντερπυεστα χοντρα ελ Ινστιτυτο Αγραριο
174

Εσπινοζα/Ριϖασ

[Αρτχυλο 9. Χοµπετενχια]

Ναχιοναλ πορ χυµπλιµιεντο δε χοντρατο, α ν δε θυε σε ηιχιερα εντρεγα φορµαλ δελ
δοχυµεντο δε προπιεδαδ χορρεσπονδιεντε α υν λοτε δε τερρενο, χυψα ϖεντα φυε
παχταδα πορ αµβασ παρτεσ, χορρεσπονδερα αλ Τριβυναλ Συπεριορ Ρεγιοναλ Αγραριο,
δε αχυερδο α λα υβιχαχι⌠ν δελ ινµυεβλε (ΣΠΑ−ΤΣϑ 24/04/2003 ΕΞΠ. Ν° 2001−0261)
Ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δεχλαρ⌠ χοµπετεντε,
πορ λα χυαντα, αλ ϑυζγαδο Συπεριορ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο δε υνα δεµανδα
πορ πασιϖοσ λαβοραλεσ (ΣΠΑ−ϑΣ−ΤΣϑ 07/06/2005 ΕΞΠ. Ν° 2002−0811) Σιν εµβαργο, λα Σαλα
Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα αρµαδο συ χοµπετενχια παρα χονοχερ δε υνα δεµανδα
δε υν Σινδιχατο Προφεσιοναλ δε Τραβαϕαδορεσ εν χοντρα δε λα Γοβερναχι⌠ν δελ
Εσταδο Μοναγασ, πορ χοβρο δε λασ χυοτασ δε εµπλεο ψ λοσ φονδοσ σινδιχαλεσ; λοσ
χυαλεσ λεσ δεσχυενταν ριγυροσαµεντε α τοδοσ νυεστροσ α!λιαδοσ(ΣΠΑ−ΤΣϑ 14/04/05
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ΕΞΠ. Ν° 2005−1008)

7. Νο ατριβυιδο α οτρο τριβυναλ
Εσ υν ερρορ δε σιστεµ〈τιχα λεγισλατιϖα νο αδϖερτιρ εν εστα δισποσιχι⌠ν λα λιµιταχι⌠ν
ιµπορταντε χοντενιδα εν λοσ αρτσ. 23 νυµ. 1; 24 νυµ. 1 ψ 25 νυµ. 1 δε λα ΛΟϑΧΑ,
λα χυαλ σ⌠λο αδµιτε συβσιδιαριαµεντε λα χοµπετενχια δε λοσ τριβυναλεσ εν λο
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο χυανδο συ χονοχιµιεντο νο εστ ατριβυιδο α οτρο
τριβυναλ εν ραζ⌠ν δε συ εσπεχιαλιδαδ.
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Ηεµοσ σε〉αλαδο λα σιτυαχι⌠ν αν⌠µαλα θυε σε προδυχε αλ ινχορποραρ υν χυερπο
εξτρα〉ο, χονστιτυιδο πορ δεµανδασ δε δερεχηο πριϖαδο, εν ελ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο, λα χυαλ πυεδε σερ χορρεγιδα α τραϖσ δε λα απλιχαχι⌠ν δε λα χλ〈υσυλα
δε απλιχαχι⌠ν συπλετορια, ινχορποραδα ϕυρισπρυδενχιαλµεντε εν λασ σεντενχιασ Τεχνο
Σερϖιχιοσ Ψεσ×Χαρδ, Χ.Α. (ΣΠΑ−ΤΣϑ 23/11/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1736)309 ψ Μαρλον Ροδργυεζ
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 26/10/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1462),310 παρα χονοχερ δε ταλεσ δεµανδασ, σιεµπρε
θυε συ χονοχιµιεντο νο εστ ατριβυιδο α οτρο τριβυναλ.  Εστα χλ〈υσυλα συπλετορια,
ηα περµιτιδο πορ εϕεµπλο θυε λασ χοντροϖερσιασ δε δερεχηο λαβοραλ ο δε δερεχηο
χοµερχιαλ χοντρα υν εντε πβλιχο ο υνα εµπρεσα δελ Εσταδο περµανεζχαν εν ελ
τριβυναλ εσπεχιαλ χορρεσπονδιεντε ψ νο εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο.

499

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια ηα ιντερπρεταδο
θυε ταλ δισποσιχι⌠ν χονστιτυψε υνα δερογατορια δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν ορδιναρια, περο
νο δε λασ οτρασ ϕυρισδιχχιονεσ εσπεχιαλεσ, ταλεσ χοµο λα λαβοραλ, δελ τρ〈νσιτο ο λα
αγραρια (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/07/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0519)

500

309 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/232.ητµ
310 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/231.ητµ
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Εσταβλεχιδο λο αντεριορ, ρεσυλτα ινσ⌠λιτο θυε εν υν ϕυιχιο δε χοβρο δε πρεσταχιονεσ
σοχιαλεσ πορ παρτε δε υν φυνχιοναριο πβλιχο, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα
χονσιδερ⌠ θυε, αν χυανδο ελ χονοχιµιεντο δε λα θυερελλα δε αυτοσ χορρεσπονδερα
αλ ϑυζγαδο Συπεριορ εν λο Χιϖιλ ψ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο δε λα Ρεγι⌠ν Χεντρο
Οχχιδενταλ, σιν εµβαργο εν ελ χασο χονχρετο, νο πασα ιναδϖερτιδο παρα λα Σαλα λα
µαγνιτυδ δελ µοντο δεµανδαδο αλ Μυνιχιπιο Ιριβαρρεν δελ Εσταδο Λαρα, ελ χυαλ
συπερα χον χρεχεσ λασ σετεντα µιλ υνα υνιδαδεσ τριβυταριασ (70.001 Υ.Τ); πορ
ταντο, δεσπυσ δε αναλιζαρ εξηαυστιϖαµεντε λοσ ηεχηοσ χονστιτυτιϖοσ δε λα χαυσα,
εν αρασ δε υνα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, εστε Μ〈ξιµο Τριβυναλ ασυµε δε µανερα
εξχεπχιοναλ λα χοµπετενχια παρα χονοχερ λα θυερελλα ινχοαδα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 29/01/2008
ΕΞΠ. Ν≡ 2007−1114; ϖασε ταµβιν ν.µ. 726)

502

Ταµποχο ηα σιδο χονσεχυεντε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα χον ρεσπεχτο α λα
εσπεχιαλιδαδ δε λοσ ϕυεχεσ δελ τραβαϕο εν µατερια λαβοραλ. Λα ΣΠΑ χονοχι⌠ δε υνα
δεµανδα πορ ινδεµνιζαχι⌠ν δε δα〉οσ µατεριαλεσ ψ µοραλεσ χοντρα λα σοχιεδαδ
µερχαντιλ Π∆ς ΜΑΡΙΝΑ, Σ.Α. !λιαλ δε ΠΕΤΡΛΕΟΣ ∆Ε ςΕΝΕΖΥΕΛΑ, Σ.Α.,
δεριϖαδα δε υνα ρελαχι⌠ν λαβοραλ χον λα ρεφεριδα σοχιεδαδ µερχαντιλ, οχυπανδο ελ
χαργο δε ο!χινιστα αλ σερϖιχιο δε λα Συπεριντενδενχια δε Οπεραχιονεσ δε Π∆ς
Μαρινα, Σ.Α. (ΣΠΑ−ΤΣϑ 16/10/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2006−1060)
8. Αχτυαχιονεσ βιλατεραλεσ

503

Α πεσαρ δε λα ρεφερενχια χοντενιδα εν ελ αρτ. 8, σεγν λα χυαλ, ελ οβϕετο δε χοντρολ
δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα ινχλυψε αχτυαχιονεσ βιλατεραλεσ,
σιν εµβαργο λα ΛΟϑΧΑ νο χοντιενε νοµασ δε δεσαρρολλο χον ρεσπεχτο αλ χοντρολ
δε λοσ χοντρατοσ αδµινιστρατιϖοσ. Ταµποχο φυερον δεσαρρολλαδασ ταλεσ πρετενσιονεσ
εν λα ρεχιεντε ΛΟΤΣϑ δε 2010. Λα εξπρεσι⌠ν ρεσπονσαβιλιδαδ χοντραχτυαλ ο
εξτραχοντραχτυαλ, εν λα χυαλ σε οµιτε ελ χαλι!χατιϖο δε χοντρατο αδµινιστρατιϖο
ηα σιδο ιντερπρεταδα εν ελ σεντιδο θυε, λα χοµπετενχια δελ ϕυεζ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο νο δεπενδε δε λα νατυραλεζα δελ χοντρατο.311 Εν νυεστρο χριτεριο,
ταλ ιντερπρεταχι⌠ν ϖα δεµασιαδο λεϕοσ ψ εσ χοντραρια α λα σιστεµ〈τιχα δε λα λεψ, λα
χυαλ ινσιστε εν ρεπετιδασ οχασιονεσ εν λα διστινχι⌠ν δε λα µατερια, χοµο πορ
εϕεµπλο, λα εξπρεσι⌠ν αχτιϖιδαδ αδµινιστρατιϖα εν ελ αρτ. 8; φυνχι⌠ν
αδµινιστρατιϖα εν λοσ νυµεραλεσ 4 ψ 6 δελ αρτ. 7, ετχ. Περο, φυνδαµενταλµεντε,
ταλ ιντερπρεταχι⌠ν εσ χοντραρια α λα !ναλιδαδ δελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ.168)
311 Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 56
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Ταλ οµισι⌠ν εν ελ τεξτο δε λα λεψ παρεχε σεγυιρ λα τεσισ εξπυεστα πορ Βρεωερ Χαρασ,
εν ελ σεντιδο θυε, εν υνα φυτυρα Λεψ δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα,
λα ρεφερενχια α ×χοντρατοσ αδµινιστρατιϖοσ× δεβερα σερ ελιµιναδα, ατριβυψνδοσε α
λοσ ⌠ργανοσ δε λα µισµα τοδασ λασ χυεστιονεσ χονχερνιεντεσ α λοσ χοντρατοσ δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν, χυαλθυιερα θυε σεα συ νατυραλεζα.312

504

Ταλ χριτεριο τενα χοµο φυνδαµεντο, λα οβσερϖαχι⌠ν δε θυε, τοδοσ λοσ χοντρατοσ δε
λα Αδµινιστραχι⌠ν εστ〈ν σοµετιδοσ εν υνα φορµα υ οτρα αλ δερεχηο πβλιχο;313
τοδο χοντρατο θυε χελεβρε τιενε αλγν ιντερσ πβλιχο ενϖυελτο ο σε χελεβρα
ϖινχυλαδο α υν σερϖιχιο πβλιχο.314 Χοµο ϖερεµοσ µ〈σ αδελαντε (ν.µ. 513), ταλ
χρτιχα εσ αχερταδα. Σιν εµβαργο, εστιµαµοσ θυε ταλ ινχονϖενιεντε πυεδε σερ
ρεσυελτο α τραϖσ δε λα απλιχαχι⌠ν δε χριτεριοσ µ〈σ εστριχτοσ, δε αχυερδο χον λα
!ναλιδαδ ινµεδιατα δελ χοντρατο (ϖασε αλ ρεσπεχτο ν.µ. 515; ϖασε ταµβιν, ν.µ.
169)

505

Ρεχορδεµοσ θυε ελ νυµεραλ 25 δελ αρτχυλο 5 δε λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004
εσταβλεχα, χοµο χοµπετενχια δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, χονοχερ δε λασ
χυεστιονεσ δε χυαλθυιερ νατυραλεζα θυε σε συσχιτεν χον µοτιϖο δε λα ιντερπρεταχι⌠ν,
χυµπλιµιεντο, χαδυχιδαδ, νυλιδαδ, ϖαλιδεζ ο ρεσολυχι⌠ν δε λοσ χοντρατοσ
αδµινιστρατιϖοσ δε λοσ χυαλεσ σεα παρτε λα Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ µυνιχιπιοσ
σεγν λα χυαντα. Εστιµαµοσ θυε ελ εστυδιο δε λοσ χοντρατοσ αδµινιστρατιϖοσ νο ηα
περδιδο ιµπορτανχια εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο. Συ απλιχαχι⌠ν πρ〈χτιχα εν ελ
µαρχο δε λα ΛΟϑΧΑ πυεδε προδυχιρσε α παρτιρ δε λα ιντερπρεταχι⌠ν δε λα λιµιταχι⌠ν
ιµπορταντε χοντενιδα εν λοσ αρτχυλοσ 23; 24 ψ 25 δε εστα λεψ, λα χυαλ σ⌠λο αδµιτε
συβσιδιαριαµεντε λα χοµπετενχια δε λοσ τριβυναλεσ εν λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο
χυανδο συ χονοχιµιεντο νο εστ ατριβυιδο α οτρο τριβυναλ εν ραζ⌠ν δε συ
εσπεχιαλιδαδ. Εν ταλ σεντιδο, λα δετερµιναχι⌠ν δε λα µατερια εν χοντροϖερσιασ
δεριϖαδασ δε αχτυαχιονεσ βιλατεραλεσ πυεδε ενχοντραρσε µοδι!χαδα πορ λα
χαλι!χαχι⌠ν δελ χοντρατο χοµο δε χαρ〈χτερ αδµινιστρατιϖο.
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312 Βρεωερ Χαρασ, Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 219; Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν
Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 105. Ταµβιν χοµπαρτε λα ιδεα
δελ !ν δελ χονχεπτο δελ χοντρατο αδµινιστρατιϖο, Ηερν〈νδεζ Γ., Πασαδο, Πρεσεντε ψ Φυτυρο δε λα Νυεϖα
Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 104; Χολινα, Ασπεχτοσ Εσενχιαλεσ δε λα
Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµνιστρατιϖα, π〈γ 86; Ηερρερα, Λα Ποτεσταδ δε Αυτοτυτελα
Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 211
313 Βρεωερ Χαρασ, Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 218; Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν
Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 106; Ηερν〈νδεζ Γ., Πασαδο,
Πρεσεντε ψ Φυτυρο δε λα Νυεϖα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 110
314 Βρεωερ Χαρασ, Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 218; Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν
Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 107
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Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα σε〉αλαδο θυε λα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ νο εσ ελ
µεδιο προχεσαλ µ〈σ ιδ⌠νεο εν εστοσ χασοσ δε ρελαχιονεσ χοντραχτυαλεσ, εν ϖιρτυδ
δε θυε λα δεχλαρατορια δε νυλιδαδ δελ αχτο δε ρεσχισι⌠ν νο εσ χαπαζ πορ σ σολα δε
σατισφαχερ πλεναµεντε λασ σολιχιτυδεσ ηεχηασ νορµαλµεντε πορ λοσ δεµανδαντεσ,
λασ χυαλεσ εστ〈ν φυνδαµενταλµεντε ρεφεριδασ α δεµοστραρ θυε λασ χοντρατιστασ νο
ηαν ινχυρριδο εν ινχυµπλιµιεντο δε λασ οβλιγαχιονεσ θυε λεσ ιµπονα ελ χοντρατο,
λο χυαλ συπονδρα λα οβλιγαχι⌠ν δελ εντε αδµινιστρατιϖο δε θυε σε τρατε δε χυµπλιρ
χον λα δεβιδα χοντραπρεσταχι⌠ν. Ασ, παρα λα Σαλα, εστε τιπο δε πρετενσι⌠ν σ⌠λο
πυεδε σερ σατισφεχηα απροπιαδαµεντε, χον λα ιντερποσιχι⌠ν δε υνα δεµανδα δε
χυµπλιµιεντο δε χοντρατο, εν λα χυαλ σ σε ποδρα ιµπονερ αλ εντε χοντραταντε, δε
ρεσυλταρ ϖενχεδορα λα χοντρατιστα, ελ δεβερ δε χυµπλιρ χον λα χοντραπρεσταχι⌠ν θυε
λε ιµπονε λα χονϖενχι⌠ν χελεβραδα εντρε αµβοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 09/03/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−
0006)

508

Βαϕο λα ϖιγενχια δε λα ΛΟΧΣϑ, σε ηαβα ιντερπρεταδο θυε λα Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα σ⌠λο χονοχερα δε λασ χαυσασ θυε ϖερσεν σοβρε χοντρατοσ
αδµινιστρατιϖοσ χελεβραδοσ πορ λασ υνιδαδεσ πολτιχο τερριτοριαλεσ σε〉αλαδασ
εξπρεσαµεντε εν λα χιταδα νορµα, εστο εσ, λα Ρεπβλιχα, λοσ Εσταδοσ ο λασ
Μυνιχιπαλιδαδεσ. Χυανδο λα χαυσα σε ρεερα α χοντρατοσ χελεβραδοσ πορ εντιδαδεσ
ρεγιοναλεσ διστιντασ α λασ χιταδασ, χορρεσπονδερα χονοχερ α λοσ Τριβυναλεσ
Συπεριορεσ εν λο Χιϖιλ ψ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο δε λα ρεσπεχτιϖα χιρχυνσχριπχι⌠ν
ϕυδιχιαλ, ψ εν Αλζαδα α λα Χορτε Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο (ΣΠΑ−ϑΣ−
ΤΣϑ 23/04/2003 ΕΞΠ. Ν° 2003−0210, ΡΑΤΙΦΙΧΑ∆Ο ΠΟΡ ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/05/2003 ΕΞΠ.Ν≡: 2003−0210;
ΣΠΑ−ϑΣ−ΤΣϑ 07/08/2003 ΕΞΠ. Ν° 2003−0800). Σιν εµβαργο, λα Σαλα πολτιχο Αδµινιστρατιϖα

ηα αδµιτιδο συ χοµπετενχια εν υνα δεµανδα δε ρεσαρχιµιεντο πορ λα ρεσολυχι⌠ν δε
υν χοντρατο αδµινιστρατιϖο χελεβραδο πορ υνα εντιδαδ διστιντα α λασ χιταδασ εν ελ αρτ.
5 νυµ. 25 δε λα ΛΟΤΣϑ δε 2004, πορ ηαβερσε εστιµαδο υνα χυαντα θυε σοβρεπασα
λασ σετεντα µιλ υνα υνιδαδεσ τριβυταριασ ρεφεριδασ εν λα νορµα χιταδα (ΣΠΑ−ΤΣϑ
09/06/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 2005−3609)
509

Ταµβιν χον αντεριοριδαδ α λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004 λα Σαλα ιντερπρετ⌠ εν βασε
αλ αντεπροψεχτο δε λεψ  θυε λοσ Τριβυναλεσ Χιϖιλεσ Συπεριορεσ δε χαδα
χιρχυνσχριπχι⌠ν, σεραν χοµπετεντεσ παρα χονοχερ δε λοσ ϕυιχιοσ θυε ιντεντεν λοσ
παρτιχυλαρεσ χοντρα λα Ρεπβλιχα χυανδο λα χυαντα σεα ινφεριορ α χιεν µιλ βολϖαρεσ,
ψ δελ χοντενχιοσο δε λοσ χοντρατοσ αδµινιστρατιϖοσ χελεβραδοσ πορ λασ εντιδαδεσ
εσταδαλεσ ο µυνιχιπαλεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/11/2002 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0755; ΣΠΑ−ΤΣϑ 11/06/2003 ΕΞΠ.
Ν≡ 16095 ΣΠΑ−ΤΣϑ 11/06/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 2001−0572).
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Εν χριτεριο δελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, λα
φαλτα δε χοµπετενχια δε λα Σαλα δα λυγαρ α λα ιναδµισιβιλιδαδ δε λα αχχι⌠ν ψ αλ
χονσεχυεντε αρχηιϖο δελ εξπεδιεντε (ΣΠΑ−ϑΣ−ΤΣϑ 23/04/2003 ΕΞΠ. Ν° 2003−0210 ρατιχαδο
πορ ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/05/2003 ΕΞΠ.Ν≡: 2003−0210; ΣΠΑ−ϑΣ−ΤΣϑ 21/05/03 ΕΞΠ. Ν° 2003−131 ΣΠΑ−ϑΣ−ΤΣϑ
07/08/2003 ΕΞΠ. Ν° 2003−0800). Εστιµαµοσ σιν εµβαργο, θυε ταλ χριτεριο εσ χοντραριο α
λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 69 ΧΠΧ.

510

Λα νορµα δε χοµπετενχια σοβρε χοντρατοσ αδµινιστρατιϖοσ ταµβιν ηαβα σιδο
χονσιδεραδα απλιχαβλε χυανδο ελ εντε πβλιχο θυε εσ παρτε εν ελ χοντρατο εσ θυιεν ηα
εϕερχιδο λα αχχι⌠ν (ΣΠΑ−ΤΣϑ 18/03/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 2003−0069). Ταλ χριτεριο σερα ινσοστενιβλε
βαϕο λα ϖιγενχια δε λα ΛΟϑΧΑ, λα χυαλ σ⌠λο αδµιτε εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο α
λασ δεµανδασ δε χοντενιδο αδµινιστρατιϖο (ϖερ αλ εφεχτο, ελ αρτ. 9 νυµ. 9)
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9. Χονχεπτο δε χοντρατο αδµινιστρατιϖο
Ταντο λα δοχτρινα χοµο λα ϕυρισπρυδενχια δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηαν
σε〉αλαδο χοµο χαραχτερστιχασ εσενχιαλεσ δε λοσ χοντρατοσ αδµινιστρατιϖοσ: α) Θυε
υνα δε λασ παρτεσ εν ελ χοντρατο σεα υν εντε πβλιχο; β) Λα πρεσενχια εν ελ χοντρατο δε
λασ λλαµαδασ χλ〈υσυλασ εξορβιταντεσ; ψ χ) Λα ναλιδαδ δε υτιλιδαδ δε σερϖιχιο πβλιχο
εν ελ χοντρατο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 12/02/2004 ΕΞΠ. Ν° 2003−1435). Λασ χλ〈υσυλασ εξορβιταντεσ σε
χονσιδεραν ιµπλχιτασ χυανδο εστ〈ν δαδασ λασ αντεριορεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 14/04/04 ΕΞΠ.2004−
0146). Ηα σιδο χριτεριο δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα λα νοχι⌠ν δε σερϖιχιο πβλιχο,
εν σεντιδο αµπλιο, ψα θυε αλ τενερ ελ χοντρατο πορ οβϕετο λα πρεσταχι⌠ν δε υν σερϖιχιο
δε υτιλιδαδ πβλιχα, εσ ψ δεβε ασ αδµιτιρσε συ νατυραλεζα εµινεντεµεντε
αδµινιστρατιϖα, ψ δε εσε µοδο ελ οβϕετο ϖινχυλαδο αλ ιντερσ γενεραλ, σε χονστιτυψε
χοµο ελ ελεµεντο προπιο ψ νεχεσαριο δε λα δενιχι⌠ν εν χυεστι⌠ν. Πορ ταντο, υν
σερϖιχιο σερ〈 πβλιχο, χυανδο λα αχτιϖιδαδ αδµινιστρατιϖα βυσθυε ελ δεσαρρολλο δε υνα
ταρεα δεστιναδα α σατισφαχερ υν ιντερσ χολεχτιϖο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/06/2003. ΕΞΠ. Ν≡ 2003−0594).
Σιν εµβαργο, εστιµαµοσ θυε δεβε απλιχαρσε υν χριτεριο ρεστρινγιδο, δε αχυερδο χον
λα ναλιδαδ ινµεδιατα δελ χοντρατο (ϖασε αλ ρεσπεχτο ν.µ. 515)

512

Ηαν σιδο χαλιχαδοσ χοµο δε υτιλιδαδ δε σερϖιχιο πβλιχο λα χονστρυχχι⌠ν δε αχερασ
ψ βροχαλεσ ψ λα χονφορµαχι⌠ν δε υν τερρενο περτενεχιεντε α λα Χρυζ Ροϕα δελ Μυνιχιπιο
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 12/02/2004 ΕΞΠ. Ν° 2003−1435); υν χοντρατο ρεαλιζαδο χον λα ναλιδαδ δε θυε σε
χονστρυψαν εν υν τερρενο εϕιδο δετερµιναδασ εδιχαχιονεσ θυε εν πρινχιπιο δεβερ〈ν
χυµπλιρ υνα φυνχι⌠ν ο σερϖιχιο πβλιχο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/03/2001 ΕΞΠ. 1222); λα παϖιµενταχι⌠ν
δε υνα χαλλε, λα χονστρυχχι⌠ν δε δρεναϕε εν υν Χοµπλεϕο ∆επορτιϖο ψ λα χονστρυχχι⌠ν
δε αχερασ σον δε εϖιδεντε υτιλιδαδ ο ιντερσ πβλιχο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 14/04/04 ΕΞΠ.2004−0146); λα
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ρεπαραχι⌠ν δελ τερµιναλ δε πασαϕεροσ δελ Μυνιχιπιο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/06/2003 . ΕΞΠ. Ν≡ 2003−
0594); λα πρεσταχι⌠ν δελ σερϖιχιο πβλιχο δε Ασεο ∆οµιχιλιαριο, Χοµερχιαλ, Ινδυστριαλ,
Ασεο Υρβανο ψ ∆ισποσιχι⌠ν Φιναλ δε δεσεχηοσ σ⌠λιδοσ εν ελ Μυνιχιπιο (ΣΠΑ−ΤΣϑ
23/09/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 2001−0276); υν Χεντρο Χυλτυραλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 04/12/2002 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0993); λα
ρεαλιζαχι⌠ν δε τραβαϕοσ δε αλυµβραδοσ δε υν Εσταδιο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/07/2000 ΕΞΠ.16.310); λα
ρεπαραχι⌠ν δε λα Πλαζα Βολϖαρ δε Ηιγυεροτε εστ〈 δεστιναδα α σατισφαχερ υν ιντερσ
χολεχτιϖο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/11/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−1163); λα χονστρυχχι⌠ν δελ Χοµεδορ Εσχολαρ,
λα ρεαλιζαχι⌠ν δε µεϕορασ, αλυµβραδο ψ χανχηα µλτιπλε ψ λα ρεσταυραχι⌠ν ψ
ρεεστρυχτυραχι⌠ν δε λα οχινα δε χαταστρο δε λα Αλχαλδα, τιενεν υνα εϖιδεντε ναλιδαδ
δε υτιλιδαδ πβλιχα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 10/10/2000 ΣΕΝΤ. Ν≡ 01900); ελ µαντενιµιεντο, χονσερϖαχι⌠ν
ψ ρεπαραχιονεσ µενορεσ, εντρε οτροσ, δε λασ εδιχαχιονεσ δονδε φυνχιονα λα Αλχαλδα
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 12/03/2002 ΕΞΠ. 2002−0056).
514

Λα πρεσενχια δε χιερτασ πρερρογατιϖασ εξορβιταντεσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν εν συσ
χοντρατοσ, αυν χυανδο νο σε ενχυεντρεν εξπρεσαµεντε πλασµαδασ ταλεσ
χαραχτερστιχασ εν ελ τεξτο δε λοσ µισµοσ, σε εντιενδε ιµπλχιτα χυανδο εστ〈ν δαδασ
λασ χονδιχιονεσ ρελατιϖασ α θυε υνα δε λασ παρτεσ εσ υν εντε πβλιχο ψ θυε ελ χοντρατο
σε ρεαλιζα χον υνα ναλιδαδ δε σερϖιχιο πβλιχο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/03/2001 ΕΞΠ. 1222)
10. Ελ οβϕετο ινµεδιατο δελ χοντρατο

515

Χοµο σε οβσερϖα, νυεστρα ϕυρισπρυδενχια ηα χαλιχαδο δε χοντρατο αδµινιστρατιϖο,
σεγν συ υτιλιδαδ δε σερϖιχιο πβλιχο, χοντρατοσ θυε τεναν πορ οβϕετο αχτιϖιδαδεσ
χοµο λα χονστρυχχι⌠ν δε αχερασ ο λα ρεπαραχι⌠ν δελ τερµιναλ δε πασαϕεροσ. Σιν
εµβαργο, σερα συχιεντε παρα συπεραρ ελ προβλεµα δε λα ινσεγυριδαδ ϕυρδιχα, υν
χριτεριο µ〈σ ρεστριχτιϖο, θυε σ⌠λο τοµε εν χονσιδεραχι⌠ν ελ οβϕετο ινµεδιατο δελ
χοντρατο.315 Ελ οβϕετο δελ χοντρατο δεβε εσταρ ρεφεριδο αλ χυµπλιµιεντο δε ταρεασ δε
δερεχηο πβλιχο (ϖασε εν δεταλλε, ν.µ. 169). Λοσ χοντρατοσ αδµινιστρατιϖοσ
ταµβιν πυεδεν σερ υτιλιζαδοσ χον ελ οβϕετο δε συστιτυιρ, χοµπλεµενταρ ο δεσαρρολλαρ
δερεχηοσ ψ οβλιγαχιονεσ εν ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ δε συβορδιναχι⌠ν. Λοσ χοντρατοσ
αδµινιστρατιϖοσ σε ενχυεντραν δεστιναδοσ α χρεαρ, µοδιχαρ ο εξτινγυιρ υνα
ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα δε δερεχηο πβλιχο.316 Εϕεµπλο δε ελλο εσ λα φαχυλταδ πρεϖιστα εν
ελ αρτ. 157 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Ποδερ Πβλιχο Μυνιχιπαλ, σεγν λα χυαλ, λοσ
µυνιχιπιοσ ποδρ〈ν χελεβραρ Αχυερδοσ εντρε ελλοσ ψ χον οτρασ εντιδαδεσ πολτιχο−
315 Κοππ, ςωςφΓ ♣54, νυµ.6; Κοππ, ςωΓΟ ♣40 νµ. 24 ; παρχιαλµεντε εν εστε σεντιδο, Ηερρερα, Λα Ποτεσταδ
δε Αυτοτυτελα Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 232, θυιεν σιν εµβαργο ταµβιν χαλιχα δε χοντρατοσ αδµινιστρατιϖοσ λοσ
χοντρατοσ παρα λα εϕεχυχι⌠ν δε οβρασ πβλιχασ, εν λασ θυε, εν συ χριτεριο δεβεν ηαβερ ποτεσταδεσ εξηορβιταντεσ.
316 Κοππ, ςωςφΓ ♣54, νυµ.6; Κοππ, ςωΓΟ ♣40 νµ. 24
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τερριτοριαλεσ χον ελ !ν δε προπιχιαρ λα χοορδιναχι⌠ν ψ αρµονιζαχι⌠ν τριβυταρια ψ
εϖιταρ λα δοβλε ο µλτιπλε τριβυταχι⌠ν ιντερϕυρισδιχχιοναλ.
Οτρο φαχτορ θυε ηα δαδο λυγαρ α λα δι!χυλταδ δε λνεασ χλαρασ δε διστινχι⌠ν εσ ελ
αβανδονο δελ ρεθυισιτο δε λασ χλ〈υσυλασ εξορβιταντεσ εν ελ χοντρατο. Ηεµοσ ϖιστο,
εν εφεχτο, θυε εν λα ϕυρισπρυδενχια, λασ χλ〈υσυλασ εξορβιταντεσ σε χονσιδεραν
ιµπλχιτασ χυανδο εστ〈ν δαδασ λασ αντεριορεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 14/04/04 ΕΞΠ.2004−0146; ΣΠΑ−ΤΣϑ
13/03/2001 ΕΞΠ. 1222). Εστιµαµοσ θυε, εν λα µεδιδα εν θυε ταλεσ φαχυλταδεσ
εξορβιταντεσ χονστιτυψεν λιµιταχιονεσ α λα αυτονοµα δε λα ϖολυνταδ, λασ µισµασ
δεβεν δεριϖαρ δε υνα νορµα λεγαλ εξπρεσα. Περο, εν τοδο χασο, συ πρεσενχια εν ελ
χοντρατο εϖιδενχια υνα ρελαχι⌠ν δε συβορδιναχι⌠ν, ελ χυαλ εσ υν φαχτορ ινδιχατιϖο δε
υνα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα δε δερεχηο πβλιχο (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 175). Ρεχορδεµοσ
θυε, λα σιτυαχι⌠ν δε συπρεµαχα δελ Εσταδο εσ λα χονσεχυενχια ψ νο λα χαυσα δε λα
απλιχαβιλιδαδ δε νορµασ δε δερεχηο πβλιχο.317

516

Νυµ. 9.− ∆εµανδασ δελ Εσταδο
1. Αντεχεδεντεσ
Εστα νορµα δε χοµπετενχια, δε χρεαχι⌠ν ϕυρισπρυδενχιαλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 26/10/2004 ΕΞΠ. Ν≡
2004−1462 ΧΑΣΟ: ΜΑΡΛΟΝ ΡΟ∆Ρ⊆ΓΥΕΖ) θυε εσταβλεχι⌠ λα χοµπετενχια δε λοσ
Τριβυναλεσ Συπεριορεσ δε λο Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο µιεντρασ σε διχτα λα Λεψ
θυε οργανιχε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα ιγνορα λο δισπυεστο εν ελ
νυµεραλ 2 δελ αρτχυλο 183 δε λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ, σεγν ελ χυαλ, λοσ τριβυναλεσ
χοµπετεντεσ δε αχυερδο χον λασ πρεϖισιονεσ δελ δερεχηο χοµν ο εσπεχιαλ,
χονοχεραν εν πριµερα ινστανχια, εν συσ ρεσπεχτιϖασ Χιρχυνσχριπχιονεσ ϑυδιχιαλεσ
δε λασ αχχιονεσ δε χυαλθυιερ νατυραλεζα θυε ιντεντεν λα Ρεπβλιχα, λοσ Εσταδοσ ο
λοσ Μυνιχιπιοσ, χοντρα λοσ παρτιχυλαρεσ.

517

2. Χρτιχασ
Εν χριτεριο δε λα Προφεσορα Ηιλδεγαρδ Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, σε τρατα δε υνα σιτυαχι⌠ν
ινσ⌠λιτα πορ χυαντο ελ 〈µβιτο συβϕετιϖο δελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο σε
ενχυεντρα εσταβλεχιδο εν ελ αρτχυλο 259 δε λα Χονστιτυχι⌠ν.318
317 Πεινε, Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 26
318 Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Αν〈λισισ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ.157; Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠,
Λα Αχτυαχι⌠ν δελ Μινιστεριο Πβλιχο εν λοσ ϑυιχιοσ δε Νυλιδαδ, π〈γ. 172; Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Ελ Οβϕετο δε
λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσα Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 221. Ταµβιν εν εστε σεντιδο, Σιλϖα, ∆ε λα Χοµπετενχια
εν λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 260. Πορ ελ χοντραριο, Ηερν〈νδεζ
Γ., Πασαδο, Πρεσεντε ψ Φυτυρο δε λα Νυεϖα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα,
π〈γ. 111, εστιµα θυε εσ χονσεχυενχια λ⌠γιχα δε λα νυεϖα ϖισι⌠ν δελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο
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3. Ελ ϕυεζ νατυραλ δε λοσ παρτιχυλαρεσ
519

Εστιµαµοσ θυε, ταλ ατριβυχι⌠ν δε χοµπετενχιασ εσ χοντραρια αλ δερεχηο αλ ϕυεζ
νατυραλ δελ δεµανδαδο, χονσαγραδο εν ελ νυµεραλ 4 δελ αρτχυλο 49 δε λα
Χονστιτυχι⌠ν.319 Λα νατυραλεζα ϕυρδιχα δελ δεµανδαντε νο εσ υν ελεµεντο ρελεϖαντε
δε λα δετερµιναχι⌠ν δελ ϕυεζ χοµπετεντε, σινο θυε λα δετερµιναχι⌠ν δε λα
ϕυρισδιχχι⌠ν ορδιναρια, ο εσπεχιαλ δεριϖα δε λα νατυραλεζα δε λασ νορµασ θυε ρεγυλαν
λα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα.

520

Εν ελ µισµο σεντιδο, εν σεντενχια δε 12/02/2009 ΕΞΠ. 08−2367, ελ ϑυζγαδο Συπεριορ
Σεξτο δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο δε λα Ρεγι⌠ν Χαπιταλ σε〉αλ⌠ θυε δε
αχυερδο α λασ πρεϖισιονεσ λεγαλεσ δερογαδασ πορ λα ηοψ δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004,
χορρεσπονδαν λασ δεµανδασ δε λασ φυνδαχιονεσ χοντρα λοσ παρτιχυλαρεσ ε ινχλυσο δε
λοσ παρτιχυλαρεσ χοντρα υνα φυνδαχι⌠ν, υνα αχχι⌠ν θυε ηαβρα δε χονοχερσε πορ ελ
δερεχηο χοµν, αντε λοσ τριβυναλεσ ορδιναριοσ, δε!νιενδο ψ δετερµινανδο ασ αλ
ϕυεζ νατυραλ χοµο Γαραντα Χονστιτυχιοναλ, θυε αδεµ〈σ πρεϖεα υν προχεσο
ϕυδιχιαλ θυε ποδρα ινχλυιρ ηαστα χασαχι⌠ν ψ χυψα αφεχταχι⌠ν ποδρα αφεχταρ δερεχηοσ
δε λοσ ιντερεσαδοσ.

521

Εν τρµινοσ σιµιλαρεσ, εν υνα δεµανδα πορ χυµπλιµιεντο δε χοντρατο δε Χρδιτο
ψ δελ χοντρατο δε Πρσταµο παρα ελ Φινανχιαµιεντο δε Σεγυρο ιντερπυεστα πορ λα
Φυνδαχι⌠ν Φονδο Ναχιοναλ δε Τρανσπορτε Υρβανο (ΦΟΝΤΥΡ), λα Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα ηα σε〉αλαδο θυε χονστιτυψε υν αχτο νεταµεντε χιϖιλ; ραζ⌠ν πορ λα
χυαλ εν εστριχτα απλιχαχι⌠ν δελ πρινχιπιο δελ ϕυεζ νατυραλ, ελ χονοχιµιεντο δε λα
αχχι⌠ν χορρεσπονδε α λοσ Τριβυναλεσ Χιϖιλεσ ψ Μερχαντιλεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 29/05/2007 ΕΞΠ.
Ν≡ 2007−0323). Σε〉αλ⌠ λα Σαλα θυε ελ φυερο ατραψεντε νο πυεδε οπεραρ δε µανερα
ινδισχριµιναδα εν τοδο τιπο δε πρετενσιονεσ, πορ χυαντο εξιστεν µατεριασ θυε σε
ινφορµαν δε πρινχιπιοσ ταν παρτιχυλαρεσ θυε χον!γυραν, πορ ενδε, ραµασ εσπεχιαλεσ
δελ δερεχηο. Εν χονσεχυενχια, ελ χονοχιµιεντο δε εστασ χαυσασ δεβε ατριβυιρσε αλ
ϕυεζ θυε ρεσυλτε χοµπετεντε παρα χοµπονερ λα ρελαχι⌠ν χοντροϖερτιδα, εν ϖιρτυδ δε
λασ χαραχτερστιχασ συσταντιϖασ δε λα µατερια δεβατιδα. Λο χοντραριο, σερα συβορδιναρ
λα ιδονειδαδ δελ ϕυεζ παρα ρεσολϖερ λα µατερια δε φονδο α πρεσυπυεστοσ εσπεχ!χοσ
δε νατυραλεζα αδϕετιϖα.

522

Αδεµ〈σ, υνα δισποσιχι⌠ν δε ταλ νατυραλεζα εσ χοντραρια α λα !ναλιδαδ δε λα
ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα θυε πρεϖ λα Χονστιτυχι⌠ν ψ θυε λε δα
319 Σιµιλαρ χριτεριο εσ σοστενιδο πορ Αµπαρο Γραυ, Χοµπετενχιασ δελ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο εν λα Λεψ
Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια ψ ελ ∆εσαρρολλο ϑυρισπρυδενχιαλ, π〈γ. 75
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ϕυστι !χαχι⌠ν!ηιστ⌠ριχα.!Ελ!δερεχηο!πβλιχο!εν!γενεραλ,!ψ!εν!παρτιχυλαρ!λοσ!δερεχηοσ!
χονσαγραδοσ! χονστιτυχιοναλµεντε! ψ! συ! δεσαρρολλο! εν! ελ! δερεχηο! αδµινιστρατιϖο!
τιενεν!πορ! !ναλιδαδ!λα!προτεχχι⌠ν!δελ!ινδιϖιδυο!φρεντε!αλ!εϕερχιχιο!δελ!Ποδερ!δελ!
Εσταδο.320! Σε! δεσϖιρτα! εσα! !ναλιδαδ! χυανδο! σε! πρετενδε! θυε! λα! ϕυρισδιχχι⌠ν!
χοντενχιοσο!αδµινιστρατιϖα!σε!χονϖιερτα!εν!υν!φυερο!πριϖιλεγιαδο!δελ!Ποδερ!Πβλιχο,!
λο! χυαλ! λο! ηαχε! ινµυνε! φρεντε! α! λασ! ρεχλαµαχιονεσ! δε! λοσ! παρτιχυλαρεσ.! Εστα!
δεσϖιαχι⌠ν! ρεσυλτα! ινϕυστι !χαβλε! χυανδο! σε! πρετενδε! θυε! λοσ! ⌠ργανοσ! δε! λα!
ϑυρισδιχχι⌠ν! Χοντενχιοσο! αδµινιστρατιϖα! σεαν! χοµπετεντεσ! παρα! χονοχερ! λασ!
δεµανδασ!προπυεστασ!πορ!⌠ργανοσ!ψ!εµπρεσασ!δελ!Εσταδο!χοντρα!παρτιχυλαρεσ,!εν!
ινφραχχι⌠ν!δελ!πρινχιπιο!δελ!ϕυεζ!νατυραλ,!χονσαγραδο!εν!ελ!αρτχυλο!49,!Ις!δε!λα!
Χονστιτυχι⌠ν.!
4. ∆εµανδασ δε χοντενιδο αδµινιστρατιϖο
! υραντε!ελ!δεβατε!δε!σεγυνδα!δισχυσι⌠ν!δε!λα!Ασαµβλεα!Ναχιοναλ,!σε!ιντροδυϕο!λα!
∆
χλ〈υσυλα!αλ! !ναλ!δελ!αρτχυλο,!θυε!λιµιτα!λα!απλιχαχι⌠ν!δε!λα!νορµα!α!λασ!δεµανδασ!
δε χοντενιδο αδµινιστρατιϖο.!Χοµο!φυνδαµεντο!σε!ηιζο!ρεφερενχια!α!λασ!χρτιχασ!
δε!λα!δοχτρινα,!θυε!αδϖερταν!λα!ινχονστιτυχιοναλιδαδ!δε!λα!νορµα,!πορ!λα!ινφραχχι⌠ν!
αλ! δερεχηο! αλ! ϕυεζ! νατυραλ.! Λα! φρασε! σι εσ δε χοντενιδο αδµινιστρατιϖο νο! σε!
ενχυεντρα!εσταβλεχιδα!εν!ελ!αρτχυλο!26!νυµεραλ!2!δε!λα!ΛΟΤΣϑ!δε!2010,!αν!χυανδο!
ταλεσ!οµισιονεσ!παρεχεν!δεριϖαρ!δε!ερρορεσ!δε!σιστεµ〈τιχα!λεγισλατιϖα!ψ!νο!δε!υνα!
αχτυαχι⌠ν! ιντενχιοναλ! δελ! λεγισλαδορ.! Χοµο! ϖερεµοσ! εν! σεγυιδα,! νο! εξιστε! οτρα!
ιντερπρεταχι⌠ν!χοηερεντε!α!εστα!χλ〈υσυλα,!θυε!λα!δε!θυε!λα!νορµα!ηα!θυεδαδο!ϖαχα!
δε!χοντενιδο!ε!ιντιλ.!Σε!τρατα!εν!εφεχτο,!δε!λο!θυε!σε!ηα!λλαµαδο!υν!ρετορνο α λα
ρεγλα οριγιναλ,321! εν! ελ! σεντιδο! θυε! λα! χοµπετενχια! χορρεσπονδε! εν! ρεαλιδαδ! αλ!
ϕυεζ!νατυραλ!δελ!παρτιχυλαρ,!σεγν!λα!µατερια!δε!θυε!σε!τρατε.

523 !

5. Ρεχυρσοσ πορ λεσιϖιδαδ
! α!νυεϖα!ρεδαχχι⌠ν!αλυδε!εντονχεσ!α!σιτυαχιονεσ,!εν!ελ!µαρχο!δελ!δερεχηο!πβλιχο,!
Λ
εν!λασ!χυαλεσ!υν!⌠ργανο!δελ!Εσταδο,!βιεν!δε!δερεχηο!πβλιχο!ο!δε!δερεχηο!πριϖαδο!
ρεθυιερα!δε!υνα!δεχισι⌠ν!ϕυδιχιαλ.!Πυδιερα!πενσαρσε!εν!ταλεσ!χασοσ,!εν!ελ!λλαµαδο!
ρεχυρσο!πορ!λεσιϖιδαδ,!περο!νο!εσ!υνα!οπχι⌠ν!ϖ〈λιδα,!σι!τενεµοσ!εν!χονσιδεραχι⌠ν!
θυε!νο!σε!τρατα!δε!υνα!πρετενσι⌠ν!δε!νυλιδαδ!δε!υν!αχτο!αδµινιστρατιϖο,!σινο!δε!υνα!
δεµανδα! δε! χοντενιδο! πατριµονιαλ,! ταλ! χοµο! σε! δεσπρενδε! δελ! χριτεριο! δε!
320!! Εν!ελ!µισµο!σεντιδο,!Βρεωερ−Χαρασ,!Ιντροδυχχι⌠ν!Γενεραλ!αλ!Ργιµεν!δε!λα!ϑυρισδιχχι⌠ν!Χοντενχιοσο!
Αδµινιστρατιϖα,!π〈γ.!31
321!!Τορρεαλβα,!Λασ!∆εµανδασ!δε!Χοντενιδο!Πατριµονιαλ!εν!λα!Λεψ!Οργ〈νιχα!δε!λα!ϑυρισδιχχι⌠ν!Χοντενχιοσο!
Αδµινιστρατιϖο,!π〈γ.!339.!ςασε!σιν!εµβαργο,!ϑΣ−ΣΠΑ−ΤΣϑ!12/01/2011!Εξπ.!Ν≡!2010−1111,!ρατι !χαδα!πορ!
ΣΠΑ−ΤΣϑ!13/07/2011!ΕΞΠ.!Ν≡!2010−1111!ΧΣ−2011−0001,!ρελατιϖοσ!α!υνα!δεµανδα!ιντερπυεστα!πορ!υν!⌠ργανο!
δελ!Εσταδο,!χον!οχασι⌠ν!δε!υν!χοντρατο!αδµινιστρατιϖο
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διστριβυχι⌠ν δε χοµπετενχιασ πορ λα χυαντα. Αδεµ〈σ, ελ λλαµαδο ρεχυρσο πορ
λεσιϖιδαδ νο χονστιτυψε υν τιπο δε πρετενσι⌠ν εσπεχχο, σινο θυε νο εσ µ〈σ θυε
υνα µοδαλιδαδ εν λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ελ ν.µ. 943).
5. ∆εµανδασ χοντρα τερχεροσ
525

Εν ελ µαρχο δε λασ δεµανδασ δε εντεσ ψ εµπρεσασ δελ Εσταδο, δε χοντενιδο
αδµινιστρατιϖο ηαν σιδο υβιχαδασ λασ δεµανδασ δε στοσ χοντρα τερχεροσ χονεξασ α
υν χοντρατο αδµινιστρατιϖο, χυψα ϕυστιχαχι⌠ν ρεσυλτα χοντροϖερσιαλ.
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Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα αρµαδο λα χοµπετενχια δελ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο εν υνα δεµανδα ιντερπυεστα πορ υνα εµπρεσα δελ Εσταδο,
Ηιδρολ⌠γιχα ςενεζολανα, Χ.Α. (ΗΙ∆ΡΟςΕΝ), πορ εϕεχυχι⌠ν δε ανζα δε αντιχιπο
ψ ελ χυµπλιµιεντο, χοντρα λα σοχιεδαδ µερχαντιλ Σεγυροσ Νυεϖο Μυνδο, Σ.Α., λα
χυαλ ηαβα σιδο χονστιτυιδα χον µοτιϖο δε λα χελεβραχι⌠ν δε υν χοντρατο δε
νατυραλεζα αδµινιστρατιϖα, εντρε ΗΙ∆ΡΟςΕΝ ψ ςΕΝΕΑΓΥΑ, Χ.Α., παρα ρεαλιζαρ
λα οβρα Προψεχτο, προχυρα ψ πυεστα εν µαρχηα παρα: α) Λα ρεηαβιλιταχι⌠ν ψ
αµπλιαχι⌠ν δε λα Πλαντα ποταβιλιζαδορα δε Χλαϖελλινοσ ψ β) Λα χονστρυχχι⌠ν δε
πεθυε〉οσ σιστεµασ δε ποταβιλιζαχι⌠ν παρα λοχαλιδαδεσ αβαστεχιδασ πορ ελ σιστεµα
µαργαριτε〉ο, Αχυεδυχτο Λυισα Χ〈χερεσ δε Αρισµενδι, Εσταδο Συχρε.
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Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα οβσερϖ⌠ θυε λασ ανζασ χυψα εϕεχυχι⌠ν σε
δεµανδαν φορµαν παρτε δελ χοντρατο αδµινιστρατιϖο συσχριτο ... ψ ϖιστο θυε λα
δεµανδα τιενε συ οριγεν εν ελ ινχυµπλιµιεντο δελ ρεφεριδο χοντρατο αδµινιστρατιϖο,
πορ λο θυε εν χριτεριο δε λα Σαλα, λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα σ
εστ〈 λλαµαδα α χονοχερ δε λα πρεσεντε χαυσα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 12/01/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2009−0990).
Εν ταλ αν〈λισισ ρεσυλτα προβλεµ〈τιχο ελ αργυµεντο , σεγν ελ χυαλ, λα ανζα οτοργαδα
πορ υν τερχερο αδθυιερε λα νατυραλεζα αδµινιστρατιϖα, εν ραζ⌠ν δε θυε τιενε
χονεξιδαδ χον υν χοντρατο αδµινιστρατιϖο. Ταλ αργυµεντο νο παρεχε δεσϖιρτυαρ ελ
αλεγατο δε λα δεµανδαδα, δε ϖιολαχι⌠ν δε λα γαραντα προχεσαλ ψ χονστιτυχιοναλ
δε τοδοσ λοσ παρτιχυλαρεσ α σερ ϕυζγαδοσ πορ συ ϑυεζ νατυραλ.
Νυµ. 11.− ∆εµ〈σ αχτυαχιονεσ
1. Σιστεµα αβιερτο δε πρετενσιονεσ
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Ρεχορδεµοσ θυε υνα δε λασ χαραχτερστιχασ µ〈σ ρελεϖαντεσ δελ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο αχτυαλ, λο χονστιτυψε ελ πρινχιπιο, σεγν ελ χυαλ λοσ τριβυναλεσ χον
χοµπετενχια χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα δεβεν δαρ χαβιδα α τοδο τιπο δε πρετενσι⌠ν
184

Εσπινοζα/Ριϖασ

[Αρτχυλο 9. Χοµπετενχια]

θυε τενγα χοµο οριγεν υνα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχο−αδµινιστρατιϖα,322 ινδεπενδιεντεµεντε
δε θυε λα ιλεγαλιδαδ δεριϖε δε υν αχτο, ηεχηο υ οµισι⌠ν, ψ σιν θυε σεα ⌠βιχε λα
ινεξιστενχια δε µεδιοσ προχεσαλεσ εσπεχιαλεσ ρεσπεχτο α δετερµιναδα αχτυαχι⌠ν
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/02/2006 ΕΞΠ. 04−1092 ΒΟΓΣΙςΙΧΑ; ΧΣΧΑ 18/06/2008 ΕΞΠ Ν° ΑΠ42−Ο−2008−000076
ΒΛΥΕ ΝΟΤΕ ΠΥΒΛΙΧΙ∆Α∆, Χ.Α.,323

χον µ〈σ ρεφερενχιασ)324. Ελ χοντρολ οβϕετιϖο ψ ελ
πρινχιπιο ενυµερατιϖο, πορ υνα παρτε, ψ προτεχχι⌠ν ϕυρδιχα συβϕετιϖα ψ λα χλ〈υσυλα
γενεραλ δελ αχχεσο α λα ϕυστιχια, πορ λα οτρα, γυαρδαν χαδα υνο υνα ρελαχι⌠ν φυνχιοναλ
εσπεχχα (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 777). Λα ινχορποραχι⌠ν δε εστε πρινχιπιο δε
δεσαρρολλο ϕυρισπρυδενχιαλ εν λα ΛΟϑΧΑ σε ρεαλιζα α τραϖσ δελ αρτ. 9 νυµ. 11.
ςε〈µοσ αλγυνοσ εϕεµπλοσ δε πρετενσιονεσ θυε πυεδεν σερ προδυχτιϖασ εν λα
προτεχχι⌠ν ϕυρδιχα εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο.
Λα ΛΟϑΧΑ νο οφρεχε νινγν ινδιχιο, αχερχα δε χυ〈λ σερα ελ προχεδιµιεντο α σεγυιρ
εν ελ χασο δε λασ πρετενσιονεσ θυε νο σε ενυνχιαν εξπρεσαµεντε εν λα µισµα. Εν
νυεστρο χριτεριο, λα φυνχι⌠ν δε προχεδιµιεντο ρεσιδυαλ, α φαλτα δε ινδιχαχι⌠ν εξπρεσα
εν λα λεψ, δεβε χορρεσπονδερ αλ προχεδιµιεντο βρεϖε (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1425)

529

2. Λα αχχι⌠ν δε χονδενα
Εν σεντιδο γενεραλ λα αχχι⌠ν, ο µεϕορ, λα πρετενσι⌠ν δε χονδενα, εσ δενιδα χοµο
αθυελλα εν λα χυαλ σε πιδε αλ ϕυεζ λα χονδενα δελ δεµανδαδο α υνα πρεσταχι⌠ν
ποσιτιϖα ο νεγατιϖα,325 εστο εσ, υνα πρεσταχι⌠ν δε ηαχερ, δαρ ο δεϕαρ δε ηαχερ. Εν
τοδα πρετενσι⌠ν δε χονδενα σε πιδε αλ τριβυναλ λα δεχλαραχι⌠ν σοβρε λα εξιστενχια
δελ δερεχηο ρεχλαµαδο ψ δε λα οβλιγαχι⌠ν ινσατισφεχηα, ψ ταµβιν λα χονδενα δελ
δευδορ α λα πρεσταχι⌠ν δεβιδα.326
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Σι βιεν λα πρετενσι⌠ν εν χοντρα δε λα αβστενχι⌠ν ο νεγατιϖα δε διχταρ υν αχτο
αδµινιστρατιϖο, ταµβιν χονστιτυψε υνα πρετενσι⌠ν δε χονδενα, σιν εµβαργο,
εστιµαµοσ χονϖενιεντε διστινγυιρ εσα εσπεχιαλ πρετενσι⌠ν, χυψοσ πρεσυπυεστοσ
εσπεχιαλεσ δε προχεδενχια ηαν σιδο προδυχτο δε υν προχεσο εϖολυτιϖο αν

531

322 Αραυϕο−ϑυ〈ρεζ, Λοσ Πρινχιπιοσ Φυνδαµενταλεσ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµι−
νιστρατιϖα, π〈γ. 24; Ηερν〈νδεζ Γ., Πασαδο, Πρεσεντε ψ Φυτυρο δε λα Νυεϖα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 103, χον µ〈σ ρεφερενχιασ; Υροσα Μαγγι, Λασ Πρετενσιονεσ Προχεσαλεσ εν
λα Νυεϖα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιτρατιϖα, π〈γ. 220; Ηερν〈νδεζ, Βρεϖεσ Νοτασ
σοβρε λα ςα δε Ηεχηο εν λα Αχτυαλιδαδ δε λα ϑυστιχια Αδµινιστρατιϖα εν ςενεζυελα, π〈γ. 167, χον µ〈σ
ρεφερενχιασ. Χον ρεσπεχτο αλ σιστεµα ενυµερατιϖο δε πρετενσιονεσ, Ηερν〈νδεζ, Βρεϖεσ Νοτασ σοβρε λα ςα
δε Ηεχηο εν λα Αχτυαλιδαδ δε λα ϑυστιχια Αδµινιστρατιϖα εν ςενεζυελα, π〈γ. 166
323 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/171.ητµ
324 Οτρασ ρεφερενχιασ ϕυρισπρυδενχιαλεσ εν Ηερν〈νδεζ, Βρεϖεσ Νοτασ σοβρε λα ςα δε Ηεχηο εν λα Αχτυαλιδαδ
δε λα ϑυστιχια Αδµινιστρατιϖα εν ςενεζυελα, π〈γ. 178
325 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ. π〈γ. 116
326 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ. π〈γ. 117

ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ

185

Ττυλο Ι. ∆ισποσιχιονεσ Φυνδαµενταλεσ

ινχοµπλετο, περο δε χλαροσ χοντορνοσ, φρεντε α οτρο τιπο δε πρετενσιονεσ, ταλεσ
χοµο λασ διριγιδασ εν χοντρα δε αχτυαχιονεσ µατεριαλεσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν. Εστε
λτιµο γρυπο χοµπρενδε ταντο λα πρετενσι⌠ν παρα οβλιγαρ α λα Αδµινιστραχι⌠ν α
ρεαλιζαρ υνα χονδυχτα µατεριαλ, χοµο λα πρετενσι⌠ν δεστιναδα α θυε λα Αδµινιστραχι⌠ν
σε αβστενγα εν ελ φυτυρο δε ρεαλιζαρ υνα χονδυχτα µατεριαλ, χοµο εν ελ χασο δελ
ρεσταβλεχιµιεντο δε λοσ εφεχτοσ ο χυανδο εξιστε λα αµεναζα δε ταλ χονδυχτα ο
ινχλυσο διριγιδα α οβλιγαρ α τολεραρ λα ρεαλιζαχι⌠ν δε υνα χονδυχτα µατεριαλ.327 Ταλ
σερα ελ χασο δε λα εξιγενχια δε παγο εφεχτιϖο δε υνα πρεσταχι⌠ν σοχιαλ, µιεντρασ
θυε λα εξιγενχια α θυε σε διχτε ελ αχτο αδµινιστρατιϖο θυε ρεχονοχε ελ δερεχηο α
ρεχιβιρ λα πρεσταχι⌠ν ρεθυεριρα υνα αχχι⌠ν πορ αβστενχι⌠ν;328 αλ ιγυαλ θυε ελ
οτοργαµιεντο δε υνα ινφορµαχι⌠ν ρεθυεριδα ο λα ποσιβιλιδαδ ρεαλ δε αχχεσο αλ
εξπεδιεντε, ινχλυσο λα πρετενσι⌠ν α θυε σεα διχταδο υν χυερπο νορµατιϖο.
3. Λα αχχι⌠ν δεχλαρατιϖα
532

Εϕεµπλο: Νανχψ ∆αζ ∆ε Μαρτνεζ. Σε〉αλαν λασ ρεχυρρεντεσ θυε ρεσυλταρον γαναδορασ δελ
χονχυρσο δε µριτοσ ψ οποσιχι⌠ν ρεαλιζαδο πορ λα Ζονα Εδυχατιϖα δελ Εσταδο Γυ〈ριχο παρα
λοσ χαργοσ δε ∆οχεντεσ Ι δε Αυλα Πρεεσχολαρ εν ελ ϑαρδν δε Ινφανχια Ανγελ Μορενο, δε λοσ
χυαλεσ τοµαρον ποσεσι⌠ν. Ποστεριορεντε, συργιερον υνα σεριε δε ινχονϖενιεντεσ ρεσπεχτο αλ
συελδο, ελ χυαλ νο λλεγαρον α χοβραρ αργυµεντανδο θυε διχηοσ χαργοσ νο φυερον οφερταδοσ εν
λασ πυβλιχαχιονεσ ρεσπεχτιϖασ, πορ λο ταντο νο σον τιτυλαρεσ, ψ λεσ οφρεχεν λα χονδιχι⌠ν δε
Ιντερινοσ, σεγν χοµυνιχαχι⌠ν δελ ϑεφε δε ∆ιϖισι⌠ν δε Περσοναλ δε λα Ζονα Εδυχατιϖα
Γυ〈ριχο.(ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/04/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 2003−0288)329

533

Πυντο δε παρτιδα δελ αν〈λισισ αχερχα δε λα πρετενσι⌠ν δεχλαρατιϖα εν ελ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο ϖενεζολανο λο χονστιτυψε λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 16 ΧΠΧ, απλιχαβλε
εν ϖιρτυδ δε λα ρεµισι⌠ν χοντενιδα εν ελ αρτ. 31 δε λα ΛΟϑΧΑ. ∆ε αχυερδο χον λα
πριµερα δε λασ νορµασ χιταδασ, Αδεµ〈σ δε λοσ χασοσ πρεϖιστοσ εν λα Λεψ, ελ ιντερσ
πυεδε εσταρ λιµιταδο α λα µερα δεχλαραχι⌠ν δε λα εξιστενχια ο ινεξιστενχια δε υν
δερεχηο ο δε υνα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα (χον ρεσπεχτο αλ ιντερσ, ϖασε, ελ ν.µ. 920).
Υνα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα εσ λα ρελαχι⌠ν θυε εξιστε εν υνα σιτυαχι⌠ν χονχρετα εντρε ϖαριασ
περσονασ ο εντρε υνα περσονα ψ υνα χοσα, λα χυαλ δεριϖα δε υνα νορµα ϕυρδιχα.330

534

Ελ αρτχυλο 16 ΧΠΧ δισπονε αδεµ〈σ θυε, νο εσ αδµισιβλε λα δεµανδα δε µερα
δεχλαραχι⌠ν χυανδο ελ δεµανδαντε πυεδε οβτενερ λα σατισφαχχι⌠ν χοµπλετα δε συ
ιντερσ µεδιαντε υνα αχχι⌠ν διφερεντε. Εστο σιγνι!χα θυε, εν λοσ χασοσ εν θυε λα
327 Σχηµιδτ, ςερωαλτυνγσπροζεσσρεχητ, π〈γ. 144
328 Σχηµιδτ, ςερωαλτυνγσπροζεσσρεχητ, π〈γ. 145
329 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ∴201.ητµ
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πρετενσι⌠ν δελ δεµανδαντε πυεδα σερ σατισφεχηα α τραϖσ δε υνα αχχι⌠ν χονστιτυτιϖα,
χοµο εσ ελ χασο δε λα δεµανδα δε νυλιδαδ δε αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ, ο α τραϖσ δε
υνα πρετενσι⌠ν δε χονδενα, χοµο οχυρρε χον λα αχχι⌠ν πορ αβστενχι⌠ν ο νεγατιϖα ο
λα ϖα δε ηεχηο, σερ〈ν στασ λασ αχχιονεσ προχεδεντεσ.
4. ∆εχαιµιεντο ψ αχχι⌠ν δεχλαρατιϖα
Εϕεµπλο: ΑΣΟ∆ΑΠΕ. Λοσ αχχιοναντεσ σε〉αλαρον θυε ιντενταν ελ αµπαρο ...εν ρεσγυαρδο δε
λοσ δερεχηοσ ε ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ ψ διφυσοσ, πορ λα ινµινεντε αµεναζα δε ϖιολαχι⌠ν α λοσ
δερεχηοσ χονστιτυχιοναλεσ α: λα ϖιδα; λα ιντεγριδαδ περσοναλ; λιβρε τρ〈νσιτο; ρευνιρσε
πβλιχαµεντε; προτεχχι⌠ν δε λα σεγυριδαδ περσοναλ; λιβερταδ δε εξπρεσι⌠ν δελ πενσαµιεντο;
λιβερταδ δε χονχιενχια ψ εξπρεσι⌠ν δε λα µισµα; ψ δερεχηο α µανιφεσταρ, χον µοτιϖο δε λα
µαρχηα παχ!χα ψ σιν αρµασ θυε λα σοχιεδαδ χιϖιλ ρεαλιζαρ〈 εν φεχηα 11 δε ϕυλιο δε 2002,
µαρχηα στα δεβιδαµεντε αυτοριζαδα.... (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/07/2002 ΕΞΠ. Ν≡: 02−1435 α.χ.;331
ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 05/08/2005 Εξπ. ν° 04−0841;332 ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/11/2005 Εξπ. ν° 04−0609;333
ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 25/10/2007 Εξπ. Ν≡ 07−0795)334
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Εν ελ χασο δε λασ αχτυαχιονεσ δε λοσ ⌠ργανοσ δελ Ποδερ Πβλιχο, χυψο οβϕετο
ηυβιερα δεχαδο, εσ δεχιρ, εν λοσ χασοσ εν θυε πορ ρεϖοχατορια, χυµπλιµιεντο δε
συ !ναλιδαδ, πορ ηαβερ σιδο συστιτυιδα πορ οτρα δεχισι⌠ν, ο πορ χυαλθυιερ οτρα
χαυσα, δεβε εξιστιρ τοδαϖα λα ποσιβιλιδαδ δε σερ οβϕετο δε χοντρολ ϕυδιχιαλ. Α
διφερενχια δε λοσ χασοσ, εν θυε λα µεδιδα αν σε ενχυεντρε ϖιγεντε, λα δεχισι⌠ν
ϕυδιχιαλ νο τενδρα ελ εφεχτο χονστιτυτιϖο, δαδο θυε ψα νο ηαψ υν αχτο ϕυρδιχο
συσχεπτιβλε δε σερ ανυλαδο. Σιν εµβαργο, λο ρελεϖαντε, α λοσ !νεσ δε ϕυστι!χαρ λα
εξιστενχια δελ δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ (αρτ. 26) νο εσ λα ϖιγενχια δελ αχτο, σινο
λα εξιστενχια δε υν δερεχηο συβϕετιϖο ο ιντερσ ϕυρδιχαµεντε προτεγιδο,
πρεσυνταµεντε ινφρινγιδοσ, θυε ϕυστι!θυεν λα νεχεσιδαδ δε προτεχχι⌠ν ϕυρδιχα.
Ελ αρτχυλο 16 δελ ΧΠΧ ρεγυλα λασ πρετενσιονεσ, χυψο οβϕετο εστ〈 ρεφεριδο α λα
µερα δεχλαραχι⌠ν δε λα εξιστενχια ο ινεξιστενχια δε υν δερεχηο ο δε υνα ρελαχι⌠ν
ϕυρδιχα. Παρα υνα πρετενσι⌠ν δεχλαρατιϖα, διχηα νορµα αλυδε αλ ρεθυισιτο δε υν
ιντερσ ϕυρδιχο αχτυαλ, πορ παρτε δελ δεµανδαντε, ασ χοµο λα ινεξιστενχια δε υνα
αχχι⌠ν διφερεντε θυε ηυβιερα περµιτιδο αλ δεµανδαντε οβτενερ λα σατισφαχχι⌠ν
χοµπλετα δε συ ιντερσ.

536

Αν χυανδο ψα νο σε ενχυεντρε ϖιγεντε ελ αχτο αδµινιστρατιϖο ο σε ηυβιερα
χυµπλιδο λα αχτυαχι⌠ν µατεριαλ, ελ αφεχταδο πυεδε µαντενερ αν υν ιντερσ ϕυρδιχο

537
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αχτυαλ, εν οβτενερ υν προνυνχιαµιεντο ϕυδιχιαλ, δε σ λα χονδυχτα ηαβρα σιδο
χονφορµε α δερεχηο, ο σ πορ ελ χοντραριο, ηυβιερα χονστιτυιδο υνα ινφραχχι⌠ν α λοσ
δερεχηοσ δελ παρτιχυλαρ αφεχταδο.
538

Ταλ ιντερσ ϕυρδιχο εν λα δεχλαρατορια δε χοντραριεδαδ α δερεχηο δελ αχτο, οµισι⌠ν
ο αχτυαχι⌠ν µατεριαλ πυεδε εσταρ ρεφεριδοσ α λα πρεπαραχι⌠ν δε υνα δεµανδα πορ
ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο; α λα εξτινχι⌠ν δε υν εφεχτο θυε αν περσιστε, χοµο εν
ελ χασο δε υν εφεχτο δισχριµινατοριο, ο αλ πελιγρο δε ρεπετιχι⌠ν.335 ςασε χον
ρεσπεχτο αλ ιντερσ αχτυαλ, ν.µ. 933; χον ρεσπεχτο αλ ρεσταβλεχιµιεντο δε λα
σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα ινφρινγιδα, ν.µ. 1453
5. Λα χοντινυαχι⌠ν δελ προχεσο

539

Εϕεµπλο ςαδο Εξπρεσσ Χ.Α. Λα Εµπρεσα ρεχυρρεντε εϕερχι⌠ ρεχυρσο πορ αβστενχι⌠ν
χονϕυνταµεντε χον πρετενσι⌠ν δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ, χοντρα λα χονδυχτα οµισα δε λα
∆ιρεχχι⌠ν Γενεραλ δε Ρεντασ Μυνιχιπαλεσ δελ Μυνιχιπιο Συχρε δελ Εσταδο Μιρανδα, εν
οτοργαρ λα λιχενχια χοµερχιαλ παρα ελ δεσαρρολλο δε συ πρινχιπαλ οβϕετο δε χοµερχιο.
Ποστεριορµεντε, µεδιαντε Ρεσολυχι⌠ν Ν° 00455 λα ∆ιρεχχι⌠ν Γενεραλ δε Ρεντασ Μυνιχιπαλεσ
δελ Μυνιχιπιο Συχρε δελ Εσταδο Μιρανδα, αχορδ⌠ νο οτοργαρ ελ Χερτι!χαδο δε Αχτιϖιδαδ
Χοµερχιαλ α λα σολιχιτυδ Ν° Β346 δε φεχηα 16 δε ϕυνιο δε 1999 (ΧΠΧΑ 06/03/2003 Εξπ.
00−24088)336

540

Ελ Χ⌠διγο δε Τριβυναλεσ Αδµινιστρατιϖοσ δε Αλεµανια ρεγυλα εν συ παρ〈γραφο 113
λα λλαµαδα αχχι⌠ν παρα λα χοντινυαχι⌠ν δε λασ αχτυαχιονεσ, εν λοσ σιγυιεντεσ
τρµινοσ: Εν λοσ χασοσ εν θυε ελ αχτο αδµινιστρατιϖο ηυβιερα σιδο ρεϖοχαδο ο
ηυβιερα δεχαδο πορ χυαλθυιερ χαυσα, ελ τριβυναλ πυεδε προνυνχιαρσε α σολιχιτυδ
δε παρτε, αχερχα δε σι ελ αχτο αδµινιστρατιϖο ερα χοντραριο α δερεχηο, σιεµπρε θυε
ελ δεµανδαντε οστεντε υν ιντερσ ϕυρδιχο εν λα δεχλαραχι⌠ν. Ταλ δισποσιχι⌠ν λε
οτοργα αλ τριβυναλ λα φαχυλταδ δε προνυνχιαρσε αχερχα δε λα χοντραριεδαδ α δερεχηο
δελ αχτο, αν χυανδο, χον ποστεριοριδαδ α λα ιντροδυχχι⌠ν δε λα χαυσα, ο ινχλυσο χον
αντεριοριδαδ α λα µισµα, νο σεα ποσιβλε ανυλαρ ελ αχτο, εν ραζ⌠ν δε θυε ελ µισµο ηα
περδιδο ϖιγενχια, ο εν λοσ χασοσ εν θυε πορ χυαλθυιερ χαυσα ελ δεµανδαντε ηυβιερα
περδιδο ιντερσ εν λα νυλιδαδ.337

541

Εν ελ χασο πλαντεαδο εν ελ εϕεµπλο, λα ΧΠΧΑ δεχλαρ⌠ θυε λα ρεχυρρεντε α παρτιρ δελ
µοµεντο εν θυε λα ∆ιρεχχι⌠ν Γενεραλ δε Ρεντασ Μυνιχιπαλεσ διχτ⌠ ελ αχτο
αδµινιστρατιϖο ιµπυγναδο, τενα λα ποσιβιλιδαδ δε οπταρ εντρε χοντινυαρ ελ ϕυιχιο
335 Ηελλµανν, Στραφπροζεσσρεχητ, π〈γ. 68
336 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/199.ητµ
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λλεϖαδο α χαβο εν λα σεδε δελ ϑυζγαδο Συπεριορ Σεγυνδο εν λο Χιϖιλ ψ Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο δε λα Ρεγι⌠ν Χαπιταλ χον οχασι⌠ν αλ ρεχυρσο πορ αβστενχι⌠ν
ιντερπυεστο, −σιν θυε ελλο χοµπορτασε θυε εν λα σεντενχια δενιτιϖα σε δεχλαρασε ελ
δεχαιµιεντο δε στε− ο βιεν ιντερπονερ υν ρεχυρσο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε
νυλιδαδ χοντρα διχηο αχτο αδµινιστρατιϖο (ΧΠΧΑ 06/03/2003 ΕΞΠ. 00−24088).338
Ρεχοδ⌠ λα Χορτε θυε µεδιαντε σεντενχια ΧΠΧΑ δε 29/10/1987, χασο: Αλφρεδο
Ψανυχχι Φυχιαρδι,339 εξπρεσ⌠ θυε,  νο εσ ποσιβλε αχεπταρ θυε ελ ρεχυρσο δε
αβστενχι⌠ν ο δε χαρενχια δεϕε δε τενερ ε!χαχια, πορθυε λα Αδµινιστραχι⌠ν προδυζχα
υνα δεχισι⌠ν νεγατιϖα παρα ενερϖαρ λα αχχι⌠ν, σοβρε τοδο δεσπυσ δε ινιχιαδο ελ
ϕυιχιο, παρα οβλιγαρ αλ ιντερεσαδο α τενερ θυε αχυδιρ α οτρο προχεσο µυχηο µ〈σ
δεµοραδο, ψ χυψα πρετενσι⌠ν πρινχιπαλ νο εσ λα δε θυε σε χυµπλα ελ αχτο οµιτιδο,
σινο φυνδαµενταλµεντε λα δε λα δεχλαρατορια δε νυλιδαδ δελ αχτο θυε νιεγα χυµπλιρ
υν δεβερ λεγαλ. (ΧΠΧΑ 06/03/2003 ΕΞΠ. 00−24088).

542

Οβσερϖ⌠ λα Χορτε θυε ελ ιντερσ προχεσαλ δελ ρεχυρρεντε σεγυα σιενδο ελ µισµο, α
πεσαρ δε θυε λα Αδµινιστραχι⌠ν Μυνιχιπαλ αδοπτ⌠ λα δεχισι⌠ν δε νεγαρλε αλ
ρεχυρρεντε λα Χδυλα δε Ηαβιταβιλιδαδ (ΧΠΧΑ 06/03/2003 ΕΞΠ. 00−24088).

543

∆ε ταλ φορµα, εν ελ συπυεστο δε θυε ελ ρεχυρρεντε ηυβιεσε εϕερχιδο υν ρεχυρσο δε
αβστενχι⌠ν πορθυε λα Αδµινιστραχι⌠ν οµιτε χυµπλιρ χον λα οβλιγαχι⌠ν εσπεχχα ο
χονχρετα θυε λε ιµπονε υνα δετερµιναδα νορµα ψ, εν ελ χυρσο δελ ϕυιχιο λλεϖαδο α
χαβο χον οχασι⌠ν αλ αλυδιδο ρεχυρσο, ελ ργανο Αδµινιστρατιϖο διχτα υν αχτο
αδµινιστρατιϖο µεδιαντε ελ χυαλ νιεγα λο πετιχιοναδο πορ ελ ρεχυρρεντε, στε χοµο
σε διϕο πρεχεδεντεµεντε, πυεδε οπταρ εντρε χοντινυαρ χον ελ ρεφεριδο ϕυιχιο χον ελ
οβϕετο δε θυε ελ Τριβυναλ δε λα χαυσα δετερµινε σι λα νεγατιϖα εξπρεσα δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν σε ενχυεντρα ο νο αϕυσταδα α δερεχηο, ο βιεν ιντερπονερ υν ρεχυρσο
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε νυλιδαδ χοντρα ελ µενχιοναδο αχτο αδµινιστρατιϖο
(ΧΠΧΑ 06/03/2003 ΕΞΠ. 00−24088).

544

Εν υνα σιτυαχι⌠ν σιµιλαρ, εν λα χυαλ ελ αχχιοναντε ιντερπυσο ρεχυρσο πορ αβστενχι⌠ν
ο χαρενχια χοντρα λα Ασαµβλεα Ναχιοναλ ψ ελ Ινστιτυτο δε Πρεϖισι⌠ν Σοχιαλ δελ
Παρλαµενταριο, εν ϖιστα δε θυε ηαβιενδο σολιχιταδο συ ϕυβιλαχι⌠ν νο ηαβα οβτενιδο
οπορτυνα ψ αδεχυαδα ρεσπυεστα, ελ αποδεραδο ϕυδιχιαλ δελ Ινστιτυτο δε Πρεϖισι⌠ν
Σοχιαλ δελ Παρλαµενταριο, χονσιγν⌠ ελ προνυνχιαµιεντο εµιτιδο πορ ελ οργανισµο
θυε ρεπρεσεντα, χονφορµε αλ χυαλ σε νεγ⌠ λα σολιχιτυδ δε ϕυβιλαχι⌠ν φορµυλαδα πορ

545
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ελ αχχιοναντε. Λα Σαλα χονσιδερ⌠ θυε, λα χονσιγναχι⌠ν εν ελ εξπεδιεντε δε διχηο
διχταµεν µοδιχαβα λα σιτυαχι⌠ν θυε µοτιϖ⌠ λα ιντερποσιχι⌠ν δελ πρεσεντε ρεχυρσο
πορ αβστενχι⌠ν ο χαρενχια εϕερχιδο τοδα ϖεζ θυε σεγν σε εϖιδενχια δελ τεξτο
αντεριορµεντε χιταδο, λα αβστενχι⌠ν πορ λ δενυνχιαδα φυε ρεπαραδα. Λα Σαλα
δεχλαρ⌠ ελ δεχαιµιεντο δελ οβϕετο εν ελ ρεχυρσο, εν ϖιρτυδ δε λα εϖιδεντε
µοδι!χαχι⌠ν δε λασ χιρχυνστανχιασ θυε διερον οριγεν α λα σολιχιτυδ ρεαλιζαδα εν
εστε χασο. (ΣΠΑ−ΤΣϑ 10/02/2009 ΕΞΠ. Ν° 2006−1428)340
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Αρτ. 10.− Λα παρ!χιπαχι⌠ν ποπυλαρ
Αρ!χυλο 10. Λοσ εντεσ, χονσεϕοσ χοµυναλεσ, χολεχ∀ϖοσ ψ οτρασ µανιφεσταχιονεσ ποπυλαρεσ
δε πλανι#χαχι⌠ν, χοντρολ, εϕεχυχι⌠ν δε πολ∀χασ ψ σερϖιχιοσ πβλιχοσ, ποδρ〈ν εµι∀ρ συ
οπινι⌠ν εν λοσ ϕυιχιοσ χυψα µατερια δεβα∀δα εστε ϖινχυλαδα α συ 〈µβιτο δε αχτυαχι⌠ν,
αυνθυε νο σεαν παρτεσ.

1. Λα παρτιχιπαχι⌠ν χιυδαδανα
Λα Χονστιτυχι⌠ν γαραντιζα εν ϖαριασ δε συσ δισποσιχιονεσ λα παρτιχιπαχι⌠ν ποπυλαρ
εν ελ Ποδερ ϑυδιχιαλ ψ ελ Σιστεµα δε ϑυστιχια. Σεγν ελ αρτχυλο 253, λα ποτεσταδ δε
αδµινιστραρ ϕυστιχια εµανα δε λοσ χιυδαδανοσ ψ χιυδαδανασ ψ σε ιµπαρτε εν
νοµβρε δε λα Ρεπβλιχα πορ αυτοριδαδ δε λα λεψ. Λοσ χιυδαδανοσ ο χιυδαδανασ
θυε παρτιχιπαν εν λα αδµινιστραχι⌠ν δε ϕυστιχια χονφορµε α λα λεψ, χονστιτυψε αλ
εφεχτο υνο δε λοσ ελεµεντοσ χονστιτυτιϖοσ δελ Σιστεµα δε ϑυστιχια. Ταλ ρεδαχχι⌠ν εσ
υνα αλυσι⌠ν χλαρα α λασ νορµασ δελ Χ⌠διγο Οργ〈νιχο Προχεσαλ Πεναλ. Ελ αρτχυλο 149
δελ ϖιγεντε ΧΟΠΠ εσταβλεχε ελ δερεχηο δε τοδο χιυδαδανο ο χιυδαδανα δε παρτιχιπαρ
χοµο εσχαβινο ο εσχαβινα εν ελ εϕερχιχιο δε λα αδµινιστραχι⌠ν δε λα ϕυστιχια πεναλ.
Ελ αρτχυλο 106 δισπονε θυε λοσ τριβυναλεσ υνιπερσοναλεσ ψ µιξτοσ σε ιντεγραρ〈ν χον
ελ ϑυεζ ο ϑυεζα προφεσιοναλ, χον λοσ εσχαβινοσ ο εσχαβινασ ψ χον ελ σεχρεταριο ο
σεχρεταρια θυε σε λεσ ασιγνε.

546

Ελ Χ⌠διγο δε Τριβυναλεσ Αδµινιστρατιϖοσ δε Αλεµανια πρεϖ λα χοµποσιχι⌠ν δε λασ
σαλασ δε λοσ τριβυναλεσ αδµινιστρατιϖοσ, εν πριµερα ινστανχια, χον τρεσ ϕυεχεσ
προφεσιοναλεσ ψ δοσ ϕυεχεσ ηονοραριοσ ο εσχαβινοσ. Συ παρτιχιπαχι⌠ν χονστιτυψε υνα
γαραντα δε λα τρανσπαρενχια δε λα ϕυστιχια αδµινιστρατιϖα ψ δελ εθυιλιβριο εντρε λα
ϕυστιχια φορµαλ ψ λα εθυιδαδ.

547

Οτρα φορµα δε παρτιχιπαχι⌠ν χιυδαδανα εσ λα πρεϖιστα εν ελ αρτχυλο 255 δε λα
Χονστιτυχι⌠ν, εν ελ προχεδιµιεντο δε σελεχχι⌠ν ψ δεσιγναχι⌠ν δε λοσ ϕυεχεσ ο
ϕυεζασ. Ελ αρτχυλο 264 εσταβλεχε θυε λοσ χιυδαδανοσ ψ χιυδαδανασ ποδρ〈ν
εϕερχερ φυνδαδαµεντε οβϕεχιονεσ α χυαλθυιερα δε λοσ ποστυλαδοσ ο ποστυλαδασ αντε
ελ Χοµιτ δε Ποστυλαχιονεσ ϑυδιχιαλεσ, ο αντε λα Ασαµβλεα Ναχιοναλ.

548

Χοµο σε οβσερϖα, λα λεψ δεϕ⌠ σιν απλιχαχι⌠ν αλγυνασ φορµασ δε παρτιχιπαχι⌠ν
πρεϖιστασ χονστιτυχιοναλµεντε.

549

2. Ελ πρινχιπιο δελ εσταδο δεµοχρ〈τιχο
Λα παρτιχιπαχι⌠ν χιυδαδανα σε ενχυεντρα δε!νιδα εν ελ αρτχυλο 62 δε λα
Χονστιτυχι⌠ν, εν ελ σεντιδο θυε, λα παρτιχιπαχι⌠ν δελ πυεβλο εν λα φορµαχι⌠ν,
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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Ττυλο Ι. ∆ισποσιχιονεσ Φυνδαµενταλεσ

εϕεχυχι⌠ν ψ χοντρολ δε λα γεστι⌠ν πβλιχα εσ ελ µεδιο νεχεσαριο παρα λογραρ ελ
προταγονισµο θυε γαραντιχε συ χοµπλετο δεσαρρολλο, ταντο ινδιϖιδυαλ χοµο
χολεχτιϖο. Σεγν ελ αρτχυλο 70, σον µεδιοσ δε παρτιχιπαχι⌠ν ψ προταγονισµο δελ
πυεβλο εν εϕερχιχιο δε συ σοβερανα, εν λο πολτιχο: λα ελεχχι⌠ν δε χαργοσ πβλιχοσ,
ελ ρεφερενδο, λα χονσυλτα ποπυλαρ, λα ρεϖοχατορια δελ µανδατο, λασ ινιχιατιϖασ
λεγισλατιϖα, χονστιτυχιοναλ ψ χονστιτυψεντε, ελ χαβιλδο αβιερτο ψ λα ασαµβλεα δε
χιυδαδανοσ ψ χιυδαδανασ χυψασ δεχισιονεσ σερ〈ν δε χαρ〈χτερ ϖινχυλαντε, εντρε
οτροσ.
551

Λα παρτιχιπαχι⌠ν χονστιτυψε υν µεδιο παρα αλχανζαρ υνα χον!γυραχι⌠ν δεµοχρ〈τιχα
δελ ορδεν ϕυρδιχο ψ παρα ηαχερ θυε πρεϖαλεζχαν δετερµιναδοσ ιντερεσεσ. Φρεντε α
λα οργανιζαχι⌠ν βυροχρ〈τιχα, λα παρτιχιπαχι⌠ν σε πρεσεντα χοµο υνα χοµπενσαχι⌠ν
αλ δ!χιτ δε λεγιτιµαχι⌠ν, λο χυαλ αυµεντα λα δισποσιχι⌠ν παρα θυε ελ χιυδαδανο
αχεπτε λα αχτυαχι⌠ν δελ Εσταδο. Α συ ϖεζ λα αχεπταχι⌠ν περµιτε λα ιντεγραχι⌠ν δελ
σιστεµα ϕυρδιχο ψ γαραντιζα συ εφεχτιϖιδαδ. Λα παρτιχιπαχι⌠ν εϕερχε αδεµ〈σ υνα
φυνχι⌠ν χοµπλεµενταρια δε χοντρολ α λοσ εξιστεντεσ µεχανισµοσ δε χοντρολ
πολτιχο, ϕυρδιχο ψ !νανχιερο.341

552

Πυεσ βιεν, λα παρτιχιπαχι⌠ν δε λοσ εντεσ, χονσεϕοσ χοµυναλεσ, χολεχτιϖοσ ψ οτρασ
µανιφεσταχιονεσ ποπυλαρεσ δε πλανι!χαχι⌠ν, χοντρολ, εϕεχυχι⌠ν δε πολτιχασ ψ
σερϖιχιοσ πβλιχοσ, εν ελ ϕυιχιο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο πυεδε τενερ διστιντασ
φυνχιονεσ ινχοµπατιβλεσ εντρε σ.

553

Πορ υνα παρτε, πυεδε τραταρσε δε οργανιζαχιονεσ, α λασ χυαλεσ λα λεψ ατριβυψε ελ
εϕερχιχιο δε υνα φυνχι⌠ν πβλιχα, εν χυψο χασο συ αχτυαχι⌠ν πυεδε σερ οβϕετο δε
χοντρολ πορ παρτε δελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο (αρτ. 7 νυµ. 4; αρτ. 9 νυµ. 10). Πορ
οτρα παρτε, σε τρατα δε οργανιζαχιονεσ δε χιυδαδανοσ, α τραϖσ δε λασ χυαλεσ σε
ρεαλιζα λα ϖερδαδερα παρτιχιπαχι⌠ν χιυδαδανα εν λα φορµαχι⌠ν, εϕεχυχι⌠ν ψ χοντρολ
δε λα γεστι⌠ν πβλιχα.

554

Εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, λα παρτιχιπαχι⌠ν πυεδε εσταρ ρεφεριδα α λα
ρεπρεσενταχι⌠ν δε ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ ψ διφυσοσ. Εϕεµπλο δε ελλο, λο χονστιτυψε λα
λεγιτιµαχι⌠ν δε λασ ασοχιαχιονεσ δε ϖεχινοσ εν µατερια υρβανστιχα (αρτ. 102 Λεψ
Οργ〈νιχα δε Ορδεναχιον Υρβανστιχα), χοµο λο ηα ρεχονοχιδο λα Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα, εν ραζ⌠ν δε θυε ελ αχτο πυεδε ινχιδιρ εν λα εσφερα ϕυρδιχα δε λα
ρεχυρρεντε ψ αφεχταρ λοσ ιντερεσεσ δε συσ µιεµβροσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/12/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 1997−
14194)342
341 Εσπινοζα, Πρινχιπιοσ δε ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ, π〈γ. 221
342 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/177.ητµ
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[Αρτχυλο 10. Λα παρτιχιπαχι⌠ν ποπυλαρ]

Οτρα ποσιβλε φυνχι⌠ν δε λοσ εντεσ, χονσεϕοσ χοµυναλεσ, χολεχτιϖοσ ψ οτρασ
µανιφεσταχιονεσ ποπυλαρεσ δε πλανι!χαχι⌠ν, χοντρολ, εϕεχυχι⌠ν δε πολτιχασ ψ
σερϖιχιοσ πβλιχοσ, εσ δε χαρ〈χτερ χονσυλτιϖο.343 Νο σε τρατα εν ταλ χασο δε λα αχτυαχι⌠ν
χοµο λεγιτιµαδο πασιϖο, χυψα αχτυαχι⌠ν εσ οβϕετο δε χοντρολ πορ παρτε δελ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο, νι ταµποχο σε τρατα δε λα ρεπρεσενταχι⌠ν δε λοσ ιντερεσεσ δε λα
οργανιζαχι⌠ν ο δε λοσ ιντερεσεσ δε συσ µιεµβροσ, χοµο παρτε πρινχιπαλ ο αδηεσιϖα,
σινο θυε εν τοδο χασο, πυεδε τραταρσε δε υν ⌠ργανο θυε ποσεε χονοχιµιεντοσ ο
εξπερτιχιασ θυε πυεδεν σερ δε υτιλιδαδ παρα ρεσολϖερ ελ ασυντο δεβατιδο.

555

Ποδρα πενσαρσε αδεµ〈σ, εν ελ συπυεστο εν θυε ταλεσ οργανιζαχιονεσ δε χιυδαδανοσ
ηυβιεραν εϕερχιδο υν δερεχηο α λα παρτιχιπαχι⌠ν εν λα φορµαχι⌠ν, εϕεχυχι⌠ν ψ
χοντρολ δε λα γεστι⌠ν πβλιχα, εστο εσ, ηυβιεραν παρτιχιπαδο εν υν προχεσο δε
χονσυλτα πβλιχα ο εϕερχιδο υν ρεχλαµο εν υνα φυνχι⌠ν δε χοντραλορα σοβρε ελ
µανεϕο δε βιενεσ πβλιχοσ. Φρεντε α υν ρεσυλταδο δεσφαϖοραβλε εν σεδε
αδµινιστρατιϖα, ταλεσ οργανιζαχιονεσ αχυδεν αλ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο. Σιν
εµβαργο, λασ νορµασ δε λα ΛΟϑΧΑ θυε περµιτεν συ παρτιχιπαχι⌠ν νο ηαν µοδι!χαδο
λα ρεγυλαχι⌠ν δε λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα, εστο εσ, ελ ιντερσ ϕυρδιχο αχτυαλ. Πορ ελλο,
ταλεσ φορµασ δε παρτιχιπαχι⌠ν νο ενχυεντραν υνα εσπεχιαλ προτεχχι⌠ν εν ελ
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, διστιντα δε λα θυε χορρεσπονδε α λοσ τιτυλαρεσ δε λοσ
δερεχηοσ αφεχταδοσ.

556

Φιναλµεντε, ποδρα πενσαρσε εν θυε λα παρτιχιπαχι⌠ν χιυδαδανα σε ρεαλιχε ϕυσταµεντε
εν δεχισιονεσ ασυµιδαδεσ πορ ελ ϕυεζ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, περο σε τρατα δε
υνα ποσιβιλιδαδ ρεµοτα, εν λα χυαλ ελ ϕυεζ ρεαλιχε υνα γεστι⌠ν πβλιχα, εσ δεχιρ, θυε
συ δεχισι⌠ν σεα α ταλ πυντο δισχρεχιοναλ, θυε χονστιτυψα υνα δεχισι⌠ν πολτιχα.

557

Χοµο σε οβσερϖα, λοσ εντεσ, χονσεϕοσ χοµυναλεσ, χολεχτιϖοσ ψ οτρασ µανιφεσταχιονεσ
ποπυλαρεσ δε πλανι!χαχι⌠ν, χοντρολ, εϕεχυχι⌠ν δε πολτιχασ ψ σερϖιχιοσ πβλιχοσ,
πυεδεν αχτυαρ εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο χοµο συϕετο πασιϖο, λεγιτιµαδο
αχτιϖο, τερχερο ιντερεσαδο υ ⌠ργανο χονσυλτιϖο, περο νινγυνα δε ελλασ χονστιτυψε
ρεαλµεντε υνα παρτιχιπαχι⌠ν χιυδαδανα εν λα φορµαχι⌠ν, εϕεχυχι⌠ν ψ χοντρολ δε λα
γεστι⌠ν πβλιχα, σαλϖο θυε λα δεχισι⌠ν δελ ϕυεζ χονστιτυψα υνα γεστι⌠ν πβλιχα.

558

343 Εν εστε σεντιδο, Νυ〉εζ, Βρεϖεσ Χοµενταριοσ σοβρε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδ−
µινιστρατιϖα, π〈γ. 33; ∆υθυε Χορρεδορ, Λοσ Συϕετοσ Προχεσαλεσ δελ Χοντενχιοσ Αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 163;
Τορρεαλβα, Λασ ∆εµανδασ δε Χοντενιδο Πατριµονιαλ εν λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 320
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[Ττυλο ΙΙ. ∆ε λα εστρυχτυρα οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

Τ⊆ΤΥΛΟ ΙΙ. ∆Ε ΛΑ ΕΣΤΡΥΧΤΥΡΑ ΟΡΓℑΝΙΧΑ ∆Ε ΛΑ ϑΥΡΙΣ∆ΙΧΧΙΝ ΧΟΝΤΕΝΧΙΟΣΟ
Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ
ΧΑΠ⊆ΤΥΛΟ Ι. ΡΓΑΝΟΣ ∆Ε ΛΑ ϑΥΡΙΣ∆ΙΧΧΙΝ
ΧΟΝΤΕΝΧΙΟΣΟ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ
Αρτ. 11.− ργανοσ θυε λα χοµπονεν
Αρ!χυλο 11. Σον ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα:
1. Λα Σαλα Πολ∀χο Αδµινιστρα∀ϖα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυσ∀χια.
2. Λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα.
3. Λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα.
4. Λοσ ϑυζγαδοσ δε Μυνιχιπιο δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα.
Αρτ. 12.− Λα ϕυρισδιχχι⌠ν εσπεχιαλ τριβυταρια
Αρ!χυλο 12. Λα ϕυρισδιχχι⌠ν εσπεχιαλ τριβυταρια φορµα παρτε δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο
Αδµινιστρα∀ϖα, συ ργιµεν εσπεχιαλ εσ ελ πρεϖιστο εν ελ Χ⌠διγο Οργ〈νιχο Τριβυταριο.
ΧΑΠ⊆ΤΥΛΟ ΙΙ. ∆Ε ΛΑ ∆ΙΣΤΡΙΒΥΧΙΝ ΤΕΡΡΙΤΟΡΙΑΛ Ψ ΛΑ ΧΟΝΦΟΡΜΑΧΙΝ ∆Ε ΛΟΣ
ΡΓΑΝΟΣ ∆Ε ΛΑ ϑΥΡΙΣ∆ΙΧΧΙΝ ΧΟΝΤΕΝΧΙΟΣΟ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ
ΣΕΧΧΙΝ ΠΡΙΜΕΡΑ. ΣΑΛΑ ΠΟΛ⊆ΤΙΧΟ−Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ

Αρτ. 13.− Μ〈ξιµα ινστανχια
Αρ!χυλο 13. Λα Σαλα Πολ∀χο Αδµινιστρα∀ϖα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυσ∀χια εσ λα µ〈ξιµα
ινστανχια δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα. Χοντρα συσ δεχισιονεσ νο σε οιρ〈
ρεχυρσο αλγυνο, σαλϖο λο πρεϖιστο εν λα Χονσ∀τυχι⌠ν δε λα Ρεπβλιχα.

Ρεχυρσο δε ρεϖισι⌠ν
559

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ εσταβλεχι⌠ λα δοχτρινα απλιχαβλε εν µατερια δε ρεϖισι⌠ν δε
σεντενχιασ δε λασ δεµ〈σ Σαλασ δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, εν ελ χασο
ΧΟΡΠΟΤΥΡΙΣΜΟ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 06/02/2001 ΕΞΠ. Ν°: 00−1529). Εν ταλ οπορτυνιδαδ, λα
Σαλα Χονστιτυχιοναλ ιντερπρετ⌠ λα φαχυλταδ εσταβλεχιδα εν ελ νυµεραλ 10 δελ αρτχυλο
336 δε λα Χονστιτυχι⌠ν ψ δεσαρρολλαδα εν λα Εξποσιχι⌠ν δε Μοτιϖοσ δε λα
Χονστιτυχι⌠ν εν χυαντο αλ χοντρολ δε λοσ αχτοσ ο σεντενχιασ δε λασ δεµ〈σ Σαλασ δελ
Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια θυε χοντραρεν λα Χονστιτυχι⌠ν ο λασ ιντερπρεταχιονεσ
θυε σοβρε συσ νορµασ ο πρινχιπιοσ ηαψα πρεϖιαµεντε !ϕαδο λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ.
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[Αρτχυλο 13. Μ〈ξιµα ινστανχια]

Σε〉αλ⌠ αλ εφεχτο λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ θυε, εστα φαχυλταδ, χονχεβιδα παρα γαραντιζαρ
λα ιντεγριδαδ δε λα ιντερπρεταχι⌠ν ψ ελ χυµπλιµιεντο δε λοσ ϖαλορεσ χονστιτυχιοναλεσ,
εξπρεσα λα πρεοχυπαχι⌠ν πορ ιµπεδιρ θυε λασ δεχλαραχιονεσ δε λα Χονστιτυχι⌠ν νο
σε χονϖιερταν εν αδαγιοσ γασταδοσ πορ ελ τιεµπο, νι εν υνα χοντρασε〉α ϖαχα δε
σεντιδο, σινο εν πρινχιπιοσ ϖιταλεσ, ϖιϖοσ, θυε οτοργαν ψ λιµιταν λοσ ποδερεσ δελ
γοβιερνο ψ δε λοσ οτροσ ⌠ργανοσ δελ ποδερ πβλιχο εν γενεραλ.

560

Εν χονσεχυενχια, ιντερπρετ⌠ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ θυε δελ αρτχυλο 335 δε λα
Χονστιτυχι⌠ν σε δεσπρενδε λα ποτεσταδ δε ρεϖισι⌠ν εξτραορδιναρια, ταντο λασ
σεντενχιασ δε!νιτιϖαµεντε !ρµεσ εξπρεσαµεντε εσταβλεχιδασ εν ελ νυµεραλ 10 δελ
αρτχυλο 336, ασ χοµο λασ σεντενχιασ δε!νιτιϖαµεντε !ρµεσ θυε σε απαρτεν δελ
χριτεριο ιντερπρετατιϖο δε λα νορµα χονστιτυχιοναλ θυε ηαψα πρεϖιαµεντε εσταβλεχιδο
εστα Σαλα, αν χυανδο σεαν διστιντασ α λασ εσταβλεχιδασ εν ελ νυµεραλ 10 δελ αρτχυλο
336 δε λα Χονστιτυχι⌠ν.

561

Εν ελ φαλλο χιταδο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 06/02/2001 ΕΞΠ. Ν°: 00−1529), λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ δεϕ⌠
σενταδο θυε λα ποτεσταδ δε ρεϖισι⌠ν εξτραορδιναρια δε σεντενχιασ δε!νιτιϖαµεντε
!ρµεσ δε λασ οτρασ Σαλασ δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια ψ δε λοσ δεµ〈σ τριβυναλεσ
ψ ϕυζγαδοσ δελ πασ σε ενχυεντρα δελιµιταδα δε λα σιγυιεντε µανερα:

562

Ι. Εν πρινχιπιο, εσ ιναδµισιβλε λα ρεϖισι⌠ν δε σεντενχιασ δε!νιτιϖαµεντε !ρµεσ
εν ϕυιχιοσ ορδιναριοσ δε χυαλθυιερ νατυραλεζα πορ παρτε δε λα προπια Σαλα
Χονστιτυχιοναλ;
ΙΙ. Εσ ιναδµισιβλε χυαλθυιερ δεµανδα ινχλυψενδο λα αχχι⌠ν δε αµπαρο
χονστιτυχιοναλ χοντρα χυαλθυιερ τιπο δε σεντενχια διχταδα πορ λασ οτρασ Σαλασ δε
εστε Τριβυναλ, χον εξχεπχι⌠ν δελ προχεσο δε ρεϖισι⌠ν εξτραορδιναριο.
ΙΙΙ. Σ⌠λο δε µανερα εξτραορδιναρια, εξχεπχιοναλ, ρεστρινγιδα ψ δισχρεχιοναλ, λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ ποσεε λα ποτεσταδ δε ρεϖισαρ λο σιγυιεντε:
1. Λασ σεντενχιασ δε!νιτιϖαµεντε !ρµεσ δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ δε
χυαλθυιερ χαρ〈χτερ, διχταδασ πορ λασ δεµ〈σ Σαλασ δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε
ϑυστιχια ψ πορ χυαλθυιερ ϕυζγαδο ο τριβυναλ δελ πασ.
2. Λασ σεντενχιασ δε!νιτιϖαµεντε !ρµεσ δε χοντρολ εξπρεσο δε χονστιτυχιοναλιδαδ
δε λεψεσ ο νορµασ ϕυρδιχασ πορ λοσ τριβυναλεσ δε λα Ρεπβλιχα ο λασ δεµ〈σ
Σαλασ δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια.
3. Λασ σεντενχιασ δε!νιτιϖαµεντε !ρµεσ θυε ηαψαν σιδο διχταδασ πορ λασ
δεµ〈σ Σαλασ δε εστε Τριβυναλ ο πορ λοσ δεµ〈σ τριβυναλεσ ο ϕυζγαδοσ δελ
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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πασ απαρτ〈νδοσε υ οβϖιανδο εξπρεσα ο τ〈χιταµεντε αλγυνα ιντερπρεταχι⌠ν
δε λα Χονστιτυχι⌠ν χοντενιδα εν αλγυνα σεντενχια διχταδα πορ εστα Σαλα
χον αντεριοριδαδ αλ φαλλο ιµπυγναδο, ρεαλιζανδο υν ερραδο χοντρολ δε
χονστιτυχιοναλιδαδ αλ απλιχαρ ινδεβιδαµεντε λα νορµα χονστιτυχιοναλ.
4. Λασ σεντενχιασ δε!νιτιϖαµεντε !ρµεσ θυε ηαψαν σιδο διχταδασ πορ λασ
δεµ〈σ Σαλασ δε εστε Τριβυναλ ο πορ λοσ δεµ〈σ τριβυναλεσ ο ϕυζγαδοσ δελ
πασ θυε δε µανερα εϖιδεντε ηαψαν ινχυρριδο, σεγν ελ χριτεριο δε λα Σαλα,
εν υν ερρορ γροτεσχο εν χυαντο α λα ιντερπρεταχι⌠ν δε λα Χονστιτυχι⌠ν ο θυε
σενχιλλαµεντε ηαψαν οβϖιαδο πορ χοµπλετο λα ιντερπρεταχι⌠ν δε λα νορµα
χονστιτυχιοναλ. Εν εστοσ χασοσ ηαψ ταµβιν υν ερραδο χοντρολ χονστιτυχιοναλ.
563

Εν !ν, ελ αντεριορ δεσαρρολλο ϕυρισπρυδενχιαλ φυε σιδο ρεχογιδο πορ λα δερογαδα
ΛΟΤΣϑ δε 2004 εν συ αρτχυλο 5, νυµεραλ 4, φρασε 1, ψ πορ λα ϖιγεντε ΛΟΤΣϑ δε
2010, εν συ αρτχυλο 25, νυµεραλεσ 11 ψ 12, εν λοσ σιγυιεντεσ τρµινοσ:
Εσ δε λα χοµπετενχια δε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια:
Οµισσισ
11. Ρεϖισαρ λασ σεντενχιασ διχταδασ πορ λασ οτρασ Σαλασ θυε σε συβσυµαν εν
λοσ συπυεστοσ θυε σε〉αλα ελ νυµεραλ αντεριορ, [χυανδο ηαψαν δεσχονοχιδο
αλγν πρεχεδεντε διχταδο πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ; εφεχτυαδο υνα ινδεβιδα
απλιχαχι⌠ν δε υνα νορµα ο πρινχιπιο χονστιτυχιοναλ; ο προδυχιδο υν ερρορ γραϖε
εν συ ιντερπρεταχι⌠ν; ο πορ φαλτα δε απλιχαχι⌠ν δε αλγν πρινχιπιο ο νορµασ
χονστιτυχιοναλεσ] ασ χοµο λα ϖιολαχι⌠ν δε πρινχιπιοσ ϕυρδιχοσ φυνδαµενταλεσ θυε
εστν χοντενιδοσ εν λα Χονστιτυχι⌠ν δε λα Ρεπβλιχα Βολιϖαριανα δε ςενεζυελα,
τραταδοσ, παχτοσ ο χονϖενιοσ ιντερναχιοναλεσ συσχριτοσ ψ ρατι!χαδοσ ϖ〈λιδαµεντε
πορ λα Ρεπβλιχα ο χυανδο ινχυρραν εν ϖιολαχιονεσ δε δερεχηοσ χονστιτυχιοναλεσ.
12. Ρεϖισαρ λασ σεντενχιασ δε!νιτιϖαµεντε !ρµεσ εν λασ θυε σε ηαψα εϕερχιδο ελ
χοντρολ διφυσο δε λα χονστιτυχιοναλιδαδ δε λασ λεψεσ υ οτρασ νορµασ ϕυρδιχασ, θυε
σεαν διχταδασ πορ λασ δεµ〈σ Σαλασ δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια ψ δεµ〈σ
Τριβυναλεσ δε λα Ρεπβλιχα.
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Αρτ. 14.− ∆ιστριβυχι⌠ν τερριτοριαλ
Αρ!χυλο 14. Χορρεσπονδερ〈 αλ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυσ∀χια εν σαλα πλενα, α σολιχιτυδ δε
λα Σαλα Πολ∀χο−Αδµινιστρα∀ϖα, εσταβλεχερ ελ νµερο ψ λα διστριβυχι⌠ν τερριτοριαλ δε λοσ
⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα.
Χοντενιδο:
1.
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Ελ νµερο δε ϕυεχεσ.......................................................................................................................197

3.

Αυξιλιαρεσ........................................................................................................................................198

Λα χονχεντραχι⌠ν δελ ποδερ
Ηεµοσ σε〉αλαδο θυε, λα εστρυχτυρα δελ σιστεµα χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ηα σιδο
δισε〉αδα ψ µαντενιδα παρα χονχεντραρ λασ δεχισιονεσ µ〈σ ιµπορταντεσ εν ελ µενορ
νµερο δε ϕυεχεσ ποσιβλε. Λα χονχεντραχι⌠ν δελ ποδερ θυε δε αλλ δεριϖα, περµιτε
συ µανεϕο, νο σ⌠λο πορ παρτε δε οτροσ Ποδερεσ Πβλιχοσ, σινο σοβρε τοδο δε λοσ
γρανδεσ Ποδερεσ Σοχιαλεσ ψ Εχον⌠µιχοσ. Λα δεσχονχεντραχι⌠ν δεβε παρτιρ δε λα
οβσερϖαχι⌠ν ψ µοδι!χαχι⌠ν δε λασ χονδιχιονεσ σιγυιεντεσ:

564

1. Ελ νµερο δε ϕυεχεσ
Ελ νµερο δε ϕυεχεσ344 δεβε σερ προπορχιοναλ αλ νµερο δε χαυσασ θυε λε
χορρεσπονδε χονοχερ. Ελλο νο σιγνι!χα αυµενταρ λα χαντιδαδ δε τριβυναλεσ, σινο
θυε πυεδε απροϖεχηαρσε αλ µ〈ξιµο λα εστρυχτυρα δε χαδα τριβυναλ, εν χυαντο α
δοταχι⌠ν δε περσοναλ αυξιλιαρ ψ δε βιενεσ ψ σερϖιχιοσ, σιµπλεµεντε αυµεντανδο ελ
νµερο δε ϕυεχεσ. Εν νυεστρο αντεπροψεχτο δε λεψ,345 ρεχοµενδ〈βαµοσ θυε εν υν
µισµο τριβυναλ φυεσεν οργανιζαδασ ϖαριασ Σαλασ ο Σεχχιονεσ, λασ χυαλεσ πυεδεν
φυνχιοναρ ταντο χοµο τριβυναλ χολεγιαδο χοµο, εν χασοσ µενοσ χοµπλεϕοσ, χοµο
τριβυναλ υνιπερσοναλ.

565

Λα ΛΟϑΧΑ οτοργα υνα φαχυλταδ δισχρεχιοναλ α λα Σαλα Πλενα παρα ασυµιρ δεχισιονεσ
δετερµιναντεσ δε λα χαπαχιδαδ δε λοσ τριβυναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖα. Λα λεψ δεβι⌠ εσταβλεχερ παρ〈µετροσ πρεχισοσ παρα ελ εϕερχιχιο δε ταλ
φαχυλταδ. Εϕεµπλο δε ελλο λο χονστιτυψε λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 9 δε λα ϖιγεντε
ΛΟΤΣϑ δε 2010, σεγν ελ χυαλ, λα Σαλα Πλενα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια
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344 Σεγν αδϖερτα Ορτιζ−Αλϖαρεζ, Νοτασ σοβρε λα Σιτυαχι⌠ν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα,
π〈γ. 306: Νο εσ ποσιβλε ιγνοραρ µ〈σ θυε υνα δε λασ χαυσασ µ〈σ ιµπορταντεσ δε λα λεντιτυδ ε ινε!χαχια δε νυεστρα
ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα εστ〈, πρεχισαµεντε, εν ελ ινσυ!χιεντε νµερο δε ϕυεχεσ, θυιενεσ ηαστα ελ
πρεσεντε µυεστραν υν ρενδιµιεντο πλαυσιβλε, περο ηυµαναµεντε δεσπροπορχιοναλ αλ γαλοπαντε νµερο δε χαυσασ
θυε χαδα δα ινγρεσαν α νυεστροσ τριβυναλεσ

345 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ
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δεβερ〈 χρεαρ ε ινσταλαρ Σαλασ Εσπεχιαλεσ παρα χαδα υνα δε λασ Σαλασ θυε χοµπονεν
ελ Τριβυναλ, α σολιχιτυδ δε λα Σαλα ρεσπεχτιϖα, χυανδο σε αχυµυλεν, πορ µατερια,
χιεν ο µ〈σ χαυσασ παρα θυε σεαν δεχιδιδασ. Εν τοδο χασο, ελ εϕερχιχιο δε ταλ
〈µβιτο δε εϖαλυαχι⌠ν νο θυεδα α λα λιβρε δισχρεχιοναλιδαδ δελ ⌠ργανο χοµπετεντε,
σινο θυε σε τρατα δε υν 〈µβιτο δε εϖαλυαχι⌠ν συϕετο ψ χοντρολαβλε εν βασε α λα
ιν!υενχια δελ δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1782)
Αυξιλιαρεσ
567

Πορ οτρα παρτε, λα ΛΟϑΧΑ νο ηαχε ρεφερενχια α λα χοµποσιχι⌠ν ιντερνα δε λοσ
τριβυναλεσ δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο. Λα ΛΟΤΣϑ δε 2010 σε〉αλα αλ εφεχτο,
εν συ αρτχυλο 16 λα φαχυλταδ δε λα Σαλα Πλενα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια,
παρα διχταρ ελ εστατυτο εν ελ χυαλ σε εσταβλεχερ〈 ελ ργιµεν δε χαρρερα δε λοσ
φυνχιοναριοσ ο φυνχιοναριασ θυε νεχεσιτε παρα ελ χυµπλιµιεντο δε συσ φυνχιονεσ.
∆εβεµοσ αδϖερτιρ θυε, πορ µανδατο δελ αρτχυλο 144 δε λα Χονστιτυχι⌠ν, λα µατερια
δελ εστατυτο δε λα φυνχι⌠ν πβλιχα εσ δε ρεσερϖα λεγαλ, πορ λο θυε λα λεψ νο πυεδε
ρεαλιζαρ ηαβιλιταχιονεσ ινδετερµιναδασ ο εν βλανχο παρα συ δεσαρρολλο ρεγλαµενταριο
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/11/2009 ΕΞΠ. 08−1543).346
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Ταµβιν σε〉αλα ελ αρτχυλο 16 δε λα ΛΟΤΣϑ δε 2010 θυε ελ Τριβυναλ Συπρεµο δε
ϑυστιχια ποδρ〈 χοντραταρ χοµο αυξιλιαρεσ α προφεσιοναλεσ ψ τχνιχοσ εν αθυελλοσ
χασοσ εν θυε σε ρεθυιερα περσοναλ χαλι∀χαδο παρα ρεαλιζαρ ταρεασ εσπεχ∀χασ ψ πορ
τιεµπο δετερµιναδο. Σε προηιβιρ〈 λα χοντραταχι⌠ν δε περσοναλ παρα ρεαλιζαρ
φυνχιονεσ χορρεσπονδιεντεσ α λοσ χαργοσ δε χαρρερα. Ελ ργιµεν απλιχαβλε αλ
περσοναλ χοντραταδο σερ〈 αθυλ πρεϖιστο εν ελ ρεσπεχτιϖο χοντρατο ψ εν λα λεγισλαχι⌠ν
λαβοραλ.

569

Εν λασ Χορτεσ δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, αλ ιγυαλ θυε εν λασ διϖερσασ σαλασ
δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, χαδα ϕυεζ τιενε α συ δισποσιχι⌠ν υν γραν νµερο
δε ασιστεντεσ, ινγρεσαδοσ εν συ µαψορα α τραϖσ δε χοντρατο, σιν λα προτεχχι⌠ν
εσπεχιαλ δελ ργιµεν φυνχιοναριαλ, θυιενεσ, σιν τενερ φορµαλµεντε λα χατεγορα δε
ϕυεχεσ, εϕερχεν σιν εµβαργο λα φυνχι⌠ν δε ελαβοραρ λοσ προψεχτοσ δε δεχισι⌠ν, θυε
λυεγο σον ρεϖισαδοσ πορ ελ ϕυεζ ψ πρεσενταδοσ παρα συ απροβαχι⌠ν εν λα πλεναρια.
Εστα ρεαλιδαδ πυεδε δαρ εξπλιχαχι⌠ν α λα ινϕυστι∀χαβλε διϖερσιδαδ δε χριτεριοσ εν ελ
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, ινχλυσο εν υν µισµο τριβυναλ (ϖασε πορ εϕεµπλο, ν.µ.
1959). Εν χριτεριο δε ςχτορ Ηερν〈νδεζ, ελ χαρ〈χτερ εσχριτο δελ προχεσο ηα
φοµενταδο λα δελεγαχι⌠ν εν οτροσ ϕυεχεσ διστιντοσ δελ λλαµαδο α σεντενχιαρ ο εν
346 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/408.ητµ
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φυνχιοναριοσ συβαλτερνοσ δελ ⌠ργανο ϕυρισδιχχιοναλ, υνα συερτε δε ϕυεχεσ σιν
ροστροσ ψ σιν χαλι!χαχι⌠ν αδεχυαδα παρα ρεαλιζαρ, ταντο λα συστανχιαχι⌠ν χοµο
παρα εξπεδιρ λα δεχισι⌠ν.347 Ταλεσ φυνχιοναριοσ χαρεχεν δε λα µ〈σ ελεµενταλ
προτεχχι⌠ν δε συ ινδεπενδενχια ψ αυτονοµα (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ.57), σινο θυε
µ〈σ βιεν σε ενχυεντραν συϕετοσ α υν εστριχτο ορδεν ϕερ〈ρθυιχο. Λα χαντιδαδ δε
προψεχτοσ δετερµινα θυε λα ϖερδαδερα δεχισι⌠ν δελ αυξιλιαρ νο εσ οβϕετο δε υνα
ρεϖισι⌠ν εξηαυστιϖα. Λοσ ϖερδαδεροσ ϕυεχεσ σον δεσχονοχιδοσ πορ λασ παρτεσ, εν
χοντραδιχχι⌠ν χον λο δισπυεστο εν ελ αρτ. 49 νυµ. 4 δε λα Χονστιτυχι⌠ν, σεγν ελ
χυαλ, νινγυνα περσονα ποδρ〈 σερ σοµετιδα α ϕυιχιο σιν χονοχερ λα ιδεντιδαδ δε
θυιεν λα ϕυζγα.
Ρεχορδεµοσ θυε ελ Χ⌠διγο δε Προχεδιµιεντο Χιϖιλ προχυρ⌠ ηαχερ µ〈σ περµανεντε
λα ινστιτυχι⌠ν δε λοσ ρελατορεσ.348 Συ φυνχι⌠ν σε δεσχριβε εν ελ αρτχυλο 125 ΧΠΧ, εν
λοσ σιγυιεντεσ τρµινοσ: πρεσταρ〈ν αλ ϑυεζ λα χολαβοραχι⌠ν θυε στε δετερµινε εν
λα συστανχιαχι⌠ν ψ εστυδιο δε λασ χαυσα ε ινχιδενχιασ θυε διχηο φυνχιοναριο λεσ
ενχαργυε. Λοσ αρτχυλοσ 126 αλ 128 ΧΠΧ δεσαρρολλαν ελ δερεχηο δε λασ παρτεσ α
ρεχυσαρ α λοσ ρελατορεσ. Ελλο συπονε νεχεσαριαµεντε θυε λασ παρτεσ σεαν ινφορµαδασ
αχερχα δε λα ιδεντιδαδ ψ φυνχιονεσ δελ ρελατορ θυε ηα σιδο δεσιγναδο α συ χαυσα.
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Λασ ταρεασ δεσχριτασ εν ελ αρτχυλο 125 ΧΠΧ, ρελατιϖασ α λα συστανχιαχι⌠ν ψ εστυδιο
δε λασ χαυσα ε ινχιδενχιασ, εσ διστιντα δε λα θυε εν λα πρ〈χτιχα σε λεσ ατριβυψε δε
ελαβοραχι⌠ν δε πονενχιασ.349
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347 Ηερν〈νδεζ−Μενδιβλε, Ελ Προχεσο Αδµινιστρατιϖο πορ Αυδιενχιασ, π〈γ. 165
348 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο Ι. π〈γ. 438
349 Αραυϕο ϑυ〈ρεζ, Πρινχιπιοσ Γενεραλεσ δελ ∆ερεχηο Προχεσαλ Αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 237
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ΣΕΧΧΙΝ ΣΕΓΥΝ∆Α. ΛΟΣ ϑΥΖΓΑ∆ΟΣ ΝΑΧΙΟΝΑΛΕΣ ∆Ε ΛΑ ϑΥΡΙΣ∆ΙΧΧΙΝ ΧΟΝΤΕΝΧΙΟΣΟ
Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ
Αρτ. 15.− Χοµπετενχια τερριτοριαλ
Αρ!χυλο 15. Λα χοµπετενχια τερριτοριαλ δε λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χον−
τενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα εσταρ〈 δελιµιταδα δε λα σιγυιεντε µανερα:
1. ∆οσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα δε λα Ρεγι⌠ν
Χαπιταλ χον χοµπετενχια εν ελ ∆ιστριτο Χαπιταλ ψ λοσ εσταδοσ Μιρανδα, ςαργασ, Αραγυα,
Χαραβοβο ψ Γυ〈ριχο.
2. Υν ϑυζγαδο Ναχιοναλ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα δε λα Ρεγι⌠ν Χεντρο−
Οχχιδενταλ, χον χοµπετενχια εν λοσ εσταδοσ Χοϕεδεσ, Φαλχ⌠ν, Ψαραχυψ, Λαρα, Πορτυγυεσα,
Βαρινασ, Απυρε, Τ〈χηιρα, Τρυϕιλλο, Μριδα ψ Ζυλια.
3. Υν ϑυζγαδο Ναχιοναλ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα δε λα Ρεγι⌠ν Νορ−
Οριενταλ χον χοµπετενχια εν λοσ εσταδοσ Νυεϖα Εσπαρτα, Ανζο〈τεγυι, Συχρε, Μοναγασ,
Βολϖαρ, Αµαζονασ ψ ∆ελτα Αµαχυρο.
Ελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυσ∀χια, εν σαλα πλενα, α σολιχιτυδ δε λα Σαλα Πολ∀χο−Αδµινιστρα∀ϖα,
δε χονφορµιδαδ χον ελ αρ!χυλο αντεριορ, ποδρ〈 χρεαρ νυεϖοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ δε λα
ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα ο µοδι#χαρ συ διστριβυχι⌠ν τερριτοριαλ, δε αχυερδο
χον λασ νεχεσιδαδεσ δε εστα ϑυρισδιχχι⌠ν.

Αρτ. 16.− Ιντεγραχι⌠ν
Αρ!χυλο 16. Λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα εστα−
ρ〈ν ιντεγραδοσ πορ τρεσ ϕυεχεσ ο ϕυεζασ. Συσ ρεσπεχ∀ϖοσ ϕυζγαδοσ δε συστανχιαχι⌠ν σερ〈ν
υνιπερσοναλεσ.
Χοντενιδο:
1.
2.

ϑυζγαδοσ δε συστανχιαχι⌠ν........................200
Αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα..........................202

3.
4.

Τραµιταχι⌠ν δε µεδιδασ χαυτελαρεσ..........203
Πρυεβασ.....................................................203

1. ϑυζγαδοσ δε συστανχιαχι⌠ν
572

Εν συστιτυχι⌠ν δελ ϕυεζ, σε πρεσεντα λα !γυρα δε υν ϕυεζ συστανχιαδορ, χυψα φυνχι⌠ν
σε ρε!ερε α λα ϖιγιλανχια δε λα αδµισι⌠ν ψ δε λα εταπα προβατορια δελ προχεσο. Ταντο
λασ δερογαδασ ΛΟΧΣϑ ψ ΛΟΤΣϑ δε 2004, ασ χοµο λα ϖιγεντε ΛΟΤΣϑ δε 2010, ηαν
περµιτιδο λα χονφορµαχι⌠ν δελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν χον περσονασ διστιντασ αλ
Πρεσιδεντε δε λα Σαλα.
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Ελ εϕερχιχιο δε τοδασ ψ χαδα υνα δε λασ ατριβυχιονεσ χονφεριδασ πορ λα Λεψ Οργ〈νιχα
δε λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια αλ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν, εσταβαν χονδιχιοναδασ
τελεολ⌠γιχαµεντε α λα εξχλυσιϖα πρεπαραχι⌠ν, αδεχυαχι⌠ν, δεπυραχι⌠ν ψ τραµιταχι⌠ν
δελ ϕυιχιο ηαστα δεϕαρλο εν χονδιχιονεσ δε διχταρ σεντενχια; ασ πυεσ, δεβε σερ εσε ελ
σεντιδο ψ νο οτρο ελ θυε δεβε αδϕυδιχ〈ρσελε παρα ποδερ σερ χονσεχυεντεσ χον συ
προπια δενοµιναχι⌠ν δε ϑυζγαδο. Πορ ελλο, εν χριτεριο δε λα Σαλα Πολτιχο−
Αδµινιστρατιϖα, ρεσυλτα ιναδεχυαδο απαρεϕαρ α συσ δεχισιονεσ, ελ µισµο χαρ〈χτερ ψ
αλχανχε αλ θυε σε λε ατριβυψε α λασ ϖερτιδασ σοβρε ελ φονδο δε λασ χαυσασ, στα σον,
λασ αυτντιχασ σεντενχιασ θυε λα Χορτε Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο ο
ελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια α τραϖσ δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα α ταλεσ
εφεχτοσ διχτεν (ΣΠΑ−ΤΣϑ 25/10/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0894)

573

Λα ϕυστι!χαχι⌠ν ο ρατιο θυε τυϖο ελ λεγισλαδορ α λοσ !νεσ δε συ χρεαχι⌠ν, νο φυε οτρα
σινο λα δε δεπυραρ ο δεσχονγεστιοναρ α λασ Σαλασ δε ϖελαρ πορ λοσ τπιχοσ αχτοσ
συστανχιαδορεσ αντεσ σε〉αλαδοσ, µεδιαντε λα ενχοµιενδα ο δελεγαχι⌠ν εν διχηο
ϑυζγαδο, δε ταρεασ θυε διστρααν λα ιµπορταντε λαβορ δε εµισι⌠ν δε σεντενχιασ δε
φονδο χυψα λαβορ εσ πριϖατιϖα δε λα Χορτε Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο
ψ δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια
ρεσπεχτιϖαµεντε (ΣΠΑ−ΤΣϑ 25/10/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0894)

574

Σιν εµβαργο, ελ ϕυεζ δε συστανχιαχι⌠ν νο γοζα δε ινδεπενδενχια ψ αυτονοµα. Συσ
δεχισιονεσ νο σον προνυνχιαδασ εν νοµβρε δελ Τριβυναλ σινο θυε πυεδεν σερ οβϕετο
δε ρεϖισι⌠ν πορ ελ πλενο δε λα Σαλα ο Τριβυναλ.

575

Ελ προχεδιµιεντο θυε σε ρεαλιζα βαϕο ϖιγιλανχια δελ ϕυεζ συστανχιαδορ θυεδα α λα
λιβρε δισποσιχι⌠ν δε λασ παρτεσ. Ελ ϕυεζ νο ιντερϖιενε χον λα !ναλιδαδ δε ρεχαβαρ
ελεµεντοσ θυε περµιτα υνα ϖαλοραχι⌠ν δε λα ϖερδαδερα σιτυαχι⌠ν δε ηεχηο, νι λα
δισχυσι⌠ν δε λασ χυεστιονεσ δε δερεχηο θυε πυεδαν σερ ρελεϖαντεσ παρα θυιεν
ελαβορα λα σεντενχια.

576

Λα δεχισι⌠ν δε αδµιτιρ λα αχχι⌠ν προπυεστα νο τιενε ϖαλορ δε χοσα ϕυζγαδα. Σε
πρεσεντα χον φρεχυενχια λα σιτυαχι⌠ν δε θυε ελ πλενο δε λασ Χορτεσ δε λο Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο, ο δε λα Σαλα Πολτιχο−Αδµινιστρατιϖα, δεχλαραν ιναδµισιβλε υνα
αχχι⌠ν θυε ηα σιδο τραµιταδα δυραντε ϖαριοσ α〉οσ, ινχλυσο πορ µοτιϖοσ θυε νο ηαν
σιδο οβϕετο δελ δεβατε πορ λασ παρτεσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1132)
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Α διφερενχια δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν ορδιναρια, ελ προχεδιµιεντο χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο νο περµιτα, χον αντεριοριδαδ α λα ΛΟϑΧΑ, λα χορρεχχι⌠ν δε ερρορεσ
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νο εσενχιαλεσ εν λα δεµανδα. Σε τρατα δε δεφεχτοσ θυε εν λα ϕυρισδιχχι⌠ν ορδιναρια
ηυβιεραν δαδο λυγαρ α λα προποσιχι⌠ν δε υνα χυεστι⌠ν πρεϖια θυε, εν χασο δε σερ
προχεδεντε, ηυβιερα περµιτιδο αλ δεµανδαντε λα χορρεχχι⌠ν δελ δεφεχτο ο δε λα
οµισι⌠ν. Εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο υν ερρορ φορµαλ θυε σ⌠λο εσ αδϖερτιδο
πορ θυιεν ελαβορα λα σεντενχια πυεδε τρανσφορµαρσε εν υν ερρορ φαταλ (ϖασε αλ
ρεσπεχτο, ν.µ. 1141)
2. Αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα
579

Εν λοσ προχεδιµιεντοσ δε λα δερογαδα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα Χορτε Συπρεµα δε
ϑυστιχια, λε χορρεσπονδα εξπρεσαµεντε αλ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν αδµιτιρ ο
ιναδµιτιρ ελ ρεχυρσο (αρτ. 84; 105; 115; 123 ΛΟΧΣϑ ψ 19, ς ΛΟΤΣϑ δε 2004).
Ιµπλχιταµεντε σε δεσπρενδα δε λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ θυε ελ τρ〈µιτε ηαστα λα
χοντινυαχι⌠ν δελ ϕυιχιο α τραϖσ δε λοσ ινφορµεσ, ερα ρεαλιζαδο αντε ελ ϑυζγαδο δε
Συστανχιαχι⌠ν (αρτ. 93 ΛΟΧΣϑ ψ 19, ςΙΙ ΛΟΤΣϑ δε 2004).

580

Εν ελ προχεδιµιεντο βρεϖε, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα εσταβλεχιδο θυε, συ
τραµιταχι⌠ν (αδµισι⌠ν, νοτι!χαχι⌠ν, αυδιενχια οραλ ψ δεχισι⌠ν), εν λοσ τριβυναλεσ
χολεγιαδοσ, δεβε ρεαλιζαρσε διρεχταµεντε αντε ελ ϕυεζ δε µριτο. Πορ ταντο, σ⌠λο
προχεδερ〈 λα ρεµισι⌠ν δε λα σολιχιτυδ αλ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν εν αθυελλοσ
χασοσ εν θυε λοσ ασιστεντεσ α λα αυδιενχια, σι ασ λο χονσιδεραν περτινεντε, πρεσενταν
συσ πρυεβασ ψ λασ µισµασ πορ συ νατυραλεζα, νεχεσιτεν σερ εϖαχυαδασ (ΣΠΑ−ΤΣϑ
23/11/2010 ΕΞΠ. Ν° 2010−0497; ΣΠΑ−ΤΣϑ 26/01/2011 ΕΞΠ. Ν° 2010−0985)
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Εν δεχισι⌠ν δε 19 δε ϕυλιο δε 2005, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ εσταβλεχι⌠ θυε αντε λα
ιντερποσιχι⌠ν χονϕυντα δελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ πορ ινχονστιτυχιοναλιδαδ χον αλγυνα
ο ϖαριασ σολιχιτυδεσ χαυτελαρεσ, σε λε δαρα εντραδα αλ µισµο εν λα Σεχρεταρα δε λα
Σαλα ε ινµεδιαταµεντε σε δεσιγναρ〈 πονεντε, α θυιεν σε πασαρα ελ εξπεδιεντε παρα
ελ προνυνχιαµιεντο σοβρε λα αδµισιβιλιδαδ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/07/2005 ΕΞΠ. Ν ≡
ΑΑ50−Τ−2005−000159, χριτεριο ρειτεραδο). Περο, εν λοσ χασοσ, εν θυε νο σε ηα σολιχιταδο
µεδιδα χαυτελαρ χονϕυνταµεντε χον ελ ρεχυρσο πρινχιπαλ, ασ χοµο ταµποχο υν
αµπαρο χαυτελαρ, λα Σαλα δεβα ρεµιτιρ ελ εξπεδιεντε αλ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν,
αλ χυαλ χορρεσπονδε ηαχερ ελ προνυνχιαµιεντο σοβρε λα αδµισιβιλιδαδ ο νο δελ
πρεσεντε ρεχυρσο, ατενδιενδο α λο δισπυεστο εν λοσ απαρτεσ 4 ψ 5 δελ αρτχυλο 19 δε
λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια (Χφρ. Σεντενχια δε εστα Σαλα Ν≡
833 δελ 21 δε µαψο δε 2008, χασο: Εφραν ϑοσ Σ〈νχηεζ Βαρριοσ) (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
07/10/2009 ΕΞΠ. Ν≡ ΑΑ50−Τ−2009−0768; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/06/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 10−0204)
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Λα διφερενχια εντρε λα αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα πορ ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν ο
πορ ελ τριβυναλ ρεσιδε εν θυε σ⌠λο εν στε λτιµο χασο εσ ποσιβλε σαλϖαρ δεφεχτοσ
συβσαναβλεσ δε λα δεµανδα ψ προσεγυιρ ελ ϕυιχιο, µιεντρασ θυε χυανδο ελ ϕυεζ σε
προνυνχια αλ ρεσπεχτο εν λα σεντενχια δε!νιτιϖα, λα σιτυαχι⌠ν εσ ψα ιρρεπαραβλε.
Αδεµ〈σ, δεβε τενερσε εν χονσιδεραχι⌠ν θυε λα ιντερϖενχι⌠ν δελ ϕυεζ εν λα εταπα
ινιχιαλ περµιτε δεσχαργαρ αλ τριβυναλ δε υν νµερο δε χαυσασ θυε νο ρενεν λοσ
ρεθυισιτοσ παρα λα οβτενχι⌠ν δε υνα σεντενχια δε φονδο.
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3. Τραµιταχι⌠ν δε µεδιδασ χαυτελαρεσ
Λα λεψ νο εσταβλεχε εξπρεσαµεντε λασ ατριβυχιονεσ δελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν,
χον εξχεπχι⌠ν δελ αρτχυλο 105, σεγν ελ χυαλ λε χορρεσπονδε αβριρ ελ χυαδερνο
σεπαραδο ψ ρεµιτιρλο δε ινµεδιατο παρα λα δεσιγναχι⌠ν δε πονεντε, εν ελ χασο δε λα
τραµιταχι⌠ν δε λασ µεδιδασ χαυτελαρεσ. Σε τραταβα σιν εµβαργο δε υνα σιτυαχι⌠ν
συπεραδα.
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Ελ λεγισλαδορ ιγνορ⌠ θυε, εν λα µενχιοναδα δεχισι⌠ν δε 19 δε ϕυλιο δε 2005, λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ εσταβλεχι⌠ θυε αντε λα ιντερποσιχι⌠ν χονϕυντα δελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ
πορ ινχονστιτυχιοναλιδαδ χον αλγυνα ο ϖαριασ σολιχιτυδεσ χαυτελαρεσ, σε λε δαρα
εντραδα αλ µισµο εν λα Σεχρεταρα δε λα Σαλα ε ινµεδιαταµεντε σε δεσιγναρ〈
πονεντε, α θυιεν σε πασαρ〈 ελ εξπεδιεντε παρα ελ προνυνχιαµιεντο σοβρε λα
αδµισιβιλιδαδ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/07/2005 ΕΞΠ. Ν ≡ ΑΑ50−Τ−2005−000159, χριτεριο ρειτεραδο).
Ταλ µεχανισµο χονστιτυψε λα νιχα ποσιβιλιδαδ δε θυε ελ ϕυεζ χονοζχα δε υνα
σολιχιτυδ υργεντε δε προτεχχι⌠ν χαυτελαρ ψ τενγα οπορτυνιδαδ δε προνυνχιαρσε χον
λα χελεριδαδ δελ χασο. ∆ε ρεστο, ελ τρ〈µιτε αντε ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν πυεδε
δυραρ ϖαριοσ δασ ο ινχλυσο µεσεσ, χον λο θυε λα σιτυαχι⌠ν ινφρινγιδα πυεδε ϖολϖερσε
ιρρεϖερσιβλε (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1906)
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4. Αυδιενχια πρελιµιναρ
Α παρτιρ δε λα ϖιγενχια δε λα ΛΟϑΧΑ, ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν δε λα ΣΠΑ ηα σιδο
ελ ⌠ργανο ενχαργαδο δε λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λα αυδιενχια πρελιµιναρ θυε χορρεσπονδε
αλ προχεδιµιεντο δε λασ δεµανδασ δε χοντενιδο πατριµονιαλ, α θυε σε ρε!ερε ελ αρτ.
57 ΛΟϑΧΑ (ϖασε πορ εϕεµπλο, ϑΣ−ΣΠΑ 03/05/2011 ΕΞΠ. Ν° 2010−1091; ϑΣ−ΣΠΑ
09/02/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 2009−0954; ΣΠΑ−ΤΣϑ 12/01/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0519). ∆αδο θυε νο
ενχοντραµοσ υνα νορµα θυε εσταβλεζχα ταλ φαχυλταδ, εστιµαµοσ θυε σε τρατα δε υνα
πρ〈χτιχα δελ τριβυναλ, χον ελ οβϕετο δε δεσχονγεστιοναρ λα αχτιϖιδαδ δε λα Σαλα,
φρεντε α υνα αχτιϖιδαδ θυε δεµανδα υν τιεµπο ιµπορταντε δε λοσ ϕυεχεσ (ϖασε αλ
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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[Ττυλο ΙΙ. ∆ε λα εστρυχτυρα οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

ρεσπεχτο, ν.µ. 1250). Ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν δε λα ΣΠΑ ηα σε〉αλαδο θυε, ελ
Λεγισλαδορ πρετενδι⌠ θυε, χυαλθυιερ ασυντο ρεφεριδο α λοσ δεφεχτοσ δελ
προχεδιµιεντο σεαν ρεσυελτοσ ιν λιµινε ψ ψα νο πορ ελ ϑυεζ δελ µριτο. Σεγν ταλ
χριτεριο, ελ ϑυζγαδο δεβε χονοχερ δε λασ ινχιδενχιασ θυε συρϕαν εν εσα αυδιενχια
πρελιµιναρ, δεσαρρολλανδο λοσ πρινχιπιοσ θυε λα συστενταν, ταλεσ χοµο, λα χελεριδαδ
ε ινµεδιαχι⌠ν. Σε〉αλ⌠ αδεµ〈σ ελ ϑυζγαδο θυε, θυεδαρα σαλϖαγυαρδαδο ελ
πρινχιπιο δε λα δοβλε ινστανχια (ϑΣ−ΣΠΑ 24/03/2011 ΕΞΠ. Ν° 2010−692). Σιν εµβαργο, εν
νυεστρο χριτεριο, σε τρατα δε υνα πρ〈χτιχα χοντραρια αλ πρινχιπιο δε ινµεδιαχι⌠ν, ελ
χυαλ εξιγε θυε ελ ϕυεζ θυε διχτα ελ φαλλο ηυβιερα πρεσενχιαδο ελ δεβατε (ϖασε αλ
ρεσπεχτο, ν.µ. 74). Ταµποχο ποδεµοσ εσταβλεχερ υνα χαυσα ραζοναβλε, θυε σιρϖα δε
ϕυστι!χαχι⌠ν αλ τρατο διφερενχιαδο εντρε λα αυδιενχια πρελιµιναρ, εν ελ προχεδιµιεντο
δε δεµανδασ πατριµονιαλεσ, ψ λοσ αχτοσ οραλεσ θυε σε ρεαλιζαν εν ελ µαρχο δε λοσ
ρεσταντεσ προχεδιµιεντοσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 580).
5. Πρυεβασ
586

Λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004 δισπονα θυε ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν αδµιτε,
εϖαχα ψ ορδενα δε ο!χιο λασ πρυεβασ (αρτ. 19, π〈ρραφο 13 ΛΟΤΣϑ δε 2004; αρτ. 140
ΛΟΤΣϑ δε 2010). Χονσιδεραµοσ θυε εσ χοντραριο α λοσ πρινχιπιοσ δε οραλιδαδ ε
ινµεδιατεζ, χονσαγραδοσ εν λοσ αρτχυλοσ 26 ΙΙ δε λα Χονστιτυχι⌠ν ψ 2 δε λα πρεσεντε
λεψ, θυε υν ⌠ργανο διστιντο αλ ϕυεζ δε λα χαυσα θυε ρεσυελϖε σοβρε ελ φονδο δελ
ασυντο, τενγα ατριβυιδα λα ταρεα δε αδµιτιρ λασ πρυεβασ περτινεντεσ ψ µ〈σ αν
πρεσενχιαρ λα εϖαχυαχι⌠ν δε λασ µισµασ. Εν λα πρ〈χτιχα δε λοσ τριβυναλεσ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο, λα εϖαχυαχι⌠ν δε χιερτασ πρυεβασ εσ δελεγαδα πορ χοµισι⌠ν α οτροσ
τριβυναλεσ.
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Εϕεµπλο δε λα ιµπορτανχια δε λα ινµεδιατεζ εν ελ ϕυιχιο οραλ λο χονστιτυψεν λασ
δισποσιχιονεσ δε λοσ αρτχυλοσ 862 ψ 863 ΧΠΧ, ρελατιϖασ α λασ πρυεβασ εν ελ
Προχεδιµιεντο Οραλ. ∆ε αχυερδο χον ελ αρτχυλο 862, λασ πρυεβασ σε πραχτιχαρ〈ν πορ
λοσ ιντερεσαδοσ εν ελ δεβατε οραλ, σαλϖο θυε πορ συ νατυραλεζα δεβαν πραχτιχαρσε
φυερα δε λα αυδιενχια. Εν εστε χασο, λα παρτε προµοϖεντε δε λα πρυεβα, τραταρ〈
οραλµεντε δε ελλα εν λα αυδιενχια, περο λα χοντραπαρτε ποδρ〈 ηαχερ αλ Τριβυναλ τοδασ
λασ οβσερϖαχιονεσ θυε χονσιδερε περτινεντεσ σοβρε ελ ρεσυλταδο ο µριτο δε λα
πρυεβα. Σι λα πρυεβα πραχτιχαδα φυερα δε λα αυδιενχια φυερε λα δε εξπερτιχια, σε οιρ〈
εν λα αυδιενχια λα εξποσιχι⌠ν ψ χονχλυσιονεσ οραλεσ δε λοσ εξπερτοσ ψ λασ
οβσερϖαχιονεσ θυε φορµυλεν λασ παρτεσ, σιν λο χυαλ λα πρυεβα χαρεχερ〈 δε ε!χαχια ψ
σερ〈 δεσεστιµαδα πορ ελ ϑυεζ. Εν τοδο χασο, ελ ϑυεζ πυεδε ηαχερ λοσ ιντερρογατοριοσ
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[Αρτχυλο 16. Ιντεγραχι⌠ν]

θυε χονσιδερε νεχεσαριοσ α λασ παρτεσ, α λοσ τεστιγοσ ψ α λοσ περιτοσ εν λα αυδιενχια
ο δεβατε οραλ.
Πορ συ παρτε, ελ αρτχυλο 863 δισπονε θυε, λοσ αχτοσ ψ πρυεβασ χυψα εϕεχυχι⌠ν σε
δισπονγα φυερα δε λα αυδιενχια, σε χυµπλιρ〈ν βαϕο λα διρεχχι⌠ν δελ µισµο ϑυεζ θυε
δεβε προνυνχιαρ λα σεντενχια, α µενοσ θυε σεα νεχεσαριο χοµισιοναρ α λα αυτοριδαδ
ϕυδιχιαλ δε οτρα χιρχυνσχριπχι⌠ν τερριτοριαλ. Σεγν ελ αρτ. 234 ΧΠΧ, λα φαχυλταδ δε δαρ
χοµισι⌠ν παρα λα πρ〈χτιχα δε χυαλεσθυιερα διλιγενχιασ δε συστανχιαχι⌠ν ο δε
εϕεχυχι⌠ν νο ποδρ〈 εϕερχερσε χυανδο σε τρατε δε ινσπεχχιονεσ ϕυδιχιαλεσ,
ποσιχιονεσ ϕυραδασ, ιντερρογατοριοσ δε µενορεσ ψ χασοσ δε ιντερδιχχι⌠ν ε
ινηαβιλιταχι⌠ν. Ελ αρτ. 868 ΧΠΧ προηβε θυε ελ Τριβυναλ αυτοριχε δεχλαραχιονεσ δε
τεστιγοσ νι ποσιχιονεσ ϕυραδασ µεδιαντε χοµισιοναδοσ, φυερα δελ δεβατε οραλ (ςασε
ταµβιν ν.µ. 1329).
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Ρεσυλτα χοντραριο α εστοσ πρινχιπιοσ, ελ χριτεριο σοστενιδο πορ λα Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα εν ελ σεντιδο θυε, λα τραµιταχι⌠ν δελ προχεδιµιεντο βρεϖε (αδµισι⌠ν,
νοτι!χαχι⌠ν, αυδιενχια οραλ ψ δεχισι⌠ν), εν λοσ τριβυναλεσ χολεγιαδοσ, δεβε
ρεαλιζαρσε διρεχταµεντε αντε ελ ϕυεζ δε µριτο, περο θυε προχεδερ〈 λα ρεµισι⌠ν δε
λα σολιχιτυδ αλ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν εν αθυελλοσ χασοσ εν θυε λοσ ασιστεντεσ α
λα αυδιενχια, σι ασ λο χονσιδεραν περτινεντε, πρεσενταν συσ πρυεβασ ψ λασ µισµασ
πορ συ νατυραλεζα, νεχεσιτεν σερ εϖαχυαδασ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 23/11/2010 ΕΞΠ. Ν° 2010−0497; ΣΠΑ−
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ΤΣϑ 26/01/2011 ΕΞΠ. Ν° 2010−0985)
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Αρτ. 17.− Ρεθυισιτοσ παρα σερ ϑυεζ
Αρ!χυλο 17. Παρα σερ ϑυεζ ο ϑυεζα δε λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο−
Αδµινιστρα∀ϖα, σε ρεθυιερε:
1. Σερ ϖενεζολανο ο ϖενεζολανα.
2. Σερ αβογαδο ο αβογαδα δε ρεχονοχιδα ηονοραβιλιδαδ ψ πρεσ∀γιο προφεσιοναλ.
3. Τενερ υν µνιµο δε δοχε α〉οσ δε γραδυαδο ο γραδυαδα ψ:
α. Τενερ !τυλο υνιϖερσιταριο δε ποστγραδο εν ελ 〈ρεα δελ δερεχηο πβλιχο; ο
β. Ηαβερ δεσεµπε〉αδο φυνχιονεσ εν ελ 〈ρεα ϕυρδιχα ο δε γεσ∀⌠ν εν λα Αδµινιστραχι⌠ν
Πβλιχα πορ υν µνιµο δε σιετε α〉οσ;
χ. Σερ ο ηαβερ σιδο προφεσορ υνιϖερσιταριο ο προφεσορα υνιϖερσιταρια εν ελ 〈ρεα δελ δερεχηο
πβλιχο, δυραντε υν µνιµο δε σιετε α〉οσ; ο
δ. Σερ ο ηαβερ σιδο ϑυεζ αδµινιστρα∀ϖο ο ϑυεζα αδµινιστρα∀ϖα ο ηαβερ δεσεµπε〉αδο
φυνχιονεσ εν ⌠ργανοσ δελ Εσταδο περτενεχιεντεσ αλ σιστεµα δε ϕυσ∀χια αδµινιστρα∀ϖα
ϖινχυλαδοσ αλ δερεχηο πβλιχο, πορ υν µνιµο δε σιετε α〉οσ; ο
4. Λοσ δεµ〈σ πρεϖιστοσ εν λα λεψ.
Εν ελ χασο δε λοσ εσταδοσ φροντεριζοσ σε ρεθυεριρ〈 σερ ϖενεζολανο ο ϖενεζολανα πορ ναχι−
µιεντο ψ σιν οτρα ναχιοναλιδαδ.
590

Λα ΛΟΧΣϑ δισπονα εν συ αρτχυλο 184 θυε λοσ Μαγιστραδοσ δε λα Χορτε Πριµερα δε
λο Χοντενχιοσο−Αδµινιστρατιϖο, δεβαν σερ αβογαδοσ, ϖενεζολανοσ, µαψορεσ δε
τρειντα α〉οσ ψ δε ρεχονοχιδα ηονοραβιλιδαδ ψ χοµπετενχια. Σεγν λα ΛΟΧΣϑ σερα
χονδιχι⌠ν πρεφερεντε παρα συ εσχογενχια, ηαβερ ρεαλιζαδο χυρσοσ δε εσπεχιαλιζαχι⌠ν
εν ∆ερεχηο Πβλιχο, σερ δοχεντε δε νιϖελ συπεριορ εν ταλ ραµα ο ηαβερ εϕερχιδο λα
αβογαχα πορ µ〈σ δε διεζ α〉οσ εν ελ µισµο χαµπο, αλ σερϖιχιο δε ινστιτυχιονεσ
πβλιχασ ο πριϖαδασ.
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[Αρτχυλο 20. Ρεθυισιτοσ]
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ΧΟΝΤΕΝΧΙΟΣΟ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ

Αρτ. 18− ∆ιστριβυχι⌠ν τερριτοριαλ
Αρ!χυλο 18. Εν χαδα εσταδο φυνχιοναρ〈 αλ µενοσ υν ϑυζγαδο Συπεριορ Εσταδαλ δε λα ϑυρισ−
διχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα.

Αρτ. 19.− Ιντεγραχι⌠ν
Αρ!χυλο 19. Λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινισ−
τρα∀ϖα σερ〈ν υνιπερσοναλεσ.

Αρτ. 20.−Ρεθυισιτοσ
Αρ!χυλο 20. Παρα σερ ϑυεζ ο ϑυεζα δε λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν
Χοντενχιοσο−Αδµινιστρα∀ϖα σε ρεθυιερε:
1. Σερ ϖενεζολανο ο ϖενεζολανα.
2. Σερ αβογαδο ο αβογαδα δε ρεχονοχιδα ηονοραβιλιδαδ ψ πρεσ∀γιο προφεσιοναλ.
3. Τενερ υν µνιµο δε διεζ α〉οσ δε γραδυαδο ο γραδυαδα ψ:
α. Τενερ !τυλο υνιϖερσιταριο δε ποστγραδο εν ελ 〈ρεα δελ δερεχηο πβλιχο; ο
β. Ηαβερ δεσεµπε〉αδο φυνχιονεσ εν ελ 〈ρεα ϕυρδιχα ο δε γεσ∀⌠ν εν λα Αδµινιστραχι⌠ν
Πβλιχα πορ υν µνιµο δε χινχο α〉οσ;
χ. Σερ ο ηαβερ σιδο προφεσορ υνιϖερσιταριο ο προφεσορα υνιϖερσιταρια εν ελ 〈ρεα δελ δερεχηο
πβλιχο, δυραντε υν περοδο µνιµο δε χινχο α〉οσ; ο
δ. Σερ ο ηαβερ σιδο ϑυεζ αδµινιστρα∀ϖο ο ϑυεζα αδµινιστρα∀ϖα ο ηαβερ δεσεµπε〉αδο
φυνχιονεσ εν ⌠ργανοσ δελ Εσταδο περτενεχιεντεσ αλ σιστεµα δε ϕυσ∀χια αδµινιστρα∀ϖα
ϖινχυλαδοσ αλ δερεχηο πβλιχο, πορ υν µνιµο δε χινχο α〉οσ; ο
ε. Ηαβερ δεσεµπε〉αδο φυνχιονεσ δε ασεσορα ϕυρδιχα ο δε γεσ∀⌠ν εν λα Αδµινιστραχι⌠ν
Πβλιχα πορ µ〈σ δε χινχο α〉οσ. (Ερρορ δε ιµπρεσι⌠ν, χορρεγιδο εν Γαχετα Ο#χιαλ 39.451
δε φεχηα 22 δε ϕυνιο δε 2010)
4. Λοσ δεµ〈σ πρεϖιστοσ εν λα λεψ.
Εν ελ χασο δε λοσ εσταδοσ φροντεριζοσ σε ρεθυεριρ〈 σερ ϖενεζολανο ο ϖενεζολανα πορ ναχι−
µιεντο ψ σιν οτρα ραχιοναλιδαδ.
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ΣΕΧΧΙΝ ΧΥΑΡΤΑ. ΛΟΣ ϑΥΖΓΑ∆ΟΣ ∆Ε ΜΥΝΙΧΙΠΙΟ ∆Ε ΛΑ ϑΥΡΙΣ∆ΙΧΧΙΝ ΧΟΝΤΕΝΧΙΟΣΟ
Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ
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∆ε αχυερδο χον λο εσταβλεχιδο εν λα ∆ισποσιχι⌠ν Τρανσιτορια Σεξτα, ηαστα ταντο
εντρεν εν φυνχιοναµιεντο λοσ ϑυζγαδοσ δε Μυνιχιπιο δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖα, χονοχερ〈ν δε λασ χοµπετενχιασ ατριβυιδασ πορ εστα Λεψ α διχηοσ
τριβυναλεσ, λοσ ϑυζγαδοσ δε Μυνιχιπιο.
Αρτ. 21.− Ιντεγραχι⌠ν
Αρ!χυλο 21. Λοσ ϑυζγαδοσ δε Μυνιχιπιο δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα
σερ〈ν υνιπερσοναλεσ.

Αρτ. 22.− Ρεθυισιτοσ
Αρ!χυλο 22. Παρα σερ ϑυεζ ο ϑυεζα δε λοσ ϑυζγαδοσ δε Μυνιχιπιο δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντεν−
χιοσο−Αδµινιστρα∀ϖα σε ρεθυιερε:
1. Σερ ϖενεζολανο ο ϖενεζολανα.
2. Σερ αβογαδο ο αβογαδα δε ρεχονοχιδα ηονοραβιλιδαδ ψ πρεσ∀γιο προφεσιοναλ.
3. Τενερ υν µνιµο δε χινχο α〉οσ δε γραδυαδο ο γραδυαδα ψ:
α. Τενερ !τυλο υνιϖερσιταριο δε ποστγραδο εν ελ 〈ρεα δελ δερεχηο πβλιχο; ο
β. Ηαβερ δεσεµπε〉αδο φυνχιονεσ εν ελ 〈ρεα ϕυρδιχα ο δε γεσ∀⌠ν εν λα Αδµινιστραχι⌠ν
Πβλιχα πορ υν µνιµο δε τρεσ α〉οσ;
χ. Σερ ο ηαβερ σιδο προφεσορ υνιϖερσιταριο ο προφεσορα υνιϖερσιταρια εν ελ 〈ρεα δελ δερεχηο
πβλιχο, δυραντε υν περοδο µνιµο δε τρεσ α〉οσ; ο
δ. Ηαβερ δεσεµπε〉αδο φυνχιονεσ εν ⌠ργανοσ δελ Εσταδο περτενεχιεντεσ αλ σιστεµα δε
ϕυσ∀χια αδµινιστρα∀ϖα ϖινχυλαδοσ αλ δερεχηο πβλιχο, πορ υν µνιµο δε τρεσ α〉οσ; ο
4. Λοσ δεµ〈σ πρεϖιστοσ εν λα λεψ.
Εν ελ χασο δε λοσ εσταδοσ φροντεριζοσ σε ρεθυεριρ〈 σερ ϖενεζολανο ο ϖενεζολανα πορ ναχι−
µιεντο ψ σιν οτρα ναχιοναλιδαδ.
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[Αν〈λισισ πρελιµιναρ]

Τ⊆ΤΥΛΟ ΙΙΙ. ∆Ε ΛΑ ΧΟΜΠΕΤΕΝΧΙΑ ∆Ε ΛΟΣ ΡΓΑΝΟΣ ∆Ε ΛΑ ϑΥΡΙΣ∆ΙΧΧΙΝ
ΧΟΝΤΕΝΧΙΟΣΟ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ

Αν〈λισισ πρελιµιναρ

1. Αντεχεδεντεσ ηιστ⌠ριχοσ
Εν ςενεζυελα δεσδε λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1864 σε αγρεγα ελ πρινχιπιο δε λα νυλιδαδ
δελ αχτο χονστιτυτιϖο δε υνα υσυρπαχι⌠ν δε ποδερεσ (Αρτχυλο 104.− Τοδα αυτοριδαδ
υσυρπαδα εσ ινε!χαζ; συσ αχτοσ σον νυλοσ). ∆εσδε 1893 τοδασ λασ Χονστιτυχιονεσ
ηαν ατριβυιδο α λα Χορτε Φεδεραλ λα χοµπετενχια παρα δεχλαραρ λα νυλιδαδ δε λοσ
αχτοσ εµαναδοσ δε αυτοριδαδ ναχιοναλ ο δελ ∆ιστριτο Φεδεραλ. Λασ Χονστιτυχιονεσ
δε 1961 ψ δε 1999 ατριβυψερον ταλ χοµπετενχια α λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια ψ αλ
Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, ρεσπεχτιϖαµεντε. Πορ συ παρτε, σεγν λα Χονστιτυχι⌠ν
δε 1893, ελ χοντρολ δε λοσ αχτοσ εµαναδοσ δε λοσ αλτοσ φυνχιοναριοσ δε λοσ Εσταδοσ
χορρεσπονδα α λα Χορτε δε Χασαχι⌠ν. Εν 1901 φυερον ρευνιδασ λασ Χορτεσ Φεδεραλ
ψ δε Χασαχι⌠ν,350 πορ λο θυε λασ Χονστιτυχιονεσ δε 1904 ηαστα 1931 δεϕαρον συβσιστιρ
λα φαχυλταδ δε εξαµιναρ λοσ αχτοσ θυε εµανεν δε αυτοριδαδ ναχιοναλ ⌠ δελ ∆ιστριτο
Φεδεραλ, χον ελ αγρεγαδο εν ελ µισµο αρτχυλο δε λοσ αχτοσ εµαναδοσ δε λοσ
αλτοσ φυνχιοναριοσ δε λοσ Εσταδοσ.351 Χυανδο σε τραταρε δε αχτοσ δε φυνχιοναριοσ
συβαλτερνοσ δε λοσ Εσταδοσ ελ χοντρολ χορρεσπονδερα α λα Χορτε Συπρεµα δελ
Εσταδο. Λα ιδεα ερα θυε λα Χορτε Φεδεραλ ψ δε Χασαχι⌠ν νο δεβα ινµισχυιρσε εν
εστοσ χασοσ.352

592

Χοµο σε οβσερϖα λα ϕυστι!χαχι⌠ν ηιστ⌠ριχα δε λα διστριβυχι⌠ν δε χοµπετενχιασ εν ελ
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ϖενεζολανο, σε ενχοντραβα ρεφεριδα α λα αυτονοµα δε
λοσ Εσταδοσ φρεντε αλ Ποδερ Ναχιοναλ. Ελ Εσταδο φεδεραλ σε χονσιδερα δετερµιναντε
ηιστ⌠ριχο δελ σιστεµα δε χοµπετενχιασ ϕυδιχιαλεσ εν µατερια δελ χοντρολ δε λοσ αχτοσ
δελ Ποδερ Πβλιχο. Σε σε〉αλα αλ εφεχτο θυε, εν λα εϖολυχι⌠ν δελ Εσταδο Φεδεραλ
απαρεχεν εν χοντραδιχχι⌠ν λα αυτονοµα δε λοσ Εσταδοσ ψ ελ χοντρολ πορ λα Χορτε
Φεδεραλ; α µαψορ ρεστριχχι⌠ν δε λασ αυτονοµασ ρεγιοναλεσ, µ〈σ αµπλια εσ λα
χοµπετενχια δε λα Χορτε Φεδεραλ.353
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Σιν εµβαργο, α παρτιρ δε λα ναχιοναλιζαχι⌠ν δε τοδο λο ρελατιϖο α λα αδµινιστραχι⌠ν
δε λα. ϑυστιχια εν λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1947, ψ λα χονσεχυεντε δεσαπαριχι⌠ν δε λοσ
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350 Ωολφ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ π〈γ. 198
351 Ωολφ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ π〈γ. 199
352 Ωολφ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ π〈γ. 199
353 Βριχε〉ο Λε⌠ν, Λα Αχχι⌠ν δε Ινχονστιτυχιοναλιδαδ εν ςενεζυελα, π〈γ. 88
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τριβυναλεσ εσταδαλεσ, λα δελιµιταχι⌠ν δε χοµπετενχιασ περδι⌠ συ ϕυστι!χαχι⌠ν
οριγιναλ δελ Εσταδο φεδεραλ. Χορρεσπονδερα α λα λεγισλαχι⌠ν ορδιναρια δισε〉αρ υν
ρεχυρσο χοντρα αχτοσ δε φυνχιοναριοσ συβαλτερνοσ δε λοσ Εσταδοσ, αντε υν τριβυναλ
ορδιναριο ο υνο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ψ συ εϖεντυαλ απελαχι⌠ν αντε λα Χορτε
Φεδεραλ.354
2. Ελ σιστεµα αχτυαλ
595

Ηαστα λα ϖιγενχια δε λα ΛΟϑΧΑ, ελ σιστεµα χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο γενεραλ σε
ενχοντραβα χονφορµαδο εν ςενεζυελα πορ λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δελ
Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, λασ Χορτεσ δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο ψ λοσ
ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο. Λα διστριβυχι⌠ν δε
χοµπετενχιασ εντρε εστοσ ⌠ργανοσ ϕυρισπρυδενχιαλεσ σε ενχοντραβα εσταβλεχιδα
τρανσιτοριαµεντε εν λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ ψ λυεγο εν λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004.355
Σιν εµβαργο, λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004, νο εσταβλεχι⌠ ελ ορδεν δε χοµπετενχιασ
δε λασ Χορτεσ δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο ψ λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ δε λο
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο. Πορ ταλ µοτιϖο λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ψ λα
Σαλα Χονστιτυχιοναλ δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια δελιµιταρον λασ χοµπετενχιασ
θυε δεβεν σερ ασυµιδασ πορ διχηοσ ⌠ργανοσ ϕυρισδιχχιοναλεσ.356
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Εν σεντενχια ΣΠΑ−ΤΣϑ 26/10/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1462 (Χασο: Μαρλον Ροδργυεζ)
εσταβλεχι⌠ λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα λα χοµπετενχια δε λοσ Τριβυναλεσ
Συπεριορεσ δε λο Χοντενχιοσο−Αδµινιστρατιϖο, µιεντρασ σε διχταρα λα Λεψ θυε
οργανιχε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα.
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Εν σεντενχια ΣΠΑ−ΤΣϑ 23/11/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1736 (ΧΑΣΟ: ΤΕΧΝΟ ΣΕΡςΙΧΙΟΣ ΨΕΣ×ΧΑΡ∆,
Χ.Α.) εσταβλεχι⌠ λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα λα χοµπετενχια δε λασ Χορτεσ δε λο
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, µιεντρασ σε διχταρα λα Λεψ θυε οργανιχε λα ϕυρισδιχχι⌠ν
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα

598

Αηορα βιεν, λα χαραχτερστιχα µ〈σ οβϖια δελ σιστεµα δε χοµπετενχιασ εν ελ
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ϖενεζολανο εσ συ τερριβλε χοµπλεϕιδαδ. Νο σ⌠λο λα φαλτα
δε χονσαγραχι⌠ν λεγισλατιϖα ηαβα προδυχιδο υνα ενορµε ινσεγυριδαδ ϕυρδιχα. Λα
µοδερνα τχνιχα λεγισλατιϖα ρεχονοχε θυε εν µατερια δε χοµπετενχιασ δεβε
προχυραρσε λα µαψορ σιµπλιχιδαδ ψ χλαριδαδ ποσιβλε, χον ελ οβϕετο δε εϖιταρ ελ
ρεταρδο εν λα ρεσολυχι⌠ν δελ ασυντο πορ λοσ φρεχυεντεσ χον∀ιχτοσ, αδεµ〈σ δελ
354 Ωολφ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ π〈γ. 200
355 Γαχετα Ο!χιαλ Ν≡ 37.942 δελ 20 δε µαψο δε 2004
356 Μ〈σ ρεφερενχιασ εν Τροχονισ, Λα Χοµπετενχια δε λοσ Τριβυναλεσ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖοσ, π〈γ. 96
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αυµεντο εν λα χαργα δε τραβαϕο δε λοσ ϕυεχεσ, θυιενεσ δεβεν ρεσολϖερ αχερχα δε
ταλεσ χον!ιχτοσ.
Εϕεµπλο δε λο ινδιχαδο εσ ελ χασο ρεσυελτο πορ λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εν σεντενχια
ΣΠΑ−ΤΣϑ 23/01/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2007−0922. Εν διχηο φαλλο σε σε〉αλα θυε σε ηαβα πλαντεαδο
υν χον!ιχτο δε χοµπετενχια εντρε χυατρο τριβυναλεσ, α σαβερ: ελ εξτιντο Τριβυναλ δε λα
Χαρρερα Αδµινιστρατιϖα, ελ ϑυζγαδο Τερχερο δε Πριµερα Ινστανχια δε ϑυιχιο δελ Τραβαϕο δε λα
Χιρχυνσχριπχι⌠ν ϑυδιχιαλ δελ ℑρεα Μετροπολιτανα δε Χαραχασ, λα Χορτε Πριµερα δε λο
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο ψ ελ ϑυζγαδο Συπεριορ Νοϖενο δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο
δε λα Ρεγι⌠ν Χαπιταλ, λοσ χυαλεσ σε δεχλαραρον ινχοµπετεντεσ παρα χονοχερ δε λα θυερελλα
φυνχιοναριαλ ινχοαδα πορ λα χιυδαδανα Μιλαγροσ ϑοσε∀να Μαλδοναδο δε Σοσα. Λα Σαλα
οβσερϖ⌠ θυε λασ αχτυαχιονεσ ϕυδιχιαλεσ ϖερι∀χαδασ εν λα τραµιταχι⌠ν δε λα χαυσα βαϕο εξαµεν
χαυσαρον ρεταρδοσ ιννεχεσαριοσ εν λα αδµινιστραχι⌠ν δε ϕυστιχια, ϖιολεντανδο δερεχηοσ ψ
γαραντασ χονστιτυχιοναλεσ α λοσ αχτορεσ εν ελ προχεσο. Πορ ταντο, λα Σαλα ηιζο υν λλαµαδο δε
ατενχι⌠ν α λοσ ϕυεχεσ, α λοσ ∀νεσ δε θυε αδεχυεν συσ αχτυαχιονεσ αλ δερεχηο χον ελ ∀ν δε
εϖιταρ περϕυιχιοσ α λασ παρτεσ. Λα θυερελλαντε ρεχυρρα χοντρα υνα Ρεσολυχι⌠ν δε φεχηα 16 δε
διχιεµβρε δε 1997, θυε λε χονχεδι⌠ ελ βενε∀χιο δε πενσι⌠ν πορ ινχαπαχιδαδ, εσ δεχιρ, θυε
ελ χον!ιχτο δε χοµπετενχια δυρ⌠ χασι 10 α〉οσ.
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3. ϑυστιχαχι⌠ν δελ εσθυεµα εσταβλεχιδο
Υνα διστριβυχι⌠ν δε χοµπετενχιασ ραχιοναλ δεβε εξπρεσαρ χον χλαριδαδ χυ〈λ εσ λα
∀ναλιδαδ περσεγυιδα. Εν λα µεδιδα εν θυε σε ηα ρεσερϖαδο υν φυερο πρεφερεντε α λασ
µ〈σ αλτασ αυτοριδαδεσ ψ α λασ χυαντασ, χυψο ϕυζγαµιεντο χορρεσπονδε α λασ µ〈σ
ελεϖαδασ ινστανχιασ, ρεσυλτα χλαρο θυε ελ χριτεριο ασυµιδο παρα λα διστριβυχι⌠ν δε
χοµπετενχιασ νο εσ οτρο θυε λα προτεχχι⌠ν δε λασ δεχισιονεσ ψ δελ πατριµονιο δελ
Εσταδο. Υν χριτεριο δε ταλ νατυραλεζα ηα σιδο ρεχονοχιδο πορ λα ϕυρισπρυδενχια. Λα
Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο θυε ελ φυερο εσπεχιαλ πρεϖιστο εν ελ αρτχυλο 8 δε
λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Αµπαρο, εστ〈 ρεφεριδο α αυτοριδαδεσ, χυψασ χοµπετενχιασ
αφεχταν µλτιπλεσ φαχτορεσ πολτιχοσ, σοχιαλεσ ψ εχον⌠µιχοσ δε λα Ναχι⌠ν. Πορ
χονσιγυιεντε, ελ ρεφεριδο φυερο εσπεχιαλ ασεγυρα θυε ταλεσ χασοσ σεαν δεχιδιδοσ
χον µαψορ χερτεζα δαδο συ ποσιβλε ινχιδενχια εν ελ αχοντεχερ πολτιχο δελ Εσταδο
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 14/12/2001 ΕΞΠ. Ν≡ 01−1976). Ταµβιν ηα σε〉αλαδο θυε σε τρατα δε υν φυερο
εσπεχιαλ δεστιναδο α αµπαραρ α δετερµιναδασ αυτοριδαδεσ αδµινιστρατιϖασ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 05/06/2002 ΕΞΠ. Ν≡. 02−0109).
Εστιµαµοσ θυε σε τρατα δε υν τρατο εσπεχιαλ θυε ρεσυλτα χοντραριο αλ πρινχιπιο δε
ιγυαλδαδ. Λα διφερενχια προδυχε υνα χαργα εν ελ χιυδαδανο, εν λα µεδιδα εν θυε
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συπριµε αλγυνασ γαραντασ προχεσαλεσ, ταλεσ χοµο ελ πρινχιπιο δε λα εσπεχιαλιδαδ
δελ ϕυεζ, ασ χοµο λασ δι!χυλταδεσ δε αχχεσο πορ λα υβιχαχι⌠ν δελ τριβυναλ. Υν τρατο
δεσιγυαλ σ⌠λο εσ ϖ〈λιδο σι χυεντα χον υνα ϕυστι!χαχι⌠ν προπορχιοναλ. Περο λοσ
φυνχιοναριοσ δελ Εσταδο νο σε ενχυεντραν εν υνα σιτυαχι⌠ν δε εσπεχιαλ νεχεσιδαδ
δε προτεχχι⌠ν ϕυδιχιαλ. Πορ ελ χοντραριο, πορ συ νατυραλεζα δεβεν ενχοντραρσε
σοµετιδοσ αλ χοντρολ δελ ϕυεζ, ψ εσ ελ χιυδαδανο ελ τιτυλαρ δε λα γαραντα δε τυτελα
ϕυδιχιαλ, παρα βρινδαρ προτεχχι⌠ν α συσ δερεχηοσ φρεντε α λοσ ⌠ργανοσ δελ Ποδερ
Πβλιχο.
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Λα προπια Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα χυεστιοναδο εστε εσθυεµα δε χοµπετενχιασ. Ηα
σε〉αλαδο λα Σαλα θυε λα απλιχαχι⌠ν δελ χριτεριο οργ〈νιχο φρεντε α λα Αδµινιστραχι⌠ν
τιενε πορ !ναλιδαδ εθυιπαραρ ελ γραδο δελ τριβυναλ χον βασε εν λα ϕεραρθυα δελ εντε
υ ⌠ργανο αχχιοναδο, εσταβλεχιενδο υνα ρελαχι⌠ν δε ελεϖαχι⌠ν δε λα ινστανχια
δεπενδιενδο δε λα ϕεραρθυα, ψ συ υβιχαχι⌠ν δεντρο δε λα εστρυχτυρα δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/08/2007 ΕΞΠ: 07−0787 Χαρλα Μαριελα Χολµεναρεσ
Ερε).
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Εν λοσ τρµινοσ εν θυε ηα σιδο εµπλεαδο ελ χριτεριο οργ〈νιχο τιενε χιερτα
ιλογιχιδαδ, τοδα ϖεζ θυε σε εστ〈 φρεντε α λα προτεχχι⌠ν δε σιτυαχιονεσ ϕυρδιχασ
συβϕετιϖασ χονστιτυχιοναλεσ. ∆ε µοδο θυε σι λα απλιχαχι⌠ν δελ χριτεριο οργ〈νιχο
δελιµιτα λα χοµπετενχια εν υν τριβυναλ χυψα υβιχαχι⌠ν αλεϕε αλ αφεχταδο δε λα
ποσιβιλιδαδ δε αχχιοναρ εν αµπαρο σε εστ〈 εν πρεσενχια δε υνα χονχλυσι⌠ν θυε
οβσταχυλιζα αλ ϕυστιχιαβλε ελ αχχεσο α λα ϕυστιχια (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/08/2007 ΕΞΠ: 07−0787
Χαρλα Μαριελα Χολµεναρεσ Ερε).
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Αν χυανδο λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ χυεστιον⌠ λα χοµπετενχια ρεσιδυαλ δε λασ Χορτεσ
δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο παρα ελ χασο εν θυε εξισταν δεπενδενχιασ
αδµινιστρατιϖασ δε ινφεριορ ϕεραρθυα θυε σε ενχυεντρεν δεσχονχεντραδασ ϖγρ.
Ινσπεχτορασ δελ Τραβαϕο− ο θυε συ υβιχαχι⌠ν σεα αϕενα α λα χιυδαδ δε Χαραχασ,
χοµο οχυρρε πορ εϕεµπλο εν ελ χασο δε αλγυνασ Υνιϖερσιδαδεσ Ναχιοναλεσ,
Χολεγιοσ Υνιϖερσιταριοσ ψ Χολεγιοσ Προφεσιοναλεσ. Σιν εµβαργο, ρεσολϖι⌠
µοδι!χαρ σ⌠λο ρεσπεχτο α λα διστριβυχι⌠ν χοµπετενχιαλ παρα χονοχερ δε λοσ ρεχυρσοσ
δε νυλιδαδ ιντερπυεστοσ χοντρα λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ διχταδοσ πορ λασ
Ινσπεχτορασ δελ Τραβαϕο, ασ χοµο λασ αχχιονεσ δε αµπαρο αυτ⌠νοµο, απλιχ〈νδοσε,
εν ραζ⌠ν δελ αχχεσο α λα ϕυστιχια, λα χοµπετενχια δε λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ εν λο
Χιϖιλ ψ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο χον χοµπετενχια τερριτοριαλ δονδε σε υβιθυε ελ
εντε δεσχεντραλιζαδο φυνχιοναλµεντε (ϖ.γρ. Υνιϖερσιδαδεσ Ναχιοναλεσ) ο σε
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ενχυεντρε λα δεπενδενχια δεσχονχεντραδα δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Χεντραλ, θυε, πορ
συ ϕεραρθυα, νο χονοζχα εστα Σαλα Χονστιτυχιοναλ. (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/08/2007 ΕΞΠ: 07−
0787 Χαρλα Μαριελα Χολµεναρεσ Ερε)
Εν νυεστρο αντεπροψεχτο ΛϑΧΑ−ΙΕΧ357 προποναµοσ θυε, πορ ρεγλα γενεραλ, δεβα
χορρεσπονδερ α λοσ Τριβυναλεσ δε πριµερα ινστανχια εν λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο
χονοχερ δε τοδασ λασ πρετενσιονεσ α θυε σε ρε!ερε λα χορρεσπονδιεντε λεψ.358

357 Πρεσενταδο α λα Χοµισι⌠ν δε Πολτιχα Ιντεριορ πορ λα Ο!χινα δε Ινϖεστιγαχι⌠ν ψ Ασεσορα ϑυρδιχα δε λα
Ασαµβλεα Ναχιοναλ. ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/
358 Εν τρµινοσ σιµιλαρεσ, Τροχονισ, Λα Χοµπετενχια δε λοσ Τριβυναλεσ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖοσ, π〈γ.
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ΧΑΠ⊆ΤΥΛΟ Ι. ΧΟΜΠΕΤΕΝΧΙΑ ∆Ε ΛΑ ΣΑΛΑ ΠΟΛ⊆ΤΙΧΟ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ ∆ΕΛ ΤΡΙΒΥΝΑΛ
ΣΥΠΡΕΜΟ ∆Ε ϑΥΣΤΙΧΙΑ

Αρτ. 23.− Χοµπετενχιασ δε λα Σαλα Πολ!χο−Αδµινιστρα!ϖα
Αρ!χυλο 23. Λα Σαλα Πολ∀χο Αδµινιστρα∀ϖα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυσ∀χια εσ χοµπετεντε
παρα χονοχερ δε:
1. Λασ δεµανδασ θυε σε εϕερζαν χοντρα λα Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ µυνιχιπιοσ, ο αλγν
ινσ∀τυτο αυτ⌠νοµο, εντε πβλιχο, εµπρεσα ο χυαλθυιερ οτρα φορµα δε ασοχιαχι⌠ν, εν λα
χυαλ λα Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ µυνιχιπιοσ υ οτροσ δε λοσ εντεσ µενχιοναδοσ τενγαν
παρ∀χιπαχι⌠ν δεχισιϖα, σι συ χυαν!α εξχεδε δε σετεντα µιλ υνιδαδεσ τριβυταριασ (70.000
Υ.Τ.), χυανδο συ χονοχιµιεντο νο εστ ατριβυιδο α οτρο τριβυναλ εν ραζ⌠ν δε συ εσπεχιαλιδαδ.
2. Λασ δεµανδασ θυε εϕερζαν λα Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ µυνιχιπιοσ, ο αλγν ινσ∀τυτο
αυτ⌠νοµο, εντε πβλιχο, εµπρεσα ο χυαλθυιερ οτρα φορµα δε ασοχιαχι⌠ν, εν λα χυαλ λα
Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ µυνιχιπιοσ ο χυαλθυιερα δε λοσ εντεσ µενχιοναδοσ τενγαν
παρ∀χιπαχι⌠ν δεχισιϖα, σι συ χυαν!α εξχεδε δε σετεντα µιλ υνιδαδεσ τριβυταριασ (70.000
Υ.Τ.), χυανδο συ χονοχιµιεντο νο εστ ατριβυιδο α οτρο τριβυναλ εν ραζ⌠ν δε συ εσπεχιαλιδαδ.
3. Λα αβστενχι⌠ν ο λα νεγα∀ϖα δελ Πρεσιδεντε ο Πρεσιδεντα δε λα Ρεπβλιχα, δελ ςιχεπρεσι−
δεντε Εϕεχυ∀ϖο ο ςιχεπρεσιδεντα Εϕεχυ∀ϖα δε λα Ρεπβλιχα, δε λοσ Μινιστροσ ο Μινιστρασ,
ασ χοµο δε λασ µ〈ξιµασ αυτοριδαδεσ δε λοσ δεµ〈σ ⌠ργανοσ δε ρανγο χονσ∀τυχιοναλ, α
χυµπλιρ λοσ αχτοσ α θυε εστν οβλιγαδοσ πορ λασ λεψεσ.
4. Λασ ρεχλαµαχιονεσ χοντρα λασ ϖασ δε ηεχηο ατριβυιδασ α λασ αλτασ αυτοριδαδεσ αντεσ
ενυµεραδασ.
5. Λασ δεµανδασ δε νυλιδαδ χοντρα λοσ αχτοσ αδµινιστρα∀ϖοσ δε εφεχτοσ γενεραλεσ ο
παρ∀χυλαρεσ διχταδοσ πορ ελ Πρεσιδεντε ο Πρεσιδεντα δε λα Ρεπβλιχα, ελ ςιχεπρεσιδεντε
Εϕεχυ∀ϖο ο ςιχεπρεσιδεντα Εϕεχυ∀ϖα δε λα Ρεπβλιχα, λοσ Μινιστροσ ο Μινιστρασ, ασ χοµο
πορ λασ µ〈ξιµασ αυτοριδαδεσ δε λοσ δεµ〈σ οργανισµοσ δε ρανγο χονσ∀τυχιοναλ, σι συ
χοµπετενχια νο εστ〈 ατριβυιδα α οτρο τριβυναλ.
6. Λασ δεµανδασ δε νυλιδαδ θυε σε εϕερζαν χοντρα υν αχτο αδµινιστρα∀ϖο δε εφεχτοσ
παρ∀χυλαρεσ ψ αλ µισµο ∀εµπο ελ αχτο νορµα∀ϖο συβ−λεγαλ θυε λε σιρϖε δε φυνδαµεντο,
σιεµπρε θυε ελ χονοχιµιεντο δε εστε λ∀µο, χορρεσπονδα α λα Σαλα Πολ∀χο−Αδµινιστρα∀ϖα.
7. Λασ χοντροϖερσιασ αδµινιστρα∀ϖασ εντρε λα Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ µυνιχιπιοσ υ οτρο
εντε πβλιχο, χυανδο λα οτρα παρτε σεα υνα δε εσασ µισµασ εν∀δαδεσ, α µενοσ θυε σε
τρατε δε χοντροϖερσιασ εντρε µυνιχιπιοσ δε υν µισµο εσταδο.
8. Λασ χοντροϖερσιασ αδµινιστρα∀ϖασ εντρε αυτοριδαδεσ δε υν µισµο ⌠ργανο ο εντε, ο εντρε
δισ∀ντοσ ⌠ργανοσ ο εντεσ θυε εϕερζαν ελ Ποδερ Πβλιχο, θυε σε συσχιτεν πορ ελ εϕερχιχιο δε
υνα χοµπετενχια ατριβυιδα πορ λα λεψ.
9. Λα απελαχι⌠ν δε λοσ ϕυιχιοσ δε εξπροπιαχι⌠ν,
10. Λασ δεµανδασ θυε σε ιντερπονγαν χον µο∀ϖο δε λα αδθυισιχι⌠ν, γοχε, εϕερχιχιο ο
πρδιδα δε λα ναχιοναλιδαδ ο δε λοσ δερεχηοσ θυε δε ελλα δεριϖαν.
11. Λασ δεµανδασ θυε σε εϕερζαν χον οχασι⌠ν δελ υσο δελ εσπεχτρο ραδιοελχτριχο.
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12. Λασ δεµανδασ θυε λε ατριβυψαν λα Χονσ∀τυχι⌠ν δε λα Ρεπβλιχα ο λασ λεψεσ εσπεχιαλεσ,
ο θυε λε χορρεσπονδαν χονφορµε α στασ, εν συ χονδιχι⌠ν δε µ〈ξιµα ινστανχια δε λα ϑυ−
ρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο−Αδµινιστρα∀ϖα.
13. Λασ δεµ〈σ δεµανδασ δεριϖαδασ δε λα αχ∀ϖιδαδ αδµινιστρα∀ϖα δεσπλεγαδα πορ λασ αλτασ
αυτοριδαδεσ δε λοσ ⌠ργανοσ θυε εϕερχεν ελ Ποδερ Πβλιχο, νο ατριβυιδασ α οτρο τριβυναλ.
14. Λασ χαυσασ θυε σε σιγαν χοντρα λοσ ρεπρεσενταντεσ διπλοµ〈∀χοσ αχρεδιταδοσ εν λα
Ρεπβλιχα, εν λοσ χασοσ περµι∀δοσ πορ ελ δερεχηο ιντερναχιοναλ.
15. Λασ απελαχιονεσ δε λασ δεχισιονεσ δε λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν
Χοντενχιοσο−Αδµινιστρα∀ϖα ψ δε λασ χονσυλτασ θυε λε χορρεσπονδαν χονφορµε αλ ορδε−
ναµιεντο ϕυρδιχο.
16. Ελ αϖοχαµιεντο, δε ο#χιο ο α πε∀χι⌠ν δε παρτε, σοβρε αλγν ασυντο θυε χυρσε εν οτρο
τριβυναλ χυανδο σεα α∃ν χον λα µατερια αδµινιστρα∀ϖα.
17. Λοσ ϕυιχιοσ εν θυε σε τραµιτεν αχχιονεσ χονεξασ, χυανδο α λα Σαλα Πολ∀χο Αδµινιστρα∀ϖα
λε εστ ατριβυιδο ελ χονοχιµιεντο δε αλγυνα δε ελλασ.
18. ∆ελ Ρεχυρσο Εσπεχιαλ δε ϑυριδιχιδαδ, δε χονφορµιδαδ χον λο εσταβλεχιδο εν εστα Λεψ.
19. Λοσ χον%ιχτοσ δε χοµπετενχια θυε συρϕαν εντρε λοσ τριβυναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν
Χοντενχιοσο−Αδµινιστρα∀ϖα.
20. Λασ χονσυλτασ ψ ρεχυρσοσ δε ρεγυλαχι⌠ν δε ϕυρισδιχχι⌠ν.
21. Λοσ ρεχυρσοσ δε ιντερπρεταχι⌠ν δε λεψεσ δε χοντενιδο αδµινιστρα∀ϖο.
22. Λοσ ϕυιχιοσ σοβρε ηεχηοσ οχυρριδοσ εν αλτα µαρ, εν ελ εσπαχιο αρεο ιντερναχιοναλ ο εν
πυερτοσ ο τερριτοριοσ εξτρανϕεροσ τραµιταδοσ εν λα Ρεπβλιχα, χυανδο συ χονοχιµιεντο νο
εστυϖιεσε ατριβυιδο α οτρο τριβυναλ.
23. Χονοχερ ψ δεχιδιρ λασ πρετενσιονεσ, αχχιονεσ ο ρεχυρσοσ ιντερπυεστοσ, εν ελ χασο δε
ρε∀ρο, περµανενχια, εσταβιλιδαδ ο χονχεπτοσ δεριϖαδοσ δε εµπλεο πβλιχο δελ περσοναλ
χον γραδο δε ο#χιαλεσ δε λα Φυερζα Αρµαδα Ναχιοναλ Βολιϖαριανα
24. Λασ δεµ〈σ χαυσασ πρεϖιστασ εν λα λεψ.
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∆οβλε ινστανχια ψ αχχεσο α λα ϕυστιχια
606

Λα αβυνδαντε ατριβυχι⌠ν δε χοµπετενχιασ α λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εν
πριµερα ψ νιχα ινστανχια, χονστιτυψε υνα ινφραχχι⌠ν αλ δερεχηο α λα δοβλε ινστανχια
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1818, ϖασε ταµβιν, ν.µ. 649), περο ταµβιν αλ δερεχηο
δε αχχεσο α λα ϕυστιχια (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 46)
Νυµ. 1.− Σι εξχεδε δε 70.000 υ.τ.

607

Εν ελ αρτ. 9 νυµ. 8 σε δεσαρρολλα λο ρελατιϖο α λα φορµα δε ασοχιαχι⌠ν (ν.µ. 490); ελ
χονχεπτο δε παρτιχιπαχι⌠ν δεχισιϖα (ν.µ. 491); λιτισχονσορχιο πασιϖο (ν.µ. 493);
Περπετυατιο φορι (ν.µ. 494); ελ χριτεριο δε εσπεχιαλιδαδ (ν.µ. 495); συβσιδιαριεδαδ
(ν.µ. 498); αχτυαχιονεσ βιλατεραλεσ (ν.µ. 503) ψ ελ χονχεπτο δε χοντρατο
αδµινιστρατιϖο (ν.µ. 512).
Νυµ. 2.− ∆εµανδασ δε λοσ εντεσ πβλιχοσ

608

Εν ελ αρτ. 9 νυµ. 9 σε δεσαρρολλα λο ρελατιϖο α λοσ αντεχεδεντεσ δε λα νορµα (ν.µ.
517); λασ χρτιχασ δε λα δοχτρινα (ν.µ. 518); ελ δερεχηο αλ ϕυεζ νατυραλ (ν.µ. 519);
λασ δεµανδασ δε χοντενιδο αδµινιστρατιϖο (ν.µ. 523); ελ ρεχυρσο πορ λεσιϖιδαδ
(ν.µ. 524) ψ δεµανδασ χοντρα τερχεροσ (ν.µ. 525).
Νυµ. 3.− Αβστενχι⌠ν ο νεγατιϖα

609

Λοσ ρεθυισιτοσ δε λα αχχι⌠ν ηαν σιδο δεσαρρολλαδοσ εν ελ αρτ. 9 νυµ. 2. ςασε αλ
εφεχτο, λο ρελατιϖο α λα οβλιγαχι⌠ν εσπεχ!χα ψ πρεχισα (ν.µ. 251); λα εξπρεσα
πρεϖισι⌠ν λεγαλ (ν.µ. 261); ελ δερεχηο συβϕετιϖο (ν.µ. 262); ελ αχτο αδµινιστρατιϖο
ρεγλαδο (ν.µ. 263); λα αβστενχι⌠ν ο νεγατιϖα (ν.µ. 267); λα ρεπαραβιλιδαδ δελ δα〉ο
(ν.µ. 268); ψ λα δελιµιταχι⌠ν χον ελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ (ν.µ. 270). Εν ελ αρτ. 23
νυµ. 5 σε δεσαρρολλα ελ 〈µβιτο δε λοσ ⌠ργανοσ συϕετοσ α λα χοµπετενχια δε λα ΣΠΑ.
Νυµ. 4.− ςασ δε ηεχηο

610

ςερ, χον ρεσπεχτο α λοσ ρεθυισιτοσ δε λα αχχι⌠ν, ελ αρτ. 9 νυµ. 3. Εν ελ αρτ. 23 νυµ.
5 σε δεσαρρολλα ελ 〈µβιτο δε λοσ ⌠ργανοσ συϕετοσ α λα χοµπετενχια δε λα ΣΠΑ.
Νυµ. 5.− Νυλιδαδ δε αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ

611

ςερ, χον ρεσπεχτο α λοσ ρεθυισιτοσ δε λα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ ελ αρτ. 9 νυµ. 1
1. Μ〈ξιµασ αυτοριδαδεσ

612

Ελ χριτεριο δε διστριβυχι⌠ν δε χοµπετενχιασ, ρελατιϖο α λασ µ〈ξιµασ αυτοριδαδεσ δελ
Ποδερ Ναχιοναλ σε ενχοντραβα πρεϖιστο εν ελ αρτχυλο 42 νυµεραλ 10 δε λα δερογαδα
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ΛΟΧΣϑ, ρεπροδυχιδο λυεγο εν ελ αρτχυλο 5 νυµεραλ 30 δε λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε

2004 ψ αηορα χοντενιδο εν ελ αχτυαλ αρτ. 23 νυµ. 5 ΛΟϑΧΑ, ασ χοµο εν ελ αρτ. 26
νυµ. 5 ΛΟΤΣϑ δε 2010. Λα χοµπετενχια δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα παρα
χονοχερ δε λα νυλιδαδ δε λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ δελ Ποδερ Εϕεχυτιϖο Ναχιοναλ,
θυεδα χιρχυνσχριτα α λοσ ⌠ργανοσ συπεριορεσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα Χεντραλ,
θυε α τενορ δε λο παυταδο εν ελ αρτχυλο 45 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα Αδµινιστραχι⌠ν
Πβλιχα σον: ελ Πρεσιδεντε ο Πρεσιδεντα δε λα Ρεπβλιχα, ελ ςιχεπρεσιδεντε Εϕεχυτιϖο
ο λα ςιχεπρεσιδεντα Εϕεχυτιϖα, ελ Χονσεϕο δε Μινιστροσ, λοσ Μινιστροσ ο Μινιστρασ,
λοσ ςιχεµινιστροσ ο ςιχεµινιστρασ; ασ χοµο α λοσ αχτοσ εµαναδοσ δε λασ µ〈ξιµασ
αυτοριδαδεσ δε λοσ ⌠ργανοσ συπεριορεσ δε χονσυλτα δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα
Χεντραλ, θυε σεγν λα νορµα χιταδα σον: λα Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα;
ελ Χονσεϕο δε Εσταδο, ελ Χονσεϕο δε ∆εφενσα δε λα Ναχι⌠ν, λοσ γαβινετεσ σεχτοριαλεσ
ψ γαβινετεσ µινιστεριαλεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 25/10/2005 ΕΞΠ. Ν° 2005−5209). Λα νορµα ταµβιν
χοµπρενδε λοσ αχτοσ δε λοσ Ποδερεσ Πβλιχοσ Ναχιοναλεσ, χοµο εσ ελ χασο δε λα
Χοντραλορα, λα Φισχαλα ψ λα ∆εφενσορα δελ Πυεβλο,359 εν ελ σεντιδο δελ αρτχυλο 5
νυµεραλ 31 δε λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004.
2. Χοµισι⌠ν δε φυνχιοναµιεντο
Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα σε〉αλαδο θυε λα Χοµισι⌠ν δε Φυνχιοναµιεντο
ψ Ρεεστρυχτυραχι⌠ν δελ Σιστεµα ϑυδιχιαλ, ποσεε υν ρανγο σιµιλαρ αλ δε λοσ ⌠ργανοσ
ψ φυνχιοναριοσ µενχιοναδοσ εν ελ αρτχυλο 8 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Αµπαρο, εν
ραζ⌠ν δε θυε λα µισµα γοζα δε ρανγο χονστιτυχιοναλ πυεσ φυε χρεαδα µεδιαντε υν
αχτο χονστιτυψεντε−, ψ τιενε χοµπετενχια ναχιοναλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 22/03/2001 ΕΞΠ. Ν≡: 00−
1813). Λα Σαλα ηα ρειτεραδο συ χοµπετενχια παρα χονοχερ δε λοσ ρεχυρσοσ δε νυλιδαδ
εϕερχιδοσ χοντρα λοσ αχτοσ δισχιπλιναριοσ εµαναδοσ δε λα Χοµισι⌠ν δε
Φυνχιοναµιεντο ψ Ρεεστρυχτυραχι⌠ν δελ Σιστεµα ϑυδιχιαλ; σιν εµβαργο, δεβε
πρεχισαρσε θυε σ⌠λο λε χορρεσπονδε ελ χονοχιµιεντο δε λοσ αχτοσ δισχιπλιναριοσ θυε
αφεχτεν διρεχταµεντε λα εσφερα ϕυρδιχο−συβϕετιϖα δε λοσ ϕυεχεσ υ οτροσ φυνχιοναριοσ
ϕυδιχιαλεσ. Λα Σαλα χονοχερ〈 δε λοσ ρεχυρσοσ δε νυλιδαδ εϕερχιδοσ χοντρα λοσ αχτοσ
δισχιπλιναριοσ διχταδοσ πορ λα µενχιοναδα Χοµισι⌠ν, ηαστα ταντο χεσε εν συσ
φυνχιονεσ, δε χονφορµιδαδ χον λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 32 δελ ∆εχρετο σοβρε ελ
Ργιµεν δε Τρανσιχι⌠ν δελ Ποδερ Πβλιχο ψ ελ νυµεραλ 1 δε λα ∆ισποσιχι⌠ν
Τρανσιτορια Σεγυνδα δελ Χ⌠διγο δε ⊃τιχα δελ ϑυεζ ςενεζολανο ψ λα ϑυεζα ςενεζολανα
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 16/03/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0079)
359 Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Αν〈λισισ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 142; Ρεφερενχιασ
εν Βαδελλ Μαδριδ, Ελ Ρεχυρσο δε Νυλιδαδ (2006), π〈γ. 35
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]
614

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα σε ηα ατριβυιδο ελ χονοχιµιεντο δε αθυελλασ
αχχιονεσ ο ρεχυρσοσ ινχοαδοσ πορ λοσ ϕυεχεσ ο αλτοσ φυνχιοναριοσ δελ Ποδερ ϑυδιχιαλ,
περο εν λοσ συπυεστοσ εν θυε διχηοσ ρεχυρσοσ εστν ϖινχυλαδοσ χον λα µατερια
δισχιπλιναρια, νο ασ χυανδο λα αχχι⌠ν ϖερσε σοβρε οτροσ ασπεχτοσ δε λα ρελαχι⌠ν δε
εµπλεο πβλιχο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/07/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−3266)
3. Ιλεγαλιδαδ ε ινχονστιτυχιοναλιδαδ

615

Λα χοµπετενχια δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εστ〈 ρεφεριδα ταντο α λοσ ϖιχιοσ
δε ιλεγαλιδαδ χοµο δε ινχονστιτυχιοναλιδαδ. Εν εφεχτο, λα νορµα νο λιµιτα λα
χοµπετενχια α λοσ ϖιχιοσ δε ιλεγαλιδαδ, σινο θυε λοσ µοτιϖοσ πυεδεν σερ ταµβιν δε
ινχονστιτυχιοναλιδαδ, χοµο ψα οπεραβα εν ϖιρτυδ δε λα ϕυρισπρυδενχια ψ λα
δοχτρινα.360 Ινιχιαλµεντε, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηαβα α!ρµαδο συ χοµπετενχια
σοβρε λασ δεµανδασ ρελατιϖασ α λα ινχονστιτυχιοναλιδαδ δε λασ αχτυαχιονεσ υ
οµισιονεσ δε λασ µ〈σ αλτασ αυτοριδαδεσ δελ Εσταδο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 20/01/2000 ΕΞΠ. 00−
001). Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ιναπλιχ⌠ ελ πριµερ απαρτε δελ αρτχυλο 181 δε λα
δερογαδα ΛΟΧΣϑ, εν χυαντο συστραε α λοσ τριβυναλεσ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο
διστιντοσ α λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δε εστε Τριβυναλ Συπρεµο, λα
χοµπετενχια θυε λε φυε οτοργαδα πορ λα προπια Χονστιτυχι⌠ν παρα χονοχερ δε λα
νυλιδαδ δε λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ (γενεραλεσ ο παρτιχυλαρεσ) χοντραριοσ α
∆ερεχηο, εν ραζ⌠ν δε θυε λα φαχυλταδ εσταβλεχιδα εν ελ αρτχυλο 259 δε λα
Χονστιτυχι⌠ν, ρελατιϖα α λα ανυλαχι⌠ν δε λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ γενεραλεσ ο
ινδιϖιδυαλεσ πορ χοντραριεδαδ α δερεχηο, χοµπρενδε ταντο λα ινχονστιτυχιοναλιδαδ
χοµο λα ιλεγαλιδαδ.361 (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 04/04/2000 ΕΞΠ. Ν°: 00−0685). Εν οτρα οπορτυνιδαδ,
σε〉αλ⌠ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ θυε, εν ϖιρτυδ δε λα νο εξιστενχια δε υνα λεψ δε λα
ϕυρισδιχχι⌠ν χονστιτυχιοναλ θυε ασ λο δε!να, εν φορµα προϖισορια, λα Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα δεβε χονοχερ δε λασ αχχιονεσ δε νυλιδαδ πορ ινχονστιτυχιοναλιδαδ
δε αθυελλοσ αχτοσ δε νατυραλεζα συβλεγαλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 23/11/2001 ΕΞΠ. Ν°: 00−2517).
4. Εφεχτοσ γενεραλεσ ο παρτιχυλαρεσ

616

Λα νορµα χοµπρενδε λοσ ρεχυρσοσ δε νυλιδαδ χοντρα λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ δε
εφεχτοσ γενεραλεσ ο παρτιχυλαρεσ. Σε ενχυεντραν χοντενιδοσ εν εστε 〈µβιτο, λα
νυλιδαδ δε λοσ ρεγλαµεντοσ ψ δεµ〈σ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ γενεραλεσ δελ Ποδερ
360 Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Αν〈λισισ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 139
361 Σεγν Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ.
29, ελλο εσ εξπρεσι⌠ν δελ πρινχιπιο δε υνιϖερσαλιδαδ δελ χοντρολ, εν ελ σεντιδο δε θυε λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ
εστ〈ν σοµετιδοσ αλ χοντρολ ϕυδιχιαλ πορ χυαλθυιερ µοτιϖο. Μ〈σ ρεφερενχιασ εν Τροχονισ, Λα Χοµπετενχια δε
λοσ Τριβυναλεσ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖοσ, π〈γ. 94
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[Αρτχυλο 23. Χοµπετενχιασ δε λα Σαλα Πολτιχο−Αδµινιστρατιϖα]

Εϕεχυτιϖο, α θυε σε ρεφερα ελ νυµεραλ 30 δελ αρτχυλο 5 δε λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε
2004.
Σι βιεν λα ϕυρισπρυδενχια ινιχιαλ δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα διστινγυα εντρε
αχτοσ δε εφεχτοσ γενεραλεσ ψ αχτοσ δε εφεχτοσ παρτιχυλαρεσ δελ ∆ιρεχτοριο δελ Βανχο
Χεντραλ δε ςενεζυελα, χοµο ελεµεντο δετερµιναντε δε λα διστριβυχι⌠ν δε λα
χοµπετενχια χον λα Χορτε Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο−Αδµινιστρατιϖο,362 σιν
εµβαργο, ηα ρεσυελτο θυε ινδεπενδιεντεµεντε δελ χαρ〈χτερ δελ αχτο χυεστιοναδο
εν χυαντο χονχιερνε α συσ εφεχτοσ (παρτιχυλαρεσ ο γενεραλεσ) τοδα ϖεζ θυε σιεµπρε
θυε ελ µισµο σεα διχταδο εν εϕερχιχιο δε λα φυνχι⌠ν αδµινιστρατιϖα δελ ρεφεριδο
οργανισµο, συ χονοχιµιεντο χορρεσπονδερ〈 α εστα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα
δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, πορ ιντερπρεταχι⌠ν δε λο δισπυεστο εν ελ τρασχριτο
αρτχυλο 128 δε λα Λεψ δελ Βανχο Χεντραλ δε ςενεζυελα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 18/11/2003 ΕΞΠ. Ν°

617

2003−1240; ΧΠΧΑ 14/08/2003 ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕ Ν°: 91−12567; ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/11/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 2003−
1242).363

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα α!ρµαδο λα χοµπετενχια δε λα Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα παρα χονοχερ δε λα νυλιδαδ δε δισποσιχιονεσ χοντενιδασ εν ελ
Ρεγλαµεντο δελ Φονδο δε Πρεϖισι⌠ν, Πενσιονεσ ψ ϑυβιλαχιονεσ δε Τραβαϕαδορεσ δελ
Βανχο Χεντραλ δε ςενεζυελα (ΣΧΟΝ−ϑΣ−ΤΣϑ 09/06/2005; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 28/02/2008 ΕΞΠ. 07−
1738).

618

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ χαµβι⌠ ελ χριτεριο, αχερχα δε λα χοµπετενχια δε λα Σαλα
Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα παρα χονοχερ δε λοσ ρεχυρσοσ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖοσ
δε νυλιδαδ ινχοαδοσ χοντρα αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ (δε εφεχτοσ γενεραλεσ) εµαναδοσ
δελ Αλχαλδε δελ ∆ιστριτο Μετροπολιτανο δε Χαραχασ, ατριβυψενδο αηορα διχηα
χοµπετενχια, εν πριµερα ινστανχια, α λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖοσ δε λα Ρεγι⌠ν Χαπιταλ ψ εν σεγυνδα ινστανχια, α λασ Χορτεσ δε λο
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 29/04/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2007−0266)

619

5. Λεψεσ δερογαδασ
ςασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 923
6. Σιλενχιο αδµινιστρατιϖο
Λα Σαλα πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα αδµιτιδο συ χοµπετενχια παρα χονοχερ δε υνα
αχχι⌠ν χοντρα ελ αχτο τ〈χιτο δενεγατοριο δε λα Μινιστρα δελ Τραβαϕο πορ νο ηαβρσελε
362 Ρεφερενχιασ εν Βαδελλ Μαδριδ, Ελ Ρεχυρσο δε Νυλιδαδ (2003), π〈γ. 94
363 Υν χριτεριο διστιντο εσ σοστενιδο πορ Βαδελλ Μαδριδ, Ελ Ρεχυρσο δε Νυλιδαδ (2006), π〈γ. 32
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

δαδο ρεσπυεστα αλ ρεχυρσο ϕερ〈ρθυιχο

(ΣΠΑ−ΤΣϑ 06/04/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 2005−0240; ΣΠΑ−ΤΣϑ

25/05/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 2011−00242 ΧΣ−2011−0033; ΣΠΑ−ΤΣϑ 22/09/2004 ΕΞΠ. ΝΟ. 2004−1292)

7. ∆εµανδασ χοντρα ϖαριασ αυτοριδαδεσ
621

Εν λοσ χασοσ εν θυε σε ηυβιεραν αχυµυλαδο πρετενσιονεσ διριγιδασ εν χοντρα δε
αλγυνα δε λασ µ〈ξιµασ αυτοριδαδεσ δελ Ποδερ Ναχιοναλ, χον πρετενσιονεσ διριγιδασ
εν χοντρα δε οτρασ αυτοριδαδεσ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα εστιµαδο νεχεσαριο
εσταβλεχερ υν φυερο ατραψεντε α φαϖορ δελ ⌠ργανο δε µαψορ ϕεραρθυα, χον ελ !ν δε
εϖιταρ δεχισιονεσ θυε πυδιεραν σερ χοντραδιχτοριασ, πορ ελ τρ〈µιτε αντε διφερεντεσ
τριβυναλεσ, σαλϖαγυαρδανδο ασ λα υνιδαδ δε λα αχχι⌠ν ιντερπυεστα ψ λοσ πρινχιπιοσ
δε εχονοµα προχεσαλ ψ σεγυριδαδ ϕυρδιχα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 06/06/2002 ΕΞΠ. Ν≡: 02−1205 Ψ 02−
1255 Χριτεριο ρειτεραδο ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/07/2002 ΕΞΠ. 02−1520). Εσ συ!χιεντε χον θυε υνα
δε λασ αυτοριδαδεσ ινδιχαδασ χοµο πρεσυντο αγραϖιαντε σεα δε λασ µ〈ξιµασ
αυτοριδαδεσ δελ Ποδερ Ναχιοναλ, παρα θυε σεα απλιχαβλε ελ φυερο ατραψεντε δε
χοµπετενχια (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/07/2002 ΕΞΠ. Ν≡: 02−1435 Α.Χ.).
8. Εντεσ πβλιχοσ ψ παρτιχυλαρεσ

622

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα σε〉αλαδο θυε σι σε ηα δεµανδαδο σολιδαριαµεντε
α δοσ περσονασ ϕυρδιχασ διστιντασ πορ συ νατυραλεζα, α σαβερ, υνα δε χαρ〈χτερ πριϖαδο
ψ οτρα δε χαρ〈χτερ πβλιχο, λα χαυσα δεβε σερ χονοχιδα πορ υν µισµο τριβυναλ, εν
χονχρετο, πορ ελ τριβυναλ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, τοµανδο χοµο βασε ελ
χριτεριο δελ φυερο πβλιχο ατραψεντε θυε χονλλεϖα, αλ εσταρσε δεµανδανδο υν εντε
πβλιχο, χονοχερ ιγυαλµεντε δε λα αχχι⌠ν θυε σε εϕερχε χοντρα υνα σοχιεδαδ
µερχαντιλ δε χαρ〈χτερ πριϖαδο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 27/05/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−0087)
9. Σι νο εστ〈 ατριβυιδα α οτρο τριβυναλ

623

Ελ αρτ. 23 νυµ. 5 ΛΟΤΣϑ δε 2010, σε〉αλα µ〈σ εσπεχ!χαµεντε, θυε λα εξχεπχι⌠ν σε
ενχυεντρα ρεφεριδα α θυε ελ χονοχιµιεντο δελ ασυντο νο εστυϖιερε ατριβυιδο α οτρο
⌠ργανο δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Αδµινιστρατιϖα εν ραζ⌠ν δε λα µατερια. Εϕεµπλο δε
εστε πρινχιπιο δε εσπεχιαλιδαδ σον λασ χοµπετενχιασ δε λα Σαλα Ελεχτοραλ,
εσταβλεχιδασ εν ελ αρτχυλο 27 νυµεραλ 1 ΛΟΤΣϑ δε 2010, ρελατιϖασ α λασ δεµανδασ
χοντενχιοσο ελεχτοραλεσ θυε σε ιντερπονγαν χοντρα λοσ αχτοσ, αχτυαχιονεσ ψ
οµισιονεσ δε λοσ ⌠ργανοσ δελ Ποδερ Ελεχτοραλ, ταντο λοσ θυε εστν διρεχταµεντε
ϖινχυλαδοσ χον λοσ προχεσοσ χοµιχιαλεσ, χοµο αθυελλοσ θυε εστν ρελαχιοναδοσ χον
συ οργανιζαχι⌠ν, αδµινιστραχι⌠ν ψ φυνχιοναµιεντο; ασ χοµο εν ελ νυµεραλ 2,
ρελατιϖασ α λασ δεµανδασ χοντενχιοσο ελεχτοραλεσ θυε σε ιντερπονγαν χοντρα λοσ
220
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[Αρτχυλο 23. Χοµπετενχιασ δε λα Σαλα Πολτιχο−Αδµινιστρατιϖα]

αχτοσ δε νατυραλεζα ελεχτοραλ θυε εµανεν δε σινδιχατοσ, οργανιζαχιονεσ γρεµιαλεσ,
χολεγιοσ προφεσιοναλεσ, οργανιζαχιονεσ χον !νεσ πολτιχοσ, υνιϖερσιδαδεσ
ναχιοναλεσ ψ οτρασ οργανιζαχιονεσ δε λα σοχιεδαδ χιϖιλ.
Οβϖιαµεντε, σε ενχυεντραν εξχλυιδοσ δε λα χοµπετενχια δε λα ΣΠΑ λασ χοντροϖερσιασ
δε νατυραλεζα φυνχιοναριαλ, χοµο εσ ελ χασο δε λοσ αχτοσ δελ Φισχαλ Γενεραλ δε λα
Ρεπβλιχα (ΧΠΧΑ 21/03/2007 ΑΠ42−Ρ−2006−001064;364 ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 30/03/2006 ΕΞΠ. Ν° 06−
0289).365 Σιν εµβαργο, εστα ρεγλα δε εσπεχιαλιδαδ εν µατερια φυνχιοναριαλ νο φυε
απλιχαδα εν αλγυνοσ χασοσ, εν αµπαροσ αυτ⌠νοµοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 14/12/2001 ΕΞΠ. Ν≡ 01−

624

1976)366

10. Εϕεχυχι⌠ν διρεχτα ε ινµεδιατα
∆ε αχυερδο χον ελ αρτ. 25, νυµ. 4 ΛΟΤΣϑ δε 2010, εσ δε λα χοµπετενχια δε λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ, ψ πορ ταντο εξχλυιδο δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα,
λα νυλιδαδ δε λοσ αχτοσ εν εϕεχυχι⌠ν διρεχτα ε ινµεδιατα δε λα Χονστιτυχι⌠ν, χυανδο
χολιδαν χον λα Χονστιτυχι⌠ν. Ταλ ατριβυχι⌠ν σε βασα εν θυε εστοσ αχτοσ τενδραν ελ
µισµο ρανγο θυε λα λεψ, χον ρελαχι⌠ν α λα Χονστιτυχι⌠ν.367
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Χορρεσπονδε α λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ χονοχερ σιεµπρε δε λοσ ρεχυρσοσ δε νυλιδαδ
δε Χονστιτυχιονεσ, λεψεσ εσταδαλεσ ψ ορδενανζασ µυνιχιπαλεσ (ΣΠΑ/ΤΣϑ 08/07/2003
ΕΞΠ. Ν≡ 2003−0737; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 16/03/2004 ΕΞΠ.: 02−0597), αν χυανδο λα ρεδαχχι⌠ν δελ αρτ.
25 νυµ. 2 ΛΟΤΣϑ δε 2010 νο περµιτε αχλαραρ λα δυδα θυε συργα δελ αρτ. 336 νυµ.
2 δε λα Χονστιτυχι⌠ν. Αδεµ〈σ χονστιτυψε εϕεχυχι⌠ν διρεχτα ε ινµεδιατα δε λα
Χονστιτυχι⌠ν, λα φαχυλταδ δε λα Ασαµβλεα Ναχιοναλ δε Απροβαρ λασ λνεασ γενεραλεσ
δελ πλαν δε δεσαρρολλο εχον⌠µιχο ψ σοχιαλ δε λα Ναχι⌠ν ( ) (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/03/2010
ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕ Ν° 09−1171); λα φαχυλταδ δελ Ποδερ Χιυδαδανο δε πρεϖενιρ, ινϖεστιγαρ ψ
σανχιοναρ λοσ ηεχηοσ θυε ατεντεν χοντρα λα τιχα πβλιχα ψ λα µοραλ αδµινιστρατιϖα
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/12/2009 ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕ Ν≡ 09−0732); ελ αχτο δε φεχηα 02 δε νοϖιεµβρε δε
2007 εµαναδο δε λα Ασαµβλεα Ναχιοναλ δε λα Ρεπβλιχα Βολιϖαριανα δε ςενεζυελα,
µεδιαντε ελ χυαλ σανχιον⌠ λα ρεφορµα χονστιτυχιοναλ δε 69 αρτχυλοσ, 33 προπυεστοσ
πορ ελ Πρεσιδεντε δε λα Ρεπβλιχα, ψ 36 ρεαλιζαδασ (σιχ) πορ ελ Ποδερ Λεγισλατιϖο,
λλεϖ〈νδολο α ρεφερνδυµ, ψ σολιχιταν αλ Χονσεϕο Ναχιοναλ Ελεχτοραλ δε ςενεζυελα
θυε ελ ρεφερνδυµ απροβατοριο σε ϖοτε εν δοσ βλοθυεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 16/01/2008 ΕΞΠ. Ν≡

626

2007−1072)
364 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/377.ητµ
365 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/378.ητµ
366 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/185.ητµ
367 Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 63
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]
627

Νο σον αχτοσ διχταδοσ εν εϕεχυχι⌠ν διρεχτα ε ινµεδιατα δε λα Χονστιτυχι⌠ν, ελ
Ρεγλαµεντο Ιντερνο δε λα Φισχαλα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/01/2010 ΕΞΠ.
Ν≡ 2009−1086); ελ Ρεγλαµεντο Οργανιζατιϖο δε λα Φισχαλα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/11/2009 ΕΞΠ. Ν° 09−1074); ελ αχτο αδµινιστρατιϖο εµαναδο δελ Χονσεϕο
Λεγισλατιϖο δελ Εσταδο Αραγυα πορ µεδιο δελ χυαλ σε αχορδ⌠ ρεχονοχερ λα
ινχονστιτυχιοναλιδαδ παρχιαλ δε λοσ αρτχυλοσ 51 αλ 57 δε λα Χονστιτυχι⌠ν δελ
Εσταδο Αραγυα ψ λα ινχονστιτυχιοναλιδαδ τοταλ δε λα Λεψ δελ ∆εφενσορ δελ Πυεβλο
δελ Εσταδο Αραγυα ψ δεϕαρ σιν εφεχτο λα δεσιγναχι⌠ν δελ ρεχυρρεντε χοµο ∆εφενσορ
δελ Πυεβλο δελ Εσταδο Αραγυα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 12/06/2001 ΕΞΠ. Ν≡: 00−02936); ελ ∆εχρετο Ν≡
039 δελ 18 δε διχιεµβρε δε 2000, εµαναδο δελ Αλχαλδε δελ ∆ιστριτο Μετροπολιτανο
δε Χαραχασ, µεδιαντε ελ χυαλ σε διχτ⌠ ελ Ργιµεν Εσπεχιαλ σοβρε ελ Σιστεµα δε
Αδµινιστραχι⌠ν δε Περσοναλ εν ελ ∆ιστριτο Μετροπολιτανο δε Χαραχασ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
27/06/2002 ΕΞΠ. 01−0435)

628

Νο εσ χονσεχυεντε χον ελ αντεριορ χριτεριο, λα ατριβυχι⌠ν δε χοµπετενχια δε λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ παρα χονοχερ δελ ∆εχρετο Ν≡ 198, διχταδο πορ ελ Γοβερναδορ δελ
Εσταδο Χαραβοβο, πυβλιχαδο εν λα Γαχετα Ο!χιαλ δε εσε Εσταδο, Εξτραορδιναρια Ν≡
1.771 δελ 28 δε ενερο δε 2005, ρελατιϖο α οχυπαντεσ δε τερρενοσ πβλιχοσ ο πριϖαδοσ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 16/03/2005 ΕΞΠ. 05−491); δελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ πορ ραζονεσ δε
ινχονστιτυχιοναλιδαδ χοντρα ελ ∆εχρετο Ν° 193 δελ 13 δε αβριλ δε 2009, πυβλιχαδο
εν λα Γαχετα Ο!χιαλ δελ Εσταδο Τ〈χηιρα βαϕο ελ νµερο εξτραορδιναριο 2.438 δελ 20
δε αβριλ δε 2009, διχταδο πορ ελ Γοβερναδορ δελ Εσταδο Τ〈χηιρα, µεδιαντε ελ χυαλ
αχορδαβα ελ αϕυστε δελ Πρεσυπυεστο δε Γαστοσ Πβλιχοσ δελ Εσταδο Τ〈χηιρα παρα ελ
Εϕερχιχιο Φισχαλ 2009 (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 11/08/2009 ΕΞΠ. 09−0678, χον ϖοτο σαλϖαδο δελ
Μαγιστραδο ∆ρ. Πεδρο Ραφαελ Ρονδ⌠ν Ηααζ).
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Νο χοινχιδιµοσ χον ελ χριτεριο θυε χαλι!χα χοµο υνα εϕεχυχι⌠ν διρεχτα ε
ινµεδιατα δε λα Χονστιτυχι⌠ν ελ αχτο µεδιαντε ελ χυαλ ελ Πρεσιδεντε δε λα Ρεπβλιχα
δεσιγν⌠ α λα Μινιστρα δελ Ποδερ Ποπυλαρ παρα λασ Τελεχοµυνιχαχιονεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ
17/06/2008 ΕΞΠ. 2008−0293; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/11/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 08−0916).
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Νο χοινχιδιµοσ χον ελ χριτεριο δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα , αλ δεχλαραρ συ
χοµπετενχια παρα χονοχερ δελ ρεχυρσο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε νυλιδαδ
χονϕυνταµεντε χον αχχι⌠ν δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ, χοντρα ελ ∆εχρετο Ν≡ 000498
δελ 7 δε µαρζο δε 2007, διχταδο πορ ελ Αλχαλδε δελ ∆ιστριτο Μετροπολιτανο δε
Χαραχασ, εν ελ θυε σε αχορδ⌠ λα αδθυισιχι⌠ν φορζοσα, µεδιαντε προχεδιµιεντο
εξπροπιατοριο δελ Εδι!χιο [Μιρανδα] προπιεδαδ δε [συ] ρεπρεσενταδα, παρα λα
222
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[Αρτχυλο 23. Χοµπετενχιασ δε λα Σαλα Πολτιχο−Αδµινιστρατιϖα]

δοταχι⌠ν δε ϖιϖιενδασ θυε ηαβιταν εν συ χονδιχι⌠ν δε αρρενδαταριοσ εν ινµυεβλεσ
σιτυαδοσ εν ελ 〈ρεα µετροπολιτανα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 29/01/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0003; ΣΠΑ−ΤΣϑ
06/11/2007 ΕΞΠ. Ν° 2007−0934). Εν ταλεσ χασοσ, λα χοµπετενχια χορρεσπονδε ρεαλµεντε
α λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ, ηοψ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ, ταλ χοµο λο σε〉αλ⌠
λα προπια Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εν σεντενχια δε φεχηα 06/03/2001 ΕΞΠ. Ν≡ 1016.
Νυµ. 6.− Χοντρα υν αχτο ψ ελ αχτο νορµατιϖο
Ελ αρτχυλο 132 δε λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ δισπονα θυε, χυανδο σε δεµανδε λα
νυλιδαδ δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο δε εφεχτοσ παρτιχυλαρεσ ψ αλ µισµο τιεµπο λα δελ
αχτο γενεραλ θυε λε σιρϖα δε φυνδαµεντο, ψ σε αλεγαρεν ραζονεσ δε
ινχονστιτυχιοναλιδαδ παρα ιµπυγναρλοσ, σε σεγυιρ〈 ελ προχεδιµιεντο εσταβλεχιδο
εν λα Σεχχι⌠ν Τερχερα δε εστε Χαπτυλο ψ ελ χονοχιµιεντο δε λα αχχι⌠ν ψ δελ ρεχυρσο
χορρεσπονδερ〈 α λα Χορτε εν Πλενο. Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εσταβλεχι⌠ λα
απλιχαχι⌠ν αναλ⌠γιχα δελ αρτχυλο 132 δε λα ΛΟΧΣϑ (ΣΠΑ−ΧΣϑ Ν≡ 45 08/02/1988; ΣΠΑ−ΤΣϑ
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19/08/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 2003−0525).

Σεγν λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, λα ιντενχι⌠ν δελ λεγισλαδορ φυε περµιτιρ θυε υν νιχο
⌠ργανο ϕυδιχιαλ δεχιδα σοβρε υν αχτο δετερµιναδο, ασ χοµο δε αθυελ θυε λε σιρϖε
δε φυνδαµεντο ϕυρδιχο, εσταβλεχιενδο υν φυερο ατραψεντε α φαϖορ δελ αχτο δε µαψορ
ϕεραρθυα δεντρο δελ ορδεν ϕυρδιχο, τοδο ελλο χον ελ !ν δε εϖιταρ δεχισιονεσ θυε
πυδιεραν σερ χοντραδιχτοριασ πορ σερ τραµιταδασ εν διστιντασ οπορτυνιδαδεσ, ψ αντε
διφερεντεσ τριβυναλεσ, εν ϖιρτυδ δε λοσ πρινχιπιοσ δε εχονοµα προχεσαλ ψ σεγυριδαδ
ϕυρδιχα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/10/2000 ΕΞΠ. Ν°00−1558)
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Εν υν ρεχυρσο δε νυλιδαδ εν χοντρα δε υνα νορµα λεγαλ ψ υν αχτο δε απλιχαχι⌠ν,
χοντρα ελ χυαλ σε αλεγαβα νο σ⌠λο λα ινχονστιτυχιοναλιδαδ δε λα νορµα λεγαλ θυε λε
σιρϖι⌠ δε φυνδαµεντο, σινο ταµβιν οτρα σεριε δε ϖιχιοσ δε λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ,
χοµο σον λα ινχοµπετενχια δελ φυνχιοναριο αυτορ δελ αχτο, λα ινοβσερϖανχια δελ
προχεδιµιεντο λεγαλµεντε εσταβλεχιδο ψ λα δεσϖιαχι⌠ν δε ποδερ, οβσερϖ⌠ λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ θυε ελ φυερο ατραψεντε δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα
ηαχια λα ϕυρισδιχχι⌠ν χονστιτυχιοναλ εσταβα λιµιταδο α αλ συπυεστο δε λα δενυνχια δελ
ϖιχιο δε αυσενχια δε βασε λεγαλ εν ελ αχτο αδµινιστρατιϖο, σιν θυε σεα ποσιβλε αλεγαρ
χυαλθυιερ οτρο θυε αφεχτε λα ϖαλιδεζ δελ αχτο αδµινιστρατιϖο ρεχυρριδο. Πορ ταλ
µοτιϖο, σε〉αλ⌠ λα Σαλα θυε συ χοµπετενχια δεβα λιµιταρσε α χονοχερ δε λα
πρετενσι⌠ν δε νυλιδαδ ιντερπυεστα χοντρα λα νορµα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 06/05/2004 ΕΞΠ. Ν° 02−
1657; χριτεριο ρειτεραδο εν ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 27/09/2005 ΕΞΠ. 05−1848; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 28/09/2005 ΕΞΠ.
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05−1853; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 05/04/ ΕΞΠ. Ν≡ 06−0309; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/11/2007 ΕΞΠ. 07−1257)
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Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ρεχηαζ⌠ προνυνχιαρσε σοβρε λασ πρετενσιονεσ δε νυλιδαδ δε
αχτοσ δε εφεχτοσ παρτιχυλαρεσ, δαδο θυε εν συ χριτεριο ταλ φαχυλταδ σ⌠λο προχεδε σι
σε δεχλαρα λα ινχονστιτυχιοναλιδαδ δε λα νορµα θυε λεσ σιρϖε δε φυνδαµεντο. Εν
τοδο χασο ελ φαλλο συπονα παρα λοσ δεµανδαντεσ ελ ρεινιχιο δελ λαπσο δε χαδυχιδαδ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/07/2007 ΕΞΠ. 04−2469). Εστιµαµοσ θυε ταλ χριτεριο εσ χοντραριο αλ
πρινχιπιο δε εχονοµα προχεσαλ. Εν ταλ σεντιδο σε προνυνχι⌠ ελ ϖοτο σαλϖαδο δελ
Μαγιστραδο Πεδρο Ραφαελ Ρονδ⌠ν Ηααζ, εν ελ ινδιχαδο φαλλο. Εν οτροσ χασοσ, λα
Σαλα Χονστιτυχιοναλ σιµπλεµεντε σε αβστυϖο δε προνυνχιαρσε σοβρε λοσ ϖιχιοσ δε
νυλιδαδ δελ αχτο συβλεγαλ, λυεγο δε ηαβερ σιδο δεσεστιµαδα λα ινχονστιτυχιοναλιδαδ
δε λα νορµα θυε σιρϖι⌠ δε φυνδαµεντο α λοσ µισµοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 12/11/2008 ΕΞΠ. Ν°
05−1848)

Σιεµπρε θυε χορρεσπονδα α λα σαλα
635

Σε τρατα δε υνα αχλαρατορια απαρεντεµεντε οβϖια. Λα χοµπετενχια νατυραλ δε λα Σαλα
Πολτιχο−Αδµινιστρατιϖα, εν λο ρελαχιοναδο χον αχτοσ νορµατιϖοσ, εστ〈 λιµιταδα αλ
χασο δε λοσ αχτοσ δε ρανγο συβ−λεγαλ, χοµο, πορ εϕεµπλο, λοσ Ρεγλαµεντοσ δελ
Εϕεχυτιϖο Ναχιοναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/07/2007 ΕΞΠ.− 04−2469). Σιν εµβαργο, λα Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα ηα αχεπταδο λα χοµπετενχια, χοµο µ〈ξιµα ινστανχια δε λα
ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο−τριβυταρια ψ εστ〈νδολε ατριβυιδα λα χοµπετενχια παρα
χονοχερ δε λοσ ρεχυρσοσ δε νυλιδαδ θυε σε εϕερζαν, ταντο πορ ραζονεσ δε
ινχονστιτυχιοναλιδαδ χοµο δε ιλεγαλιδαδ, χοντρα λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ δε
εφεχτοσ γενεραλεσ, παρα χονοχερ δε λοσ ρεχυρσοσ δε νυλιδαδ εϕερχιδοσ χοντρα
Προϖιδενχιασ Αδµινιστρατιϖασ διχταδασ πορ ελ Σερϖιχιο Ναχιοναλ Ιντεγραδο δε
Αδµινιστραχι⌠ν Αδυανερα ψ Τριβυταρια (ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/05/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2009−0128)
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Λα Σαλα Πολτιχο−Αδµινιστρατιϖα, νο εσ λα χοµπετεντε παρα χονοχερ δελ ρεχυρσο δε
νυλιδαδ, ιντερπυεστο χοντρα ελ αχτο αδµινιστρατιϖο δε εφεχτοσ γενεραλεσ, ασ χοµο
ταµποχο δελ αχτο αδµινιστρατιϖο δε εφεχτοσ παρτιχυλαρεσ χυανδο λοσ µισµοσ, νο
σον αχτοσ εµαναδοσ δε λασ µ〈ξιµασ αυτοριδαδεσ δε λοσ ⌠ργανοσ συπεριορεσ δε
χονσυλτα δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα Χεντραλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 29/09/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−0787;
ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/05/05 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1497).

637

Αλ χονστιτυιρ ελ Χονσεϕο Ναχιοναλ Ελεχτοραλ υν ⌠ργανο δελ Ποδερ Πβλιχο δε ρανγο
Ναχιοναλ, ψ πρετενδερσε λα νυλιδαδ δε υν αχτο δε εφεχτοσ γενεραλεσ διχταδο πορ στε,
ασ χοµο δε υνα Προϖιδενχια Αδµινιστρατιϖα διχταδα εν βασε αλ µισµο λα Σαλα
Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα α!ρµαδο συ χοµπετενχια παρα χονοχερ ψ δεχιδιρ ελ
ρεχυρσο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/10/2004 ΕΞΠ. Ν° 2004−0732)
224
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Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα α!ρµαδο συ χοµπετενχια παρα χονοχερ δε λα πρετενσι⌠ν
δε ανυλαχι⌠ν δε υν δεχρετο χον φυερζα δε λεψ, ψ αλ µισµο τιεµπο δε λα ιµπυγναχι⌠ν
δε αχτοσ συβ−λεγαλεσ, σεαν νορµατιϖοσ ο ινδιϖιδυαλεσ, εν ϖιρτυδ δε λα χοµπετενχια
ατραψεντε θυε αχαρρεα λα χαυσα πρινχιπαλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/07/2007 ΕΞΠ.− 04−2469)
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Νυµ. 7.− Χοντροϖερσιασ αδµινιστρατιϖασ
ςασε χον ρεσπεχτο α λασ χοντροϖερσιασ αδµινιστρατιϖασ, αρτ. 9 νυµ. 7
Ρεχορδεµοσ θυε ελ αρτχυλο 5 νυµεραλ 32 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο
δε ϑυστιχια ατριβυα α λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα λα χοµπετενχια παρα διριµιρ
λασ χοντροϖερσιασ αδµινιστρατιϖασ πορ εϕερχιχιο δε υνα χοµπετενχια δε διρεχτα ε
ινµεδιατα εϕεχυχι⌠ν δε λα λεψ. Σε τρατα δε υνα ρεσερϖα αν ϖ〈λιδα, εν ϖιρτυδ δε θυε
ελ αρτχυλο 25 νυµεραλ 9 δε λα ϖιγεντε ΛΟΤΣϑ δε 2010, ατριβυψε α λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ λα χοµπετενχια παρα διριµιρ λασ χοντροϖερσιασ χονστιτυχιοναλεσ
θυε σε συσχιτεν εντρε χυαλεσθυιερα δε λοσ ⌠ργανοσ δελ Ποδερ Πβλιχο.

639

Νυµ. 8.− Χοντροϖερσιασ δελ µισµο ⌠ργανο
Ελ νυµεραλ 8 πλαντεα υνα σιτυαχι⌠ν θυε νο σε ενχοντραβα πρεϖιστα εν λα δερογαδα
ΛΟΤΣϑ δε 2004. Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηαβα δεχλαραδο αλ εφεχτο θυε, αλ
εξιστιρ εν λα χαυσα βαϕο εξαµεν υν απαρεντε χον∀ιχτο εντρε αυτοριδαδεσ δε υν
µισµο Μυνιχιπιο, δεβα χονχλυιρσε θυε συ χονοχιµιεντο χορρεσπονδα α λοσ
ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ εν λο Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 08/07/2009 ΕΞΠ. Ν≡

640

2009−0152)

Νυµ. 9.− Απελαχι⌠ν δε εξπροπιαχι⌠ν
Λοσ ϕυιχιοσ δε εξπροπιαχι⌠ν σον δε λα χοµπετενχια δε λοσ ϕυεχεσ χιϖιλεσ εν πριµερα
ινστανχια χυανδο λα µισµα νο ηα σιδο σολιχιταδα πορ λα Ρεπβλιχα, χορρεσπονδινδολε
α λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, χονοχερ δε λα απελαχι⌠ν. Ελ αρτ. 23 δε λα Λεψ δε
Εξπροπιαχι⌠ν πορ χαυσα δε υτιλιδαδ πβλιχα ο σοχιαλ368 σε〉αλα θυε, ελ ϑυεζ δε
Πριµερα Ινστανχια εν λο Χιϖιλ δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν δε λα υβιχαχι⌠ν δελ βιεν, χονοχερ〈
δε λοσ ϕυιχιοσ δε εξπροπιαχι⌠ν; ψ δε λασ απελαχιονεσ ψ ρεχυρσοσ χοντρα συσ δεχισιονεσ
χονοχερ〈, εν σεγυνδα ινστανχια, ελ Τριβυναλ Συπρεµα δε ϑυστιχια εν Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα. Χυανδο λα Ρεπβλιχα σεα θυιεν σολιχιτε λα εξπροπιαχι⌠ν, ελ ϕυιχιο
σε ιντενταρ〈 διρεχταµεντε αντε λα Χορτε Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο,
368 Λεψ δε Εξπροπιαχι⌠ν πορ χαυσα δε υτιλιδαδ πβλιχα ο σοχιαλ. Γαχετα Ο!χιαλ Ν≡ 37.475 δελ 1 δε ϕυλιο δε
2002, αρτχυλο 23, νιχο απαρτε
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

ψ δε λασ απελαχιονεσ ψ ρεχυρσοσ χοντρα συσ δεχισιονεσ χονοχερ〈, εν σεγυνδα
ινστανχια, ελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια εν Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα.
642

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα δεχλαραδο λα χοµπετενχια δε υν ϑυζγαδο δε
Πριµερα Ινστανχια Χιϖιλ ψ Μερχαντιλ, εν υν ϕυιχιο διριγιδο α λογραρ πορ παρτε δε λα
Χοµπα〉α Αν⌠νιµα δε Αδµινιστραχι⌠ν ψ Φοµεντο Ελχτριχο (ΧΑ∆ΑΦΕ) ελ
χυµπλιµιεντο ρεφερεντε αλ παγο δελ µοντο χορρεσπονδιεντε α λα εξπροπιαχι⌠ν
ορδεναδα πορ υν ∆εχρετο Πρεσιδενχιαλ θυε ορδεν⌠ λα εξπροπιαχι⌠ν δε λασ τιερρασ
αφεχταδασ χονφορµε α συ τεξτο παρα λα χονστρυχχι⌠ν δελ Χοµπλεϕο Ηιδροελχτριχο
Υριβαντε Χαπαρο (ϑΣ−ΣΠΑ 22/02/2011 ΕΞΠ. Ν° 2009−1053)
Νυµ. 11.− Ελ υσο δελ εσπεχτρο ραδιοελχτριχο

643

Χον αντεριοριδαδ α λα ϖιγενχια δε λα ΛΟϑΧΑ, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηαβα
ασυµιδο λα χοµπετενχια, εν βασε α λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 204 δε λα Λεψ
Οργ〈νιχα δε Τελεχοµυνιχαχιονεσ, σεγν ελ χυαλ λασ δεχισιονεσ θυε αδοπτε ελ
Χονσεϕο ∆ιρεχτιϖο ψ ελ ∆ιρεχτορ Γενεραλ δε λα Χοµισι⌠ν Ναχιοναλ δε
Τελεχοµυνιχαχιονεσ σερ〈ν ρεχυρριβλεσ διρεχταµεντε αντε ελ Μινιστρο δε
Ινφραεστρυχτυρα ο αντε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε
ϑυστιχια, α οπχι⌠ν δελ ιντερεσαδο. (ΧΠΧΑ 06/10/2009 ΕΞΠ. ΑΠ42−Ν−2009−000460 χον µ〈σ
ρεφερενχιασ. ςασε ταµβιν, ν.µ. 646). Λα ρυπτυρα δε λα χοµπετενχια νατυραλ δε λοσ
ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ χονστιτυψε υνα ινφραχχι⌠ν αλ δερεχηο α λα δοβλε ινστανχια
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1818; ϖασε ταµβιν ν.µ. 649), περο ταµβιν αλ δερεχηο
δε αχχεσο α λα ϕυστιχια (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 46)
Νυµ. 13. Λασ δεµ〈σ δεµανδασ
Λα νορµα ατριβυψε α λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα λα χοµπετενχια παρα χονοχερ
δε λασ δεµ〈σ δεµανδασ δεριϖαδασ δε λα αχτιϖιδαδ αδµινιστρατιϖα δεσπλεγαδα πορ
λασ αλτασ αυτοριδαδεσ δε λοσ ⌠ργανοσ θυε εϕερχεν ελ Ποδερ Πβλιχο, νο ατριβυιδασ
α οτρο τριβυναλ. Εστα δισποσιχι⌠ν πυεδε χονδυχιρ αλ ερρορ δε χονφυνδιρ ταλ 〈µβιτο
δε χοµπετενχιασ, χον λα χοµπετενχια ρεσιδυαλ θυε, δε αχυερδο χον ελ αρτ. 24
νυµ. 5, χορρεσπονδεν α λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖα (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 670).369 Ταλ χον!ιχτο νο πυεδε προδυχιρσε,
πορθυε σε τρατα δε ⌠ργανοσ διστιντοσ, σεγν συ ϕεραρθυα, αν χυανδο εν λα πρ〈χτιχα
σε πλαντεεν χον φρεχυενχια σιτυαχιονεσ δυδοσασ.

369 Εν εστε σεντιδο, Σιλϖα, ∆ε λα Χοµπετενχια εν λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα,
π〈γ. 264
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∆εβε ρεχηαζαρσε εν τοδο χασο, ελ υσο δε χριτεριοσ δισχρεχιοναλεσ πορ λα προπια Σαλα
Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, θυε µοδι!χαν λα χοµπετενχια εσταβλεχιδα λεγαλµεντε.
Χον ελλο σε ινφρινγε ελ πρινχιπιο δε ρεσερϖα λεγαλ ψ λα εσπεχιαλ ιµπορτανχια δε λα
πρεϖισιβιλιδαδ ψ λα σεγυριδαδ ϕυρδιχα εν µατερια δε χοµπετενχιασ ϕυδιχιαλεσ (ϖασε
αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 598).370 Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα ρεσυελτο
δισχρεχιοναλµεντε, εν δετερµιναδοσ χασοσ, δεϕαρ δε απλιχαρ λα χοµπετενχια πορ λα
µατερια φυνχιοναριαλ, εν φαϖορ δε λα χοµπετενχια πορ λα χυαντα (ϖασε αλ ρεσπεχτο,
ν.µ. 726).

644

Ταµβιν ηα σιδο µοδι!χαδα δισχρεχιοναλµεντε λα χοµπετενχια παρα χονοχερ δε λα
πρετενσι⌠ν δε νυλιδαδ δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο διχταδο πορ ελ ∆ιρεχτορ Γενεραλ
δελ Σερϖιχιο Ναχιοναλ δε Χοντραταχιονεσ. Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα οβσερϖ⌠
θυε, σι βιεν λα χοµπετενχια χορρεσπονδα α λασ Χορτεσ δε λο Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο, σιν εµβαργο, δε υν αν〈λισισ µ〈σ προφυνδο απρεχι⌠ θυε λασ
χοµπετενχιασ θυε λε ηαν σιδο ατριβυιδασ ποσεεν ταλ τρασχενδενχια δεντρο δε λα
αχτυαχι⌠ν δελ Εσταδο, θυε σε ϕυστι!χα θυε ελ χοντρολ δε λα χονστιτυχιοναλιδαδ ψ
λεγαλιδαδ δε συσ αχτοσ σεα εϕερχιδο πορ εστα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ

645

21/03/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2007−0003)

Ελ λτιµο απαρτε δελ αρτ. 35 δε λα Λεψ δε Ρεσπονσαβιλιδαδ Σοχιαλ εν Ραδιο ψ
Τελεϖισι⌠ν δισπονε θυε, λασ δεχισιονεσ δελ ∆ιρεχτοριο δε Ρεσπονσαβιλιδαδ Σοχιαλ
πυεδεν σερ ρεχυρριδασ πορ αντε λα Χορτε δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο. Σιν
εµβαργο, σεγν λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, ελ ∆ιρεχτοριο δε Ρεσπονσαβιλιδαδ
Σοχιαλ, εϕερχε χοµπετενχιασ δε ιµπορτανχια ναχιοναλ, ραζ⌠ν πορ λα χυαλ πυεδε
σερ εθυιπαραδο εν συ αχτιϖιδαδ ρεγλαµενταρια χον λοσ ⌠ργανοσ συπεριορεσ δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα Χεντραλ, πορ λο θυε σε ατριβυψ⌠ α σ µισµα λα χοµπετενχια
παρα χονοχερ δε υν αχτοσ αδµινιστρατιϖο δε χαρ〈χτερ γενεραλ νορµατιϖο διχταδο πορ
εσε ⌠ργανο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 12/12/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 2006−1553. ςασε ταµβιν ν.µ. )

646

Νυµ. 14.− Ρεπρεσενταντεσ διπλοµ〈τιχοσ
Ελ αντεχεδεντε δε λα νορµα τρανσχριτα σε ενχυεντρα εν ελ αρτχυλο 42 νυµεραλ 27 δε
λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ, ρεεδιταδο εν ελ αρτχυλο 5 νυµεραλ 29 δε λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε
2004. Λα ρεφερενχια δε λοσ χασοσ περµιτιδοσ πορ ελ ∆ερεχηο Ιντερναχιοναλ,
αλυδε α λα Χονϖενχι⌠ν δε ςιενα σοβρε Ρελαχιονεσ ∆ιπλοµ〈τιχασ δελ 18 δε αβριλ δε
1961.371 Ελ αρτχυλο 22 δε λα Χονϖενχι⌠ν δε ςιενα εσταβλεχε λα ινϖιολαβιλιδαδ δε λοσ
370 Ταµβιν εν εστε σεντιδο, Τορρεαλβα, Ελ Αχτο Αδµινιστρατιϖο χοµο Οβϕετο δε λα Πρετενσι⌠ν Προχεσαλ Αδ−
µινιστρατιϖα ψ συ Τραταµιεντο ϑυρισπρυδενχιαλ, π〈γ. 155
371 Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Αν〈λισισ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 137
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

λοχαλεσ ρελατιϖοσ α λασ µισιονεσ διπλοµ〈τιχασ. Πορ συ παρτε ελ αρτχυλο 29 ινδιχαδο
σε〉αλα θυε λα περσονα δελ Αγεντε ∆ιπλοµ〈τιχο εσ ινϖιολαβλε, νο πυδιενδο σερ
οβϕετο δε νινγυνα φορµα δε δετενχι⌠ν ο αρρεστο ψ ελ αρτχυλο 30, σε〉αλα θυε λα
ρεσιδενχια παρτιχυλαρ δελ αγεντε διπλοµ〈τιχο γοζα δε λα µισµα ινϖιολαβιλιδαδ ψ
προτεχχι⌠ν θυε λοσ λοχαλεσ δε λα µισι⌠ν: συσ δοχυµεντοσ, χορρεσπονδενχιασ, ψ
βιενεσ γοζαραν ιγυαλµεντε δε ινϖιολαβιλιδαδ.
648

Σι βιεν λα νορµα νο αλυδε αλ ενϕυιχιαµιεντο σινο, εν γενεραλ α λασ χαυσασ δεβε
ιντερπρεταρσε θυε σε τρατα εσενχιαλµεντε δε λασ χαυσασ πεναλεσ, πορθυε εν λα µαψορ
παρτε δε λασ µατεριασ χιϖιλεσ ο µερχαντιλεσ, λοσ φυνχιοναριοσ διπλοµ〈τιχοσ νο τιενεν
φυερο εσπεχιαλ.372
Νυµ. 15.− Απελαχιονεσ

649

Ελ δερεχηο α λα δοβλε ινστανχια σε ενχυεντρα χονσαγραδο εν λα φρασε 4 δελ νυµεραλ
1 δελ αρτχυλο 49 δε λα Χονστιτυχι⌠ν, σεγν ελ χυαλ ελ δεβιδο προχεσο σε απλιχαρ〈
α τοδασ λασ αχτυαχιονεσ ϕυδιχιαλεσ ψ αδµινιστρατιϖασ; εν χονσεχυενχια: 1. ( )Τοδα
περσονα δεχλαραδα χυλπαβλε τιενε δερεχηο α ρεχυρριρ δελ φαλλο, χον λασ εξχεπχιονεσ
εσταβλεχιδασ εν εστα Χονστιτυχι⌠ν ψ λα λεψ. Πορ συ παρτε, σεγν ελ λιτεραλ η δελ
νυµεραλ 2 δελ αρτχυλο 8 δε λα Χονϖενχι⌠ν Αµεριχανα σοβρε ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ,
( ) τοδα περσονα τιενε δερεχηο, εν πλενα ιγυαλδαδ, α λασ σιγυιεντεσ γαραντασ
µνιµασ: η) δερεχηο δε ρεχυρριρ δελ φαλλο αντε ϕυεζ ο τριβυναλ συπεριορ.

650

Εν σεντενχια δε φεχηα 14 δε µαρζο δε 2000, εσταβλεχι⌠ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ θυε
λα νορµα δε λα χονϖενχι⌠ν εσ µ〈σ φαϖοραβλε αλ γοχε ψ εϕερχιχιο δελ χιταδο δερεχηο,
πυεστο θυε χονσαγρα ελ δερεχηο δε τοδα περσονα α σερ οδα, νο σ⌠λο εν λα
συστανχιαχι⌠ν δε χυαλθυιερ αχυσαχι⌠ν πεναλ, σινο ταµβιν εν λα δετερµιναχι⌠ν δε
συσ δερεχηοσ ψ οβλιγαχιονεσ δε ορδεν χιϖιλ, λαβοραλ, !σχαλ ο δε χυαλθυιερ οτρο
χαρ〈χτερ; εσταβλεχε ελ δερεχηο α ρεχυρριρ δελ φαλλο, σιν εξχεπχι⌠ν αλγυνα (ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 14/03/2000 ΕΞΠ. Ν° 00−0581 ΧΑΣΟ ΕΛΕΧΕΝΤΡΟ)

651

Εν ραζ⌠ν δε θυε λα νορµα δε λα Χονϖενχι⌠ν Αµεριχανα σοβρε ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ
νο εσταβλεχε εξχεπχι⌠ν αλγυνα, λα Σαλα ιντερπρετ⌠ θυε λα χοµπετενχια δε λασ Χορτεσ
εν λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο παρα χονοχερ εν πριµερα ψ νιχα ινστανχια δε
χιερτοσ ρεχυρσοσ ερα ινχοµπατιβλε χον αθυλλα, πυεστο θυε νιεγα, εν τρµινοσ
αβσολυτοσ, ελ δερεχηο θυε λα χονϖενχι⌠ν χονσαγρα, σιενδο θυε ελ ορδεναµιεντο
χονστιτυχιοναλ νο ατριβυψε α λα Χορτε Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο ελ
ρανγο δε τριβυναλ συπρεµο. (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 14/03/2000 ΕΞΠ. Ν° 00−0581 ΧΑΣΟ ΕΛΕΧΕΝΤΡΟ)
372 Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Αν〈λισισ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 138
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Εν διχηο φαλλο, λα Σαλα εσταβλεχι⌠ θυε, ελ χονοχιµιεντο δε λασ χονσυλτασ ψ
απελαχιονεσ θυε σε εϕερζαν χοντρα σεντενχιασ δε λα Χορτε Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο, σεραν χοµπετενχια δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
14/03/2000 ΕΞΠ. Ν° 00−0581 ΧΑΣΟ ΕΛΕΧΕΝΤΡΟ). Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα αβανδοναδο
ελ χριτεριο σοβρε ελ ρανγο χονστιτυχιοναλ δελ δερεχηο α λα δοβλε ινστανχια εν 〈µβιτοσ
διστιντοσ αλ προχεσο πεναλ (ϖασε χον µ〈σ ρεφερενχιασ ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/03/2011 ΕΞΠ. Ν°
10−0966; 25/07/2011 ΕΞΠ.− 11−0481; 03/08/2011 ΕΞΠ. 10−1298). Σιν εµβαργο, αν σιν ατριβυιρλε
ρανγο χονστιτυχιοναλ αλ πρινχιπιο δε δοβλε ινστανχια, ελ πρινχιπιο δε ιγυαλδαδ
εξιγιρα υνα ϕυστι!χαχι⌠ν ραζοναβλε παρα θυε εν αλγυνασ χαυσασ εξιστεα απελαχι⌠ν ψ
εν οτρασ νο. Πυεσ βιεν, εν ελ χασο δε λασ χοµπετενχιασ εν πριµερα ινστανχια δε λα
ΣΠΑ νο εξιστε ταλ ϕυστι!χαχι⌠ν µατεριαλ.

652

1. Χονσυλτασ
Εν σεντενχια ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/06/2005 ΕΞΠ. 03−3267 λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ δεχλαρ⌠ λα
δερογατορια τ〈χιτα δε λα χονσυλτα πρεϖιστα εν ελ αρτχυλο 35 δε λα Λεψ δε Αµπαρο
σοβρε ∆ερεχηοσ ψ Γαραντασ Χονστιτυχιοναλεσ, πορ χονσιδεραρλα χοντραρια α λοσ
αρτχυλοσ 26, 27 ψ 257 δελ Τεξτο Φυνδαµενταλ. Χον ελλο συπριµι⌠ λα χονσυλτα
οβλιγατορια δε λοσ φαλλοσ δε!νιτιϖοσ διχταδοσ εν πριµερ γραδο δε ϕυρισδιχχι⌠ν εν λοσ
ϕυιχιοσ δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ.
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Ελ αρτ. 72 ΛΟΠΓΡ δε 2008, εθυιϖαλεντε αλ αρτ. 70 δε λα µισµα λεψ εν συ ϖερσι⌠ν δε
2001, δισπονε θυε, τοδα σεντενχια δε!νιτιϖα χοντραρια α λα πρετενσι⌠ν, εξχεπχι⌠ν
ο δεφενσα δε λα Ρεπβλιχα, δεβε σερ χονσυλταδα αλ Τριβυναλ Συπεριορ χοµπετεντε.
Ταλ δισποσιχι⌠ν σ⌠λο εσ απλιχαβλε χυανδο σε τρατα δε υνα σεντενχια ρεχυρριβλε, εστο
εσ, δε υν φαλλο θυε χονφορµε α λα Λεψ σεα ρεϖισαβλε πορ λα ϖα ορδιναρια δελ ρεχυρσο
δε απελαχι⌠ν, ψ ελ χυαλ πορ αλγυνα χιρχυνστανχια, ιµπυταβλε ο νο αλ ρεπρεσενταντε
δε λα Ρεπβλιχα, νο φυερε εϕερχιδο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 04/08/2009 ΕΞΠ. Ν° 2009−0548)
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2. Αλζαδα εν χοντενχιοσο τριβυταριο
Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ αχτα χοµο ⌠ργανο ϕυρισδιχχιοναλ συπεριορ δε λοσ Τριβυναλεσ
Συπεριορεσ δε λο Χοντενχιοσο Τριβυταριο εν µατερια δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ
αυτ⌠νοµο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 27/01/04 ΕΞΠ. Ν° 2003−0793).
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Λα µενχι⌠ν Τριβυναλεσ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖοσ σε ρε!ερε α χιερτοσ τριβυναλεσ
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖοσ εσπεχιαλεσ, ταλ χοµο συχεδε χον λοσ τριβυταριοσ, αλ
χυαλ, συ αλζαδα, νο εστ〈 ατριβυιδα α οτρο τριβυναλ; πορ λο ταντο, συ χονοχιµιεντο εσ
δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 15/09/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−0809; ΣΠΑ−ΤΣϑ
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Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εσ χοµπετεντε παρα
χονοχερ εν σεγυνδα ινστανχια δε λασ αχχιονεσ δε αµπαρο τριβυταριο, ιντερπυεστασ δε
χονφορµιδαδ χον λο δισπυεστο εν λοσ αρτχυλοσ 302 ψ σιγυιεντεσ δελ Χ⌠διγο Οργ〈νιχο
Τριβυταριο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 27/01/04 ΕΞΠ. Ν° 2003−0793), ασ χοµο δε λα αχχι⌠ν δε αµπαρο
χονστιτυχιοναλ ιντενταδα χονϕυνταµεντε χον υν ρεχυρσο χοντενχιοσο τριβυταριο
16/06/2004 ΕΞΠ. 2003−0967)

(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 23/02/2005 ΕΞΠ. Ν° 04−2234 ΣΠΑ−ΤΣϑ 16/06/2004 ΕΞΠ. 2003−0967; ΣΠΑ−ΤΣϑ 09/09/2004
ΕΞΠ. Ν≡ 2004−0543).

3. Αλζαδα εν αµπαρο
657

Χορρεσπονδε α λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ελ χονοχιµιεντο δε λα απελαχι⌠ν χοντρα υνα
δεχισι⌠ν διχταδα εν υνα αχχι⌠ν δε αµπαρο πορ λα Χορτε Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 17/02/2000 ΕΞΠ. Ν≡ 0044), µιεντρασ θυε λα χονσυλτα δε υνα
δεχισι⌠ν δε λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ εν λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο εσ
χοµπετενχια δε λασ Χορτεσ εν λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 29/01/2003
ΕΞΠ. Ν° 02−1071)

Νυµ. 18.− Ρεχυρσο δε ϑυριδιχιδαδ
658

Λα ε!χαχια δε λα νορµα, ηα θυεδαδο εν συσπενσο, εν ϖιρτυδ δε µεδιδα χαυτελαρ
διχταδα πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/11/2010 ΕΞΠ. 10−1039). ςασε αλ
ρεσπεχτο, αρτ. 95 ν.µ. 1879
Νυµ. 23.− Ο!χιαλεσ δε λα φυερζα αρµαδα
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Σεγν λα ΣΠΑ, δαδο θυε λα !ναλιδαδ δε λοσ µιεµβροσ δε λα Φυερζα Αρµαδα Ναχιοναλ
εσ πρεσερϖαρ λα σοβερανα ψ ελ ορδεν πβλιχο ναχιοναλ, εσταδαλ ο µυνιχιπαλ, σον
χονσιδεραδοσ δε γραν ρελεϖανχια παρα λα χολεχτιϖιδαδ, ραζ⌠ν πορ λα χυαλ λασ
ρεχλαµαχιονεσ συσχιταδασ χον µοτιϖο δελ ρετιρο ο συσπενσι⌠ν δε διχηοσ φυνχιοναριοσ
χοµο χονσεχυενχια δε λα απλιχαχι⌠ν δε µεδιδασ δισχιπλιναριασ, δεβαν σερ
ϖεντιλαδασ αντε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 04/11/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−
0172).373

660

Λασ χοµπετενχιασ θυε δεβεν σερ ασυµιδασ πορ λοσ ⌠ργανοσ ϕυρισδιχχιοναλεσ
ρελαχιοναδοσ χον διχηοσ φυνχιοναριοσ, δεπενδεν δελ γραδο ο ϕεραρθυα µιλιταρ
θυε οστεντεν, εν τοδοσ λοσ χοµπονεντεσ µιλιταρεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 04/11/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−
0172)
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Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δεβε χονοχερ ψ δεχιδιρ λασ αχχιονεσ ο ρεχυρσοσ
373 Χρτιχο δε εστα διστινχι⌠ν, Βρεωερ−Χαρασ, (σε εσταβλεχε εν εστα µατερια υνα διστριβυχι⌠ν δε χοµπετενχιασ θυε
νο σε εντιενδε), εν Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ.
55
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[Αρτχυλο 23. Χοµπετενχιασ δε λα Σαλα Πολτιχο−Αδµινιστρατιϖα]

ιντερπυεστοσ εν ελ χασο δε ρετιρο, περµανενχια, εσταβιλιδαδ ο χονχεπτοσ δεριϖαδοσ
δε εµπλεο πβλιχο δελ περσοναλ χον γραδο δε Ο!χιαλεσ ψ Συβο!χιαλεσ Προφεσιοναλεσ
δε Χαρρερα δε λα Φυερζα Αρµαδα Ναχιοναλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 04/11/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0172)
Λοσ ϑυζγαδοσ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖοσ ρεγιοναλεσ δεβεν χονοχερ ψ δεχιδιρ εν
πριµερα ινστανχια λασ αχχιονεσ ο ρεχυρσοσ ιντερπυεστοσ πορ ρετιρο, περµανενχια,
εσταβιλιδαδ ο χονχεπτοσ δεριϖαδοσ δε εµπλεο πβλιχο δελ περσοναλ χον γραδο δε
περσοναλ δε Τροπα Προφεσιοναλ, περσοναλ αχτιϖο δε λα Ρεσερϖα Ναχιοναλ ψ δε λα
Γυαρδια Τερριτοριαλ, ψ λασ Χορτεσ δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο χοµο τριβυναλεσ
δε σεγυνδα ινστανχια (ΣΠΑ−ΤΣϑ 04/11/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0172)
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Νυµ. 24.− ∆εµ〈σ χαυσασ
Εν µατερια δε λασ ρεχλαµαχιονεσ δε λοσ φυνχιοναριοσ ρεγιδοσ πορ λα Λεψ δελ Σερϖιχιο
Εξτεριορ, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα ιντερπρεταδο θυε, πορ υν λαδο, ελ
περσοναλ ∆ιπλοµ〈τιχο δε Χαρρερα εστ〈 συϕετο α λασ ρεγυλαχιονεσ θυε λα Λεψ δελ
Σερϖιχιο Εξτεριορ ψ συ Ρεγλαµεντο εσταβλεζχαν, ψ πορ οτρο, ελ περσοναλ διπλοµ〈τιχο
εν χοµισι⌠ν, ελ περσοναλ χον γραδο δε αγρεγαδο υ ο!χιαλ ψ ελ περσοναλ προφεσιοναλ
αδµινιστρατιϖο ψ τχνιχο αυξιλιαρ, εστ〈ν σοµετιδοσ εν τοδο λο νο πρεϖιστο εν διχηα
Λεψ α λασ δισποσιχιονεσ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τραβαϕο ψ α λα Λεψ δε Χαρρερα
Αδµινιστρατιϖα ψ συ Ρεγλαµεντο Γενεραλ, σεγν σεα ελ χασο, εσ δεχιρ, δεπενδιενδο
σι σε τρατα δε υνα ρελαχι⌠ν δε εµπλεο πβλιχο ο δε υνα ρελαχι⌠ν λαβοραλ ορδιναρια.
Εν ελ χασο δελ περσοναλ θυε νο σεα δε Χαρρερα ∆ιπλοµ〈τιχα, σον χοµπετεντεσ εν
πριµερα ινστανχια λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν λαβοραλ ο ελ Τριβυναλ δε λα Χαρρερα
Αδµινιστρατιϖα [αχτυαλεσ ϑυζγαδοσ Εσταδαλεσ], ψ εν σεγυνδα ινστανχια λοσ ϑυζγαδοσ
Συπεριορεσ Λαβοραλεσ ο λα Χορτε Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο.
Μιεντρασ θυε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εσ χοµπετεντε παρα χονοχερ σ⌠λο δε
λασ χαυσασ πλαντεαδασ πορ ελ περσοναλ ∆ιπλοµ〈τιχο δε Χαρρερα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 06/02/2002
ΕΞΠ. ΝΡΟ. 15268)
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

ΧΑΠ⊆ΤΥΛΟ ΙΙ. ΧΟΜΠΕΤΕΝΧΙΑ ∆Ε ΛΟΣ ϑΥΖΓΑ∆ΟΣ ΝΑΧΙΟΝΑΛΕΣ ∆Ε ΛΑ ϑΥΡΙΣ∆ΙΧΧΙΝ
ΧΟΝΤΕΝΧΙΟΣΟ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ

Αρτ. 24. Χοµπετενχια δε λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ
Αρ!χυλο 24. Λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο−Αδµινιστρα∀ϖα σον
χοµπετεντεσ παρα χονοχερ δε;
1. Λασ δεµανδασ θυε σε εϕερζαν χοντρα λα Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ µυνιχιπιοσ, ο αλγν
ινσ∀τυτο αυτ⌠νοµο, εντε πβλιχο, εµπρεσα ο χυαλθυιερ οτρα φορµα δε ασοχιαχι⌠ν, εν λα
χυαλ λα Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ µυνιχιπιοσ υ οτροσ δε λοσ εντεσ µενχιοναδοσ τενγαν
παρ∀χιπαχι⌠ν δεχισιϖα, σι συ χυαν!α εξχεδε δε τρειντα µιλ υνιδαδεσ τριβυταριασ (30.000
Υ.Τ.) ψ νο συπερα σετεντα µιλ υνιδαδεσ τριβυταριασ (70.000 Υ.Τ.), χυανδο συ χονοχιµιεντο
νο εστ ατριβυιδο εξπρεσαµεντε α οτρο τριβυναλ, εν ραζ⌠ν δε συ εσπεχιαλιδαδ.
2. Λασ δεµανδασ θυε εϕερζαν λα Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ µυνιχιπιοσ, ο αλγν ινσ∀τυτο
αυτ⌠νοµο, εντε πβλιχο, εµπρεσα ο χυαλθυιερ οτρα φορµα δε ασοχιαχι⌠ν, εν λα χυαλ λα
Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ µυνιχιπιοσ υ οτροσ δε λοσ εντεσ µενχιοναδοσ τενγαν παρ∀χι−
παχι⌠ν δεχισιϖα, σι συ χυαν!α εξχεδε δε λασ τρειντα µιλ υνιδαδεσ τριβυταριασ (30.000 Υ.Τ.)
ψ νο συπερα σετεντα µιλ υνιδαδεσ τριβυταριασ (70.000 Υ.Τ.), χυανδο συ χονοχιµιεντο νο
εστ ατριβυιδο α οτρο τριβυναλ εν ραζ⌠ν δε συ εσπεχιαλιδαδ.
3. Λα αβστενχι⌠ν ο λα νεγα∀ϖα δε λασ αυτοριδαδεσ δισ∀ντασ α λασ µενχιοναδασ εν ελ νυµεραλ
3 δελ αρ!χυλο 23 δε εστα Λεψ ψ εν ελ νυµεραλ 4 δελ αρ!χυλο 25 δε εστα Λεψ,
4. Λασ ρεχλαµαχιονεσ χοντρα λασ ϖασ δε ηεχηο ατριβυιδασ α λασ αυτοριδαδεσ α λασ θυε σε
ρε#ερε ελ νυµεραλ αντεριορ.
5. Λασ δεµανδασ δε νυλιδαδ δε λοσ αχτοσ αδµινιστρα∀ϖοσ δε εφεχτοσ γενεραλεσ ο παρ∀χυ−
λαρεσ διχταδοσ πορ αυτοριδαδεσ δισ∀ντασ α λασ µενχιοναδασ εν ελ νυµεραλ 5 δελ αρ!χυλο
23 δε εστα Λεψ ψ εν ελ νυµεραλ 3 δελ αρ!χυλο 25 δε εστα Λεψ, χυψο χονοχιµιεντο νο εστ
ατριβυιδο α οτρο τριβυναλ εν ραζ⌠ν δε λα µατερια.
6. Λοσ ϕυιχιοσ δε εξπροπιαχι⌠ν ιντενταδοσ πορ λα Ρεπβλιχα, εν πριµερα ινστανχια.
7. Λασ απελαχιονεσ δε λασ δεχισιονεσ δε λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ δε λα ϑυρισδιχ−
χι⌠ν Χοντενχιοσο−Αδµινιστρα∀ϖα ψ δε λασ χονσυλτασ θυε λεσ χορρεσπονδαν χονφορµε αλ
ορδεναµιεντο ϕυρδιχο.
8. Λασ δεµανδασ δεριϖαδασ δε λα αχ∀ϖιδαδ αδµινιστρα∀ϖα χοντραρια αλ ορδεναµιεντο ϕυ−
ρδιχο δεσπλεγαδα πορ λασ αυτοριδαδεσ δε λοσ ⌠ργανοσ θυε εϕερχεν ελ Ποδερ Πβλιχο, χυψο
χοντρολ νο ηαψα σιδο ατριβυιδο α λα Σαλα Πολ∀χο Αδµινιστρα∀ϖα ο α λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ
Εσταδαλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο−Αδµινιστρα∀ϖα.
9. Λασ δεµ〈σ χαυσασ πρεϖιστασ εν λα λεψ.
Λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο−Αδµινιστρα∀ϖα, χον σεδε εν λα
χιυδαδ δε Χαραχασ, χονοχερ〈ν εξχλυσιϖαµεντε λα µατερια δε λοσ συπυεστοσ πρεϖιστοσ εν λοσ
νυµεραλεσ 3, 4 ψ 5 δε εστε αρ!χυλο, χυανδο σε τρατε δε αυτοριδαδεσ χυψα σεδε περµανεντε
σε ενχυεντρε εν ελ ℑρεα Μετροπολιτανα δε Χαραχασ.
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Αχχεσο α λα ϕυστιχια
Εστιµαµοσ θυε, λα ασιγναχι⌠ν δε χοµπετενχιασ α λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ δε λα
ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα εν πριµερα ινστανχια, χονστιτυψεν υνα
λιµιταχι⌠ν ινϕυστι!χαδα δελ δερεχηο δε αχχεσο α λα ϕυστιχια δε λοσ παρτιχυλαρεσ
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, αρτ. 2 ν.µ. 46)
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Νυµ. 1.− ∆εµανδασ χοντρα εντεσ πβλιχοσ
Εν ελ αρτ. 9 νυµ. 8 σε δεσαρρολλα λο ρελατιϖο α λα φορµα δε ασοχιαχι⌠ν (ν.µ. 490); ελ
χονχεπτο δε παρτιχιπαχι⌠ν δεχισιϖα (ν.µ. 491); λιτισχονσορχιο πασιϖο (ν.µ. 493);
Περπετυατιο φορι (ν.µ. 494); ελ χριτεριο δε εσπεχιαλιδαδ (ν.µ. 495); συβσιδιαριεδαδ
(ν.µ. 498); αχτυαχιονεσ βιλατεραλεσ (ν.µ. 503) ψ ελ χονχεπτο δε χοντρατο
αδµινιστρατιϖο (ν.µ. 512).
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Νυµ. 2.− ∆εµανδασ δε λοσ εντεσ πβλιχοσ
Εν ελ αρτ. 9 νυµ. 9 σε δεσαρρολλα λο ρελατιϖο α λοσ αντεχεδεντεσ δε λα νορµα (ν.µ.
517); λασ χρτιχασ δε λα δοχτρινα (ν.µ. 518); ελ δερεχηο αλ ϕυεζ νατυραλ (ν.µ. 519);
λασ δεµανδασ δε χοντενιδο αδµινιστρατιϖο (ν.µ. 523); ελ ρεχυρσο πορ λεσιϖιδαδ
(ν.µ. 524) ψ δεµανδασ χοντρα τερχεροσ (ν.µ. 525).
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Νυµ. 3.− Λα αβστενχι⌠ν ο λα νεγατιϖα
Λοσ ρεθυισιτοσ δε λα αχχι⌠ν ηαν σιδο δεσαρρολλαδοσ εν ελ αρτ. 9 νυµ. 2. ςασε αλ
εφεχτο, λο ρελατιϖο α λα οβλιγαχι⌠ν εσπεχ!χα ψ πρεχισα (ν.µ. 251); λα εξπρεσα
πρεϖισι⌠ν λεγαλ (ν.µ. 261); ελ δερεχηο συβϕετιϖο (ν.µ. 262); ελ αχτο αδµινιστρατιϖο
ρεγλαδο (ν.µ. 263); λα αβστενχι⌠ν ο νεγατιϖα (ν.µ. 267); λα ρεπαραβιλιδαδ δελ δα〉ο
(ν.µ. 268); ψ λα δελιµιταχι⌠ν χον ελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ (ν.µ. 270).
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Νυµ. 4.− ςασ δε ηεχηο
ςερ, χον ρεσπεχτο α λοσ ρεθυισιτοσ δε λα αχχι⌠ν, ελ αρτ. 9 νυµ. 3. Εν ελ ν.µ. 670 σε
δεσαρρολλα ελ 〈µβιτο δε λοσ ⌠ργανοσ συϕετοσ α λα χοµπετενχια δε λοσ ϑυζγαδοσ
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

Ναχιοναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα. Εν ελ αρτ. 23 νυµ. 5 σε
δεσαρρολλα ελ 〈µβιτο δε λοσ ⌠ργανοσ συϕετοσ α λα χοµπετενχια δε λα ΣΠΑ.
Νυµ. 5.− Οτρασ δεµανδασ δε νυλιδαδ
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ςερ, χον ρεσπεχτο α λοσ ρεθυισιτοσ δε λα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ ελ αρτ. 9 νυµ. 1. Νο σε
µοδι!χα λα χοµπετενχια πορ εσταρ φυνδαδα λα δεµανδα εν ϖιχιοσ δε ιλεγαλιδαδ ο δε
ινχονστιτυχιοναλιδαδ (ϖερ αρτ. 23 νυµ. 5 ν.µ. 615). Ταµποχο εσ ρελεϖαντε σι εσ υν
αχτο αδµινιστρατιϖο δε εφεχτοσ γενεραλεσ ο παρτιχυλαρεσ (ϖερ αρτ. 23 νυµ. 5 ν.µ.
616)
1. Χοµπετενχια ρεσιδυαλ

670

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο θυε εσταραν χοµπρενδιδασ δεντρο δελ 〈µβιτο
δε χοµπετενχια δε λασ Χορτεσ δε λο Χοντενχιοσο−Αδµινιστρατιϖο, πρετενσιονεσ
προπυεστασ χοντρα αχτοσ ιµπυταβλεσ α λασ σιγυιεντεσ περσονασ ϕυρδιχασ εσταταλεσ: Α)
ργανοσ πβλιχοσ ιντεγραδοσ α λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα Ναχιοναλ Χεντραλιζαδα,
διστιντοσ αλ Πρεσιδεντε δε λα Ρεπβλιχα, ςιχεπρεσιδεντε δε λα Ρεπβλιχα ψ Μινιστροσ.
Β) Περσονασ ϕυρδιχο εσταταλεσ δε χαρ〈χτερ νο τερριτοριαλ χον φορµα δε δερεχηο
πβλιχο, ιντεγραδασ πορ: α) Εσταβλεχιµιεντοσ πβλιχοσ ινστιτυχιοναλεσ (Ινστιτυτοσ
Αυτ⌠νοµοσ); β) Εσταβλεχιµιεντοσ πβλιχοσ χορπορατιϖοσ (Υνιϖερσιδαδεσ, Χολεγιοσ
Προφεσιοναλεσ ψ Αχαδεµιασ); χ) Εσταβλεχιµιεντοσ πβλιχοσ ασοχιατιϖοσ. Χ) Περσονασ
ϕυρδιχο εσταταλεσ δε χαρ〈χτερ νο τερριτοριαλ χον φορµα δε δερεχηο πριϖαδο, δε λασ
χυαλεσ φορµαν παρτε: α) λασ Σοχιεδαδεσ Μερχαντιλεσ δε χαπιταλ πβλιχο (Εµπρεσασ
δελ Εσταδο); β) Ασοχιαχιονεσ Χιϖιλεσ δελ Εσταδο; ψ χ) Φυνδαχιονεσ δελ Εσταδο
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 27/05/05 ΕΞΠ. Ν° 04−1963).
2. Εϕεχυχι⌠ν διρεχτα ε ινµεδιατα
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Ηεµοσ ϖιστο (αρτ. 23 νυµ. 5), θυε χορρεσπονδε α λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ χονοχερ
δε λοσ ρεχυρσοσ δε νυλιδαδ δε Χονστιτυχιονεσ, λεψεσ εσταδαλεσ ψ ορδενανζασ
µυνιχιπαλεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 08/07/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 2003−0737; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 16/03/2004 ΕΞΠ.: 02−0597),
ασ χοµο δε λοσ δεµ〈σ αχτοσ δε λοσ χυερποσ δελιβεραντεσ δε λοσ Εσταδοσ ψ
Μυνιχιπιοσ θυε σεαν διχταδοσ εν εϕεχυχι⌠ν διρεχτα ε ινµεδιατα δε λα Χονστιτυχι⌠ν
δε λα Ρεπβλιχα Βολιϖαριανα δε ςενεζυελα ψ θυε χολιδαν χον ελλα (αρτ. 25 νυµ.
2 ΛΟΤΣϑ δε 2010).
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Εν χονσεχυενχια, νο σον αχτοσ διχταδοσ εν εϕεχυχι⌠ν διρεχτα ε ινµεδιατα δε λα
Χονστιτυχι⌠ν, ελ Ρεγλαµεντο Ιντερνο δε λα Φισχαλα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα (ΣΠΑ−
ΤΣϑ 19/01/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2009−1086); ελ Ρεγλαµεντο Οργανιζατιϖο δε λα Φισχαλα Γενεραλ
234
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[Αρτχυλο 24. Χοµπετενχια δε λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ]

δε λα Ρεπβλιχα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/11/2009 ΕΞΠ.
χορρεσπονδε α λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ.

Ν° 09−1074).

Ελ χοντρολ δε ταλεσ αχτοσ

3. Χασοσ
Χορρεσπονδε α λασ Χορτεσ εν λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο χονοχερ δε λα σολιχιτυδ
δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ (χαυτελαρ) χονϕυνταµεντε χον ρεχυρσο πορ αβστενχι⌠ν ο
χαρενχια ιντερπυεστα χοντρα Π∆ςΣΑ ΠΕΤΡΛΕΟ Ψ ΓΑΣ, Σ.Α. (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 27/05/05 ΕΞΠ. Ν°
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04−1963)

Ινιχιαλµεντε, λα χοµπετενχια παρα χονοχερ δε υν ρεχυρσο πορ αβστενχι⌠ν ο χαρενχια
εν χοντρα δελ Βανχο Χεντραλ δε ςενεζυελα χορρεσπονδα α λα Χορτε Πριµερα δε λο
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, δε χονφορµιδαδ χον ελ χριτεριο ρεσιδυαλ δε
χοµπετενχια δε εσε Τριβυναλ, εσταβλεχιδο εν ελ ορδιναλ 3≡ δελ αρτχυλο 185 δε λα Λεψ
Οργ〈νιχα δε λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια (ΣΠΑ−ΤΣϑ 27/03/2001 ΕΞΠ. 12768). Σεγν ελ
χριτεριο ϖιγεντε, ταλεσ αχχιονεσ χορρεσπονδεν α λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα (ϖερ
αρτ. 23 νυµ. 5, ν.µ. 615).
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Σε ενχυεντρα εξχλυιδο δελ 〈µβιτο δε χοµπετενχια δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα
ψ πορ ταντο χορρεσπονδιεντε α λασ Χορτεσ εν λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, ελ
χονοχιµιεντο δε λοσ ϕυιχιοσ δε νυλιδαδ δε αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ διχταδοσ πορ λα
Συπεριντενδενχια παρα λα Προµοχι⌠ν ψ Προτεχχι⌠ν δε λα Λιβρε Χοµπετενχια (ΣΠΑ−
ΤΣϑ 24/11/04 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1736); πορ λα Χορποραχι⌠ν δε Αβαστεχιµιεντοσ ψ Σερϖιχιοσ
Αγρχολασ, Σ.Α. (ΣΠΑ−ϑΣ−ΤΣϑ 26/10/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−0457; πορ λα Συπεριντενδενχια δε
Βανχοσ ψ οτρασ Ινστιτυχιονεσ Φινανχιερασ (ϑΣ−ΣΠΑ 19/10/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−0506); λα
αχχι⌠ν δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ ιντερπυεστα εν χοντρα δελ Σερϖιχιο Αυτ⌠νοµο δε
λα ∆εφενσα Πβλιχα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 13/02/2003 ΕΞΠ. Ν° 01−2312); λα νυλιδαδ δελ αχτο
αδµινιστρατιϖο διχταδο πορ ελ Πρεσιδεντε δε λα Χοµισι⌠ν δε Αδµινιστραχι⌠ν δε
∆ιϖισασ (ΧΑ∆ΙςΙ) (ϑΣ−ΣΠΑ 14/01/2010 ΕΞΠ. Ν° 2009−1054)
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4. Χοµπετενχια εν αµπαροσ αυτ⌠νοµοσ
Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ εσταβλεχι⌠ θυε ελ χριτεριο ρεσιδυαλ νο ρεγιρα εν µατερια δε
αµπαρο, πορ λο θυε εν αθυελλοσ συπυεστοσ δονδε ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο
γενεραλ λε ασιγνε λα χοµπετενχια α λασ Χορτεσ [ηοψ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ] παρα ελ
χοντρολ δε λοσ αχτοσ, εσε χριτεριο νο σερ〈 απλιχαβλε παρα λασ αχχιονεσ δε αµπαρο
αυτ⌠νοµο, απλιχ〈νδοσε, εν ραζ⌠ν δελ αχχεσο α λα ϕυστιχια, λα χοµπετενχια δε λοσ
ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ εν λο Χιϖιλ ψ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο χον χοµπετενχια
τερριτοριαλ δονδε σε υβιθυε ελ εντε δεσχεντραλιζαδο φυνχιοναλµεντε (ϖ.γρ.
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

Υνιϖερσιδαδεσ Ναχιοναλεσ) ο σε ενχυεντρε λα δεπενδενχια δεσχονχεντραδα δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν Χεντραλ. Λο µισµο οχυρριρ〈 σι ελ αµπαρο αυτ⌠νοµο σε ιντερπονε
χοντρα υν εντε υ ⌠ργανο δε εστασ χαραχτερστιχασ θυε, χον συ αχτιϖιδαδ ο ιναχτιϖιδαδ,
ηαψα γενεραδο υνα λεσι⌠ν θυε ηυβιερα αχοντεχιδο εν λα χιυδαδ δε Χαραχασ: εν εστε
χασο λα χοµπετενχια ρεχαερα εν λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ εν λο Χιϖιλ ψ Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο δε λα Ρεγι⌠ν Χαπιταλ (ηοψ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ). Λα
απελαχι⌠ν χορρεσπονδερα α λασ Χορτεσ, εν σεγυνδα ψ λτιµα ινστανχια εν µατερια δε
αµπαρο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/08/2007 ΕΞΠ: 07−0787 Χαρλα Μαριελα Χολµεναρεσ Ερε).
5. Εξχεπχιονεσ
677

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ρειντερπρετ⌠ ελ ρεφεριδο χριτεριο, εν ελ σεντιδο δε θυε εστανδο
ατριβυιδα λα χοµπετενχια πορ λεψ παρα χονοχερ δε λοσ ρεχυρσοσ δε νυλιδαδ χοντρα λοσ
αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ διχταδοσ πορ ελ Συπεριντενδεντε δε Βανχοσ ψ οτρασ
Ινστιτυχιονεσ Φινανχιερασ, λα χοµπετενχια παρα χονοχερ δε λοσ αµπαροσ
χονστιτυχιοναλεσ, λε χορρεσπονδεν α λασ Χορτεσ δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο,
θυεδανδο εν χονσεχυενχια λα απλιχαχι⌠ν δελ ρεφεριδο χριτεριο παρα αθυελλοσ χασοσ
δονδε νο εξιστα υνα χοµπετενχια εξπρεσα δε λα λεψ, ψ εν χυψο χασο σε τενγα θυε
ρεχυρριρ α λα χοµπετενχια ρεσιδυαλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/12/2009 ΕΞΠ. Ν° 09−1269)
6. ργανοσ δε χοντρολ !σχαλ
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∆ε αχυερδο χον ελ αρτχυλο 108 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα Χοντραλορα Γενεραλ δε λα
Ρεπβλιχα ψ δελ Σιστεµα Ναχιοναλ δελ Χοντρολ Φισχαλ, εν ελ χασο δε λασ δεχισιονεσ
διχταδασ πορ λοσ δεµ〈σ ⌠ργανοσ δε χοντρολ !σχαλ σε ποδρ〈 ιντερπονερ, δεντρο δελ
µισµο λαπσο χοντεµπλαδο εν εστε αρτχυλο, ρεχυρσο δε νυλιδαδ πορ αντε λα Χορτε
Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο. Ταλ εσ ελ χασο δε υνα προϖιδενχια
διχταδα πορ λα ∆ιρεχχι⌠ν δε ∆ετερµιναχι⌠ν δε Ρεσπονσαβιλιδαδ Αδµινιστρατιϖα δε
λα Χοντραλορα Μυνιχιπαλ δε Λοσ Γυαψοσ δελ Εσταδο Χαραβοβο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 04/03/2008
ΕΞΠ. Ν° 2006−1451)

Νυµ. 6.− Λοσ ϕυιχιοσ δε εξπροπιαχι⌠ν
679

Ελ αρτ. 24 νυµ. 6 ΛΟϑΧΑ, δισπονε θυε λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα σερ〈ν χοµπετεντεσ παρα χονοχερ εν πριµερα ινστανχια
δε λοσ ϕυιχιοσ δε εξπροπιαχι⌠ν ιντενταδοσ πορ λα Ρεπβλιχα (ϑΥΖΓ. ΣΥΣΤ. ΧΣΧΑ
27/07/2010 ΕΞΠ. Ν≡ ΑΠ42−Γ−2010−000059), µιεντρασ θυε ελ αρτ. 23 νυµ. 9 δε λα ρεφεριδα
Λεψ πρεϖ θυε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια
χονοχερ〈 εν σεγυνδα ινστανχια δε λασ απελαχιονεσ δε λασ σεντενχιασ διχταδασ εν λοσ
ϕυιχιοσ δε εξπροπιαχι⌠ν.
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Λα νορµα δερογα παρχιαλµεντε λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 23 δε λα Λεψ δε
Εξπροπιαχι⌠ν πορ Χαυσα δε Υτιλιδαδ Πβλιχα ο Σοχιαλ, ελ χυαλ δισπονα θυε,
χυανδο λα Ρεπβλιχα σεα θυιεν σολιχιτε λα εξπροπιαχι⌠ν, ελ ϕυιχιο σε ιντενταρ〈
διρεχταµεντε αντε λα Χορτε Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, ψ δε λασ
απελαχιονεσ ψ ρεχυρσοσ χοντρα συσ δεχισιονεσ χονοχερ〈, εν σεγυνδα ινστανχια, ελ
Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια εν Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα (ϑΥΖΓ. ΣΥΠ. ΧΙςΙΛ Ψ

680

Χ−Α ΖΥΛΙΑ 09/07/2010 ΕΞΠ. 13.618).

Λα χοµπετενχια παρα χονοχερ εν πριµερα ινστανχια δε λοσ ϕυιχιοσ δε εξπροπιαχι⌠ν
θυε ιντεντεν λοσ εσταδοσ φεδεραλεσ ψ λοσ µυνιχιπιοσ νο φυε µοδι!χαδα ψ εν
χονσεχυενχια, σιγυε τενιενδο ϖιγενχια ελ αρτχυλο 23 δε λα Λεψ δε Εξπροπιαχι⌠ν
πορ Χαυσα δε Υτιλιδαδ Πβλιχα ο Σοχιαλ θυε ατριβυψ⌠ διχηα ποτεσταδ α λοσ ϑυζγαδοσ
δε Πριµερα Ινστανχια εν λο Χιϖιλ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν δε λα υβιχαχι⌠ν δελ βιεν (ϑΥΖΓ.
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ΣΥΠ. ΧΙςΙΛ Ψ Χ−Α ΖΥΛΙΑ 09/07/2010 ΕΞΠ. 13.618).

Λα χοµπετενχια παρα χονοχερ ψ δεχιδιρ λα σολιχιτυδ δε εξπροπιαχι⌠ν πορ χαυσα δε
υτιλιδαδ πβλιχα ο σοχιαλ ιντερπυεστα πορ υν εντε πβλιχο διστιντο α λα Ρεπβλιχα,
χοµο λο εσ λα Χορποραχι⌠ν ςενεζολανα δε Γυαψανα (Χ.ς.Γ.), χορρεσπονδε α υν
Τριβυναλ δε Πριµερα Ινστανχια Χιϖιλ δελ λυγαρ δονδε σε ενχυεντρα υβιχαδο ελ λοτε δε
τερρενο οβϕετο δε εξπροπιαχι⌠ν (ΠΛΕΝΟ−ΤΣϑ 30/06/2010 Ν≡ ΑΑ10−Λ−2009−000178)
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Νυµ. 7.− Απελαχιονεσ ψ χονσυλτασ
Λασ Χορτεσ δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο σον λα αλζαδα νατυραλ δε λοσ ϑυζγαδοσ
Συπεριορεσ δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 07/10/2004 ΕΞΠ. Ν° 2004−0669;
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ΣΠΑ−ΤΣϑ 02/12/2004 ΕΞΠ. 2004−0865)

Εν σεντενχια ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/06/2005 ΕΞΠ. 03−3267 λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ δεχλαρ⌠ λα
δερογατορια τ〈χιτα δε λα χονσυλτα πρεϖιστα εν ελ αρτχυλο 35 δε λα Λεψ δε Αµπαρο
σοβρε ∆ερεχηοσ ψ Γαραντασ Χονστιτυχιοναλεσ, πορ χονσιδεραρλα χοντραρια α λοσ
αρτχυλοσ 26, 27 ψ 257 δελ Τεξτο Φυνδαµενταλ. Χον ελλο συπριµι⌠ λα χονσυλτα
οβλιγατορια δε λοσ φαλλοσ δε!νιτιϖοσ διχταδοσ εν πριµερ γραδο δε ϕυρισδιχχι⌠ν εν λοσ
ϕυιχιοσ δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ.
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Ελ αρτ. 72 ΛΟΠΓΡ (2008), εθυιϖαλεντε αλ αρτ. 70 δε λα µισµα λεψ εν συ ϖερσι⌠ν δε
2001, δισπονε θυε, τοδα σεντενχια δε!νιτιϖα χοντραρια α λα πρετενσι⌠ν, εξχεπχι⌠ν ο
δεφενσα δε λα Ρεπβλιχα, δεβε σερ χονσυλταδα αλ Τριβυναλ Συπεριορ χοµπετεντε. Ταλ
δισποσιχι⌠ν σ⌠λο εσ απλιχαβλε χυανδο σε τρατα δε υνα σεντενχια ρεχυρριβλε, εστο εσ, δε
υν φαλλο θυε χονφορµε α λα Λεψ σεα ρεϖισαβλε πορ λα ϖα ορδιναρια δελ ρεχυρσο δε
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

απελαχι⌠ν, ψ ελ χυαλ πορ αλγυνα χιρχυνστανχια, ιµπυταβλε ο νο αλ ρεπρεσενταντε δε λα
Ρεπβλιχα, νο φυερε εϕερχιδο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 04/08/2009 ΕΞΠ. Ν° 2009−0548)
Νυµ. 8.− Χοµπετενχια ρεσιδυαλ
Λα νορµα ατριβυψε α λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ λα χοµπετενχια παρα χονοχερ δε λασ
δεµανδασ δεριϖαδασ δε λα αχτιϖιδαδ αδµινιστρατιϖα χοντραρια αλ ορδεναµιεντο
ϕυρδιχο δεσπλεγαδα πορ λασ αυτοριδαδεσ δε λοσ ⌠ργανοσ θυε εϕερχεν ελ Ποδερ
Πβλιχο, χυψο χοντρολ νο ηαψα σιδο ατριβυιδο α λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ο α
λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα.
Σε τρατα δε υνα νορµα θυε ρεεδιτα λα χοµπετενχια ρεσιδυαλ α θυε σε ρε!ερεν ψα
λοσ νυµεραλεσ 3, 4 ψ 5 δε εστε µισµο αρτχυλο. Λα χοµπετενχια ρεσιδυαλ δε εστοσ
τριβυναλεσ ηα σιδο δεσαρρολλαδα εν χυαντο α λασ δεµανδασ δε νυλιδαδ εν ελ ν.µ. 670
Χοµπετενχια πορ ελ τερριτοριο
686

Λα παρτε ιν !νε δελ αρτ. 24 δισπονε θυε λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν
Χοντενχιοσο−Αδµινιστρατιϖα, χον σεδε εν λα χιυδαδ δε Χαραχασ, χονοχερ〈ν
εξχλυσιϖαµεντε λα µατερια δε λοσ συπυεστοσ πρεϖιστοσ εν λοσ νυµεραλεσ 3, 4 ψ 5 δε
εστε αρτχυλο, χυανδο σε τρατε δε αυτοριδαδεσ χυψα σεδε περµανεντε σε ενχυεντρε
εν ελ ℑρεα Μετροπολιτανα δε Χαραχασ.
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Εν ελ χασο δε λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ νο εσ προβλεµ〈τιχο ελ τεµα δε λα
χοµπετενχια τερριτοριαλ χυανδο σε τρατα δελ χοντρολ δε αχτυαχιονεσ δε αυτοριδαδεσ
εσταδαλεσ ψ µυνιχιπαλεσ, δαδο θυε λα λεψ (αρτ. 25 νυµ. 3) υτιλιζα ελ χριτεριο δε λα
ϕυρισδιχχι⌠ν δελ εντε τερριτοριαλ. Σιν εµβαργο, λα παρτε ιν !νε δελ αρτ. 24 υτιλιζα ελ
χριτεριο δε λα σεδε δελ ⌠ργανο θυε διχτα αχτο, θυε χοµο σαβεµοσ, χονστιτυψεν
αυτοριδαδεσ ναχιοναλεσ. Εν ταλ συπυεστο, ρεσυλτα ενερϖαδα λα ιντενχι⌠ν δε
δεσχονχεντραρ λασ χοµπετενχιασ δε λοσ ϕυζγαδοσ ναχιοναλεσ ο αντιγυασ χορτεσ, χον
λα χρεαχι⌠ν εν ελ αρτ. 15 δε υν ϑυζγαδο Ναχιοναλ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖα δε λα Ρεγι⌠ν Χεντρο−Οχχιδενταλ, χον χοµπετενχια εν λοσ εσταδοσ
Χοϕεδεσ, Φαλχ⌠ν, Ψαραχυψ, Λαρα, Πορτυγυεσα, Βαρινασ, Απυρε, Τ〈χηιρα, Τρυϕιλλο,
Μριδα ψ Ζυλια ψ δε υν ϑυζγαδο Ναχιοναλ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖα δε λα Ρεγι⌠ν Νορ−Οριενταλ χον χοµπετενχια εν λοσ εσταδοσ Νυεϖα
Εσπαρτα, Ανζο〈τεγυι, Συχρε, Μοναγασ, Βολϖαρ, Αµαζονασ ψ ∆ελτα Αµαχυρο.
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Εστιµαµοσ θυε δεβεν σερ τοµαδοσ εν χονσιδεραχι⌠ν οτροσ χριτεριοσ ατριβυτιϖοσ δε
χοµπετενχια πορ ελ τερριτοριο,374 ταλεσ χοµο,
374 ςασε νυεστρο αντεπροψεχτο ΛϑΧΑ−ΙΕΧ εν
ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/σιτε2008/ΝΥΕςΟΣ/ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΟ/ϕυρισδιχχιον.ητµ
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[Αρτχυλο 24. Χοµπετενχια δε λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ]

1. Λα υβιχαχι⌠ν δελ ινµυεβλε, εν χοντροϖερσιασ θυε σε ρε!ερεν α βιενεσ ινµυεβλεσ
ο α δερεχηοσ ο ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ ϖινχυλαδασ α υν λυγαρ, εσ χοµπετεντε ελ
τριβυναλ δε λα ρεσπεχτιϖα ϕυρισδιχχι⌠ν;
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2. Ελ λυγαρ δε εϕεχυχι⌠ν, εν ελ χασο δε αχτυαχιονεσ θυε σε ενχυεντρεν δεστιναδασ
α συρτιρ εφεχτοσ εν υν λυγαρ δετερµιναδο. Σι ελ 〈µβιτο δε ε!χαχια χοµπρενδε
δοσ ο µ〈σ ϕυρισδιχχιονεσ ψ λα αυτοριδαδ θυε λο διχτ⌠ τιενε συ ασιεντο εν υνα δε
ελλασ, εσ χοµπετεντε ελ τριβυναλ δε στα λτιµα. Εν χασο χοντραριο, σερα
χοµπετεντε ελ Τριβυναλ ο λα Χορτε δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν δονδε τενγα συ δοµιχιλιο
ο συ ρεσιδενχια ελ δεµανδαντε;
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3. Εν λασ χοντροϖερσιασ δεριϖαδασ δε υνα ρελαχι⌠ν δε φυνχι⌠ν πβλιχα, ο σιµιλαρ,
ασ χοµο εν λασ χοντροϖερσιασ δεστιναδασ α ηαχερ ναχερ υνα ρελαχι⌠ν δε ταλ
νατυραλεζα, εσ χοµπετεντε ελ τριβυναλ δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν δελ λυγαρ εν θυε ελ
φυνχιοναριο ο σιµιλαρ σε ηυβιερα δεσεµπε〉αδο ο, σι ελ µισµο νο ηυβιερα σιδο
δετερµιναδο, λα ϕυρισδιχχι⌠ν δελ δοµιχιλιο ο δε λα ρεσιδενχια δελ δεµανδαντε;
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4. Εν χοντροϖερσιασ σοβρε αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ γενεραλεσ ο ινδιϖιδυαλεσ, εσ
χοµπετεντε ελ τριβυναλ χον ϕυρισδιχχι⌠ν εν ελ λυγαρ εν θυε τιενε συ ασιεντο λα
αυτοριδαδ δε λα χυαλ εµαν⌠, ο λα αυτοριδαδ δε λα χυαλ σε ρεχλαµα υνα χονδυχτα
οµισιϖα, σαλϖο λο δισπυεστο εν λοσ νυµεραλεσ αντεριορεσ;
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

ΧΑΠ⊆ΤΥΛΟ ΙΙΙ. ΧΟΜΠΕΤΕΝΧΙΑ ∆Ε ΛΟΣ ϑΥΖΓΑ∆ΟΣ ΣΥΠΕΡΙΟΡΕΣ ΕΣΤΑ∆ΑΛΕΣ ∆Ε ΛΑ
ϑΥΡΙΣ∆ΙΧΧΙΝ ΧΟΝΤΕΝΧΙΟΣΟ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ

Αρτ. 25. Χοµπετενχια δε λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ
Αρ!χυλο 25. Λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο−Αδµινισ−
τρα∀ϖα σον χοµπετεντεσ παρα χονοχερ δε:
1. Λασ δεµανδασ θυε σε εϕερζαν χοντρα λα Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ µυνιχιπιοσ, ο αλγν
ινσ∀τυτο αυτ⌠νοµο, εντε πβλιχο, εµπρεσα ο χυαλθυιερ οτρα φορµα δε ασοχιαχι⌠ν εν λα χυαλ
λα Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ µυνιχιπιοσ υ οτροσ δε λοσ εντεσ µενχιοναδοσ τενγαν παρ∀χι−
παχι⌠ν δεχισιϖα, σι συ χυαν!α νο εξχεδε δε τρειντα µιλ υνιδαδεσ τριβυταριασ (30.000 Υ.Τ.),
χυανδο συ χονοχιµιεντο νο εστ ατριβυιδοσ α οτρο τριβυναλ εν ραζ⌠ν δε συ εσπεχιαλιδαδ.
2. Λασ δεµανδασ θυε εϕερζαν λα Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ µυνιχιπιοσ, ο αλγν ινσ∀τυτο
αυτ⌠νοµο, εντε πβλιχο, εµπρεσα ο χυαλθυιερ οτρα φορµα δε ασοχιαχι⌠ν εν λα χυαλ λα Ρεπ−
βλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ µυνιχιπιοσ υ οτροσ δε λοσ εντεσ µενχιοναδοσ τενγαν παρ∀χιπαχι⌠ν
δεχισιϖα, σι συ χυαν!α νο εξχεδε δε τρειντα µιλ υνιδαδεσ τριβυταριασ (30.000 Υ.Τ.), χυανδο
συ χονοχιµιεντο νο εστ ατριβυιδο α οτρο τριβυναλ εν ραζ⌠ν δε συ εσπεχιαλιδαδ.
3. Λασ δεµανδασ δε νυλιδαδ χοντρα λοσ αχτοσ αδµινιστρα∀ϖοσ δε εφεχτοσ γενεραλεσ ο
παρ∀χυλαρεσ, διχταδοσ πορ λασ αυτοριδαδεσ εσταδαλεσ ο µυνιχιπαλεσ δε συ ϕυρισδιχχι⌠ν,
χον εξχεπχι⌠ν δε λασ αχχιονεσ δε νυλιδαδ εϕερχιδασ χοντρα λασ δεχισιονεσ αδµινιστρα∀ϖασ
διχταδασ πορ λα Αδµινιστραχι⌠ν δελ τραβαϕο εν µατερια δε ιναµοϖιλιδαδ, χον οχασι⌠ν δε
υνα ρελαχι⌠ν λαβοραλ ρεγυλαδα πορ λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τραβαϕο.
4. Λα αβστενχι⌠ν ο λα νεγα∀ϖα δε λασ αυτοριδαδεσ εσταδαλεσ ο µυνιχιπαλεσ α χυµπλιρ λοσ
αχτοσ α θυε εστν οβλιγαδασ πορ λασ λεψεσ.
5. Λασ ρεχλαµαχιονεσ χοντρα λασ ϖασ δε ηεχηο ατριβυιδασ α αυτοριδαδεσ εσταδαλεσ ο µυ−
νιχιπαλεσ δε συ ϕυρισδιχχι⌠ν.
6. Λασ δεµανδασ δε νυλιδαδ χοντρα λοσ αχτοσ αδµινιστρα∀ϖοσ δε εφεχτοσ παρ∀χυλαρεσ χον−
χερνιεντεσ α λα φυνχι⌠ν πβλιχα, χονφορµε α λο δισπυεστο εν λα λεψ.
7. Λασ απελαχιονεσ δε λασ δεχισιονεσ δε λοσ ϑυζγαδοσ δε Μυνιχιπιο δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν
Χοντενχιοσο−Αδµινιστρα∀ϖα.
8. Λασ δεµανδασ δεριϖαδασ δε λα αχ∀ϖιδαδ αδµινιστρα∀ϖα χοντραρια αλ ορδεναµιεντο
ϕυρδιχο δε λοσ ⌠ργανοσ δελ Ποδερ Πβλιχο εσταδαλ, µυνιχιπαλ ο λοχαλ.
9. Λασ χοντροϖερσιασ αδµινιστρα∀ϖασ εντρε µυνιχιπιοσ δε υν µισµο εσταδο πορ ελ εϕερχιχιο
δε υνα χοµπετενχια διρεχτα ε ινµεδιατα εν εϕεχυχι⌠ν δε λα λεψ.
10. Λασ δεµ〈σ χαυσασ πρεϖιστασ εν λα λεψ.
Χοντενιδο:
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[Αρτχυλο 25. Χοµπετενχια δε λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ]
1.
2.
3.

Περσοναλ χοντραταδο ................................. 247
Προφεσορεσ υνιϖερσιταριοσ χοντραταδοσ ..... 248
Ο!χιαλεσ δε λα φυερζα αρµαδα .................. 248

4.
5.

Εξχλυδοσ δε λα λεψ δελ εστατυτο............... 249
Εξχεπχιονεσ πορ λα χυαντα ..................... 250

Νυµ. 1.− ∆εµανδασ χοντρα εντεσ πβλιχοσ
Εν ελ αρτ. 9 νυµ. 8 σε δεσαρρολλα λο ρελατιϖο α λα φορµα δε ασοχιαχι⌠ν (ν.µ. 490); ελ
χονχεπτο δε παρτιχιπαχι⌠ν δεχισιϖα (ν.µ. 491); λιτισχονσορχιο πασιϖο (ν.µ. 493);
Περπετυατιο φορι (ν.µ. 494); ελ χριτεριο δε εσπεχιαλιδαδ (ν.µ. 495); συβσιδιαριεδαδ
(ν.µ. 498); αχτυαχιονεσ βιλατεραλεσ (ν.µ. 503) ψ ελ χονχεπτο δε χοντρατο
αδµινιστρατιϖο (ν.µ. 512).
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Νυµ. 2.− Λασ δεµανδασ δε λοσ εντεσ πβλιχοσ
Εν ελ αρτ. 9 νυµ. 9 σε δεσαρρολλα λο ρελατιϖο α λοσ αντεχεδεντεσ δε λα νορµα (ν.µ.
517); λασ χρτιχασ δε λα δοχτρινα (ν.µ. 518); ελ δερεχηο αλ ϕυεζ νατυραλ (ν.µ. 519);
λασ δεµανδασ δε χοντενιδο αδµινιστρατιϖο (ν.µ. 523); ελ ρεχυρσο πορ λεσιϖιδαδ
(ν.µ. 524) ψ δεµανδασ χοντρα τερχεροσ (ν.µ. 525).
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Νυµ. 3.− Νυλιδαδ δε αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ
ςερ, χον ρεσπεχτο α λοσ ρεθυισιτοσ δε λα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ ελ αρτ. 9 νυµ. 1. Νο σε
µοδι!χα λα χοµπετενχια πορ εσταρ φυνδαδα λα δεµανδα εν ϖιχιοσ δε ιλεγαλιδαδ ο δε
ινχονστιτυχιοναλιδαδ (ϖερ αρτ. 23 νυµ. 5 ν.µ. 615). Ταµποχο εσ ρελεϖαντε σι εσ υν
αχτο αδµινιστρατιϖο δε εφεχτοσ γενεραλεσ ο παρτιχυλαρεσ (ϖερ αρτ. 23 νυµ. 5 ν.µ.
616)
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1. Εϕεχυχι⌠ν διρεχτα ε ινµεδιατα
Ηεµοσ ϖιστο (αρτ. 23 νυµ. 5), θυε χορρεσπονδε α λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ χονοχερ δε
λοσ ρεχυρσοσ δε νυλιδαδ δε Χονστιτυχιονεσ, λεψεσ εσταδαλεσ ψ ορδενανζασ µυνιχιπαλεσ
(ΣΠΑ/ΤΣϑ 08/07/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 2003−0737; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 16/03/2004 ΕΞΠ.: 02−0597), ασ χοµο δε
λοσ δεµ〈σ αχτοσ δε λοσ χυερποσ δελιβεραντεσ δε λοσ Εσταδοσ ψ Μυνιχιπιοσ θυε
σεαν διχταδοσ εν εϕεχυχι⌠ν διρεχτα ε ινµεδιατα δε λα Χονστιτυχι⌠ν δε λα Ρεπβλιχα
Βολιϖαριανα δε ςενεζυελα ψ θυε χολιδαν χον ελλα (αρτ. 25 νυµ. 2 ΛΟΤΣϑ δε 2010).

696

Νο σον αχτοσ διχταδοσ εν εϕεχυχι⌠ν διρεχτα ε ινµεδιατα δε λα Χονστιτυχι⌠ν, ελ αχτο
αδµινιστρατιϖο εµαναδο δελ Χονσεϕο Λεγισλατιϖο δελ Εσταδο Αραγυα πορ µεδιο δελ
χυαλ σε αχορδ⌠ ρεχονοχερ λα ινχονστιτυχιοναλιδαδ παρχιαλ δε λοσ αρτχυλοσ 51 αλ 57
δε λα Χονστιτυχι⌠ν δελ Εσταδο Αραγυα ψ λα ινχονστιτυχιοναλιδαδ τοταλ δε λα Λεψ δελ
∆εφενσορ δελ Πυεβλο δελ Εσταδο Αραγυα ψ δεϕαρ σιν εφεχτο λα δεσιγναχι⌠ν δελ

697
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ρεχυρρεντε χοµο ∆εφενσορ δελ Πυεβλο δελ Εσταδο Αραγυα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 12/06/2001 ΕΞΠ.
Ν≡: 00−02936); ελ ∆εχρετο Ν≡ 039 δελ 18 δε διχιεµβρε δε 2000, εµαναδο δελ Αλχαλδε
δελ ∆ιστριτο Μετροπολιτανο δε Χαραχασ, µεδιαντε ελ χυαλ σε διχτ⌠ ελ Ργιµεν
Εσπεχιαλ σοβρε ελ Σιστεµα δε Αδµινιστραχι⌠ν δε Περσοναλ εν ελ ∆ιστριτο
Μετροπολιτανο δε Χαραχασ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 27/06/2002 ΕΞΠ. 01−0435). Λα χοµπετενχια εν
ταλεσ χασοσ χορρεσπονδε α λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ.
698

Νο εσ χονσεχυεντε χον ελ αντεριορ χριτεριο, λα ατριβυχι⌠ν δε χοµπετενχια δε λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ παρα χονοχερ δελ ∆εχρετο Ν≡ 198, διχταδο πορ ελ Γοβερναδορ δελ
Εσταδο Χαραβοβο, πυβλιχαδο εν λα Γαχετα Ο!χιαλ δε εσε Εσταδο, Εξτραορδιναρια Ν≡
1.771 δελ 28 δε ενερο δε 2005, ρελατιϖο α οχυπαντεσ δε τερρενοσ πβλιχοσ ο πριϖαδοσ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 16/03/2005 ΕΞΠ. 05−491); δελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ πορ ραζονεσ δε
ινχονστιτυχιοναλιδαδ χοντρα ελ ∆εχρετο Ν° 193 δελ 13 δε αβριλ δε 2009, πυβλιχαδο
εν λα Γαχετα Ο!χιαλ δελ Εσταδο Τ〈χηιρα βαϕο ελ νµερο εξτραορδιναριο 2.438 δελ 20
δε αβριλ δε 2009, διχταδο πορ ελ Γοβερναδορ δελ Εσταδο Τ〈χηιρα, µεδιαντε ελ χυαλ
αχορδαβα ελ αϕυστε δελ Πρεσυπυεστο δε Γαστοσ Πβλιχοσ δελ Εσταδο Τ〈χηιρα παρα ελ
Εϕερχιχιο Φισχαλ 2009 (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 11/08/2009 ΕΞΠ. 09−0678, χον ϖοτο σαλϖαδο δελ
Μαγιστραδο ∆ρ. Πεδρο Ραφαελ Ρονδ⌠ν Ηααζ).

699

Νο χοινχιδιµοσ χον ελ χριτεριο δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα , αλ δεχλαραρ συ
χοµπετενχια παρα χονοχερ δελ ρεχυρσο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε νυλιδαδ
χονϕυνταµεντε χον αχχι⌠ν δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ, χοντρα ελ ∆εχρετο Ν≡ 000498
δελ 7 δε µαρζο δε 2007, διχταδο πορ ελ Αλχαλδε δελ ∆ιστριτο Μετροπολιτανο δε
Χαραχασ, εν ελ θυε σε αχορδ⌠ λα αδθυισιχι⌠ν φορζοσα, µεδιαντε προχεδιµιεντο
εξπροπιατοριο δελ Εδι!χιο [Μιρανδα] προπιεδαδ δε [συ] ρεπρεσενταδα, παρα λα
δοταχι⌠ν δε ϖιϖιενδασ θυε ηαβιταν εν συ χονδιχι⌠ν δε αρρενδαταριοσ εν ινµυεβλεσ
σιτυαδοσ εν ελ 〈ρεα µετροπολιτανα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 29/01/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0003; ΣΠΑ−ΤΣϑ
06/11/2007 ΕΞΠ. Ν° 2007−0934). Εν ταλεσ χασοσ, λα χοµπετενχια χορρεσπονδε ρεαλµεντε
α λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ, ηοψ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ, ταλ χοµο λο σε〉αλ⌠
λα προπια Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εν σεντενχια δε φεχηα 06/03/2001 ΕΞΠ. Ν≡ 1016.
2. Χοντροϖερσιασ αδµινιστρατιϖασ

700

Ηεµοσ ϖιστο (αρτ. 23 νυµ. 7), θυε χορρεσπονδε α λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα
χονοχερ δε λασ χοντροϖερσιασ θυε σε συσχιτεν εντρε υν εντε τερριτοριαλ ψ οτρο, χοµο
χονσεχυενχια δελ εϕερχιχιο δε υνα χοµπετενχια δε διρεχτα ε ινµεδιατα εϕεχυχι⌠ν δε
λα λεψ (χοµπετενχια αδµινιστρατιϖα).375 Εστιµαµοσ θυε εστα εσπεχιαλ φορµα δε
ρεσολϖερ χοντροϖερσιασ δεβε σερ δε απλιχαχι⌠ν συβσιδιαρια. Εσ δεχιρ θυε σ⌠λο σερα
375 Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Αν〈λισισ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 143
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απλιχαβλε εν αθυελλοσ χασοσ θυε νο πυεδαν σερ ρεσυελτοσ α τραϖσ δε λασ αχχιονεσ δε
νυλιδαδ, αβστενχι⌠ν, νεγατιϖα ο ϖασ δε ηεχηο. Εν χασο χοντραριο δεβεραν σερ
απλιχαβλεσ λασ ρεγλασ τραδιχιοναλεσ δε χοµπετενχια.
∆ε ταλ φορµα, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ δεχλιν⌠ εν ελ Τριβυναλ Συπεριορ εν λο
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο δε λα Ρεγι⌠ν Λοσ Ανδεσ, λα δεµανδα ιντερπυεστα πορ
ελ Αλχαλδε δελ Μυνιχιπιο ςαλερα δελ Εσταδο Τρυϕιλλο, χοντρα ελ Αχυερδο (σιν
νυµεραχι⌠ν) εµαναδο δελ Χονχεϕο Μυνιχιπαλ δελ Μυνιχιπιο ςαλερα δελ Εσταδο
Τρυϕιλλο, ελ 14 δε ϕυλιο δε 2009, µεδιαντε ελ χυαλ σε αχορδ⌠ ορδεναρ αλ σεχρεταριο
αδσχριτο αλ Χονχεϕο Μυνιχιπαλ νο πυβλιχαρ εν γαχετα µυνιχιπαλ ελ δεχρετο ν≡ 07
εµιτιδο πορ ελ χιυδαδανο αλχαλδε (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/10/2009 ΕΞΠ. Ν° 09−0921; χριτεριο
ρειτεραδο ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 15/12/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 05−1436)

701

Νο χοινχιδιµοσ χον ελ χριτεριο δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα , αλ δεχλαραρ συ
χοµπετενχια παρα χονοχερ δελ ρεχυρσο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε νυλιδαδ
χονϕυνταµεντε χον αχχι⌠ν δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ, χοντρα ελ ∆εχρετο Ν≡
000498 δελ 7 δε µαρζο δε 2007, διχταδο πορ ελ Αλχαλδε δελ ∆ιστριτο Μετροπολιτανο
δε Χαραχασ, εν ελ θυε σε αχορδ⌠ λα αδθυισιχι⌠ν φορζοσα, µεδιαντε προχεδιµιεντο
εξπροπιατοριο δελ Εδι!χιο [Μιρανδα] προπιεδαδ δε [συ] ρεπρεσενταδα, παρα λα
δοταχι⌠ν δε ϖιϖιενδασ θυε ηαβιταν εν συ χονδιχι⌠ν δε αρρενδαταριοσ εν ινµυεβλεσ
σιτυαδοσ εν ελ 〈ρεα µετροπολιτανα. (ΣΠΑ−ΤΣϑ 29/01/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0003; ΣΠΑ−ΤΣϑ
06/11/2007 ΕΞΠ. Ν° 2007−0934). Εν ταλεσ χασοσ, λα χοµπετενχια χορρεσπονδε ρεαλµεντε
α λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ, ηοψ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ, ταλ χοµο λο
σε〉αλ⌠ λα προπια Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εν σεντενχια δε φεχηα 06/03/2001
ΕΞΠ. Ν≡ 1016.

702

Εν υνα δεµανδα ιντερπυεστα εν χοντρα δε λα συσπενσι⌠ν δελ ρεχυρρεντε δελ χαργο
θυε εϕερχα χοµο Αλχαλδε, αχορδαδα πορ ελ Χονχεϕο Μυνιχιπαλ, χονσιδερ⌠ λα Σαλα
Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα θυε, δαδο θυε λα πρετενσι⌠ν δελ αχτορ ϖερσα σοβρε λα
νυλιδαδ, µαλ πυεδε εξιστιρ υν χον∀ιχτο δε αυτοριδαδ, ψα θυε, νο σε δισχυτε λα
λεγιτιµιδαδ δε υνα αυτοριδαδ πορ οτρα, νι ηαψ πρεσυπυεστοσ δε αµεναζα ο πελιγρο
δε λα νορµαλιδαδ ινστιτυχιοναλ δελ Μυνιχιπιο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 18/07/2000 ΕΞΠ. Ν≡ 0518)

703

3. ∆εριϖαδασ δε υνα ρελαχι⌠ν λαβοραλ
Λα νορµα προχυρα ρεσολϖερ υν χον!ιχτο θυε παρεχα πλαντεαρσε ινδε∀νιδαµεντε
εντρε λοσ τριβυναλεσ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ψ λοσ τριβυναλεσ δελ τραβαϕο.
705

Ρεχορδεµοσ θυε λα Σαλα δε Χασαχι⌠ν Σοχιαλ εστιµαβα θυε λα χοµπετενχια παρα
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χονοχερ δε λοσ ρεχυρσοσ δε νυλιδαδ θυε σε ιντερπονγαν χοντρα λασ δεχισιονεσ δε λοσ
Ινσπεχτορεσ δελ Τραβαϕο, χορρεσπονδαν α λοσ τριβυναλεσ δελ τραβαϕο, εν εϕερχιχιο δε
συσ χοµπετενχιασ ατριβυιδασ πορ λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τραβαϕο (ΣΧΣ−ΤΣϑ 18/12/2000
ΕΞΠ. Ν≡ 00−042).376 Ιγυαλ χριτεριο ερα σοστενιδο πορ λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/11/2001 ΕΞΠ. 16210;377 ΣΠΑ−ΤΣϑ 29/01/2002 ΕΞΠ. Ν≡ 16211)378. Πορ συ παρτε, λα
Σαλα Χονστιτυχιοναλ εστιµαβα θυε ελ χονοχιµιεντο δε λασ πρετενσιονεσ δε νυλιδαδ
δε λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ θυε διχτεν λασ Ινσπεχτορασ δελ Τραβαϕο, ασ χοµο δε
χυαλθυιερ οτρα πρετενσι⌠ν διστιντα δε λα πρετενσι⌠ν δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ− θυε
σε φυνδαµεντε εν λασ αχτυαχιονεσ υ οµισιονεσ δε διχηοσ ⌠ργανοσ, χορρεσπονδα, εν
πριµερα ινστανχια, α λα Χορτε Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο ψ εν
σεγυνδα ινστανχια, α λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 20/11/2002 ΕΞΠ. 02−
2241 Ριχαρδο Βαρονι Υζχ〈τεγυι).379 Ποστεριορµεντε, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ
εσταβλεχι⌠ θυε ελ χονοχιµιεντο δε λοσ ρεχυρσοσ δε νυλιδαδ ιντερπυεστοσ χοντρα λασ
προϖιδενχιασ αδµινιστρατιϖασ διχταδασ πορ λασ Ινσπεχτορασ δελ Τραβαϕο χορρεσπονδε
εν πριµερ γραδο δε ϕυρισδιχχι⌠ν α λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖοσ Ρεγιοναλεσ, ψ εν απελαχι⌠ν α λασ Χορτεσ δε λο Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο, τοδο ελλο εν προ δε λοσ δερεχηοσ δε αχχεσο α λα ϕυστιχια δε λοσ
παρτιχυλαρεσ, α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, α λα χελεριδαδ προχεσαλ ψ ελ πρινχιπιο προ
αχτιονε (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ ΕΞΠ. Ν° 05−1501 Βελκισ Λ⌠πεζ δε Φερρερ).380
706

Αν χυανδο λα νορµα νο λο ινδιχα εξπρεσαµεντε, λα αντεριορ ναρραχι⌠ν δε λα
χοντροϖερσια περµιτε δεδυχιρ θυε λα χοµπετενχια ηα σιδο ατριβυιδα πορ ελ λεγισλαδορ
α λοσ τριβυναλεσ χοµπετεντεσ εν µατερια δελ τραβαϕο. Ταλ ηα σιδο ελ χριτεριο ασυµιδο
πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ εν σεντενχια ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 23/09/2010 ΕΞΠ. Ν° 10−0612 (χον ϖοτο
σαλϖαδο δελ Μαγιστραδο Πεδρο Ραφαελ Ρονδ⌠ν Ηααζ). Σεγν λα Σαλα, λασ
πρετενσιονεσ θυε σε πλαντεεν εν ρελαχι⌠ν χον λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ διχταδοσ πορ
λοσ Ινσπεχτορεσ δελ Τραβαϕο, σεα θυε σε τρατε, εντρε οτρασ, δε λα πρετενσι⌠ν δε νυλιδαδ
α τραϖσ δελ ρεχυρσο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, σεαν λασ πρετενσιονεσ ρελατιϖασ α λα
ινεϕεχυχι⌠ν δε διχηοσ αχτοσ χοµο χονσεχυενχια δε λα ιναχτιϖιδαδ δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν αυτορα ο βιεν δελ συϕετο οβλιγαδο −ελ πατρονο ο ελ τραβαϕαδορ− παρα
συ εϕεχυχι⌠ν ο, πορ λτιµο, σεα θυε σε τρατε δε πρετενσιονεσ δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ
χον φυνδαµεντο εν λεσιονεσ θυε σεαν χαυσαδασ πορ ελ χοντενιδο ο πορ λα αυσενχια
376 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/184.ητµ
377 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/345.ητµ
378 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/183.ητµ
379 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/182.ητµ
380 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/176.ητµ

244

Εσπινοζα/Ριϖασ

[Αρτχυλο 25. Χοµπετενχια δε λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ]

δε εϕεχυχι⌠ν δε διχηοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ; σον χοµπετενχια δε λοσ τριβυναλεσ
δελ τραβαϕο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 23/09/2010 ΕΞΠ. Ν° 10−0612). Χοµο φυνδαµεντο σε αλυδε α λα
νατυραλεζα δε λα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα οριγιναρια. Αυν χυανδο λασ Ινσπεχτορασ δελ
Τραβαϕο σεαν ⌠ργανοσ αδµινιστρατιϖοσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα Ναχιοναλ, συσ
δεχισιονεσ σε προδυχεν εν ελ χοντεξτο δε υνα ρελαχι⌠ν λαβοραλ, ρεγιδα πορ λα Λεψ
Οργ〈νιχα δελ Τραβαϕο, ραζ⌠ν πορ λα χυαλ δεβε ατενερσε αλ χοντενιδο δε λα ρελαχι⌠ν,
µ〈σ θυε α λα νατυραλεζα δελ ⌠ργανο θυε λα διχτα, παρα δετερµιναρ θυε ελ ϕυεζ νατυραλ
εν εστε χασο νο εσ ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, σινο ελ λαβοραλ.
Ελ αντεριορ χριτεριο εσ απλιχαβλε α τοδασ λασ πρετενσιονεσ θυε σε πλαντεεν εν ρελαχι⌠ν
χον λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ διχταδοσ πορ λασ Ινσπεχτορασ δελ Τραβαϕο, ινχλυψενδο
λασ αχχιονεσ εν χοντρα δε λα οµισι⌠ν ο νεγατιϖα δελ πατρονο, α χυµπλιρ χον λα
προϖιδενχια αδµινιστρατιϖα διχταδα πορ λα Ινσπεχτορα δελ Τραβαϕο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
25/02/2011 ΕΞΠ. Ν° 11−0048; 01/03/2011 ΕΞΠ.− 10−1002; 28/06/2011 ΕΞΠ. Ν° 11−0704). Λα
ϕυρισπρυδενχια δε ινστανχια ηα δετερµιναδο εν χαδα χασο λα αδµισιβιλιδαδ δελ
αµπαρο, σοβρε λα βασε δελ αγοταµιεντο δελ προχεδιµιεντο δε µυλτα εν σεδε
αδµινιστρατιϖα (ιναδµισιβλε εν ϑΥΖΓ. 15ΤΟ. ϑΥΙΧΙΟ ΤΡΑΒ. ΧΧΣ. ΑΠ21−Ο−2011−000009;
αδµισιβλε εν ϑΥΖΓ. 15ΤΟ. ϑΥΙΧΙΟ ΤΡΑΒ. ΧΧΣ. 04/04/2011 ΑΠ21−Ο−2011−000021)
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Εν πρινχιπιο, εν λοσ χασοσ εν θυε ρεσυλτα µοδι!χαδα λα χοµπετενχια ϖιγεντε χον
αντεριοριδαδ α λα λεψ, χοµο οχυρρε, πορ εϕεµπλο, χον λα δισποσιχι⌠ν δελ νυµεραλ 3 δελ
αρτ. 25, λοσ τριβυναλεσ δε λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δεβεραν χοντινυαρ χονοχιενδο
δε λα χαυσα ψ νο προδυχιρ δεχλινατοριασ δε χοµπετενχια, εν περϕυιχιο δελ ιντερσ δε λασ
παρτεσ εν λα χελεριδαδ προχεσαλ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 2127; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 18/03/2011 ΕΞΠ.
10−1376; ΣΠΑ−ΤΣϑ 06/10/2011 ΕΞΠ. 10−1376). Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ εσταβλεχι⌠ θυε λα νυεϖα
ρεγυλαχι⌠ν θυε ατριβυψε λα χοµπετενχια α λα ϕυρισδιχχι⌠ν λαβοραλ εσ απλιχαβλε ινχλυσο
λοσ θυε ηαψαν συργιδο αντεσ δε εστε φαλλο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 25/02/2011 ΕΞΠ. Ν° 11−0048; ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 01/03/2011 ΕΞΠ.− 10−1002), εν λασ χαυσασ δονδε λα χοµπετενχια αυν νο σε ηαψα
δετερµιναδο, λα χοµπετενχια χορρεσπονδερ〈 α λοσ ϕυζγαδοσ λαβοραλεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
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18/03/2011 ΕΞΠ. 10−1376; ΣΠΑ−ΤΣϑ 06/10/2011 ΕΞΠ. 10−1376)

Λοσ ⌠ργανοσ ηαβιλιταδοσ παρα ελ χονοχιµιεντο δε λοσ ρεχυρσοσ δε νυλιδαδ
ιντερπυεστοσ χοντρα λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ διχταδοσ χον οχασι⌠ν α λα απλιχαχι⌠ν
δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Πρεϖενχι⌠ν, Χονδιχιονεσ ψ Μεδιο Αµβιεντε δελ Τραβαϕο,
σον λοσ τριβυναλεσ συπεριορεσ δελ τραβαϕο ψ λα Σαλα δε Χασαχι⌠ν Σοχιαλ, ηαστα ταντο
σε χρεε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Εσπεχιαλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/05/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0031)
4. Αµπαρο χονστιτυχιοναλ
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]
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Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ εσταβλεχι⌠ θυε ελ χριτεριο ρεσιδυαλ νο ρεγιρα εν µατερια δε
αµπαρο, πορ λο θυε εν αθυελλοσ συπυεστοσ δονδε ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο
γενεραλ λε ασιγνε λα χοµπετενχια α λασ Χορτεσ (ηοψ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ) παρα ελ
χοντρολ δε λοσ αχτοσ, εσε χριτεριο νο σερ〈 απλιχαβλε παρα λασ αχχιονεσ δε αµπαρο
αυτ⌠νοµο, απλιχ〈νδοσε, εν ραζ⌠ν δελ αχχεσο α λα ϕυστιχια, λα χοµπετενχια δε λοσ
ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ εν λο Χιϖιλ ψ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο χον χοµπετενχια
τερριτοριαλ δονδε σε υβιθυε ελ εντε δεσχεντραλιζαδο φυνχιοναλµεντε (ϖ.γρ.
Υνιϖερσιδαδεσ Ναχιοναλεσ) ο σε ενχυεντρε λα δεπενδενχια δεσχονχεντραδα δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν Χεντραλ. Λο µισµο οχυρριρ〈 σι ελ αµπαρο αυτ⌠νοµο σε ιντερπονε
χοντρα υν εντε υ ⌠ργανο δε εστασ χαραχτερστιχασ θυε, χον συ αχτιϖιδαδ ο ιναχτιϖιδαδ,
ηαψα γενεραδο υνα λεσι⌠ν θυε ηυβιερα αχοντεχιδο εν λα χιυδαδ δε Χαραχασ: εν εστε
χασο λα χοµπετενχια ρεχαερα εν λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ εν λο Χιϖιλ ψ Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο δε λα Ρεγι⌠ν Χαπιταλ (ηοψ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ). Λα
απελαχι⌠ν χορρεσπονδερα α λασ Χορτεσ, εν σεγυνδα ψ λτιµα ινστανχια εν µατερια δε
αµπαρο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/08/2007 ΕΞΠ: 07−0787 ΧΑΡΛΑ ΜΑΡΙΕΛΑ ΧΟΛΜΕΝΑΡΕΣ ΕΡΕ∨).381
Νυµ. 4.− Λα αβστενχι⌠ν ο λα νεγατιϖα
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Λοσ ρεθυισιτοσ δε λα αχχι⌠ν ηαν σιδο δεσαρρολλαδοσ εν ελ αρτ. 9 νυµ. 2. ςασε αλ
εφεχτο, λο ρελατιϖο α λα οβλιγαχι⌠ν εσπεχ!χα ψ πρεχισα (ν.µ. 251); λα εξπρεσα
πρεϖισι⌠ν λεγαλ (ν.µ. 261); ελ δερεχηο συβϕετιϖο (ν.µ. 262); ελ αχτο αδµινιστρατιϖο
ρεγλαδο (ν.µ. 263); λα αβστενχι⌠ν ο νεγατιϖα (ν.µ. 267); λα ρεπαραβιλιδαδ δελ δα〉ο
(ν.µ. 268); ψ λα δελιµιταχι⌠ν χον ελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ (ν.µ. 270).
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Εν ελ αρτ. 23 νυµ. 5 σε δεσαρρολλα ελ 〈µβιτο δε λοσ ⌠ργανοσ συϕετοσ α λα χοµπετενχια
δε λα ΣΠΑ. Εν ελ ν.µ. 670 σε δεσαρρολλα ελ 〈µβιτο δε λοσ ⌠ργανοσ συϕετοσ α λα
χοµπετενχια δε λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖα.
Νυµ. 5.− ςασ δε ηεχηο
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ςερ, χον ρεσπεχτο α λοσ ρεθυισιτοσ δε λα αχχι⌠ν, ελ αρτ. 9 νυµ. 3. Εν ελ αρτ. 23 νυµ.
5 σε δεσαρρολλα ελ 〈µβιτο δε λοσ ⌠ργανοσ συϕετοσ α λα χοµπετενχια δε λα ΣΠΑ.
Νυµ. 6.− Φυνχι⌠ν πβλιχα
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Ηεµοσ σε〉αλαδο θυε εν υν εϖεντυαλ χον∀ιχτο εντρε λασ νορµασ δε προχεδιµιεντο
δε λα ΛΟϑΧΑ, δεβε χονσιδεραρσε απλιχαβλε χον πρεφερενχια ελ προχεδιµιεντο
πρεϖιστο εν λα Λεψ δελ Εστατυτο δε λα Φυνχι⌠ν Πβλιχα (ϖερ αρτ. 1 ν.µ. 30).
381 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/180.ητµ
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[Αρτχυλο 25. Χοµπετενχια δε λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ]

Ρεχορδεµοσ θυε λα Λεψ δελ Εστατυτο δε λα Φυνχι⌠ν Πβλιχα ρεχογι⌠ ελ χριτεριο δελ
αντιγυο Τριβυναλ δε λα Χαρρερα Αδµινιστρατιϖα, θυε χρε⌠ ελ χονχεπτο δε λα
θυερελλα, α τραϖσ δε λα χυαλ σε ρεχονοχα λα εξιστενχια δε υν σιστεµα αβιερτο δε
πρετενσιονεσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 528) εν ελ 〈µβιτο φυνχιοναριαλ.
ςερεµοσ εν τοδο χασο, αλγυνοσ ασπεχτοσ προβλεµ〈τιχοσ εν ελ 〈µβιτο δε λα
χοµπετενχια φυνχιοναριαλ:
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1. Περσοναλ χοντραταδο
Ρεχορδεµοσ θυε, δε αχυερδο χον λα ϕυρισπρυδενχια ρειτεραδα δε λα Χορτε Πριµερα
δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, χον αντεριοριδαδ α λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1999, νο
ερα συ!χιεντε λα σολα εξιστενχια δε υν χοντρατο εντρε ελ παρτιχυλαρ ψ λα Αδµινιστραχι⌠ν,
παρα εξχλυιρ λα απλιχαχι⌠ν δε λα λεψ θυε ριγε λασ ρελαχιονεσ εντρε λοσ φυνχιοναριοσ
πβλιχοσ ψ ελ εντε πβλιχο.382 Α πεσαρ δε θυε λα Λεψ δε Χαρρερα Αδµινιστρατιϖα νο
πρεϖεα εντρε λοσ συπυεστοσ δε ινγρεσο α λα φυνχι⌠ν πβλιχα ελ χοντρατο, ελ αντεριορ
χριτεριο δε λα ϕυρισπρυδενχια συργι⌠ χον λα !ναλιδαδ δε εϖιταρ ελ φραυδε α λα λεψ. Εν
εφεχτο, ερα υνα πρ〈χτιχα φρεχυεντε ελ αχυδιρ α λα ϖα χοντραχτυαλ παρα λλεναρ λοσ
χαργοσ δεντρο δελ χυαδρο αδµινιστρατιϖο δε λοσ εντεσ πβλιχοσ, εσχαπανδο ασ δε λασ
πρεϖισιονεσ, οβϖιαµεντε µ〈σ σεϖερασ δε λα Λεψ δε Χαρρερα Αδµινιστρατιϖα ψ
εξχλυψενδο συ απλιχαχι⌠ν, χον λο χυαλ σε νεγαβα αλ περσοναλ χοντραταδο χιερτοσ
δερεχηοσ δε λοσ φυνχιοναριοσ πβλιχοσ, εν παρτιχυλαρ λα εσταβιλιδαδ ψ λα τυτελα
ϕυδιχιαλ α τραϖσ δε λοσ τριβυναλεσ εν λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο. 383
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Α διφερενχια δε λα ϕυρισπρυδενχια τραδιχιοναλ ψ χονσολιδαδα δελ Τριβυναλ δε λα
Χαρρερα Αδµινιστρατιϖα, ψ βαϕο λα ϖιγενχια δε νορµασ χονστιτυχιοναλεσ θυε
προχυραβαν εσταβλεχερ υν εστριχτο σιστεµα δε προτεχχι⌠ν αλ φυνχιοναριο πβλιχο, σιν
εµβαργο, λα ποσιχι⌠ν δοµιναντε εν λα αχτυαλιδαδ εσ λα ρεφεριδα α λα εξχλυσι⌠ν δε λα
χοµπετενχια δελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο εν ελ χασο δε λοσ χοντραταδοσ δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα.
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Ταλ ηα σιδο ελ χριτεριο δε λα Σαλα δε Χασαχι⌠ν Σοχιαλ (ΣΧΣ−ΤΣϑ 04/04/2002 ΡΗ Ν° ΑΑ60−
Σ−2002−000099);384 δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια εν Πλενο (ΤΣϑ−ΠΛΕΝΟ 04/07/2007
ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕ Ν° ΑΑ10−Λ−2006−000389);385 δε λοσ ϕυζγαδοσ λαβοραλεσ (ϑΥΖΓ. 3ΡΟ ΤΡΑΒ.
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382 ΧΠΧΑ 14/08/1992 εν Ρεϖιστα δε ∆ερεχηο Πβλιχο Ν° 51, 1992, π〈γ. 242
383 ΧΠΧΑ 14/08/1992 εν Ρεϖιστα δε ∆ερεχηο Πβλιχο Ν° 51, 1992, π〈γ. 242, χον αβυνδαντεσ ρεφερενχιασ
ϕυρισπυδενχιαλεσ
384 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/346.ητµ
385 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/190.ητµ
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]
ΧΑΡΑΧΑΣ 17/07/2008 ΑΠ21−Λ−2008−000056;386 ϑΥΖΓ. 11° 1ΡΑ. ΙΝΣΤ. ϑΥΙΧΙΟ ΤΡΑΒΑϑΟ
ΧΑΡΑΧΑΣ 16/03/2007 ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕ Ν° ΑΗ24−Λ−2001−000058);387

δε λα Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 01/04/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0171;388 ΣΠΑ−ΤΣϑ 23/09/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−
0563)389

2. Προφεσορεσ υνιϖερσιταριοσ χοντραταδοσ
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∆ιστιντο ηα σιδο ελ χασο δε λοσ προφεσορεσ υνιϖερσιταριοσ χοντραταδοσ, εν λοσ χυαλεσ
νο ηαψ υν χριτεριο υνιφορµε, περο σε πυεδε οβσερϖαρ υνα τενδενχια ηαχια ελ
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο. Λα χοµπετενχια δε λοσ τριβυναλεσ λαβοραλεσ ηα σιδο
α!ρµαδα πορ ελ ϑυζγ. 1ρο Συπ. Τραβαϕο δελ Εδο. Μοναγασ 27/03/2007.390 Μιεντρασ
θυε λα χοµπετενχια δελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ηα σιδο α!ρµαδα εν οτρασ
οχασιονεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 29/01/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2003−1525;391 ΣΠΑ−ΤΣϑ 17/02/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−
0705;392 ΣΠΑ−ΤΣϑ 14/07/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 2005−2230;393 ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/11/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2007−0979)394

3. Ο!χιαλεσ δε λα φυερζα αρµαδα
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Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δεβε χονοχερ ψ δεχιδιρ λασ αχχιονεσ ο ρεχυρσοσ
ιντερπυεστοσ εν ελ χασο δε ρετιρο, περµανενχια, εσταβιλιδαδ ο χονχεπτοσ δεριϖαδοσ
δε εµπλεο πβλιχο δελ περσοναλ χον γραδο δε Ο!χιαλεσ ψ Συβο!χιαλεσ Προφεσιοναλεσ
δε Χαρρερα δε λα Φυερζα Αρµαδα Ναχιοναλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 04/11/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0172).
ςασε ταµβιν αρτ. 23 νυµ. 23
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Λοσ ϑυζγαδοσ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖοσ ρεγιοναλεσ δεβεν χονοχερ ψ δεχιδιρ εν
πριµερα ινστανχια λασ αχχιονεσ ο ρεχυρσοσ ιντερπυεστοσ πορ ρετιρο, περµανενχια,
εσταβιλιδαδ ο χονχεπτοσ δεριϖαδοσ δε εµπλεο πβλιχο δελ περσοναλ χον γραδο δε
περσοναλ δε Τροπα Προφεσιοναλ, περσοναλ αχτιϖο δε λα Ρεσερϖα Ναχιοναλ ψ δε λα
Γυαρδια Τερριτοριαλ, ψ λασ Χορτεσ δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο χοµο τριβυναλεσ
δε σεγυνδα ινστανχια (ΣΠΑ−ΤΣϑ 24/04/2008 ΕΞΠ. Ν° 2008−0218; ΣΠΑ−ΤΣϑ 04/11/2008 ΕΞΠ. Ν≡
2008−0172)

386 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/191.ητµ
387 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/364.ητµ
388 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/263.ητµ
389 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/265.ητµ
390 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/186.ητµ
391 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/266.ητµ
392 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/264.ητµ
393 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/267.ητµ
394 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/262.ητµ
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[Αρτχυλο 25. Χοµπετενχια δε λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ]

4. Εξχλυδοσ δε λα λεψ δελ εστατυτο
Ινιχιαλµεντε, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηαβα ασυµιδο λα χοµπετενχια εν λοσ
χασοσ δε φυνχιοναριοσ εξχλυδοσ δε λα Λεψ δε Χαρρερα Αδµινιστρατιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ
27/07/2000 ΕΞΠ. Ν≡ 0718 −φυνχιοναριο δελ εξτιντο Χονγρεσο Ναχιοναλ)
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Λα ϕυρισπρυδενχια ηα αδµιτιδο λα χοµπετενχια δελ αντιγυο Τριβυναλ δε λα Χαρρερα
Αδµινιστρατιϖα, παρα χονοχερ δε λασ θυερελλασ ιντερπυεστασ πορ φυνχιοναριοσ
εξχλυδοσ δελ 〈µβιτο δε απλιχαχι⌠ν δε λα λεψ, εν ϖιρτυδ δε λα νεχεσιδαδ δε
γαραντιζαρ α τοδοσ λοσ φυνχιοναριοσ ελ δερεχηο αλ ϕυεζ νατυραλ ψ α λα δοβλε ινστανχια,
ασ χοµο δε προπιχιαρ λα δεσχεντραλιζαχι⌠ν δε λα ϕυστιχια. (ΣΠΑ−ΤΣϑ 11/02/2003 ΕΞΠ.
Ν° 2002−1136). Πορ ταλ µοτιϖο, λα Σαλα ηα δεσαπλιχαδο ελ ενχαβεζαµιεντο δελ αρτχυλο
93 δε λα Λεψ δελ Εστατυτο δε λα Φυνχι⌠ν Πβλιχα, χονφορµε αλ χυαλ λοσ τριβυναλεσ εν
µατερια χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο φυνχιοναριαλ, σον χοµπετεντεσ παρα χονοχερ ψ
δεχιδιρ τοδασ λασ χοντροϖερσιασ θυε σε συσχιτεν χον µοτιϖο δε λα απλιχαχι⌠ν δε εσα
λεψ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/07/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−3266; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 27/08/2003 ΕΞΠ. Ν° 03−1614). Εν
τρµινοσ σιµιλαρεσ, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηαβα δεσαπλιχαδο ελ ορδιναλ 1°
δελ αρτχυλο 73 δε λα Λεψ δε λα Χαρρερα Αδµινιστρατιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 21/02/2002 ΕΞΠ. Ν≡
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1113; ΣΠΑ−ΤΣϑ 14/06/2002 ΕΞΠ.Ν≡ 2000−0849; ΣΠΑ−ΤΣϑ 11/07/2002 ΕΞΠ. Ν≡ 14312; ΣΠΑ−ΤΣϑ
08/01/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0806)

Ταλ εσ ελ χασο δε λοσ φυνχιοναριοσ δε λα Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα (ΣΠΑ−
ΤΣϑ 11/02/2003 ΕΞΠ. Ν° 2002−1136; ΧΠΧΑ 07/11/2002 ΕΞΠ∆. Ν≡ 02−2194); φυνχιοναριοσ δελ
εντονχεσ Χονγρεσο δε λα Ρεπβλιχα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/11/2002 ΕΞΠ.Ν≡: 16144); λοσ φυνχιοναριοσ
δε λα Ασαµβλεα Ναχιοναλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 15/05/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 2003−0494); λοσ φυνχιοναριοσ δε
λα ∆εφενσορα δελ Πυεβλο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 27/08/2003 ΕΞΠ. Ν° 03−1614); λοσ φυνχιοναριοσ
πβλιχοσ αδσχριτοσ αλ Σερϖιχιο Ναχιοναλ Ιντεγραδο δε Αδµινιστραχι⌠ν Αδυανερα ψ
Τριβυταρια (ΣΕΝΙΑΤ) (ΧΠΧΑ 14/11/2002 ΕΞΠ. Ν° 02−2231); δοχεντεσ υνιϖερσιταριοσ δε λασ
Υνιϖερσιδαδεσ Ναχιοναλεσ, εξπεριµενταλεσ, Ινστιτυτοσ ψ Χολεγιοσ Υνιϖερσιταριοσ
(ΧΠΧΑ 07/08/2002 ΕΞΠ∆. Ν≡ 02−26493); λοσ Φισχαλεσ δελ Μινιστεριο Πβλιχο (ΧΠΧΑ
05/12/2002 ΕΞΠ. Ν° 02−2391); λοσ ϕυεχεσ υ οτροσ φυνχιοναριοσ ϕυδιχιαλεσ δε αλτο ρανγο
χοντρα λα ∆ιρεχχι⌠ν Εϕεχυτιϖα δε λα Μαγιστρατυρα χορρεσπονδε α λα Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα; πορ ελ χοντραριο, χυανδο σε τρατε δε ρεχλαµαχιονεσ φορµυλαδασ πορ
φυνχιοναριοσ διστιντοσ α λοσ µενχιοναδοσ συπρα, λα ϕυρισπρυδενχια ηα εσταβλεχιδο
θυε συ χονοχιµιεντο χορρεσπονδα αλ εξτιντο Τριβυναλ δε λα Χαρρερα Αδµινιστρατιϖα
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/07/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−3266) ψ εν χονσεχυενχια, α λοσ αντεριορεσ ϑυζγαδοσ
Συπεριορεσ εν λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/12/2009 ΕΞΠ.− 09−0993;
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]
ΤΡΙΒ. ΣΥΠ. 9ΝΟ Χ−Α ΡΕΓΙΝ ΧΑΠΙΤΑΛ 08/06/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−407);

α λα ΣΠΑ−ΤΣϑ
χορρεσπονδε ελ χονοχιµιεντο δε αθυελλασ αχχιονεσ ο ρεχυρσοσ ινχοαδοσ πορ λοσ
ϕυεχεσ ο αλτοσ φυνχιοναριοσ δελ Ποδερ ϑυδιχιαλ, εν λοσ συπυεστοσ εν θυε διχηοσ
ρεχυρσοσ εστν ϖινχυλαδοσ χον λα µατερια δισχιπλιναρια, νο ασ χυανδο λα αχχι⌠ν
ϖερσε σοβρε οτροσ ασπεχτοσ δε λα ρελαχι⌠ν δε εµπλεο πβλιχο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/07/2005 ΕΞΠ.
Ν≡ 2004−3266). Εν µατερια δε λασ ρεχλαµαχιονεσ δε λοσ φυνχιοναριοσ ρεγιδοσ πορ λα
Λεψ δελ Σερϖιχιο Εξτεριορ, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα ιντερπρεταδο θυε, πορ
υν λαδο, λασ ρεχλαµαχιονεσ δελ περσοναλ ∆ιπλοµ〈τιχο δε Χαρρερα χορρεσπονδεν α λα
Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, ψ πορ οτρο, ελ περσοναλ διπλοµ〈τιχο εν χοµισι⌠ν, ελ
περσοναλ χον γραδο δε αγρεγαδο υ ο!χιαλ ψ ελ περσοναλ προφεσιοναλ αδµινιστρατιϖο
ψ τχνιχο αυξιλιαρ, σον χοµπετεντεσ εν πριµερα ινστανχια λοσ ⌠ργανοσ δε λα
ϕυρισδιχχι⌠ν λαβοραλ ο ελ Τριβυναλ δε λα Χαρρερα Αδµινιστρατιϖα [αχτυαλεσ ϑυζγαδοσ
Εσταδαλεσ), ψ εν σεγυνδα ινστανχια λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Λαβοραλεσ ο λα Χορτε
Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 06/02/2002 ΕΞΠ. ΝΡΟ. 15268)
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Νο οβσταντε, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ασυµι⌠ λα χοµπετενχια παρα χονοχερ
δε υν ρεχυρσο ιντερπυεστο πορ υν φυνχιοναριο θυε οχυπαβα ελ χαργο δε Πιλοτο δε
Βσθυεδα ψ Σαλϖαµεντο αδσχριτο α λα ∆ιρεχχι⌠ν Γενεραλ Σεχτοριαλ δε Τρανσπορτε
Αρεο δελ Μινιστεριο δε Τρανσπορτε ψ Χοµυνιχαχιονεσ, πορ χονσιδεραρλο εξχλυιδο
δε λα απλιχαχι⌠ν δε λα Λεψ δε Χαρρερα Αδµινιστρατιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 07/11/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 2006−
1556)

5. Εξχεπχιονεσ πορ λα χυαντα
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Ρεσυλτα ινσ⌠λιτο θυε εν υν ϕυιχιο δε χοβρο δε πρεσταχιονεσ σοχιαλεσ πορ παρτε δε υν
φυνχιοναριο πβλιχο, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα χονσιδερ⌠ θυε, αν χυανδο ελ
χονοχιµιεντο δε λα θυερελλα δε αυτοσ χορρεσπονδερα αλ ϑυζγαδο Συπεριορ εν λο
Χιϖιλ ψ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο δε λα Ρεγι⌠ν Χεντρο Οχχιδενταλ, σιν εµβαργο
εν ελ χασο χονχρετο, νο πασα ιναδϖερτιδο παρα λα Σαλα λα µαγνιτυδ δελ µοντο
δεµανδαδο αλ Μυνιχιπιο Ιριβαρρεν δελ Εσταδο Λαρα, ελ χυαλ συπερα χον χρεχεσ λασ
σετεντα µιλ υνα υνιδαδεσ τριβυταριασ (70.001 Υ.Τ); πορ ταντο, δεσπυσ δε αναλιζαρ
εξηαυστιϖαµεντε λοσ ηεχηοσ χονστιτυτιϖοσ δε λα χαυσα, εν αρασ δε υνα τυτελα
ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, εστε Μ〈ξιµο Τριβυναλ ασυµε δε µανερα εξχεπχιοναλ λα
χοµπετενχια παρα χονοχερ λα θυερελλα ινχοαδα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 29/01/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2007−
1114). Σιν εµβαργο, σε τρατα δε υν χριτεριο εµπλεαδο εν ϖαριασ οπορτυνιδαδεσ. Εν
υνα δεµανδα πορ πρεσταχιονεσ σοχιαλεσ ψ οτροσ χονχεπτοσ λαβοραλεσ ιντερπυεστα
χοντρα ελ Μυνιχιπιο Φρανχισχο δε Μιρανδα δελ Εσταδο Ανζο〈τεγυι, εστιµαδα εν υνα
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[Αρτχυλο 25. Χοµπετενχια δε λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ]

χαντιδαδ θυε συπερα χον χρεχεσ λασ σετεντα µιλ υνα υνιδαδεσ τριβυταριασ (70.001
Υ.Τ) εσταβλεχιδασ εν ελ αρτχυλο 5 νυµεραλ 24 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ
Συπρεµο δε ϑυστιχια δε λα Ρεπβλιχα Βολιϖαριανα δε ςενεζυελα, λα Σαλα σε δεχλαρ⌠
εξχεπχιοναλµεντε χοµπετεντε παρα χονοχερ δελ χασο εν ραζ⌠ν δε λα χυαντα (ΣΠΑ−
ΤΣϑ 11/08/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2009−0626; ΣΠΑ−ΤΣϑ 28/09/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0717). Εν υνα δεµανδα
πορ ελ παγο δε λασ διφερενχιασ εν λα χανχελαχι⌠ν δε λασ πρεσταχιονεσ σοχιαλεσ,
οβσερϖ⌠ λα Σαλα θυε εξχεπχιοναλµεντε δεβα απλιχαρ αλ χασο εν χονχρετο λασ
δισποσιχιονεσ ρελατιϖασ αλ ϖαλορ ρεσπεχτο δελ χυαλ ηα σιδο εστιµαδα λα αχχι⌠ν,
ραζ⌠ν πορ λα χυαλ χορρεσπονδε χονοχερ δε λο δεµανδαδο α λασ Χορτεσ δε λο
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 12/01/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2009−1031)

ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

ΧΑΠ⊆ΤΥΛΟ Ις. ΧΟΜΠΕΤΕΝΧΙΑ ∆Ε ΛΟΣ ϑΥΖΓΑ∆ΟΣ ∆Ε ΜΥΝΙΧΙΠΙΟ ∆Ε ΛΑ ϑΥΡΙΣ∆ΙΧΧΙΝ
ΧΟΝΤΕΝΧΙΟΣΟ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ

Αρτ. 26.− Χοµπετενχια δε λοσ ϑυζγαδοσ δε Μυνιχιπιο
Αρ!χυλο 26. Λοσ ϑυζγαδοσ δε Μυνιχιπιο δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα σον
χοµπετεντεσ παρα χονοχερ δε:
1. Λασ δεµανδασ θυε ιντερπονγαν λοσ υσυαριοσ ο υσυαριασ ο λασ οργανιζαχιονεσ πβλιχασ ο
πριϖαδασ θυε λοσ ρεπρεσεντεν, πορ λα πρεσταχι⌠ν δε σερϖιχιοσ πβλιχοσ.
2. Χυαλθυιερα οτρα δεµανδα ο ρεχυρσο θυε λε ατριβυψαν λασ λεψεσ
Χοντενιδο:
Νυµ. 1.− ∆εµανδασ πορ σερϖιχιοσ πβλιχοσ ... 252
Νυµ. 2.− Οτρασ θυε λε ατριβυψαν λασ λεψεσ ...... 253
1. Ελ ηαβεασ δατα ......................................... 253
2. Πρετενσιονεσ εν ελ ηαβεασ δατα ................ 253

3.
4.
5.

Λα αχχι⌠ν δε αµπαρο ψ ελ ηαβεασ δατα..... 254
ςα αδµινιστρατιϖα ................................... 255
Απελαχιονεσ ............................................. 255

Νυµ. 1.− ∆εµανδασ πορ σερϖιχιοσ πβλιχοσ
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Λασ δεµανδασ δε ρεχλαµο πορ λα πρεσταχι⌠ν δε σερϖιχιοσ πβλιχοσ σε ενχυεντρα
εστρεχηαµεντε ασοχιαδα α λασ χαραχτερστιχασ προχεσαλεσ δε λασ αχχιονεσ πορ ιντερεσεσ
χολεχτιϖοσ ψ διφυσοσ. Μ〈σ αν, τοδα ρεχλαµαχι⌠ν πορ λα πρεσταχι⌠ν δε υν σερϖιχιο
πβλιχο δε χοντενιδο γενεραλ, ιµπλιχα υνα δεµανδα ο αχχι⌠ν πορ ιντερεσεσ
χολεχτιϖοσ ο διφυσοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 05/03/2010 ΕΞΠ. Ν° 09−0972). Ηαστα ελ µοµεντο, λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ ηαβα εσταβλεχιδο υν εσθυεµα δε διστριβυχι⌠ν δε χοµπετενχιασ
ασιµτριχο εντρε αµβασ πρετενσιονεσ, λο χυαλ προδυχα σιτυαχιονεσ χοµπλεϕασ εν λα
πρ〈χτιχα. Λοσ αρτχυλοσ 25, νυµεραλ 21 ψ 150, νυµεραλ 4 δε λα ρεχιεντε ΛΟΤΣϑ δε
2010 εσταβλεχεν υνα ρελαχι⌠ν δε γνερο α εσπεχιε, πορ λο θυε χορρεσπονδε λα
χοµπετενχια α λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ δε λασ δεµανδασ ψ λασ πρετενσιονεσ δε αµπαρο
παρα λα προτεχχι⌠ν δε ιντερεσεσ διφυσοσ ο χολεχτιϖοσ χυανδο λα χοντροϖερσια τενγα
τρασχενδενχια ναχιοναλ, σαλϖο λασ πρετενσιονεσ θυε χορρεσπονδαν αλ χοντενχιοσο δε
λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ. Πορ συ παρτε, δε αχυερδο χον ελ αρτχυλο 146 δε λα ΛΟΤΣϑ δε
2010, λασ δεµανδασ δε προτεχχι⌠ν δε δερεχηοσ ε ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ ο διφυσοσ,
χυψοσ ηεχηοσ νο ποσεαν τρασχενδενχια ναχιοναλ, χορρεσπονδεν α λοσ τριβυναλεσ δε
πριµερα ινστανχια εν λο χιϖιλ δε λα λοχαλιδαδ δονδε αθυελλοσ σε ηαψαν γενεραδο.
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Χον αντεριοριδαδ α λα ΛΟϑΧΑ λα χοµπετενχια εν µατερια δε σερϖιχιοσ πβλιχοσ σε
ενχοντραβα ατριβυιδα α λοσ Τριβυναλεσ Συπεριορεσ δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο,
παρα χονοχερ δε λασ αχχιονεσ δε ρεχλαµο πορ λα πρεσταχι⌠ν δε σερϖιχιοσ πβλιχοσ
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[Αρτχυλο 26. Χοµπετενχια δε λοσ ϑυζγαδοσ δε Μυνιχιπιο]

εσταδαλεσ ψ µυνιχιπαλεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 26/10/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1462 ΜΑΡΛΟΝ ΡΟ∆Ρ⊆ΓΥΕΖ),395
ψ α λασ Χορτεσ δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, παρα χονοχερ δε λασ αχχιονεσ δε
ρεχλαµο πορ λα πρεσταχι⌠ν δε σερϖιχιοσ πβλιχοσ οφρεχιδοσ πορ αυτοριδαδεσ διστιντασ
α λασ λοχαλεσ, εστο εσ, εσταδαλεσ ο µυνιχιπαλεσ, χυψα χοµπετενχια χορρεσπονδε α λοσ
Τριβυναλεσ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖοσ Ρεγιοναλεσ, ο εν τοδο χασο, α λασ θυε
εξπρεσαµεντε νο λε χορρεσπονδαν α εστα Σαλα; ψ σι συ χονοχιµιεντο νο εστ〈 ατριβυιδο
α οτρο τριβυναλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 23/11/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1736 ΤΕΧΝΟ ΣΕΡςΙΧΙΟΣ ΨΕΣ×ΧΑΡ∆,
Χ.Α.).396 Εν εστε λτιµο χασο, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα χονοχα εν απελαχι⌠ν
(αρτ. 5 νυµ. 37 ΛΟΤΣϑ δε 2004).
Νυµ. 2.− Οτρασ θυε λε ατριβυψαν λασ λεψεσ
Εν λα χατεγορα σε〉αλαδα σε υβιχαν λασ δεµανδασ δε ηαβεασ δατα, πορ δισποσιχι⌠ν
δελ αρτχυλο 169 δε λα ΛΟΤΣϑ δε 2010.
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1. Ελ ηαβεασ δατα
Εν εφεχτο, δε αχυερδο χον λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 169 δε λα ΛΟΤΣϑ δε 2010, ελ
ηαβεασ δατα σε πρεσενταρ〈 πορ εσχριτο αντε ελ Τριβυναλ δε Μυνιχιπιο χον
χοµπετενχια εν λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο ψ χον χοµπετενχια τερριτοριαλ εν ελ
δοµιχιλιο δελ σολιχιταντε.
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Ελ ηαβεασ δατα εν γενεραλ φυνχιονα χον σιστεµασ −νο σολο ινφορµ〈τιχοσ− δε χυαλθυιερ
χλασε δε ορδεναχι⌠ν δε ινφορµαχι⌠ν ψ δατοσ σοβρε λασ περσονασ ο συσ βιενεσ, χον
!νεσ δε υτιλιζαρλοσ εν βενε!χιο προπιο ο δε οτροσ, ψ θυε ρεαλ ο ποτενχιαλµεντε
πυεδεν σερλο εν φορµα περϕυδιχιαλ χοντρα αθυελλοσ α θυε σε ρε!ερε λα ρεχοπιλαχι⌠ν.
Λοσ ρεγιστροσ οβϕετο δελ ηαβεασ δατα, χοµο τοδο ρεγιστρο, σον χοµπιλαχιονεσ
γενεραλεσ δε δατοσ σοβρε λασ περσονασ ο συσ βιενεσ ορδεναδοσ εν φορµα ταλ θυε σε
πυεδε ηαχερ υν περ!λ δε ελλασ, δε συσ αχτιϖιδαδεσ, ο δε συσ βιενεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
14/03/2001 ΕΞΠ. Ν≡: 00−1797).

731

2. Πρετενσιονεσ εν ελ ηαβεασ δατα
∆ελ αρτχυλο 28 δε λα Χονστιτυχι⌠ν πυεδεν δεσπρενδερσε λοσ σιγυιεντεσ δερεχηοσ ψ
πρετενσιονεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 14/03/2001 ΕΞΠ. Ν≡: 00−1797):
1) Αχχεδερ α λα ινφορµαχι⌠ν ψ α λοσ δατοσ θυε σοβρε σ µισµα ο συσ βιενεσ, χονστεν
εν ρεγιστροσ ο!χιαλεσ ο πριϖαδοσ (ινφορµ〈τιχοσ ο νο), α µενοσ θυε λα λεψ λεσ
νιεγυε ελ αχχεσο, λο θυε πυεδε ρεσυλταρ δε προηιβιχιονεσ εξπρεσασ δεριϖαδασ δε
395 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/231.ητµ
396 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/232.ητµ
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

λα προτεχχι⌠ν δε δετερµιναδοσ σεχρετοσ δε λα ϖιδα πριϖαδα, δε λα σεγυριδαδ δελ
πασ, δε δερεχηοσ δε αυτορ, ετχ.
2) Α χονοχερ λα !ναλιδαδ ψ υσο θυε δα ελ χοµπιλαδορ α εσοσ δατοσ ε ινφορµαχιονεσ.
3) Χονοχερ σοβρε λα εξιστενχια δε ταλεσ ρεγιστροσ, σοβρε θυιενεσ λοσ λλεϖαν ψ εν
γενεραλ σοβρε θυιενεσ λο γυαρδαν, δερεχηο θυε εστ〈 ϖεδαδο χυανδο λα λεψ πρεϖ
ορδεναδορεσ δε ινφορµαχι⌠ν σεχρετοσ, χοµο λοσ δε λοσ περιοδιστασ, ρεχονοχιδο
πορ ελ αρτχυλο 28 χιταδο, εν χυαντο α συσ φυεντεσ δε ινφορµαχι⌠ν, ο λοσ δε οτροσ
προφεσιοναλεσ ο αχτιϖιδαδεσ θυε δετερµινε λα λεψ.
4) Σολιχιταρ λα αχτυαλιζαχι⌠ν δε λοσ δατοσ ε ινφορµαχιονεσ, α !ν δε θυε σε χορριϕα λο
θυε ρεσυλτα οβσολετο ο σε τρανσφορµ⌠ πορ ελ τρανσχυρσο δελ τιεµπο.
5) Λα ρεχτι!χαχι⌠ν δε λοσ ερρορεσ προϖενιεντεσ δε δατοσ ο ινφορµαχιονεσ φαλσασ
ο ινχοµπλετασ, σιν ρεπαραρ σι λοσ ασυντοσ χορρεσπονδεν α ερρορεσ δολοσοσ ο
χυλποσοσ δε θυιεν λοσ γυαρδα.
6) Λα δεστρυχχι⌠ν δε λοσ δατοσ ερρ⌠νεοσ, ο θυε αφεχτεν ιλεγτιµαµεντε λοσ δερεχηοσ
δε λασ περσονασ (χοµο λο σερα µεδιαντε ελλοσ ινγρεσαρ αρβιτραριαµεντε εν λα
ϖιδα πριϖαδα, ο ντιµα, δε λοσ ινδιϖιδυοσ, ρεχοπιλανδο δατοσ ο ινφορµαχιονεσ
περσοναλεσ; ο αθυλλασ θυε περµιταν οβτενερ ιλεγτιµαµεντε υν περ!λ δελ
ινδιϖιδυο, πορ εϕεµπλο, θυε αφεχτε ελ δεσαρρολλο δε συ περσοναλιδαδ). Εστε
δερεχηο, περµιτε αλ ρεχλαµαντε οπταρ εντρε λα ρεχτι!χαχι⌠ν ο λα εξχλυσι⌠ν δελ
δατο ερρ⌠νεο.
3. Λα αχχι⌠ν δε αµπαρο ψ ελ ηαβεασ δατα
733

Εν συ δοχτρινα αντεριορ α λα ΛΟΤΣϑ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηαβα σοστενιδο θυε ελ
ηαβεασ δατα νο πυεδε χονφυνδιρσε χον υν αµπαρο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 14/03/2001 ΕΞΠ. Ν≡: 00−
1797). Θυιεν ιντεντα υν αµπαρο χον βασε αλ αρτχυλο 28 χονστιτυχιοναλ, δεβε φυνδαρ
λα δεµανδα εν λα εξιστενχια χιερτα δε υν σιστεµα δε ινφορµαχι⌠ν θυε λλεϖα υνα
περσονα, δεντρο δελ χυαλ εξιστεν δατοσ ε ινφορµαχιονεσ ρεφερεντεσ αλ αχχιοναντε
(δατοσ ε ινφορµαχιονεσ εν πλυραλ, εσ δεχιρ, ϖαριοσ θυε περµιταν δελινεαρ εν αλγυνα
µατερια υν περ!λ δε λα περσονα, ο δε συσ βιενεσ). Λα δισχυσι⌠ν σοβρε λα εξιστενχια
δε λοσ ρεγιστροσ (πριϖαδοσ υ ο!χιαλεσ) ψ συ χοντενιδο χον ρεσπεχτο αλ αχχιοναντε, νο
πυεδε σερ µοτιϖο δελ αµπαρο, ψα θυε στε νο περσιγυε οβϕετιϖοσ ινϖεστιγατιϖοσ, δε
πεσθυισα, σινο ρεσταβλεχεδορ εν βασε α λα α!ρµαχι⌠ν χιερτα δε υνα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα
ψ λα τρανσγρεσι⌠ν δενυνχιαδα δε υν δερεχηο χονστιτυχιοναλ θυε λεσιονα ταλ σιτυαχι⌠ν
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 14/03/2001 ΕΞΠ. Ν≡: 00−1797).
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Λα αχχι⌠ν τενδιεντε αλ αχχεσο ψ α λα δεστρυχχι⌠ν δελ ιλεγαλ χοντενιδο δελ ρεγιστρο,
πυεδεν αχυµυλαρσε ψ ϖεντιλαρσε µεδιαντε υν αµπαρο, χυανδο εξιστα πρυεβα
φεηαχιεντε δε λα εξιστενχια δελ ρεγιστρο ψ δε θυε εν λ σε γυαρδαν ινφορµαχιονεσ ψ
δατοσ σοβρε ελ αχχιοναντε, χοµο παρτε δε συ χοντενιδο, ασ χοµο δελ υσο ο !ν ιλεγαλ
θυε σε ηαχε δε ελλασ εν περϕυιχιο δελ αχτορ, σι εσ θυε ελλο οριγινα εν συ σιτυαχι⌠ν
ϕυρδιχα υνα λεσι⌠ν θυε δε ινµεδιατο ϖα α χονϖερτιρσε εν ιρρεπαραβλε, ο υνα αµεναζα
ινµινεντε δε λεσι⌠ν α εσα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 14/03/2001 ΕΞΠ. Ν≡: 00−1797).

734

4. ςα αδµινιστρατιϖα
Α πεσαρ δε θυε εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο σε χονσιδερα συπεραδα λα
οβλιγατοριεδαδ δελ αγοταµιεντο δε λα ϖα αδµινιστρατιϖα (ϖασε αλ ρεσπεχτο, αρτ. 35
ν.µ. 1095), ψ δε θυε λα δετερµιναχι⌠ν δε χαυσαλεσ δε αδµισιβιλιδαδ δε λα αχχι⌠ν εσ
µατερια δε ρεσερϖα λεγαλ, σιν εµβαργο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα χονσιδεραδο
ιναδµισιβλε λα πρετενσι⌠ν δε ρεχτι!χαχι⌠ν δε δατοσ χοντενιδοσ εν ελ ελ Σιστεµα
Ιντεγραδο δε Ινφορµαχι⌠ν Πολιχιαλ πορ νο δεµοστραρ ελ αγοταµιεντο δε λοσ
προχεδιµιεντοσ αντε ελ Χυερπο δε Ινϖεστιγαχιονεσ Χιεντ!χασ Πεναλεσ ψ
Χριµιναλστιχασ, παρα λα τραµιταχι⌠ν δε λασ σολιχιτυδεσ δε χορρεχχι⌠ν ο δεστρυχχι⌠ν δε
δατοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 26/06/2006 ΕΞΠ: 05−1964; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 28/11/2007 ΕΞΠ. 07−1074). Ταλ χριτεριο ηα
σιδο απλιχαδο ιγυαλµεντε εν ελ χασο δε λα ρεχι!χαχι⌠ν δε δατοσ αντε ελ Σερϖιχιο
Αδµινιστρατιϖο δε Ιδεντι!χαχι⌠ν, Μιγραχι⌠ν ψ Εξτρανϕερα (ΣΑΙΜΕ) (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
30/11/2010 ΕΞΠ. Ν° 10−0626). Χον ελλο σε ρεαχτιϖα ϕυρισπρυδενχιαλµεντε λα χαυσαλ δε
ιναδµισιβιλιδαδ, ρελατιϖα αλ αγοταµιεντο δε λα ϖα αδµινιστρατιϖα (ϖασε ταµβιν,
ν.µ. 1107). Αντε λα οµισι⌠ν δε προνυνχιαµιεντο πορ παρτε δελ οργανισµο πολιχιαλ, ελ
αφεχταδο ποδρ〈 ιντερπονερ συ αχχι⌠ν δε ηαβεασ δατα, τοδα ϖεζ θυε, νο πυεδε
εξιγρσελε αλ ϕυστιχιαβλε προβαρ λα εξιστενχια δε υνοσ δατοσ θυε λα προπια
αδµινιστραχι⌠ν λε νιεγα συ οβτενχι⌠ν, ψα θυε ελλο ιρα εν δετριµεντο δε συσ δερεχηοσ
χονστιτυχιοναλεσ, νο οβσταντε δεβερ〈 αχοµπα〉αρ α λα σολιχιτυδ δε ηαβεασ δατα αχυσε
δε ρεχιβο ο χοπια σελλαδα δε συ πετιχι⌠ν ηεχηα αλ Χυερπο δε Ινϖεστιγαχιονεσ
Χιεντ!χασ Πεναλεσ ψ Χριµιναλστιχασ, χασο εν ελ χυαλ ελ τριβυναλ δεβε σολιχιταρ λα
ινφορµαχι⌠ν α θυε ηυβιερε λυγαρ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 15/10/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 10−0559)

735

5. Απελαχιονεσ
Σεγν ελ αρτ. 25 νυµ. 7 ΛΟϑΧΑ λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα σον χοµπετεντεσ παρα χονοχερ δε λασ απελαχιονεσ δε
λασ δεχισιονεσ δε λοσ ϑυζγαδοσ δε Μυνιχιπιο δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖα.
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

Τ⊆ΤΥΛΟ Ις. ΛΟΣ ΠΡΟΧΕ∆ΙΜΙΕΝΤΟΣ ∆Ε ΛΑ ϑΥΡΙΣ∆ΙΧΧΙΝ ΧΟΝΤΕΝΧΙΟΣΟ
Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΑ
ΧΑΠ⊆ΤΥΛΟ Ι. ∆ΙΣΠΟΣΙΧΙΟΝΕΣ ΓΕΝΕΡΑΛΕΣ
ΣΕΧΧΙΝ ΠΡΙΜΕΡΑ. ΧΑΠΑΧΙ∆Α∆, ΛΕΓΙΤΙΜΑΧΙΝ Ε ΙΝΤΕΡ⊃Σ

Αρτ. 27.− Χαπαχιδαδ προχεσαλ
Αρ!χυλο 27. Ποδρ〈ν αχτυαρ αντε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα λασ περσονασ
νατυραλεσ ο ϕυρδιχασ, πβλιχασ ο πριϖαδασ, λασ ιρρεγυλαρεσ ο δε ηεχηο, λασ ασοχιαχιονεσ,
χονσορχιοσ, χοµιτσ, χονσεϕοσ χοµυναλεσ ψ λοχαλεσ, αγρυπαχιονεσ, χολεχ∀ϖοσ ψ χυαλθυιερα
οτρα εν∀δαδ.

1. Χαπαχιδαδ προχεσαλ
737

Λα νορµα χονστιτυψε υνα ρεγυλαχι⌠ν εσπεχιαλ, φρεντε α λα δισποσιχι⌠ν δελ αρτχυλο
136 δελ ΧΠΧ, σεγν ελ χυαλ, σον χαπαχεσ παρα οβραρ εν ϕυιχιο, λασ περσονασ θυε
τενγαν ελ λιβρε εϕερχιχιο δε συσ δερεχηοσ, λασ χυαλεσ πυεδεν γεστιοναρ πορ σ
µισµασ ο πορ µεδιο δε αποδεραδοσ, σαλϖο λασ λιµιταχιονεσ εσταβλεχιδασ εν λα λεψ.
Εν ελ δερεχηο χιϖιλ, λασ περσονασ θυε τιενεν ελ λιβρε εϕερχιχιο δε συσ δερεχηοσ ο
χαπαχιδαδ δε εϕερχιχιο, σον αθυελλασ θυε τιενεν λα φαχυλταδ νεγοχιαλ δε χοντραερ ψ
χρεαρ, µοδι!χαρ ο εξτινγυιρ πορ σ µισµασ ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ.397
2. Χαπαχιδαδ ψ λεγιτιµαχι⌠ν πασιϖα

738

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα σοστενιδο θυε λα λεγιτιµαχι⌠ν πασιϖα δε λοσ
⌠ργανοσ δελ Εσταδο χορρεσπονδε α λα περσονα ϕυρδιχα δε λα χυαλ φορµαν παρτε. Ηα
σε〉αλαδο αλ εφεχτο θυε, ελ ΧΟΝΓΡΕΣΟ ∆Ε ΛΑ ΡΕΠ∨ΒΛΙΧΑ ∆Ε ςΕΝΕΖΥΕΛΑ
νο δετεντα(βα) περσοναλιδαδ ϕυρδιχα προπια χοµο παρα θυε πυεδα σερ περσονα δε
δερεχηο λεγιτιµαδα παρα αχτυαρ εν ϕυιχιο. Ασ, ρεσυλτα εϖιδεντε θυε αλ νο ποσεερ
περσοναλιδαδ ϕυρδιχα προπια ψ αχτυαρ, σιεµπρε, εν νοµβρε δε λα ΡΕΠ∨ΒΛΙΧΑ ∆Ε
ςΕΝΕΖΥΕΛΑ, νο πυεδε τενρσελε χοµο λα παρτε δεµανδαδα εν νινγν προχεσο
ϕυρισδιχχιοναλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 27/07/2000 ΕΞΠ. Ν≡ 14.226).

739

Ταµβιν ηα σε〉αλαδο λα Σαλα θυε, ιγυαλ θυε λοσ οτροσ χολεγιοσ ε ινστιτυτοσ
υνιϖερσιταριοσ αδσχριτοσ αλ µενχιοναδο Μινιστεριο χονστιτυψεν υνα δεπενδενχια
οργ〈νιχα δελ µισµο, χαρεντε δε περσοναλιδαδ ϕυρδιχα προπια, τοδα ϖεζ, θυε φορµαν
παρτε δε λα εστρυχτυρα οργανιζατιϖα δε λα Ρεπβλιχα δε ςενεζυελα. (ςιδ. Σεντενχια
397 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ. π〈γ. 35
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Ν≡ 1014 δελ 31 δε ϕυλιο δε 2002, χασο Μαρτηα Ψολανδα Μονσαλϖε δε Γυτιρρεζ ϖσ.
Μινιστεριο δε Εδυχαχι⌠ν, Χυλτυρα ψ ∆επορτεσ). Πορ ταντο, αλ χαρεχερ δε
περσοναλιδαδ ϕυρδιχα, ψ δεπενδερ διρεχταµεντε δελ ηοψ Μινιστεριο δε Εδυχαχι⌠ν,
Χυλτυρα ψ ∆επορτεσ, ρεσυλτα εϖιδεντε θυε εν ελ πρεσεντε χασο, δεβι⌠ δεµανδαρσε α
λα Ρεπβλιχα εν λα περσονα δελ Προχυραδορ Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα, εφεχτυ〈νδοσε
λα χιταχι⌠ν παρα χοµπαρεχερ αλ ϕυιχιο εν στε λτιµο, πορ σερ ελ ⌠ργανο θυε τιενε
α συ χαργο λα ρεπρεσενταχι⌠ν ψ δεφενσα ϕυδιχιαλ δε λοσ ιντερεσεσ πατριµονιαλεσ δε
λα Ρεπβλιχα. (ΣΠΑ−ΤΣϑ 25/11/2003 ΕΞΠ Ν≡ 2000−0359). Ταλ χριτεριο ταµβιν εσ σοστενιδο
εν λα δοχτρινα πατρια, εν ελ σεντιδο θυε, νο εσ δεµανδαδα λα Αδµινιστραχι⌠ν
αβστραχταµεντε χονσιδεραδα, σινο υνα περσονα πβλιχα χονχρετα: ελ Εσταδο
ναχιοναλ (Ρεπβλιχα), ελ Εσταδο φεδεραλ, ελ Μυνιχιπιο ο χυαλθυιερα οτρα περσονα
πβλιχα Λοσ ⌠ργανοσ δε λα εντιδαδ, αλ χαρεχερ δε περσοναλιδαδ ϕυρδιχα νο
τιενεν χαπαχιδαδ προχεσαλ ψ, πορ ταντο, νο σον παρτε.398
Σιν εµβαργο, ταλ χριτεριο παρεχε χονφυνδιρ λοσ χονχεπτοσ δε χαπαχιδαδ προχεσαλ,
ρελατιϖα α λα περσοναλιδαδ ϕυρδιχα προπια δελ ⌠ργανο ψ συ ρεπρεσενταχι⌠ν ϕυδιχιαλ,
ατριβυιδα α λα Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα (ϖασε αλ ρεσπεχτο αρτ. 29 ν.µ.
948). Πορ λο δεµ〈σ, ταλ χριτεριο θυεδα σιν φυνδαµεντο, α παρτιρ δε λα πρεσεντε
δισποσιχι⌠ν, σεγν λα χυαλ, χυαλθυιερ εντιδαδ πυεδε τενερ χαπαχιδαδ προχεσαλ
παρα αχτυαρ αντε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα, σιν θυε σε ρεθυιερα θυε
ποσεα περσοναλιδαδ ϕυρδιχα.

398 Αραυϕο ϑυ〈ρεζ,Πρινχιπιοσ Γενεραλεσ δελ ∆ερεχηο Προχεσαλ Αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 452
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Αρτ. 28.− Ασιστενχια ψ ρεπρεσενταχι⌠ν
Αρ!χυλο 28. Λασ παρτεσ αχτυαρ〈ν εν ϕυιχιο ασισ∀δοσ ο ρεπρεσενταδοσ πορ υν αβογαδο ο
αβογαδα.
Εν λοσ χασοσ δε ρεχλαµοσ πορ λα οµισι⌠ν, δεµορα ο δε#χιεντε πρεσταχι⌠ν δε λοσ σερϖιχιοσ
πβλιχοσ, λα αχχι⌠ν ποδρ〈 ιντερπονερσε σιν λα ασιστενχια ο ρεπρεσενταχι⌠ν δε αβογαδο ο
αβογαδα, εν χυψο χασο ελ ϑυεζ δεβερ〈 προχυραρ α λα παρτε δεµανδαντε λα δεβιδα ασιστεν−
χια ο ρεπρεσενταχι⌠ν παρα λοσ αχτοσ συβσιγυιεντεσ, α τραϖσ δε λοσ ⌠ργανοσ χοµπετεντεσ.

1. Ασιστενχια δε αβογαδο
741

Λα ασιστενχια δε αβογαδο εσ υν δερεχηο ινϖιολαβλε εν τοδο εσταδο ψ γραδο δελ
προχεσο, περο σεγν εστα δισποσιχι⌠ν χονστιτυψε αδεµ〈σ υνα χονδιχι⌠ν παρα ελ
εϕερχιχιο δελ δερεχηο αλ αχχεσο α λα ϕυστιχια. Συ ϕυστι!χαχι⌠ν ρεσιδε εν ελ ιντερσ εν
θυε ελ προχεσο σεα χονδυχιδο δε φορµα ορδεναδα ψ χον χελεριδαδ, δε αχυερδο χον
λοσ παρ〈µετροσ ϕυρδιχοσ δε γραν χοµπλεϕιδαδ, θυε χαραχτεριζαν λα µατερια. ∆ε
αχυερδο χον ελ αρτχυλο 3 δε λα Λεψ δε Αβογαδοσ, παρα χοµπαρεχερ πορ οτρο εν
ϕυιχιο σε ρεθυιερε ποσεερ ελ ττυλο δε αβογαδο, σαλϖο λασ εξχεπχιονεσ χοντεµπλαδασ
εν λα Λεψ.
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Σιν εµβαργο, εσ υνα χονδιχι⌠ν θυε πυεδε λλεγαρ α ενερϖαρ ελ αχχεσο α λα ϕυστιχια δε
αµπλιοσ σεχτορεσ θυε νο δισπονεν δε µεδιοσ εχον⌠µιχοσ συ!χιεντεσ (ςασε αρτ. 2
ν.µ. 39). Πορ ελλο, εξχεπχιοναλµεντε λα ΛΟϑΧΑ αδµιτι⌠ λα ποσιβιλιδαδ δε αχτυαχι⌠ν
δε λοσ εντεσ, χονσεϕοσ χοµυναλεσ, χολεχτιϖοσ ψ οτρασ µανιφεσταχιονεσ ποπυλαρεσ δε
πλανι!χαχι⌠ν, χοντρολ, εϕεχυχι⌠ν δε πολτιχασ ψ σερϖιχιοσ πβλιχοσ, σιν ρεπρεσενταχι⌠ν
νι ασιστενχια δε αβογαδο (ϖασε αρτ. 58 ν.µ. 1306).
2. Ρεπρεσενταχι⌠ν
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Εν ϖιρτυδ δε λα ρεπρεσενταχι⌠ν, ελ ρεπρεσενταντε οβρα εν νοµβρε δε οτρο ψ λα
ϖολυνταδ προπια δελ ρεπρεσενταντε εσ τραταδα πορ λα λεψ χοµο ϖολυνταδ δελ
ρεπρεσενταδο, δε µανερα θυε λοσ εφεχτοσ δε λα δεχλαραχι⌠ν σε προδυχεν
ινµεδιαταµεντε εν χαβεζα δελ ρεπρεσενταδο.399 Ελ αρτ. 153 ΧΠΧ εσταβλεχε λα
πρεσυνχι⌠ν δε θυε ελ ποδερ εσ οτοργαδο παρα τοδασ λασ ινστανχιασ ψ ρεχυρσοσ
ορδιναριοσ ο εξτραορδιναριοσ. Πορ συ παρτε, ελ αρτ. 154 ΧΠΧ εσταβλεχε υνα ρελαχι⌠ν
δε ρεγλα−εξχεπχι⌠ν εν χυαντο αλ χοντενιδο δε λα ρεπρεσενταχι⌠ν: ελ ποδερ φαχυλτα
αλ αποδεραδο παρα χυµπλιρ τοδοσ λοσ αχτοσ δελ προχεσο θυε νο εστν ρεσερϖαδοσ
εξπρεσαµεντε πορ λα λεψ α λα παρτε µισµα; περο παρα χονϖενιρ εν λα δεµανδα,
δεσιστιρ, τρανσιγιρ, χοµπροµετερ εν 〈ρβιτροσ, σολιχιταρ λα δεχισι⌠ν σεγν λα εθυιδαδ,
399 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ. π〈γ. 51
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[Αρτχυλο 28. Ασιστενχια ψ ρεπρεσενταχι⌠ν]

ηαχερ ποστυρασ εν ρεµατεσ, ρεχιβιρ χαντιδαδεσ δε δινερο ψ δισπονερ δελ δερεχηο εν
λιτιγιο, σε ρεθυιερε φαχυλταδ εξπρεσα. ∆ε αλλ θυε, σ⌠λο εν λοσ χασοσ εσταβλεχιδοσ
εξπρεσαµεντε εν λα λεψ, σερα ινσυ!χιεντε ελ ποδερ γενεραλ, σινο θυε σε ρεθυιερε υν
ποδερ εσπεχιαλ.
Σεγν λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ελ δερεχηο α λα δεφενσα ηα δεβε σερ ιντερπρεταδο εν
σεντιδο αµπλιο ψ σιν θυε σε σαχρι!θυε λα ϕυστιχια πορ φορµαλισµοσ ιντιλεσ (ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 03/06/2006 ΕΞΠ. 06−0591). Παρα εσταβλεχερ σι δετερµιναδα φορµα προχεσαλ χονστιτυψε
υν φορµαλισµο προσχριτο πορ ελ αρτχυλο 257 χονστιτυχιοναλ, δεβε δετερµιναρσε σι
ελ µισµο ρεσυλτα ιµπρεσχινδιβλε ε ινηερεντε α συ νατυραλεζα προχεσαλ, ψ σιν χυψα
πρεσενχια, περδερα ελ προχεσο συ !ναλιδαδ χοµο ινστρυµεντο διριµεντε δε λοσ
προβλεµασ ϕυδιχιαλεσ εντρε λασ παρτεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 03/06/2006 ΕΞΠ. 06−0591).
Σιν εµβαργο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα δεσχονοχιδο ρειτεραδαµεντε ελ αντεριορ
πρινχιπιο. Εν µατερια δε αµπαρο χοντρα σεντενχιασ, ηα σοστενιδο λα Σαλα θυε ελ
ινστρυµεντο θυε σε οτοργα παρα αχτυαρ εν ελ ϕυιχιο, σ⌠λο φαχυλτα α εστοσ παρα εϕερχερ
διχηα ρεπρεσενταχι⌠ν εν εσε προχεσο ψ νο εν υν εϖεντυαλ προχεδιµιεντο δε αµπαρο,
πορ τραταρσε ελ αµπαρο δε υν νυεϖο ϕυιχιο θυε σε δεσαρρολλα εν σεδε χονστιτυχιοναλ
ψ θυε νο χονστιτυψε υνα ινστανχια δελ ϕυιχιο πριµιγενιο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 02/02/2006 ΕΞΠ.
05−2333). Ταµβιν ηα σοστενιδο λα Σαλα θυε ελ ποδερ απυδ αχτα αχρεδιτα αλ αβογαδο
παρα αχτυαρ χοµο ρεπρεσενταντε δε θυιεν λο οτοργα νιχαµεντε εν ελ ϕυιχιο εν ελ
χυαλ στε λε φυε χονφεριδο, πορ λο θυε σερα ινσυ!χιεντε ελ ποδερ απυδ αχτα, οτοργαδο
εν ελ ϕυιχιο θυε διο λυγαρ α λα σεντενχια οβϕετο δελ αµπαρο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 18/12/2001 ΕΞΠ.
ΝΟ 01−1660; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 06/06/2002 ΕΞΠ. 00−2619). Λα Σαλα νο αδµιτε συβσαναρ ελ δεφεχτο
α τραϖσ δε υν ποδερ οτοργαδο ποστεριορµεντε (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/07/2002 ΕΞΠ. Ν≡ 01−1013).
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Λα ιναδµισιβιλιδαδ δε λα πρετενσι⌠ν ηα σιδο δεχλαραδα εν ταλεσ χασοσ, σιν οφρεχερ α
λα παρτε λα οπορτυνιδαδ δε συβσαναρ ελ δεφεχτο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 23/09/2010 ΕΞΠ. Ν° 10−0612,
χον ϖοτο σαλϖαδο δελ Μαγιστραδο Πεδρο Ραφαελ Ρονδ⌠ν Ηααζ), περο ρεχιεντεµεντερ
ηα ρεχονοχιδο ποδερεσ γενριχοσ, αυν χυανδο νο χονστε εν ελλοσ φαχυλταδ εξπρεσα
παρα σολιχιταρ ρεϖισιονεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 05/08/2011 Εξπ. Ν° 11−0014)
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3. ∆εφενσα πβλιχα
∆ε αχυερδο χον λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 85, Ι δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ∆εφενσα
Πβλιχα σον ατριβυχιονεσ δε λοσ ∆εφενσορεσ Πβλιχοσ ο ∆εφενσορασ Πβλιχασ χον
χοµπετενχια εν µατερια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, εϕερχερ λα δεφενσα δε λοσ
παρτιχυλαρεσ εν λοσ ρεχυρσοσ ιντερπυεστοσ χοντρα λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ δε εφεχτοσ
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

παρτιχυλαρεσ υ οµισιονεσ, εµαναδοσ δε λα Ρεπβλιχα, εσταδοσ, µυνιχιπιοσ, ινστιτυτοσ
αυτ⌠νοµοσ, εντεσ πβλιχοσ ο εµπρεσασ, εν λασ χυαλεσ ελ Εσταδο εϕερζα χοντρολ
δεχισιϖο ψ περµανεντε εν χυαντο α συ διρεχχι⌠ν ψ αδµινιστραχι⌠ν, σιεµπρε θυε
εστοσ αχτοσ υ οµισιονεσ αµεναχεν ο ϖιολεν δερεχηοσ ο γαραντασ δε λοσ χιυδαδανοσ.
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[Αρτχυλο 29. Λεγιτιµαχι⌠ν ε ιντερσ]

Αρτ. 29.− Λεγι!µαχι⌠ν ε ιντερσ
Αρ!χυλο 29. Εστ〈ν λεγι∀µαδασ παρα αχτυαρ εν λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα
τοδασ λασ περσονασ θυε τενγαν υν ιντερσ ϕυρδιχο αχτυαλ.
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Ρεπρεσενταχι⌠ν δε ιντερεσεσ διφυσοσ ....... 312
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Αχτοσ δερογαδοσ ο δεχαιµιεντο .............. 316
Εντεσ πβλιχοσ ......................................... 319
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Ιντερϖενχι⌠ν ϖολυνταρια ........................... 326
Ιντερϖενχι⌠ν φορζαδα ............................... 328

1. Ιντερσ ϕυρδιχο αχτυαλ
Εν συ σεντενχια ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 23/04/2010 ΕΞΠ. Ν° 10−0008 λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ α!ρµ⌠
θυε ελ αρτχυλο 259 δε λα Χονστιτυχι⌠ν τερµιν⌠ δε δεσµονταρ λα χονχεπχι⌠ν
πυραµεντε οβϕετιϖα ο ρεϖισορα δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα, παρα
αχογερ υνα ϖισι⌠ν δε χορτε υτιλιταριστα ψ συβϕετιϖα, θυε νο σε λιµιτα α λα !σχαλιζαχι⌠ν
αβστραχτα ψ οβϕετιϖα δε λα λεγαλιδαδ δε λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ φορµαλεσ, σινο θυε
σε εξτιενδε α τοδοσ λοσ ασπεχτοσ δε λα αχτυαχι⌠ν αδµινιστρατιϖα, χοµο υνα
µανιφεσταχι⌠ν δελ σοµετιµιεντο α λα ϕυριδιχιδαδ δε λα αχτυαχι⌠ν δελ Εσταδο ψ δε λα
σαλϖαγυαρδα δε λασ σιτυαχιονεσ ϕυρδιχασ δε λοσ παρτιχυλαρεσ φρεντε α διχηα αχτυαχι⌠ν.
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Ελ χονχεπτο δε ιντερσ ϕυρδιχο αχτυαλ εσ εθυιϖαλεντε αλ εσταβλεχιδο εν ελ αρτχυλο
16 ΧΠΧ, σεγν ελ χυαλ, παρα προπονερ λα δεµανδα ελ αχτορ δεβε τενερ ιντερσ
ϕυρδιχο αχτυαλ. Ιντερσ ϕυρδιχο νο εσ οτρα χοσα θυε υν δερεχηο συβϕετιϖο ψ, εν ελ
χασο δελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, υν δερεχηο συβϕετιϖο πβλιχο.400
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Ελ ιντερσ αχτυαλ εστ〈 ρεφεριδο α λα νεχεσιδαδ δε προτεχχι⌠ν ϕυρδιχα. Ταλ εσ ελ χασο
δε υνα πρετενσι⌠ν θυε πυεδε σερ σατισφεχηα µεϕορ α τραϖσ δε υνα ϖα διφερεντε.
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400 Εστα χαραχτερστιχα εσενχιαλ δε λα νυεϖα ΛΟϑΧΑ αν νο ηα σιδο αδϖερτιδα πορ λα δοχτρινα. Βρεωερ−Χαρασ,
Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 83, σ⌠λο αλυδε αλ
χαρ〈χτερ αχτυαλ, εν ελ σεντιδο θυε ελ ιντερσ δεβε εξιστιρ αλ µοµεντο δε λα δεµανδα;
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Εϕεµπλο δε ελλο λο οφρεχε ελ χιταδο αρτχυλο 16 ΧΠΧ, εν ελ σεντιδο θυε νο εσ
αδµισιβλε λα δεµανδα δε µερα δεχλαραχι⌠ν χυανδο ελ δεµανδαντε πυεδε οβτενερ
λα σατισφαχχι⌠ν χοµπλετα δε συ ιντερσ µεδιαντε υνα αχχι⌠ν διφερεντε. Σι ελ
δεµανδαντε πρετενδε οβτενερ υνα ινδεµνιζαχι⌠ν δε δα〉οσ ψ περϕυιχιοσ δεβε
εϕερχερ διρεχταµεντε ταλ αχχι⌠ν ψ νο δεµανδαρ αισλαδαµεντε λα δεχλαραχι⌠ν δε θυε
λα χονδυχτα φυε χοντραρια α δερεχηο παρα λυεγο πεδιρ λα χονδενα δε λοσ δα〉οσ. Οτρο
εϕεµπλο δε φαλτα δε αχτυαλιδαδ δελ ιντερσ ϕυρδιχο σερα ελ χασο δελ δεχαιµιεντο δε
λα ϖιγενχια δελ αχτο αδµινιστρατιϖο (ϖασε ταµβιν, αρτ. 9 νυµ. 11 ν.µ. 536)
750

Σιν εµβαργο, παρα λα φεχηα δε εστα εδιχι⌠ν, α χασι υν α〉ο δε ϖιγενχια δε λα ΛΟϑΧΑ,
νι λα δοχτρινα, νι λα ϕυρισπρυδενχια ηαν δαδο χυεντα δε αλγν χαµβιο εν λα
λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ϖενεζολανο. Πορ ελ χοντραριο,
παρα λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, ελ αρτ. 29 εσ εξπρεσι⌠ν δε συ δοχτρινα, σεγν
λα χυαλ, χυανδο σε τρατα δε λα ιµπυγναχι⌠ν δε αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ δε εφεχτοσ
παρτιχυλαρεσ, ελ ιντερσ δεβε σερ λεγτιµο, περσοναλ ψ διρεχτο, εσ δεχιρ, υν ιντερσ
αχτυαλ, χονχρετο, θυε αφεχτε διρεχταµεντε α συσ δεστιναταριοσ, α αθυελλοσ θυε ηαν
εσταβλεχιδο υνα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα χον λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα ο α τοδο αθυελ α
θυιεν λα προϖιδενχια αδµινιστρατιϖα αφεχτα εν συ δερεχηο ο ιντερσ λεγτιµο (ΣΠΑ−
ΤΣϑ 08/12/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2005−5612 / 2007−0689).
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Εν λα δοχτρινα σε α!ρµα θυε λα εξιγενχια χοµο λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα, δε υν ιντερσ
περσοναλ, λεγτιµο ψ διρεχτο εν λα ιµπυγναχι⌠ν δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο ηα σιδο
φορµαλµεντε ελιµιναδα εν 2010.401 Παρα Βρεωερ−Χαρασ, θυιεν α!ρµα θυε λα
ΛΟΧΑ νο πρεχισ⌠ ελ τεµα δε λα λεγιτιµαχι⌠ν εν λοσ ϕυιχιοσ δε νυλιδαδ δε λοσ
αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ,402 ελ αβανδονο δε ταλ εξιγενχια σε προδυχε α παρτιρ δε λα
σεντενχια δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εν ελ χασο δελ Βανχο ΦΙςΕΝΕΖ403
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 842). Ινχλυσο σε ηα ηεχηο ρεφερενχια α υν ιντερσ φ〈χτιχο,
εν ελ σεντιδο δε υν βενε!χιο, υτιλιδαδ, γανανχια, προϖεχηο, χοµοδιδαδ.404
401 Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 125;
Βρεωερ−Χαρασ, Απροξιµαχι⌠ν Γενεραλ, π〈γ. 78. Παρα Κιριακιδισ, Νοτασ εν Τορνο αλ Προχεδιµιεντο Βρεϖε
δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυριδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 175, λα λεγιτιµαχι⌠ν πυεδε ο ο εσταρ
φυνδαδα εν λα τιτυλαριδαδ δε υν δερεχηο
402 Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 122;
Βρεωερ−Χαρασ, Απροξιµαχι⌠ν Γενεραλ, π〈γ. 76
403 Εν χριτεριο δε Χολινα, Ασπεχτοσ Εσενχιαλεσ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα−
τιϖα, π〈γ. 33, εστε φαλλο εσ υνα σεντενχια εξχελεντε εν συ ραζοναµιεντο, απεγαδα α λα Χονστιτυχι⌠ν ψ δε τοταλ
ϖανγυαρδια; Εν χριτεριο δε ∆υθυε Χορρεδορ, Λοσ Συϕετοσ Προχεσαλεσ δελ Χοντενχιοσ Αδµινιστρατιϖο, π〈γ.
161, εστα σεντενχια εσ χονφορµε χον ελ δερεχηο δε αχχεσο α λα ϕυστιχια
404 Χολινα, Ασπεχτοσ Εσενχιαλεσ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 30;
Φιγυειρασ, Λασ Παρτεσ εν ελ Προχεσο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 66
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Σιν εµβαργο, ταµβιν ηα σιδο σοστενιδο θυε λο δετερµιναντε εσ θυε θυιεν δεµανδε
τενγα λα χονδιχι⌠ν δε τιτυλαρ δε υν δερεχηο,405 χριτεριο θυε εσ χοινχιδεντε χον ελ
θυε εξπονεµοσ µ〈σ αδελαντε.
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2. Λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα
Λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα ηα σιδο δε!νιδα πορ λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, χοµο
υνα χονδιχι⌠ν θυε εξιγε λα λεψ παρα σερ παρτε εν υν δετερµιναδο προχεσο (ΣΠΑ−ΤΣϑ
13/04/2000 ΕΞΠ. Ν° 16.438). Εν εφεχτο, λα λεγιτιµαχι⌠ν εσ λα χυαλιδαδ νεχεσαρια δε λασ
παρτεσ. Λα µισµα εσ ρεθυεριδα παρα χονστιτυιρ αδεχυαδαµεντε ελ χοντραδιχτοριο,
πορθυε στε νο δεβε ινσταυραρσε ινδιφερεντεµεντε εντρε χυαλεσθυιερα συϕετοσ, σινο
πρεχισαµεντε εντρε αθυελλοσ θυε σε α!ρµαν τιτυλαρεσ αχτιϖοσ ο πασιϖοσ δε λα ρελαχι⌠ν
µατεριαλ χοντροϖερτιδα.406 Πορ ρεγλα γενεραλ, θυιεν σε α!ρµα τιτυλαρ δε υν ιντερσ
ϕυρδιχο προπιο τιενε λεγιτιµαχι⌠ν παρα ηαχερλο ϖαλερ εν ϕυιχιο (λεγιτιµαχι⌠ν
αχτιϖα).407 Σι λασ παρτεσ σον ρεαλµεντε τιτυλαρεσ δε λα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχο−µατεριαλ, σ⌠λο
πυεδε σαβερσε εν λα σεντενχια δε µριτο, χυανδο σε δεχλαρε φυνδαδα λα πρετενσι⌠ν
θυε σε ηαχε ϖαλερ εν λα δεµανδα.408
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Σεγν ηα σε〉αλαδο λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, λο χονχερνιεντε α λα λεγιτιµαχι⌠ν
αχτιϖα σε χονσιδερα υν τεµα δε φονδο ψ νο υν ασπεχτο µεραµεντε προχεσαλ, θυε δεβε
ρεσολϖερσε εν λα σεντενχια δε!νιτιϖα ψ νο χον αντεριοριδαδ α λα µισµα (ΣΠΑ−ΤΣϑ
13/04/2000 ΕΞΠ. Ν° 16.438). Εν χιερτα µεδιδα, εστε χριεριο εσ χοινχιδεντε χον λα ποσιχι⌠ν
δε λα δοχτρινα, εν ελ σεντιδο θυε λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα νο χονστιτυψε υνα χονδιχι⌠ν
παρα λα αχχι⌠ν, σινο υνα χονδιχι⌠ν δε λα πρετενσι⌠ν φυνδαδα,409 χριτεριο θυε ταµβιν
ηα σοστενιδο λα ϕυρισπρυδενχια χιϖιλιστα (ΣΧΧ−ΤΣϑ 07/11/2003 ΕΞΠ. Ν° 01−289).
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Σιν εµβαργο, ελλο νο αχαρρεα νεχεσαριαµεντε θυε λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα δεβε
ρεσολϖερσε εν λα σεντενχια δε!νιτιϖα ψ νο χον αντεριοριδαδ α λα µισµα, χοµο λο
α!ρµα λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/04/2000 ΕΞΠ. Ν° 16.438). Χιερταµεντε
λα χυεστι⌠ν δε σι ελ δεµανδαντε εσ ρεαλµεντε ελ τιτυλαρ δελ δερεχηο, εσ υνα χυεστι⌠ν
δε φονδο, περο αλ ινιχιο δελ ϕυιχιο, πορ λο µενοσ δεβε εξιστιρ υνα ποσιβιλιδαδ
ραζοναβλε δε θυε ελ δεµανδαντε τενγα ελ δερεχηο θυε ρεχλαµα. Εν λα µεδιδα
χαυτελαρ, µ〈σ θυε εσα ραζοναβλε ποσιβιλιδαδ σε ρεθυιερε αδεµ〈σ υνα πρεσυνχι⌠ν
γραϖε δε εσε δερεχηο.
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405 ∆υθυε Χορρεδορ, Λοσ Συϕετοσ Προχεσαλεσ δελ Χοντενχιοσ Αδµινιστρατιϖο, π〈γ 158
406 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο Ι. π〈γ. 167
407 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ. π〈γ. 27
408 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ. π〈γ. 28
409 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο Ι. π〈γ. 166
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Περο εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, α διφερενχια δελ ϕυιχιο χιϖιλ νο ηαψ λυγαρ
παρα λα φασε χοντροϖερτιδα δε λασ χυεστιονεσ πρεϖιασ, σινο θυε γενεραλµεντε σε
ρεσυελϖε εν ελ φαλλο δε!νιτιϖο, αλ !ναλ δελ ϕυιχιο. Εν εσε µοµεντο, νο τιενε
δεµασιαδο σεντιδο διστινγυιρ εντρε αδµισιβιλιδαδ ψ χυεστι⌠ν δε φονδο. Εστα
σιτυαχι⌠ν ποδρα ηαβερ χαµβιαδο χον ελ προχεδιµιεντο εσταβλεχιδο εν ελ φαλλο
ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/08/2004 ΕΞΠ.:04−0824 (Χονστιτυχιον Φεδεραλ δελ Εσταδο Φαλχ⌠ν),410
απλιχαβλε α λασ δεµανδασ δε ανυλαχι⌠ν ταντο δε νορµασ χοµο δε αχτοσ
αδµινιστρατιϖοσ, ασ χοµο ελ φαλλο ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/11/2009 ΕΞΠ.− 09−0369 (ΜΕΡΧΕ∆ΕΣ
ϑΟΣΕΦΙΝΑ ΡΑΜ⊆ΡΕΖ),411 απλιχαβλε α λα αχχι⌠ν δε ηαβεασ δατα.
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Ελ αρτχυλο 19, ςΙ δε λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004 ατριβυψ⌠ αλ ϑυζγαδο δε
Συστανχιαχι⌠ν λα φαχυλταδ δε ρεσολϖερ αχερχα δε λα αδµισι⌠ν ο ιναδµισιβιλιδαδ δε λα
δεµανδα ο ρεχυρσο, µεδιαντε αυτο µοτιϖαδο, δεντρο δε λοσ τρεσ (3) δασ η〈βιλεσ
σιγυιεντεσ αλ ρεχιβο δελ εξπεδιεντε, εντρε οτροσ µοτιϖοσ, χυανδο σεα µανι!εστα λα
φαλτα λεγιτιµιδαδ θυε σε ατριβυψα αλ δεµανδαντε, ρεχυρρεντε ο αχχιοναντε.
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Ταλ προχεδιµιεντο συµαριο ηα σιδο οβϕετο δε φυερτεσ χρτιχασ. Σε σε〉αλα αλ εφεχτο
θυε λα εξιστενχια δελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν εσ χοντραρια αλ πρινχιπιο δε
ινµεδιαχι⌠ν, εν ραζ⌠ν δε θυε ιµπιδε θυε ελ ϕυεζ σε ενχυεντρε πρεσεντε εν τοδασ λασ
εταπασ δελ προχεσο.412 Συπονε αδεµ〈σ θυε ελ λεγισλαδορ χοντινυ⌠ χον ελ µοδελο
χερραδο δελ σιστεµα φρανχσ, εν ελ χυαλ σε εστ〈 αντε υν ϕυιχιο οβϕετιϖο, εν ελ χυαλ ελ
ϕυεζ ασυµε πορ σ µισµο ελ χοντρολ δε λοσ ρεθυισιτοσ δε αδµισιβιλιδαδ, εν λυγαρ δε
περµιτιρ λα χονφρονταχι⌠ν δε λασ παρτεσ ψ λα ποσιβιλιδαδ δε συβσαναρ λοσ δεφεχτοσ δε
λα δεµανδα, χοµο οχυρριρα εν ελ χασο δε λα ρεµισι⌠ν θυε εσταβλεχα λα Λεψ
Οργ〈νιχα δε λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια α λα απλιχαχι⌠ν δελ προχεδιµιεντο
χοντραδιχτοριο δε λασ χυεστιονεσ πρεϖιασ εν ελ Χ⌠διγο δε Προχεδιµιεντο Χιϖιλ.413
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Εστε προχεδιµιεντο συµαριο παρεχα ηαχερ σιδο µοδι!χαδο παρχιαλµεντε εν λα
σεντενχια δε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ θυε εσταβλεχα ελ προχεδιµιεντο α σεγυιρ παρα
ελ χασο δε δεµανδασ δε ανυλαχι⌠ν ταντο δε νορµασ χοµο δε αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/08/2004 ΕΞΠ.:04−0824 Χονστιτυχιον Φεδεραλ δελ Εσταδο Φαλχ⌠ν). Αν
χυανδο σε µαντιενα λα αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα πορ ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν,
σιν εµβαργο, σε χρεαβα υν αχτο οραλ ψ πβλιχο, εν ελ θυε σε εξπονδρ〈ν λοσ
αργυµεντοσ δελ δεµανδαντε ψ σε πρεχισαρ〈 λα χοντροϖερσια. Σε ινδιχαβα εν ταλ
410 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/172.ητµ
411 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/284.ητµ
412 Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Αν〈λισισ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 258
413 Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Αν〈λισισ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 260
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ρεγυλαχι⌠ν ϕυρισπρυδενχιαλ θυε, δε εξιστιρ δεφενσασ θυε δεβαν σερ ρεσυελτασ δε
µανερα ινµεδιατα, πορ ρεφεριρσε α λα χοµπετενχια δελ τριβυναλ ο λα αδµισιβιλιδαδ
δελ ρεχυρσο, λοσ Μαγιστραδοσ σε ρετιραρ〈ν α δελιβεραρ αλ ρεσπεχτο.
Πορ συ παρτε, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα αδµιτιδο θυε, εν λα οπορτυνιδαδ δε
ρεσολϖερ υνα σολιχιτυδ δε µεδιδα χαυτελαρ δεβε ελ ϕυεζ ινδαγαρ, αυνθυε εν φορµα
συµαρια, σοβρε ελ ρεθυισιτο δε λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα. Α λοσ εφεχτοσ δε ρεπυταρ θυε
ελ αχτορ οστεντα υν δερεχηο ο ιντερσ λεγτιµο συ!χιεντε, βαστα χον θυε λα δεχλαραχι⌠ν
ϕυρδιχα πρετενδιδα λο χολοθυε εν σιτυαχι⌠ν φ〈χτιχα ο ϕυρδιχα δε χονσεγυιρ υν
δετερµιναδο βενε!χιο, σιν θυε ελλο ιµπλιθυε θυε νεχεσαριαµεντε ηαψα δε οβτενερλο
αλ !ναλ δελ προχεσο. Ελ χριτεριο χον ελ χυαλ ελ ϕυεζ δεβε αναλιζαρ ελ ιντερσ δελ
ρεχυρρεντε δεβε σερ αµπλιο, φαϖοραβλε αλ δερεχηο χονστιτυχιοναλ αλ αχχεσο α λα
ϕυστιχια, α λοσ !νεσ δε εϖιταρ θυε εν σιτυαχιονεσ δυδοσασ σε χιερρε ελ αχχεσο αλ
παρτιχυλαρ α λα ρεϖισι⌠ν ϕυρισδιχχιοναλ δελ αχτο χυεστιοναδο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/04/2000 ΕΞΠ.
Ν° 16.438).
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Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σοστενιδο θυε, εν ελ προχεδιµιεντο ορδιναριο χιϖιλ ελ
εξαµεν πρεϖιο σοβρε λα φαλτα δε λεγιτιµαχι⌠ν νο πυεδε ρεσολϖερσε ιν λιµινε, πορθυε
νο ατα〉ε α λα ϖαλιδεζ δε λα αχχι⌠ν, νι σιθυιερα α λα δελ προχεσο; σ⌠λο πυεδε ρεαλιζαρλο
ελ ϕυεζ αλ µοµεντο δε εντραρ ελ ϕυιχιο εν ελ χονοχιµιεντο δελ φονδο, πορ σερ ελ
εξαµεν δε λοσ πρεσυπυεστοσ δε λα πρετενσι⌠ν. Σιν εµβαργο, εστιµα λα Σαλα, εν
χυαντο αλ ϕυιχιο δε αµπαρο, θυε λα φαλτα δε λεγιτιµαχι⌠ν δεβε σερ χονσιδεραδα χοµο
υνα χαυσαλ δε ιναδµισιβιλιδαδ θυε αφεχτα ελ εϕερχιχιο δε λα αχχι⌠ν, πυδιενδο σερ
δεχλαραδα δε ο!χιο ιν λιµινε λιτισ πορ ελ σεντενχιαδορ, χον λα !ναλιδαδ δε εϖιταρ ελ
δισπενδιο δε αχτιϖιδαδ ϕυρισδιχχιοναλ, λο χυαλ σε ενχυεντρα εν χονσονανχια χον ελ
!ν λτιµο δε λα ινστιτυχι⌠ν δελ αµπαρο χονστιτυχιοναλ ψ χον λοσ πρεχεπτοσ γενεραλεσ
θυε οριενταν συ χονχεπχι⌠ν, χοµο σον λα χελεριδαδ, λα εχονοµα προχεσαλ ψ λα
υργενχια, α !ν δε εϖιταρ διλαχιονεσ ιντιλεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 06/02/2001 ΕΞΠ. Ν° 00−0096
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ΧΑΣΟ: ΟΦΙΧΙΝΑ ΓΟΝΖΑΛΕΖ ΛΑΨΑ, Χ.Α.).414

3. ∆ερεχηο συβϕετιϖο εν ςενεζυελα
Σεγν λα δοχτρινα ϖενεζολανα, ελ ιντερσ λεγτιµο, περσοναλ ψ διρεχτο σε διφερενχια
δε λα νοχι⌠ν δε δερεχηο συβϕετιϖο. ⊃στε λτιµο εσ δε!νιδο χοµο υνα χαπαχιδαδ
προχεσαλ θυε δεριϖα δε ϖνχυλοσ εσταβλεχιδοσ πρεϖια ψ εσπεχιαλµεντε πορ λα
Αδµινιστραχι⌠ν χον ελ παρτιχυλαρ (χοντρατο, χονχεσι⌠ν, περµισο), λοσ χυαλεσ σον
414 Εν χριτεριο δε Χηαϖερο Γαζδικ, Ελ Νυεϖο Ργιµεν δελ Αµπαρο. 2002, π〈γ. 47, σε τρατα δε υνα ποσιχι⌠ν
βασταντε λ⌠γιχα
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δεσχονοχιδοσ πορ λα ιντερρυπχι⌠ν δε διχηο ϖνχυλο

(ΧΣϑ−ΣΠΑ 03/10/1985 ΧΑΣΟ ΙςℑΝ

ΠΥΛΙ∆Ο ΜΟΡΑ; ΧΣϑ−ΣΠΑ 26/09/1991 ΧΑΣΟ ΡΜΥΛΟ ςΙΛΛΑςΙΧΕΝΧΙΟ).

Εστα νοχι⌠ν δελ
δερεχηο συβϕετιϖο, σ⌠λο ρεδυχιδα α υν δερεχηο ρεχονοχιδο πορ λα Αδµινιστραχι⌠ν
εν υν αχτο εξπρεσο εσ ταµβιν λα υτιλιζαδα πορ λα δοχτρινα πατρια µαψοριταρια.415
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∆εβε δεσταχαρσε λα χρτιχα δε υν σεχτορ δε λα δοχτρινα, θυε οβσερϖα θυε ελ δερεχηο
πβλιχο συβϕετιϖο πυεδε τενερ υν οριγεν διστιντο αλ δε υνα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα πρεϖια.
Σε α!ρµα εν ταλ σεντιδο, θυε ελ δερεχηο ναχε δε λα λεψ ψ νο ρεθυιερε δε αχτο
αδµινιστρατιϖο νι ρελαχι⌠ν φορµαλ πρεϖια χον λα Αδµινιστραχι⌠ν.416 Ταλ ποσιχι⌠ν
χοινχιδε χον ελ χριτεριο σοστενιδο εν ελ πρεσεντε τραβαϕο, σεγν ελ χυαλ ελ δερεχηο
συβϕετιϖο δεριϖα δε λα εξιστενχια δε υνα νορµα θυε σε ενχυεντρε δεστιναδα α βρινδαρ
προτεχχι⌠ν α λοσ ιντερεσεσ δελ ινδιϖιδυο.
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Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο θυε, λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ ηαν σιδο δε!νιδοσ
χοµο υν ιντερσ ρεχονοχιδο πορ ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο χοµο εξχλυσιϖαµεντε
προπιο δε συ τιτυλαρ ψ, εν χονσεχυενχια, πορ λ προτεγιδο δε µοδο διρεχτο ε
ινµεδιατο. Εσ δεχιρ, υν ποδερ χονχεδιδο εν ελ ορδεναµιεντο α υν δετερµιναδο
συϕετο, τυτελαδο, ινχλυσο, ϕυδιχιαλµεντε, θυε πυεδε ηαχερ εφεχτιϖο φρεντε α λοσ
τερχεροσ ο ελ Εσταδο. Χοµπρενδεν υνα χατεγορα διϖερσα δεντρο δε λα θυε σε
ενχυεντραν, πορ εϕεµπλο, δερεχηοσ δε νατυραλεζα πατριµονιαλ; δερεχηοσ χρεαδοσ,
δεχλαραδοσ ο ρεχονοχιδοσ πορ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ παρτιχυλαρεσ; δερεχηοσ δε
αχχεσο α ρεγιστροσ ψ αρχηιϖοσ; α οβτενερ ινφορµαχι⌠ν ψ οριενταχι⌠ν αχερχα δε λοσ
ρεθυισιτοσ ϕυρδιχοσ ο τχνιχοσ; α χονοχερ ελ εσταδο εν θυε σε ενχυεντραν λοσ
προχεδιµιεντοσ αδµινιστρατιϖοσ, εν λοσ θυε σε τενγα ιντερσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 27/07/2000
ΕΞΠ. Ν≡: 00−0889 ΧΑΣΟ: ΣΕΓΥΧΟΡΠ, χριτεριο ρειτεραδο εν ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 06/04/2001 ΕΞΠ.00−
1124; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 04/07/2002 ΕΞΠ. 01−2603; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/09/2002 ΕΞΠ. Ν° 01−2728)

4. Οριγεν δελ δερεχηο συβϕετιϖο
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Λα συβϕετιϖιζαχι⌠ν δελ δερεχηο εσ ελ ρεσυλταδο δε λα εϖολυχι⌠ν δε λα ποσιχι⌠ν
µατεριαλ δελ ινδιϖιδυο θυε τυϖο συ πυντο δε παρτιδα πορ λο µενοσ α παρτιρ δελ σιγλο
16; θυε οβτυϖο υν ιµπυλσο δεχισιϖο α τραϖσ δε λα τεσισ δε Σαϖιγνψ σοβρε λα ποσιχι⌠ν
ϕυρδιχα ινδιϖιδυαλ εν λα δοχτρινα λιβεραλ δελ ιδεαλισµο; λα σεπαραχι⌠ν δε Ωινσχηειδ
εντρε ελ δερεχηο προχεσαλ ψ λα πρετενσι⌠ν µατεριαλ ψ εν λα δετερµιναχι⌠ν φυνχιοναλ
δε λα εστρυχτυρα δελ δερεχηο, δε ϖ. ϑηερινγ. Εν τορνο α εσε προχεσο σε ινιχι⌠ εν ελ
σιγλο ΞΙΞ, εν ελ µαρχο δε λα διφερενχιαχι⌠ν εντρε ελ δερεχηο πβλιχο ψ πριϖαδο, λα
415 Βρεωερ Χαρασ, Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 190
416 Λεαλ Ωιληελµ, Τεορα δελ Προχεδιµιεντο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο π〈γ. 121
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δισχυσι⌠ν σοβρε λα ποσιχι⌠ν γενεραλ δελ ινδιϖιδυο φρεντε αλ Εσταδο, λα χυαλ σε
ενχοντραβα χαραχτεριζαδα πορ λα χοντροϖερσια εντρε λα συβορδιναχι⌠ν δελ χιυδαδανο
ψ λα συϕεχι⌠ν δελ Εσταδο αλ δερεχηο.417
Ελ χονχεπτο δελ δερεχηο συβϕετιϖο, εν υν σεντιδο σιµιλαρ αλ αχτυαλ, ερα δεσχονοχιδο
παρα ελ δερεχηο ροµανο.418 Σον λοσ γλοσαδορεσ θυιενεσ πλαντεαν λα χυεστι⌠ν δελ
οριγεν δε λα αχχι⌠ν.419 Αλλ σε ινιχια λα διφερενχιαχι⌠ν εντρε λα αχτιο, πορ υνα παρτε,
χοµο αχχι⌠ν προχεσαλ ψ ελ ιυσ, πορ οτρα παρτε, χοµο ελ δερεχηο µατεριαλ. Λα Γλοσα
ασυµα, θυε σιεµπρε θυε σε ενχυεντρα δαδα υνα αχτιο, δεβε σερϖιρλε δε φυνδαµεντο
ελ χορρεσπονδιεντε ιυσ.420
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Λα δοχτρινα δε Σαϖιγνψ421 εσταβλεχι⌠ ελ δερεχηο συβϕετιϖο δεσδε ελ πυντο δε ϖιστα δε
λα λιβερταδ ινδιϖιδυαλ. Συ οριενταχι⌠ν ηαχια ελ ποδερ ϕυρδιχο ινδιϖιδυαλ
χονστιτυψε ελ πυντο δε εϖολυχι⌠ν µ〈σ ρελεϖαντε δε λα λλαµαδα τεορα δε λα ϖολυνταδ.
Πορ λο δεµ〈σ περµανεχι⌠ Σαϖιγνψ !ελ α λα χονχεπχι⌠ν χλ〈σιχα δε ιυσ ψ αχτιο. Λα
αχτιο, ελ δερεχηο α λα αχχι⌠ν, εσ σ⌠λο ελ δερεχηο µατεριαλ εν υνα χον!γυραχι⌠ν
διστιντα, εν συ νυεϖα χον!γυραχι⌠ν, εν εσταδο δε δεφενσα.422
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Εστα εταπα εϖολυτιϖα σε χιερρα ψ αλχανζα εν ελ δερεχηο χιϖιλ αλεµ〈ν συ νιϖελ µ〈σ
ελεϖαδο εν λα δοχτρινα δε Ωινσχηειτ, σοβρε λα πρετενσι⌠ν, εν 1856. Προδυχτο δε ταλ
δοχτρινα φυε λα σεπαραχι⌠ν δε!νιτιϖα εντρε ελ προχεσο χιϖιλ ψ ελ δερεχηο µατεριαλ
χιϖιλ, ψ χον ελλο, λα σεπαραχι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ ψ λα αχχι⌠ν προχεσαλ. Ταλ
εσ λα αχτυαλ χονχεπχι⌠ν δελ δερεχηο προχεσαλ χιϖιλ αλεµ〈ν.423 Ελ δερεχηο α λα αχχι⌠ν
νο εσ (εν χοντρα δε λα τεορα δε Σαϖιγνψ) ελ δερεχηο µατεριαλ εν υνα χον!γυραχι⌠ν
διστιντα, σινο νιχαµεντε λα εξπρεσι⌠ν δελ δερεχηο. Εν λυγαρ δε λα αχχι⌠ν απαρεχε
ελ δερεχηο συβϕετιϖο χον υν χοντενιδο ιδντιχο, λα πρετενσι⌠ν. ∆ε αχυερδο χον λα
νυεϖα χονχεπχι⌠ν, ελ δερεχηο συβϕετιϖο νο τιενε συ οριγεν εν λοσ τριβυναλεσ, σινο
εν λασ λεψεσ.424 Ελ δερεχηο εσ υν ποδερ ο τιτυλαριδαδ δε λα ϖολυνταδ, χονφεριδο πορ ελ
ορδεναµιεντο ϕυρδιχο. Ελ δερεχηο α υν χοµπορταµιεντο δετερµιναδο, υν ηαχερ ο
υν δεϕαρ δε ηαχερ, συπονε θυε ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο ηα εξπεδιδο υνα ορδεν
παρα οβλιγαρ ταλ χονδυχτα ψ θυε λα µισµα θυεδα α λα λιβρε δισποσιχι⌠ν δελ τιτυλαρ δελ
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417 Σχηερζβεργ, Γρυνδλαγεν υνδ Τψπολογιε δεσ συβϕεκτιϖ−φφεντλιχηεν Ρεχητσ, π〈γ. 129
418 Χοινγ, Ζυρ Γεσχηιχητε δεσ Βεγριφφσ συβϕεκτιϖεσ Ρεχητ, π〈γ. 32−38; Χοινγ, ∆ασ συβϕεκτιϖε Ρεχητ υνδ δερ
Ρεχητσσχηυτζ δερ Περσνλιχηκειτ, π〈γ. 14.
419 Σχηαππ, ∆ασ Συβϕεκτιϖε Ρεχητ ιµ Προζε⇓ δερ Ρεχητσγεωιννυνγ, π〈γ. 69
420 Ρυππ, Γρυνδφραγεν δερ Ηευτιγεν ςερωαλτυνγσλεηρε, π〈γ. 155
421 Σχηερζβεργ, Γρυνδλαγεν υνδ Τψπολογιε δεσ συβϕεκτιϖ−φφεντλιχηεν Ρεχητσ, π〈γ. 129
422 Βαυερ, Γεσχηιχητλιχηε Γρυνδλαγεν δερ Λεηρε ϖοµ συβϕεκτιϖεν φφεντλιχηεν Ρεχητ, π〈γ. 75:
423 Ρυππ, Γρυνδφραγεν δερ Ηευτιγεν ςερωαλτυνγσλεηρε, π〈γ. 155
424 Σχηαππ, ∆ασ Συβϕεκτιϖε Ρεχητ ιµ Προζε⇓ δερ Ρεχητσγεωιννυνγ, π〈γ. 70
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δερεχηο. Λα ϖολυνταδ δελ τιτυλαρ δελ δερεχηο νο σ⌠λο εσ ρελεϖαντε παρα ελ
χυµπλιµιεντο δε λα ορδεν, σινο ταµβιν παρα ελ οριγεν, εξτινχι⌠ν ο µοδι!χαχι⌠ν
δε δερεχηοσ δε ταλ νατυραλεζα.425
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Λα τεορα δε λα ϖολυνταδ ενφρεντ⌠ φυερτεσ χρτιχασ. Σοβρε τοδο Ρ. ϖ.ϑηερινγ λα
ρεχηαζ⌠, χον ελ αργυµεντο δε θυε λοσ δερεχηοσ νο εστ〈ν αλλ παρα ηαχερ ρεαλιδαδ
λα ιδεα αβστραχτα δε λα ϖολυνταδ ϕυρδιχα, σινο παρα σερϖιρ α λοσ ιντερεσεσ,
νεχεσιδαδεσ ψ οβϕετιϖοσ δελ τρ〈!χο ϕυρδιχο. Χονσεχυεντεµεντε, δε!νι⌠ αλ
δερεχηο συβϕετιϖο χοµο ιντερσ ϕυρδιχαµεντε προτεγιδο. ∆ε αχυερδο χον λα
λλαµαδα τεορα δε λοσ ιντερεσεσ, ελ χονχεπτο δελ δερεχηο συβϕετιϖο σε ενχυεντρα
χονστιτυιδο πορ δοσ ελεµεντοσ: υν ελεµεντο συσταντιϖο ρεσιδε εν συ οβϕετιϖο
πρ〈χτιχο, αλ εφεχτο, λα υτιλιδαδ, ϖενταϕα, γανανχια, θυε δεβα γαραντιζαρσε α τραϖσ
δελ δερεχηο, ψ υν ελεµεντο φορµαλ, ελ χυαλ σε χοµπορτα χοµο σιµπλε µεδιο παρα
αλχανζαρ ελ !ν, εστο εσ, λα προτεχχι⌠ν ϕυδιχιαλ, λα αχχι⌠ν. Εν λα χονχεπχι⌠ν δε Ρ.
ϖ.ϑηερινγ σε ενχυεντραν υνιδοσ ελ ιντερσ, χοµο λα µδυλα δελ δερεχηο ψ λα
προτεχχι⌠ν ϕυδιχιαλ, χοµο λα χ〈σχαρα προτεχτορα; εστα λτιµα χοντινα σιενδο
παρτε ιντεγραντε δελ δερεχηο συβϕετιϖο.426 Σιν εµβαργο, σι βιεν υτιλιζα ϖ.ϑηερινγ λα
ιδεα δε χιερτοσ ιντερεσεσ θυε σ⌠λο σον προτεγιδοσ πορ ελ δερεχηο οβϕετιϖο, νο
περµιτε ρεχονοχερ χον χερτεζα χυ〈λεσ ιντερεσεσ σον σ⌠λο ρε∀εϕο δελ δερεχηο οβϕετιϖο
ψ διφερενχιαρλοσ δε αθυελλοσ θυε πυεδεν σερ προτεγιδοσ πορ λα αχχι⌠ν.427
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Χονχεπτυαλµεντε, ελ δερεχηο συβϕετιϖο εσ υν ποδερ ϕυρδιχο, θυε λε ηα σιδο
οτοργαδο αλ ινδιϖιδυο πορ ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο, περο σεγν συ !ναλιδαδ, εσ υν
µεδιο δε σατισφαχχι⌠ν δε ιντερεσεσ ηυµανοσ.
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Εν λα τρανσιχι⌠ν ηαχια ελ σιγλο ΞΞ φυερον µεζχλαδασ λα τεορα δε λα ϖολυνταδ ψ
λα τεορα δε λοσ ιντερεσεσ εν λα λλαµαδα τεορα δε λα χοµβιναχι⌠ν, λα χυαλ ηα
ϖενιδο δετερµινανδο ελ προχεσο εϖολυτιϖο δελ δερεχηο συβϕετιϖο.428 Λα χρτιχα
φυνδαµενταλ α λα δοχτρινα δε ϑηερινγ σοστιενε θυε διχηο αυτορ ηαβρα χονφυνδιδο
χοντενιδο ψ οβϕετο δε λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ. Ελ χοντενιδο λο χονστιτυιρα ελ ποδερ
δε λα ϖολυνταδ, ψ συ φυνχι⌠ν, λα σατισφαχχι⌠ν δε ιντερεσεσ ηυµανοσ. Χονχεπτυαλµεντε,
ελ δερεχηο συβϕετιϖο εσ υν ποδερ ϕυρδιχο, θυε λε ηα σιδο οτοργαδο αλ ινδιϖιδυο πορ
ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο, περο σεγν συ !ναλιδαδ, εσ υν µεδιο δε σατισφαχχι⌠ν δε
425 Σχηαππ, ∆ασ Συβϕεκτιϖε Ρεχητ ιµ Προζε⇓ δερ Ρεχητσγεωιννυνγ, π〈γ. 78
426 Βαυερ, Γεσχηιχητλιχηε Γρυνδλαγεν δερ Λεηρε ϖοµ συβϕεκτιϖεν φφεντλιχηεν Ρεχητ, π〈γ. 75
427 Σχηαππ, ∆ασ Συβϕεκτιϖε Ρεχητ ιµ Προζε⇓ δερ Ρεχητσγεωιννυνγ, π〈γ. 84
428 Βαυερ, Γεσχηιχητλιχηε Γρυνδλαγεν δερ Λεηρε ϖοµ συβϕεκτιϖεν φφεντλιχηεν Ρεχητ, π〈γ. 76; Φεζερ, ∆ιε
Πλυραλιττ δεσ Ρεχητσ, π〈γ. 770
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ιντερεσεσ ηυµανοσ.429 Ταλ εσ λα δε!νιχι⌠ν δε Λυδωιγ Εννεχχερυσ, χοµπλεµενταδα
πορ Ηανσ Νιππερδεψ, θυιεν συστιτυψ⌠ ελ τρµινο δε ποδερ πορ ελ δε ποδερ
ϕυρδιχο.430
5. Εϖολυχι⌠ν
Ελ δεσαρρολλο δε λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ πβλιχοσ νο σε προδυϕο εν φορµα σιµιλαρ α
λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ πριϖαδοσ, δεβιδο α θυε λα αχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο
δε ανυλαχι⌠ν νο εσταβα χονχεβιδα χοµο υνα αχτιο, εν ελ σεντιδο δε υνα ποσιχι⌠ν
ϕυρδιχα συβϕετιϖα, σινο σ⌠λο χοµο υν ρεχυρσο αδµινιστρατιϖο φορµαλιζαδο δε
εσπεχιαλ φορµα, θυε σ⌠λο προχυραβα ελ αυτοχοντρολ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν.
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Λα δοχτρινα δε λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ πβλιχοσ εστυϖο αχοµπα〉αδα δε υν
περµανεντε χονταχτο χον ελ δερεχηο συβϕετιϖο πριϖαδο, ελ χυαλ ηαβα αλχανζαδο υνα
εστρυχτυρα εσπεχ!χα, ο εν τοδο χασο, α παρτιρ δε λα νοχι⌠ν δε δερεχηο συβϕετιϖο δε
λα τεορα γενεραλ δελ δερεχηο, βασαδα ιγυαλµεντε εν ελ δερεχηο πριϖαδο.431
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Εν ελ 〈µβιτο δε λα διφερενχιαχι⌠ν εντρε ελ δερεχηο πριϖαδο ψ ελ δερεχηο πβλιχο,
θυε τυϖο λυγαρ εν ελ χυρσο δελ σιγλο ΞΙΞ, σε ινιχια λα δισχυσι⌠ν αχερχα δε λα σιτυαχι⌠ν
ϕυρδιχα γενεραλ δελ ινδιϖιδυο φρεντε αλ Εσταδο, χαραχτεριζαδα σοβρε τοδο πορ λασ
χοντροϖερσιασ δε λα τεορα δελ Εσταδο, εν τορνο α λα συβορδιναχι⌠ν δελ χιυδαδανο ψ
λα συµισι⌠ν δελ Εσταδο αλ δερεχηο.432 Σε πρεσεντα, πορ υνα παρτε, υν σιστεµα µυψ
δεσαρρολλαδο δε λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ πριϖαδοσ, µιεντρασ θυε, πορ λα οτρα, σε
πλαντεα λα νεχεσιδαδ δε υνα χονχεπχι⌠ν δε δερεχηοσ συβϕετιϖοσ πβλιχοσ θυε
εστυϖιεσε α τονο χον υνα νοχι⌠ν δε Εσταδο, χονστρυιδα σοβρε λα βασε δε λα ιδεα δε
λα σοβερανα.433 Εν ελ σιγλο ΞΙΞ σε ιµπονε λα χονχεπχι⌠ν δελ Εσταδο χοµο υνα
περσονα ϕυρδιχα, τιτυλαρ δε λα σοβερανα ψ ελεµεντο δετερµιναντε δε λασ ρελαχιονεσ
ϕυρδιχασ δε δερεχηο πβλιχο.434 Λα αχτυαχι⌠ν δελ Ποδερ Εϕεχυτιϖο σε ενχοντραβα
ρεγυλαδα πορ ελ πρινχιπιο δε λεγαλιδαδ, εν λα µεδιδα εν θυε φυερα αφεχταδα λα εσφερα
δε λιβερταδ ψ προπιεδαδ δελ ινδιϖιδυο. Λα λεψ ασυµα υν παπελ δετερµιναντε εντρε
ελ 〈µβιτο δε λιβερταδ δελ ινδιϖιδυο ψ ελ µονοπολιο δελ ποδερ δελ Εσταδο. Χον ελλο
αδθυιρι⌠ ελ δερεχηο οβϕετιϖο υνα ποσιχι⌠ν χλαϖε εν λασ ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ εντρε ελ
ινδιϖιδυο ψ ελ Εσταδο. Λα ιδεα δε λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ δελ ινδιϖιδυο σ⌠λο τενα
λυγαρ εν λα µεδιδα εν θυε εραν χονσαγραδοσ α τραϖσ δε λεψεσ χονστιτυχιοναλεσ ο δε
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429 Σχηαππ, ∆ασ Συβϕεκτιϖε Ρεχητ ιµ Προζε⇓ δερ Ρεχητσγεωιννυνγ, π〈γ. 86
430 Φεζερ, ∆ιε Πλυραλιττ δεσ Ρεχητσ, π〈γ. 770
431 Βαυερ, Γεσχηιχητλιχηε Γρυνδλαγεν δερ Λεηρε ϖοµ συβϕεκτιϖεν φφεντλιχηεν Ρεχητ, π〈γ. 73
432 Σχηερζβεργ, Γρυνδλαγεν υνδ Τψπολογιε δεσ συβϕεκτιϖ−φφεντλιχηεν Ρεχητσ, π〈γ. 129
433 Σχηερζβεργ, Γρυνδλαγεν υνδ Τψπολογιε δεσ συβϕεκτιϖ−φφεντλιχηεν Ρεχητσ, π〈γ. 129
434 Βαυερ, Γεσχηιχητλιχηε Γρυνδλαγεν δερ Λεηρε ϖοµ συβϕεκτιϖεν φφεντλιχηεν Ρεχητ, π〈γ. 43
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λεψεσ ορδιναριασ. Πορ ταλ µοτιϖο, σ⌠λο α παρτιρ δε λα λεψ ποδα εσταβλεχερσε λα
εξιστενχια ψ ελ χοντενιδο δε λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ φρεντε αλ Εσταδο.435
775

Ελ ηεχηο δε θυε ελ δεσαρρολλο δε λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ πβλιχοσ, α παρτιρ δε λα
λλαµαδα ϕυρισδιχχι⌠ν αδµινιστρατιϖα εν λα σεγυνδα µιταδ δελ σιγλο πασαδο, νο σε
ηυβιεσε λλεϖαδο α χαβο εν φορµα σιµιλαρ α λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ πριϖαδοσ, σε
δεβε, σεγν οπινα Η. Ρυππ, α θυε λα αχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε
ανυλαχι⌠ν νο εσταβα χονχεβιδα χοµο υνα αχτιο, εν ελ σεντιδο δε υνα ποσιχι⌠ν
ϕυρδιχα συβϕετιϖα, σινο σ⌠λο χοµο υν ρεχυρσο αδµινιστρατιϖο φορµαλιζαδο δε
εσπεχιαλ φορµα, θυε σ⌠λο προχυραβα ελ αυτοχοντρολ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν.436 Εν
εφεχτο, αυτορεσ δε λα ποχα, ταλεσ χοµο ϖ.Γνειστ εστιµαβαν ερρ⌠νεο χονχεβιρ αλ
δερεχηο αδµινιστρατιϖο χον υνα εστρυχτυρα συβϕετιϖα σιµιλαρ α λα δελ δερεχηο
πριϖαδο: Σε τρατα εν ελ χασο δελ δερεχηο αδµινιστρατιϖο δε υν ορδεναµιεντο
ϕυρδιχο οβϕετιϖο, θυε δεβε σερ απλιχαδο ινχλυσο εν φορµα ινδεπενδιεντε δε λα
ινστανχια δε λασ παρτεσ, ψ µ〈σ αλλ〈 δε αθυλλασ, πορ ϖολυνταδ δελ δερεχηο πβλιχο
ψ δελ βιεν χοµν.437
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Σεγν ελ µτοδο ενυµερατιϖο θυε δοµιναβα εν ελ δερεχηο πρυσιανο, σ⌠λο σε
ενχοντραβαν σοµετιδασ α λα χοµπετενχια δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖα λασ χοντροϖερσιασ εξπρεσαµεντε εσταβλεχιδασ εν λα λεψ.438 Εν ταλ
µεδιδα ποδα α!ρµαρσε λα εξιστενχια δε υν δερεχηο συβϕετιϖο σιεµπρε θυε ηυβιεσε
σιδο εσταβλεχιδα λα ποσιβιλιδαδ δε ιµπονερ ϕυδιχιαλµεντε υν ιντερσ ινδιϖιδυαλ.439
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Σεγν λα οπινι⌠ν γενεραλιζαδα δε λα δοχτρινα,440 ελ χοντρολ οβϕετιϖο ψ ελ πρινχιπιο
ενυµερατιϖο, πορ υνα παρτε, ψ προτεχχι⌠ν ϕυρδιχα συβϕετιϖα ψ λα χλ〈υσυλα γενεραλ
δελ αχχεσο α λα ϕυστιχια, πορ λα οτρα, γυαρδαν χαδα υνο υνα ρελαχι⌠ν φυνχιοναλ
εσπεχ!χα.441 Εξχεπχιοναλµεντε, εν ελ ργιµεν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο
πρυσιανο, εξιστα, αλ λαδο δελ πρινχιπιο ενυµερατιϖο, υνα χλ〈υσυλα γενεραλ
παρα ελ χασο δε αχτοσ πολιχιαλεσ, παρα χυψα αδµισι⌠ν σε ηαχα ρεφερενχια α λα
νεχεσιδαδ δε υνα λεσι⌠ν εν λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ δελ αχτορ.442
435 Βαυερ, Γεσχηιχητλιχηε Γρυνδλαγεν δερ Λεηρε ϖοµ συβϕεκτιϖεν φφεντλιχηεν Ρεχητ, π〈γ. 47
436 Ρυππ, Γρυνδφραγεν δερ Ηευτιγεν ςερωαλτυνγσλεηρε, π〈γ. 155
437 Κρεβσ, Συβϕεκτιϖερ Ρεχητσσχηυτζ υνδ οβϕεκτιϖε Ρεχητσκοντρολλε, π〈γ. 195
438 Βαχηοφ, ∆ιε ϖερωαλτυνγσγεριχητλιχηε Κλαγε αυφ ςορναηµε εινερ Αµτσηανδλυνγ, π〈γ. 10
439 Βαχηοφ, Ρε∀εξωιρκυνγεν υνδ Συβϕεκτιϖε Ρεχητε ιµ √φφεντλιχηεν Ρεχητ, π〈γ. 295
440 Βηλερ, Αλτεσ υνδ Νευεσ βερ Βεγριφφ υνδ Βεδευτυνγ δερ συβϕεκτιϖεν φφεντλιχηεν Ρεχητε, π〈γ. 270; Λκε, ∆ιε
Αβγρενζυνγ δερ Κλαγεβεφυγνισ ιµ ςερωαλτυνγσπροζε⇓, π〈γ. 185. Πορ ελ χοντραριο, εν χριτεριο δε Πρευ, Συβϕεκ−
τιϖρεχητλιχηε Γρυνδλαγεν δεσ √φφεντλιχηρεχητλιχηεν ∆ριττσχηυτζεσ, λα χονχεπχι⌠ν δελ δερεχηο συβϕετιϖο ταµβιν
πυεδε σερ υν πρινχιπιο απλιχαβλε χοµο ρεθυισιτο δε αδµισιβιλιδαδ εν υν σιστεµα ενυµερατιϖο, π〈γ. 123)
441 Κρεβσ, Συβϕεκτιϖερ Ρεχητσσχηυτζ υνδ οβϕεκτιϖε Ρεχητσκοντρολλε, π〈γ. 194
442 Κρεβσ, Συβϕεκτιϖερ Ρεχητσσχηυτζ υνδ οβϕεκτιϖε Ρεχητσκοντρολλε, π〈γ. 195
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Λοσ φυνδαµεντοσ δελ δερεχηο συβϕετιϖο πβλιχο φυερον εσταβλεχιδοσ α ινιχιοσ δελ
σιγλο ΞΞ πορ Γεοργ ϑελλινεκ ψ Οτηµαρ Βηλερ. ϑελλινεκ τοµα χοµο φυνδαµεντο δε
λοσ δερεχηοσ πβλιχοσ συβϕετιϖοσ λα λλαµαδα δοχτρινα δε λοσ στατυσ: Εντρε λασ
ποσιβλεσ σιτυαχιονεσ ϕυρδιχασ δελ χιυδαδανο φρεντε αλ Εσταδο απαρεχε σοβρε τοδο ελ
στατυσ νεγατιϖυσ, ελ χυαλ αλυδε α υνα εσφερα λιβρε δελ Εσταδο, υν 〈µβιτο λιβρε δε
οβλιγαχιονεσ λεγαλεσ. Πορ συ παρτε, Βηλερ προχυρα δεριϖαρ λα εξιστενχια δε λοσ
δερεχηοσ πβλιχοσ συβϕετιϖοσ α παρτιρ δε λασ νορµασ (λεγαλεσ) δελ δερεχηο οβϕετιϖο.
Α στε αυτορ σε λε χονσιδερα χοµο ελ φυνδαδορ δε λα δοχτρινα χλ〈σιχα δε λοσ δερεχηοσ
πβλιχοσ συβϕετιϖοσ. Λοσ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ νο ϕυγαβαν τοδαϖα υν παπελ
πρεπονδεραντε νι οστενταβαν συ αχτυαλ χον!γυραχι⌠ν ψ ϖιγενχια.443
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Λα τενδενχια δε γαραντιζαρ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ σε ενχυεντρα, α παρτιρ δε λα
εξιστενχια δελ Εσταδο δεµοχρ〈τιχο µοδερνο, εν χονσταντε εϖολυχι⌠ν.444 Λα λλαµαδα
Ρεπβλιχα δε Ωειµαρ φυε φυνδαµενταλµεντε υνα εταπα δε χονσολιδαχι⌠ν δε λα
χονχεπχι⌠ν χλ〈σιχα δε λοσ δερεχηοσ πβλιχοσ συβϕετιϖοσ. Προντο συφρι⌠ ελ ρεχηαζο
πορ παρτε δελ πενσαµιεντο ϕυρδιχο δελ Ναχιοναλ−Σοχιαλισµο (Ναζισµο) ψ φυε
συστιτυιδα εν συ χοντενιδο πορ λα νοχι⌠ν οπυεστα δε λα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα δελ
χαµαραδα 445 (ςολκσγενοσσε)446
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Λασ λεψεσ δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν αδµινιστρατιϖα θυε σιγυιερον α λα γυερρα παρτεν δε λα
εξιστενχια δε υνα χλ〈υσυλα γενεραλ, εν ρεχηαζο αλ αντεριορ µτοδο ενυµερατιϖο.
Α παρτιρ δε εσε µοµεντο, πυεδεν σερ ιµπυγναδοσ ψ ρεϖισαδοσ πορ λοσ τριβυναλεσ
αδµινιστρατιϖοσ τοδοσ λοσ αχτοσ δε λα αδµινιστραχι⌠ν, ινδεπενδιεντεµεντε δε λα
µατερια α θυε περτενεχεν, σιεµπρε θυε λεσιονεν α συσ δεστιναταριοσ εν συσ δερεχηοσ
συβϕετιϖοσ.447
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6. Φλεξιβιλιζαχι⌠ν δε λα τεορα
Λα δετερµιναχι⌠ν δε λα !ναλιδαδ προτεχτορα δε ιντερεσεσ ινδιϖιδυαλεσ, ψ εντρε ελλοσ
δε ιντερεσεσ δε τερχεροσ, νο δεστιναταριοσ διρεχτοσ δελ αχτο, ρεχιβε υν ιµπυλσο α
παρτιρ δε λοσ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ ψ δε λα γαραντα δε λα τυτελα ϕυρδιχα ε!χαζ,
παρα λιβεραρλοσ δε λα ιντερπρεταχι⌠ν λιτεραλ δε νορµασ λεγαλεσ ψ δε λα ϖολυνταδ δελ
λεγισλαδορ.
443 Ραµσαυερ, ∆ιε Βεστιµµυνγ δεσ Σχηυτζβερειχησ ϖον Γρυνδρεχητεν ναχη δεµ Νορµζωεχκ, π〈γ. 504
444 Βηλερ, Αλτεσ υνδ Νευεσ βερ Βεγριφφ υνδ Βεδευτυνγ δερ συβϕεκτιϖεν φφεντλιχηεν Ρεχητε, π〈γ. 272
445 Βαυερ, Γεσχηιχητλιχηε Γρυνδλαγεν δερ Λεηρε ϖοµ συβϕεκτιϖεν φφεντλιχηεν Ρεχητ, π〈γ. 102 φφ.
446 ∆ε αχυερδο χον ελ Προγραµα δελ Παρτιδο Σοχιαλιστα Αλεµ〈ν Σολαµεντε σερ〈 χονσιδεραδο χοµο ταλ ελ θυε σεα
δε σανγρε αλεµανα, σιν τενερ εν χυεντα συσ χρεενχιασ ρελιγιοσα Νινγν ϕυδο ποδρ〈 σερ χιυδαδανο αλεµ〈ν.
Φυεντε: Προγραµα δελ Ναχιοναλ−Σοχιαλισµο αλεµ〈ν, 2δα Εδιχι⌠ν, Ζαραγοζα 1937
447 Ρεδεκερ, Εντωιχκλυνγεν υνδ Προβλεµε ϖερωαλτυνγσγεριχητλιχηερ Ρεχητσπρεχηυνγ, π〈γ. 863
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]
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Α µεδιαδοσ δε λοσ α〉οσ χινχυεντα σε ιµπυσο υνα νυεϖα χορριεντε ϕυρισπρυδενχιαλ.
Ιντερεσεσ ϕυρδιχαµεντε προτεγιδοσ σον αηορα αδµιτιδοσ χυανδο λασ δισποσιχιονεσ
δε δερεχηο πβλιχο λεσιοναδασ ταµβιν εστ〈ν δεστιναδασ α προτεγερ λοσ ιντερεσεσ δε
τερχεροσ ψ νο σολαµεντε λοσ ιντερεσεσ πβλιχοσ.448 Νο φαλταρον ινχλυσο ιντεντοσ,
σοβρε τοδο εν λοσ α〉οσ σεσεντα ψ σετεντα, δε δεϕαρ ατρ〈σ τοδα λα τεορα δε λοσ δερεχηοσ
πβλιχοσ συβϕετιϖοσ. Εστα ποσιχι⌠ν νο ηα λογραδο ιµπονερσε ηαστα ελ µοµεντο.
Σοβρε τοδο λα ϕυρισπρυδενχια µαντιενε !ρµε λα τεορα χλ〈σιχα δε λοσ δερεχηοσ
πβλιχοσ συβϕετιϖοσ.449
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Σιν εµβαργο, προδυχτο δε ταλεσ εσφυερζοσ σε ηα λογραδο συστενταρ λοσ δερεχηοσ
συβϕετιϖοσ α παρτιρ δε λοσ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ ψ δε λα γαραντα δε λα τυτελα
ϕυρδιχα ε!χαζ, παρα λιβεραρλοσ δε λα ιντερπρεταχι⌠ν λιτεραλ δε νορµασ λεγαλεσ ψ δε λα
ϖολυνταδ δελ λεγισλαδορ.450 Λοσ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ ϕυεγαν υν παπελ ιµπορταντε
εν λα ιντερπρεταχι⌠ν δε λασ νορµασ δε ρανγο λεγαλ.451 Εν ελ χυρσο δε συ δεσαρρολλο
πορ παρτε δε λα δοχτρινα µοδερνα σε ηαν τρανσφορµαδο λοσ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ
διρεχτα ο ινδιρεχταµεντε εν υνα φυεντε ιµπορταντε δε δερεχηοσ συβϕετιϖοσ.452
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Υνα νορµα θυε περσιγυε εσταβλεχερ υν εθυιλιβριο εντρε λοσ ιντερεσεσ δελ
δεστιναταριο δελ αχτο ψ υν τερχερο, ταµβιν τιενε υνα !ναλιδαδ προτεχτορα δε λοσ
ιντερεσεσ δελ τερχερο, θυιεν πυεδε ηαχερ ϖαλερ, εν συ φαϖορ, λα ινφραχχι⌠ν δε διχηα
δισποσιχι⌠ν.
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Εν πριµερ λυγαρ, σε πλαντεαβα λα πρεχαρια σιτυαχι⌠ν δελ τερχερο, θυιεν α πεσαρ δε
σεντιρσε αφεχταδο πορ υν αχτο διριγιδο α οτρο χιυδαδανο (εϕεµπλο, ελ περµισο δε
χονστρυχχι⌠ν χονχεδιδο αλ ϖεχινο), νο ενχοντραβα υνα νορµα λεγαλ θυε, αδεµ〈σ δε
προτεγερ λοσ ιντερεσεσ γενεραλεσ, τυϖιερα πορ !ναλιδαδ λα δεφενσα δε συσ ιντερεσεσ
παρτιχυλαρεσ. Εστε εστριχτο λµιτε θυε ηαβα σιδο ιµπυεστο πορ λα χλ〈υσυλα γενεραλ
φυε αβιερτο α τραϖσ δε λα νοχι⌠ν δε λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ χον δοβλε εφεχτο ο
χον εφεχτοσ α τερχεροσ. Χον ελλο σε ρεχονοχα θυε ελ αχτο αδµινιστρατιϖο νο σ⌠λο
πυεδε τενερ υν δεστιναταριο σινο ϖαριοσ, αν χυανδο νο απαρεχιεραν εξπρεσαµεντε
µενχιοναδοσ εν ελ µισµο. Υν αχτο αδµινιστρατιϖο θυε ρεχονοχε υν βενε!χιο
πυεδε αφεχταρ, αλ µισµο τιεµπο, λοσ ιντερεσεσ δε υν τερχερο ψ ρεσυλταρ λεσιϖο δε συσ
δερεχηοσ. Τπιχοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ χον δοβλε εφεχτο εραν αθυελλοσ θυε
448 Ρεδεκερ, Εντωιχκλυνγεν υνδ Προβλεµε ϖερωαλτυνγσγεριχητλιχηερ Ρεχητσπρεχηυνγ, π〈γ. 866.
449 Ραµσαυερ, ∆ιε Βεστιµµυνγ δεσ Σχηυτζβερειχησ ϖον Γρυνδρεχητεν ναχη δεµ Νορµζωεχκ, π〈γ. 506
450 Ροτη, ςερωαλτυνγσηανδελν µιτ ∆ριττβετροφφενηειτ υνδ Γεσετζϖορβεηαλτ, π〈γ. 37; Βαυερ, Αλτεσ υνδ Νευεσ
ζυρ Σχηυτζνορµτηεοριε, Φν. 11
451 Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Κολλιδιερενδε Πριϖατιντερεσσεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 41
452 Σχηµιδτ−Α⇓µανν, ♣ 19, Ις ΓΓ Ρδνρ. 21
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ιντερϖεναν εν ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ δε δερεχηο πριϖαδο, χοµο πορ εϕεµπλο, λασ
ρεγυλαχιονεσ εν χοντρατοσ δε αλθυιλερ δε ϖιϖιενδασ.453
Ελ χαµβιο δεχισιϖο τυϖο λυγαρ εν ελ 〈µβιτο δε λασ πρετενσιονεσ δε ϖεχινοσ αφεχταδοσ
εν ελ δερεχηο υρβανστιχο. Α µεδιαδοσ δε λοσ α〉οσ χινχυεντα σε ιµπονε υνα νυεϖα
ϕυρισπρυδενχια, θυε ρεχονοχε ιντερεσεσ ϕυρδιχαµεντε προτεγιδοσ, µ〈σ αλλ〈 δελ τεξτο
λεγαλ εξπρεσο, χυανδο λασ δισποσιχιονεσ δε δερεχηο πβλιχο νο σ⌠λο τεναν πορ
οβϕετο λα προτεχχι⌠ν δε ιντερεσεσ γενεραλεσ, σινο ταµβιν λοσ ιντερεσεσ δε τερχεροσ.
Εσπεχιαλµεντε εν µατερια δε πλανι!χαχι⌠ν υρβανστιχα, σε χονσιδερ⌠ θυε συσ
νορµασ νο σ⌠λο ηαβαν σιδο διχταδασ εν ιντερσ πβλιχο, σινο ταµβιν εν ιντερσ δε
συσ δεστιναταριοσ. Εν τοδο χασο, δαδο θυε ταλεσ δισποσιχιονεσ νο ηαχεν εξπρεσα
ρεφερενχια α λοσ ιντερεσεσ δε λοσ ϖεχινοσ, πυεδε α!ρµαρσε θυε συ ρεχονοχιµιεντο εσ
χρεαχι⌠ν ϕυρισπρυδενχιαλ. Λοσ δερεχηοσ δε λοσ τερχεροσ ψα νο δεριϖαβαν δελ τεξτο
λεγαλ σινο δελ πρινχιπιο δελ Εσταδο δε δερεχηο, δε λα χον!ανζα λεγτιµα ο δε λα
γαραντα δελ δερεχηο δε προπιεδαδ, εσ δεχιρ, δελ δερεχηο χονστιτυχιοναλ.454
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Λα τεορα δε λα νορµα προτεχτορα ηα σοβρεϖιϖιδο ηαστα λοσ αχτυαλεσ µοµεντοσ εν ελ
δερεχηο αλεµ〈ν. Νι σιθυιερα λασ λτιµασ χορριεντεσ δεριϖαδασ δελ δερεχηο
χοµυνιταριο ευροπεο παρεχεν αφεχταρ εσε εσπαχιο δελ δερεχηο ιντερνο. Λα φυερτε
χρτιχα ρεφεριδα αλ αχχεσο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ δε τερχεροσ, νο δεστιναταριοσ διρεχτοσ
δελ αχτο αδµινιστρατιϖο, φυε συπεραδα α τραϖσ δε υνα ιντερπρεταχι⌠ν αµπλια δε λα
!ναλιδαδ προτεχτορα δε λα νορµα, εν χυψα ιντερπρεταχι⌠ν ταµβιν ιν∀υψεν λοσ
δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ. Εν χιερτασ χιρχυνστανχιασ, λοσ τερχεροσ ταµβιν πυεδεν
ηαχερ ϖαλερ λα λεσι⌠ν διρεχτα δε συσ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ, χοµο εν ελ χασο δε υν
εµπρεσαριο θυε σε ϖε οβλιγαδο α αβανδοναρ συ νεγοχιο πορ λασ ϖενταϕασ !σχαλεσ ο
πορ λοσ συβσιδιοσ θυε ρεχιβε συ χοµπετιδορ. Περο εν γενεραλ, λα τεορα δε λα νορµα
προτεχτορα ηα σιδο αδαπταδα α ταλεσ σιτυαχιονεσ ϕυρδιχασ χοµπλεϕασ. Σε εστιµα θυε
υνα νορµα θυε περσιγυε εσταβλεχερ υν εθυιλιβριο εντρε λοσ ιντερεσεσ δελ δεστιναταριο
δελ αχτο ψ υν τερχερο, ταµβιν τιενε υνα !ναλιδαδ προτεχτορα δε λοσ ιντερεσεσ δελ
τερχερο, θυιεν πυεδε ηαχερ ϖαλερ, εν συ φαϖορ, λα ινφραχχι⌠ν δε διχηα δισποσιχι⌠ν.

787

Εν σεγυνδο λυγαρ, σε πλαντεαβα ελ ϖαχο εν λα προτεχχι⌠ν δε βιενεσ ϕυρδιχοσ, χυψα
ιµπορτανχια ερα χαδα ϖεζ µ〈σ πατεντε, ταλεσ χοµο, ελ µεδιο αµβιεντε ψ λα
νατυραλεζα, περο θυε σ⌠λο εν χασοσ εξτρεµοσ αφεχταβα ιντερεσεσ παρτιχυλαρεσ, ταλεσ
χοµο ελ δερεχηο α λα ϖιδα ψ α λα σαλυδ. Εν εστοσ χασοσ σε δεσαρρολλ⌠ λα τενδενχια δε
αµπλιαρ λα νοχι⌠ν δε λα λεσι⌠ν δε δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ µ〈σ αλλ〈 δε λα φορµα
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453 Ρεδεκερ, Εντωιχκλυνγεν υνδ Προβλεµε ϖερωαλτυνγσγεριχητλιχηερ Ρεχητσπρεχηυνγ, 865
454 Ρεδεκερ, Εντωιχκλυνγεν υνδ Προβλεµε ϖερωαλτυνγσγεριχητλιχηερ Ρεχητσπρεχηυνγ, 866
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χλ〈σιχα, α λασ λλαµαδασ λεσιονεσ φ〈χτιχασ, χον λο χυαλ σε αµπλιαβα ταµβιν ελ 〈µβιτο
φυνχιοναλ δε προτεχχι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ.455
789

Ελ ϖαχο µενχιοναδο εσ αβορδαδο α τραϖσ δε εξχεπχιονεσ λεγαλεσ α λα χυαλιδαδ δελ
δεµανδαντε δε τιτυλαρ δε υν δερεχηο συβϕετιϖο. Σιν εµβαργο, ταλεσ εξχεπχιονεσ
λεγαλεσ σε ηαν πρεσενταδο χον ιµπορταντεσ ρεσερϖασ. Εν ταλεσ χασοσ δε εξχεπχι⌠ν,
λα λεψ ηα αδµιτιδο λα δεφενσα δε ιντερεσεσ γενεραλεσ, µ〈σ νο λα εξιστενχια δε
δερεχηοσ χολεχτιϖοσ.456 Ελ Λεγισλαδορ σ⌠λο ηα ηεχηο υσο δε εστα ποσιβιλιδαδ εν
χασοσ µυψ σινγυλαρεσ, χοµο ελ δε λασ οργανιζαχιονεσ νο γυβερναµενταλεσ δε
δεφενσα δελ µεδιο αµβιεντε, θυε χυµπλεν χον λοσ ρεθυισιτοσ νεχεσαριοσ παρα σερ
ρεχονοχιδασ χοµο ταλεσ.
7. Χοντενιδο ψ πρεσυπυεστοσ

790

Λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ πβλιχοσ χονστιτυψεν ελ Ποδερ ϑυρδιχο θυε ελ ορδεναµιεντο
ϕυρδιχο ατριβυψε αλ ινδιϖιδυο παρα λα περσεχυχι⌠ν δε ιντερεσεσ προπιοσ, δε εξιγιρ
δελ Εσταδο υνα δετερµιναδα χονδυχτα δε ηαχερ, δεϕαρ ηαχερ ο δε νο ηαχερ.

791

Αχερχα δε λοσ ελεµεντοσ θυε χον!γυραν αλ δερεχηο πβλιχο συβϕετιϖο εξιστε ποχα
χοντροϖερσια. Σεγν λα δοχτρινα τραδιχιοναλ, δερεχηοσ πβλιχοσ συβϕετιϖοσ σον
χονχεπτυαλµεντε, υν ποδερ ϕυρδιχο θυε ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο χονχεδε αλ
ινδιϖιδυο ψ, σεγν συ φυνχι⌠ν, εσ υν µεδιο παρα λα σατισφαχχι⌠ν δε ιντερεσεσ
ηυµανοσ.457 ∆ε αχυερδο χον λα χονχεπχι⌠ν ιµπεραντε, λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ
πβλιχοσ χονστιτυψεν ελ Ποδερ ϑυρδιχο θυε ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο ατριβυψε αλ
ινδιϖιδυο παρα λα περσεχυχι⌠ν δε ιντερεσεσ προπιοσ, δε εξιγιρ δελ Εσταδο υνα
δετερµιναδα χονδυχτα δε ηαχερ, δεϕαρ ηαχερ ο δε νο ηαχερ.458
8. Λα φ⌠ρµυλα δε λοσ τρεσ ελεµεντοσ

792

∆ερεχηοσ Πβλιχοσ Συβϕετιϖοσ σον αθυελλοσ θυε δεριϖαν δε υνα νορµα, θυε τιενε
πορ !ναλιδαδ λα προτεχχι⌠ν δε υν ιντερσ ινδιϖιδυαλ, ψ νο εστ〈 δεστιναδα
εξχλυσιϖαµεντε α προτεγερ ελ ιντερσ γενεραλ.
Βηλερ χονχιβι⌠ υνα φ⌠ρµυλα, θυε τιενε πορ οβϕετο δετερµιναρ χυ〈νδο υνα
τρασγρεσι⌠ν δε λα λεψ πορ παρτε δε λα Αδµινιστραχι⌠ν πβλιχα αφεχτα δε ταλ φορµα αλ
455 Ραµσαυερ, ∆ιε Βεστιµµυνγ δεσ Σχηυτζβερειχησ ϖον Γρυνδρεχητεν ναχη δεµ Νορµζωεχκ, π〈γ. 506
456 Πιετζνερ/Ρολλεν!τσχη, ∆ασ Ασσεσσορεξαµεν ιµ √φφεντλιχηεν Ρεχητ, π〈γ. 137
457 Βαχηοφ, ∆ιε ϖερωαλτυνγσγεριχητλιχηε Κλαγε αυφ ςορναηµε εινερ Αµτσηανδλυνγ, π〈γ. 64; Σκουρισ, ςερλετζ−
τενκλαγεν υνδ Ιντερεσσεντενκλαγεν ιµ ςερωαλτυνγσπροζε⇓, π〈γ. 16; Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Κολλιδιερενδε Πριϖατ−
ιντερεσσεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 186; Σχηµιδτ−Α⇓µανν, Αρτ. 19, Ις ΓΓ Ρνδ. 118, Σχηµιδτ−Α⇓µανν,
∆ασ αλλγεµεινε ςερωαλτυνγσρεχητ αλσ Ορδνυνγσιδεε, π〈γ. 57; Λορενζ, ςερωαλτυνγσπροζε⇓ρεχητ, ♣18, 17
458 Σοδαν, εν Σοδαν/Ζιεκοω, ςωΓΟ ♣ 42, Ρδνρ. 382 (2δα. Εδιχι⌠ν 2006)
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ινδιϖιδυο θυε δεβαν σερλε ρεχονοχιδοσ δερεχηοσ παρα συ δεφενσα.459 ∆ιχηο αυτορ
παρτι⌠ δε λα ϕυρισπρυδενχια αντεριορ α 1914 παρα δετερµιναρ θυε υνα δισποσιχι⌠ν
ϕυρδιχα γαραντιζα δερεχηοσ πβλιχοσ συβϕετιϖοσ χυανδο:
Λα νορµα τιενε χαρ〈χτερ ρεγλαδο, εσ δεχιρ, χυανδο νο δα λυγαρ α λα λιβρε δισχρεχιοναλιδαδ δε
λα Αδµινιστραχι⌠ν;
Χυανδο ηα σιδο δεστιναδα α προτεγερ λοσ ιντερεσεσ ινδιϖιδυαλεσ δε δετερµιναδασ περσονασ
ο γρυποσ; ψ
Χυανδο ηα σιδο διχταδα χον ελ προπ⌠σιτο δε θυε λοσ ιντερεσαδοσ πυεδαν βασαρ εν ελλα συσ
πρετενσιονεσ:460

∆ερεχηο συβϕετιϖο εσ αθυελλα ποσιχι⌠ν δελ σβδιτο φρεντε αλ Εσταδο, εν λα χυαλ ελ
ιντερεσαδο πυεδε συστενταρ συσ πρετενσιονεσ παρα εξιγιρ αλγο δελ Εσταδο ο θυε νο
σε λε ιµπιδα ηαχερ αλγο, δε αχυερδο α υν νεγοχιο ϕυρδιχο ο α υνα δισποσιχι⌠ν
ϕυρδιχα δε χαρ〈χτερ ρεγλαδο, θυε φυε διχταδα χον ελ !ν δε προτεγερ ιντερεσεσ
ινδιϖιδυαλεσ.

794

Λοσ τρεσ ελεµεντοσ µενχιοναδοσ ρεµιτεν β〈σιχαµεντε α λοσ τρεσ ασπεχτοσ
φυνδαµενταλεσ δελ δερεχηο συβϕετιϖο ψ προχυραν οβτενερ υνα σολυχι⌠ν
εσπεχ!χα.461 Εστα δε!νιχι⌠ν τοδαϖα δοµιναντε, ηα συφριδο χιερτασ µοδι!χαχιονεσ,
σοβρε τοδο εν χυαντο αλ χοντρολ ϕυδιχιαλ δελ 〈µβιτο δε εϖαλυαχι⌠ν ψ ϕυζγαµιεντο
δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, ασ χοµο ταµβιν εν χυαντο α λα προτεχχι⌠ν ϕυρδιχα θυε σε
αδµιτε αµπλιαµεντε βαϕο λα ϖιγενχια δε λα χλ〈υσυλα γενεραλ δε λα Λεψ
Φυνδαµενταλ.

795

Εν λα αχτυαλιδαδ εσ ινοβϕεταβλε θυε λοσ τρµινοσ εν θυε σε οτοργα α λα Αδµινιστραχι⌠ν
υνα φαχυλταδ δισχρεχιοναλ τιενεν σιεµπρε χαρ〈χτερ οβλιγατοριο ψ συ εϕερχιχιο σε
ενχυεντρα σοµετιδο α λα ρεϖισι⌠ν ϕυδιχιαλ εν εσα µεδιδα.462 ∆ε ιγυαλ φορµα εσ
ινχοντροϖερτιδο θυε τοδα νορµα ϕυρδιχα θυε σιρϖα δε φυνδαµεντο α υν δερεχηο
συβϕετιϖο οτοργα α συ βενε!χιαριο υν ποδερ ϕυρδιχο παρα λα ιµποσιχι⌠ν ϕυδιχιαλ δε
συσ ιντερεσεσ περσοναλεσ.463

796

∆εχισιϖο παρα λα δετερµιναχι⌠ν δε δερεχηοσ πβλιχοσ συβϕετιϖοσ εσ λα ιντενχι⌠ν δε
προτεχχι⌠ν δε λα νορµα σοβρε υν ιντερσ δετερµιναδο.464 Ελ ασπεχτο χεντραλ λο

797

459 Σχηαππ, ∆ασ Συβϕεκτιϖε Ρεχητ ιµ Προζε⇓ δερ Ρεχητσγεωιννυνγ, π〈γ. 148
460 Βαχηοφ, Ρε∀εξωιρκυνγεν υνδ Συβϕεκτιϖε Ρεχητε ιµ √φφεντλιχηεν Ρεχητ, π〈γ. 295
461 Βαυερ, Γεσχηιχητλιχηε Γρυνδλαγεν δερ Λεηρε ϖοµ συβϕεκτιϖεν φφεντλιχηεν Ρεχητ, π〈γ. 77
462 Ηενκε, ∆ασ Συβϕεκτιϖε φφεντλιχηε Ρεχητ, π〈γ. 2
463 Κρεβσ, Συβϕεκτιϖερ Ρεχητσσχηυτζ υνδ οβϕεκτιϖε Ρεχητσκοντρολλε, π〈γ. 203
464 Ραµσαυερ, ∆ιε Βεστιµµυνγ δεσ Σχηυτζβερειχησ ϖον Γρυνδρεχητεν ναχη δεµ Νορµζωεχκ, π〈γ. 506
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χονστιτυψε λα χυεστι⌠ν δε σι λα νορµα ηα σιδο ελαβοραδα εν βενε!χιο δε δετερµιναδο
χρχυλο δε περσονασ, παρα λα σατισφαχχι⌠ν δε ιντερεσεσ ινδιϖιδυαλεσ, ψ νο
εξχλυσιϖαµεντε εν βενε!χιο δελ ιντερσ γενεραλ.
9. Ελ ιντερσ ινδιϖιδυαλ
798

Προτεχχι⌠ν δε χοοπερατιϖασ Εν σεντενχια δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα σε α!ρµα θυε ελ
αρτχυλο 72 δε λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1961 νο χονσαγρα αλγν δερεχηο ο γαραντα, α πεσαρ δε
εσταρ ινχλυιδο εντρε λοσ δερεχηοσ σοχιαλεσ εν ελ Τεξτο Χονστιτυχιοναλ. Ελ αρτχυλο 72 δισπονα
λο σιγυιεντε: Ελ Εσταδο προτεγερ〈 λασ ασοχιαχιονεσ, χορποραχιονεσ, σοχιεδαδεσ ψ
χοµυνιδαδεσ θυε τενγαν πορ οβϕετο ελ µεϕορ χυµπλιµιεντο δε λοσ !νεσ δε λα περσονα
ηυµανα ψ δε λα χονϖιϖενχια σοχιαλ, ψ φοµενταρ〈 λα οργανιζαχι⌠ν δε χοοπερατιϖασ ψ δεµ〈σ
ινστιτυχιονεσ δεστιναδασ α µεϕοραρ λα εχονοµα ποπυλαρ. (ΣΠΑ−ΧΣϑ 14/08/1998 ΕΞΠ. Ν°
14.695)465
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∆εµαρχαχι⌠ν δε τιερρασ. Εν ϕυνιο δε 2002 λα Χοµυνιδαδ Ινδγενα Βαρ δεµανδ⌠ λα
δεµαρχαχι⌠ν δε λασ τιερρασ θυε ηα οχυπαδο ανχεστραλµεντε, εν βασε α λο δισπυεστο εν ελ
αρτχυλο 119 ψ εν λα ∆ισποσιχι⌠ν τρανσιτορια ∆εχιµοσεγυνδα δε λα Χονστιτυχι⌠ν. ∆ετερµινε
σι ταλεσ νορµασ χονσαγραν υν δερεχηο συβϕετιϖο παρα εξιγιρ συ χυµπλιµιεντο (ΣΠΑ−ΤΣϑ
17/12/2003 Εξπ. Ν≡ 2002−0500;466 ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/02/2006 Εξπ. 04−1092467
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Ελ δεσεο δε σατισφαχχι⌠ν δε υν ιντερσ ηυµανο ασυµε λα φορµα δε υν δερεχηο
συβϕετιϖο χυανδο ρεχιβε ελ ρεχονοχιµιεντο δελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο.

801

∆ε αχυερδο χον λο εξπυεστο, λα φ⌠ρµυλα δε τρεσ ελεµεντοσ πρεσενταδα πορ Οττο
Βηλερ, ηα θυεδαδο ρεδυχιδα α υν σολο ελεµεντο. Λα εξιστενχια δε υν δερεχηο
συβϕετιϖο πυεδε σερ εσταβλεχιδα χυανδο εντρε λοσ !νεσ δε λα νορµα σε ενχυεντρα λα
προτεχχι⌠ν δε ιντερεσεσ ινδιϖιδυαλεσ. ∆εβε τραταρσε δε υν βενε!χιο ιντενχιοναλ ψ
χονσχιεντε δελ λεγισλαδορ ψ νο δε υν σιµπλε βενε!χιο ρε∀εϕο ο χασυαλ.468

802

Εν υν σεντιδο µυψ γενεραλ πυεδε δε!νιρσε ελ ιντερσ, χοµο λα παρτιχιπαχι⌠ν δε υν
συϕετο εν δετερµιναδο ασυντο.469 Ελ ιντερσ ρεσυλτα παρα λα χονχεπχι⌠ν γενεραλ, εν
πριµερ λυγαρ χοµο υν ιντερσ συβϕετιϖο φ〈χτιχο, εσ δεχιρ, χοµο υνα ρεαχχι⌠ν
ποσιτιϖα θυε υν συϕετο δετερµιναδο τιενε εφεχτιϖαµεντε ηαχια υν οβϕετο.470 Παρα
εσταβλεχερ υν ιντερσ οβϕετιϖαµεντε δετερµιναβλε ψ ϖερδαδερο δε υν συϕετο, σε
465 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/011.ητµ
466ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/012.ητµ
467ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/278.ητµ
468 Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Κολλιδιερενδε Πριϖατιντερεσσεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 193
469 Ωολφφ/Βαχηοφ/Στοβερ, ςερωαλτυνγσρεχητ Ι, ♣ 29 Ρν. 3; Σχηµιδτ−Α⇓µανν, ∆ασ αλλγεµεινε ςερωαλτυνγσρεχητ
αλσ Ορδνυνγσιδεε, 3/47
470 Ωολφφ/Βαχηοφ/Στοβερ, ςερωαλτυνγσρεχητ Ι, ♣ 29 Ρν. 3
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ρελαχιονα ελ οβϕετο χον δετερµιναδασ νεχεσιδαδεσ, οβϕετιϖοσ ψ µετασ ψ δε αλλ, εσ
αναλιζαδο α λα λυζ δε υν παρ〈µετρο οβϕετιϖο, χοµο πορ εϕεµπλο ελ λιβρε
δεσενϖολϖιµιεντο δε λα περσοναλιδαδ.471
Ελ δερεχηο συβϕετιϖο εσ υν µεδιο παρα λα ρεαλιζαχι⌠ν δε ιντερεσεσ.472 Περο ελ δεσεο
δε σατισφαχχι⌠ν δε υν ιντερσ ηυµανο ασυµε λα φορµα δε υν δερεχηο συβϕετιϖο
χυανδο ρεχιβε ελ ρεχονοχιµιεντο δελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο.473 ∆ερεχηο συβϕετιϖο
ψ δερεχηο οβϕετιϖο νο σε ενχυεντραν εντονχεσ δεσϖινχυλαδοσ εντρε σ.474 Εν λα
Τεορα Γενεραλ δελ ∆ερεχηο εσ γενεραλµεντε αδµιτιδο θυε ελ δερεχηο συβϕετιϖο
δεβε σερ δετερµιναδο δε αχυερδο χον παρ〈µετροσ εσταβλεχιδοσ πορ ελ δερεχηο
οβϕετιϖο.475 Εν εστε ορδεν δε ιδεασ, λα νοχι⌠ν δε ιντερσ παρτε δε λα Τεορα δελ
Ιντερσ δε ϑηερινγ, λα χυαλ δε!νι⌠ αλ δερεχηο συβϕετιϖο χοµο υν ιντερσ
ϕυρδιχαµεντε προτεγιδο.476

803

Λα ταρεα δε ιντερπρεταχι⌠ν δε χυ〈νδο υνα νορµα εστ〈 δεστιναδα προτεγερ λοσ
ιντερεσεσ δελ ινδιϖιδυο, σε χοµπλιχα πορθυε λοσ ιντερεσεσ ινδιϖιδυαλεσ νο σιεµπρε
σε οπονεν α λοσ ιντερεσεσ γενεραλεσ, νι λοσ εξχλυψεν.477 Εν ελ δερεχηο
αδµινιστρατιϖο νο σε τρατα νιχαµεντε δε νιϖελαρ λοσ ιντερεσεσ γενεραλεσ χον λοσ
πριϖαδοσ, σινο χον φρεχυενχια, δε µαντενερ ψ µεϕοραρ ελ ορδεν οβϕετιϖο εν σ
µισµο.478 Λασ νορµασ δε δερεχηο πβλιχο σιεµπρε σε ενχυεντραν εν αρµονα χον
ελ ιντερσ πβλιχο. Εν νινγν χασο λασ νορµασ δε δερεχηο πβλιχο προχυραν
εξχλυσιϖαµεντε φαϖορεχερ ιντερεσεσ πριϖαδοσ. Εν τοδο χασο, αλ λαδο δε λα
προτεχχι⌠ν δελ ιντερσ γενεραλ, λασ νορµασ δε δερεχηο πβλιχο ταµβιν πυεδεν
λεγιτιµαρ α συϕετοσ πριϖαδοσ.479

804

Λα !ναλιδαδ προτεχτορα δε υνα νορµα πυεδε σερ δετερµιναδα δε αχυερδο α λα
ιντερπρεταχι⌠ν λιτεραλ δε λα µισµα, σεγν συ σεντιδο ψ !ναλιδαδ, ασ χοµο α παρτιρ
δε συ σιγνι!χαδο εν ελ 〈µβιτο δε λα λεψ θυε λα χοντιενε. Υνα ιντερπρεταχι⌠ν βασαδα
εν λα ϖολυνταδ δελ Λεγισλαδορ νο οστεντα αθυ νι µαψορ ρανγο, νι χαρ〈χτερ εξχλυψεντε
δε λασ ρεσταντεσ φορµασ δε ιντερπρεταχι⌠ν.480 Λοσ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ πυεδεν

805

471 Ωολφφ/Βαχηοφ/Στοβερ, ςερωαλτυνγσρεχητ Ι, ♣ 29 Ρν. 3
472 Σκουρισ, ςερλετζτενκλαγεν υνδ Ιντερεσσεντενκλαγεν ιµ ςερωαλτυνγσπροζε⇓, π〈γ. 16
473 Σκουρισ, ςερλετζτενκλαγεν υνδ Ιντερεσσεντενκλαγεν ιµ ςερωαλτυνγσπροζε⇓, π〈γ. 16
474 Σχηερζβεργ, Γρυνδλαγεν υνδ Τψπολογιε δεσ συβϕεκτιϖ−φφεντλιχηεν Ρεχητσ, π〈γ. 130
475 Σχηερζβεργ, Γρυνδλαγεν υνδ Τψπολογιε δεσ συβϕεκτιϖ−φφεντλιχηεν Ρεχητσ, π〈γ. 130
476 Βαυερ, Αλτεσ υνδ Νευεσ ζυρ Σχηυτζνορµτηεοριε, π〈γ. 593
477 Ωολφφ/Βαχηοφ/Στοβερ, ςερωαλτυνγσρεχητ Ι, π〈γ. 573; Βαχηοφ, ∆ιε ϖερωαλτυνγσγεριχητλιχηε Κλαγε αυφ ςορ−
ναηµε εινερ Αµτσηανδλυνγ, π〈γ. 64; Νευµεψερ, ∆ιε Κλαγβεφυγνισ ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 34, Βαυερ,
Αλτεσ υνδ Νευεσ ζυρ Σχηυτζνορµτηεοριε, π〈γ. 595
478 Ωολφφ/Βαχηοφ/Στοβερ, ςερωαλτυνγσρεχητ Ι, π〈γ. 562
479 Ραυµσαυερ, Γρυνδρεχητε ιµ Σψστεµ δερ Συβϕεκτιϖεν √φφεντλιχηεν Ρεχητε, π〈γ. 509
480 Σχηµιδτ−Α⇓µανν, ∆ασ αλλγεµεινε ςερωαλτυνγσρεχητ αλσ Ορδνυνγσιδεε, 2/60; Ωολφ/Βαχηοφ/Στοβερ, ςερ−
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ϕυγαρ υν παπελ δε σοπορτε ιντερπρετατιϖο.481 Εν λα πρ〈χτιχα, λα ϕυρισπρυδενχια αλεµανα
τοµα διϖερσοσ χριτεριοσ εν χονσιδεραχι⌠ν (λα αφεχταχι⌠ν ρεαλ, λα νεχεσιδαδ δε
προτεχχι⌠ν ϕυρδιχα, λα δετερµιναβιλιδαδ δελ 〈µβιτο δε λοσ αφεχταδοσ), λοσ χυαλεσ νο
νεχεσαριαµεντε γυαρδαν ρελαχι⌠ν χον ελ χοντεξτο δε λα νορµα ο λα ιντενχι⌠ν δελ
Λεγισλαδορ.482 Σιν εµβαργο, σε µαντιενε λα τεσισ δε θυε ελ δερεχηο συβϕετιϖο σ⌠λο
πυεδε σερ ρεχονοχιδο σι σε χυµπλεν λοσ συπυεστοσ δε λα νορµα ψ σι ελ βενε!χιαριο
πυεδε σερ δετερµιναδο εν ελ χασο χονχρετο.483
806

Υνα νορµα θυε αλ εσταβλεχερ λοσ πρεσυπυεστοσ παρα λα χονχεσι⌠ν εξχεπχιοναλ δε υν
περµισο αλυδε ταµβιν α ιντερεσεσ ϕυρδιχοσ δελ σολιχιταντε, τιενε πορ οβϕετο λα
προτεχχι⌠ν δε στε.484 Ταµβιν ελ σιγνι!χαδο δελ ασυντο εν λα εσφερα δελ ινδιϖιδυο,
ασ χοµο λα χιρχυνστανχια δε θυε λα δεχισι⌠ν δεπενδα δε σολιχιτυδ δε λα παρτε, σον
ινδιχαδορεσ δε θυε λα λεψ ταµβιν πρετενδε λα προτεχχι⌠ν δε λοσ ιντερεσεσ δελ
παρτιχυλαρ.485 Ινχλυσο χυανδο ελ παρ〈µετρο παρα ελ οτοργαµιεντο δελ βενε!χιο εν
χυεστι⌠ν, λο χονστιτυψα ελ ιντερσ γενεραλ, πυεδε τραταρσε δε υνα προτεχχι⌠ν δε
ιντερεσεσ δελ παρτιχυλαρ.486

807

Εν ελ δερεχηο πβλιχο, α διφερενχια δελ δερεχηο πριϖαδο, νο σιεµπρε χορρεσπονδε
υν δερεχηο συβϕετιϖο α χαδα οβλιγαχι⌠ν δε υν ⌠ργανο δελ Ποδερ Πβλιχο. Σε δεβεν
διφερενχιαρ εντονχεσ λοσ ϖερδαδεροσ δερεχηοσ δε σιµπλε εφεχτοσ ρε!εϕοσ δελ
δερεχηο οβϕετιϖο.487 Εστοσ δεριϖαν δε νορµασ θυε σιρϖεν εξχλυσιϖαµεντε αλ ιντερσ
πβλιχο ψ θυε σιµπλεµεντε βενε∀χιαν ιντερεσεσ ινδιϖιδυαλεσ σ⌠λο δε ηεχηο χοµο
υν εφεχτο σεχυνδαριο, σιν θυε λα νορµα εν χυεστι⌠ν αβαρθυε εντρε συσ οβϕετιϖοσ ταλ
εφεχτο σεχυνδαριο.488 Εν τοδο χασο, απλιχα Βαχηοφ λα πρεσυνχι⌠ν δε θυε λοσ εφεχτοσ
ρε∀εϕοσ σοβρε ιντερεσεσ διγνοσ δε προτεχχι⌠ν δεβεν σερ χονσιδεραδοσ χοµο
ιντερεσεσ προτεγιδοσ, σιεµπρε θυε ταλεσ εφεχτοσ σεχυνδαριοσ ηυβιεραν σιδο λα
ιντενσι⌠ν δε λα νορµα.489 Σιν εµβαργο, ταλ πρεσυνχι⌠ν νο σερα απλιχαβλε εν ελ χασο
δε λοσ ιντερεσεσ δε τερχεροσ.490

808

Εσθυεµα δε Προτεχχι⌠ν δε χοοπερατιϖασ. Ελ αρτχυλο 72 νο διχε εξπρεσαµεντε θυε λασ
περσονασ τενγαν υν δερεχηο συβϕετιϖο, α εξιγιρ θυε ελ Εσταδο χυµπλα λασ οβλιγαχιονεσ αλλ
ωαλτυνγσρεχητ Ι, π〈γ. 565; Νευµεψερ, ∆ιε Κλαγβεφυγνισ ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 34
481 Σχηµιδτ−Α⇓µανν, ∆ασ αλλγεµεινε ςερωαλτυνγσρεχητ αλσ Ορδνυνγσιδεε, 2/60
482 Πιετζχκερ, ∆ασ ςερωαλτυνγσρεχητσϖερηλτνισ, π〈γ. 288
483 Ωολφ/Βαχηοφ/Στοβερ, ςερωαλτυνγσρεχητ Ι, π〈γ. 565
484 ΒςερωΓ Υ.ϖ. 4.2.1982  ΒςερωΓ 3 Χ 19.81. Ε 65, 19/22
485 ΒςερωΓ, Υ.ϖ. 21.10.1986  1 Χ 44/84 = ΝϑΩ 1987, 856 (857)
486 ΒςερωΓ, Υ.ϖ. 21.10.1986  1 Χ 44/84 = ΝϑΩ 1987, 856 (857)
487 Ωολφ/Βαχηοφ/Στοβερ, ςερωαλτυνγσρεχητ Ι, π〈γ. 565
488 Σοδαν, ♣ 42, Ρδνρ. 379; ΒςερφΓΕ 31, 33/39φ
489 Ωολφ/Βαχηοφ/Στοβερ, ςερωαλτυνγσρεχητ Ι, π〈γ. 563
490 Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Κολλιδιερενδε Πριϖατιντερεσσεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 92; π〈γ. 225
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σε〉αλαδασ. Λα εξιστενχια δε υνα δυδα σοβρε συ αλχανχε αυτοριζα αλ ιντρπρετε α αχυδιρ α οτροσ
µεχανισµοσ δε ιντερπρεταχι⌠ν. Λα νορµα σε ενχυεντρα υβιχαδα εν ελ Ττυλο ΙΙΙ ∆ε λοσ
∆εβερεσ, ∆ερεχηοσ ψ Γαραντασ, εσπεχ!χαµεντε εν ελ Χαπτυλο Ις, ρελατιϖο α λοσ ∆ερεχηοσ
σοχιαλεσ. Σε τρατα δε λα παρτε δογµ〈τιχα δε λα Χονστιτυχι⌠ν, χοντεντιϖα δελ χατ〈λογο δε
δερεχηοσ ψ γαραντασ χονστιτυχιοναλεσ.
Εσταραµοσ εν πρεσενχια δε υν δερεχηο φυνδαµενταλ σι λα νορµα τυϖιερα πορ οβϕετο λα
προτεχχι⌠ν δε υν ιντερσ ινδιϖιδυαλ. Λα !ναλιδαδ δε λασ ασοχιαχιονεσ θυε σον οβϕετο δε
προτεχχι⌠ν εσπεχιαλ εν ελ αρτχυλο 72 εστ〈 ρεφεριδα αλ µεϕορ χυµπλιµιεντο δε λοσ !νεσ δε
λα περσονα ηυµανα ψ δε λα χονϖιϖενχια σοχιαλ ψ α µεϕοραρ λα εχονοµα ποπυλαρ. Σε τρατα
δε ιντερεσεσ γενεραλεσ, θυε αλ µισµο τιεµπο, χοµο τοδοσ λοσ δερεχηοσ σοχιαλεσ, τιενεν λα
!ναλιδαδ δε γαραντιζαρ λα εξιστενχια διγνα δε λασ περσονασ. Λα περσονα εν χυψο βενε!χιο σε
εσταβλεχε υν δερεχηο σοχιαλ νο εσ σιµπλεµεντε οβϕετο, σινο ταµβιν συϕετο δε λα προτεχχι⌠ν.
Εν χονσεχυενχια, λα νορµα ταµβιν τιενε πορ !ναλιδαδ λα προτεχχι⌠ν δε υν ιντερσ ινδιϖιδυαλ.
Πορ ταλ µοτιϖο, νο χοµπαρτιµοσ ελ χριτεριο δε λα σεντενχια βασε (ϖασε αδεµ〈σ ελ αρτχυλο
118 δε λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1999).
Εσθυεµα δε ∆εµαρχαχι⌠ν δε τιερρασ. Λα νορµα χοντενιδα εν ελ αρτχυλο 119 δε λα
Χονστιτυχι⌠ν εσταβλεχε υνα οβλιγαχι⌠ν α χαργο δε υν ⌠ργανο δελ Εσταδο: χορρεσπονδερ〈 αλ
Εϕεχυτιϖο Ναχιοναλ, χον λα παρτιχιπαχι⌠ν δε λοσ πυεβλοσ ινδγενασ, δεµαρχαρ ψ γαραντιζαρ ελ
δερεχηο α λα προπιεδαδ χολεχτιϖα δε συσ τιερρασ. Λα χυεστι⌠ν δε σι, αλ λαδο δε εσε δεβερ
εξιστε υν δερεχηο α εξιγιρ συ χυµπλιµιεντο εσ δετερµιναβλε α τραϖσ δε ιντερπρεταχι⌠ν.
Ελ αρτχυλο 119 σε ρε!ερε, εντρε οτρασ µατεριασ, α λοσ δερεχηοσ οριγιναριοσ σοβρε λασ τιερρασ
θυε ανχεστραλ ψ τραδιχιοναλµεντε οχυπαν λοσ πυεβλοσ ψ χοµυνιδαδεσ ινδγενασ ψ θυε σον
νεχεσαριασ παρα δεσαρρολλαρ ψ γαραντιζαρ συσ φορµασ δε ϖιδα. Λα δισποσιχι⌠ν εστ〈 υβιχαδα εν
ελ χαπτυλο ρελατιϖο α λοσ ∆ερεχηοσ δε λοσ πυεβλοσ ινδγενασ.
Παρα α!ρµαρ λα εξιστενχια δε υν δερεχηο συβϕετιϖο, λα νορµα δεβε τενερ πορ !ναλιδαδ λα
προτεχχι⌠ν δε υν ιντερσ παρτιχυλαρ ψ νο σολαµεντε δε υν ιντερσ γενεραλ. Α πεσαρ δε συ χαρ〈χτερ
χολεχτιϖο, ελ δερεχηο α λα προπιεδαδ χολεχτιϖα δε λασ τιερρασ δε λοσ πυεβλοσ ψ χοµυνιδαδεσ
ινδγενασ τιενε πορ !ναλιδαδ γαραντιζαρ ελ λιβρε δεσενϖολϖιµιεντο δε λοσ µιεµβροσ δε εσα
χοµυνιδαδ. Λα οβλιγαχι⌠ν δε δεµαρχαρ ταλεσ τερριτοριοσ σε ενχυεντρα εσταβλεχιδα α φαϖορ δε
εσε ιντερσ παρτιχυλαρ ψ νο σιµπλεµεντε δε υν ιντερσ γενεραλ.491
491 Νο χοµπαρτιµοσ ελ χριτεριο σοστενιδο εν λα σεντενχια βασε: µ〈σ θυε υνα οβλιγαχι⌠ν χονχρετα εν χαβεζα δε
λα Αδµινιστραχι⌠ν, λο θυε σε χον!γυρα εσ υν χµυλο δε οβλιγαχιονεσ γενριχασ ναχιδασ δελ τεξτο χονστιτυ−
χιοναλ δεστιναδασ α δελιµιταρ ψ γαραντιζαρ ελ δερεχηο α λα προπιεδαδ χολεχτιϖα θυε, σοβρε συσ τιερρασ, τιενεν
λοσ πυεβλοσ ψ χοµυνιδαδεσ ινδγενασ, ψ σ⌠λο δεσπυσ δε εφεχτυαρσε λασ λαβορεσ δε δεµαρχαχι⌠ν τερριτοριαλ εσ
θυε συργιρα ελ δερεχηο εσπεχ!χο α θυε σε λεσ χονχεδαν λοσ ττυλοσ χορρεσπονδιεντεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 17/12/2003
Εξπ〈γ. Ν≡ 2002−0500). ∆εβε ρεχονοχερσε εν τοδο χασο, θυε ελ φαλλο χοντιενε υν εξηορτο αλ Εϕεχυτιϖο παρα
θυε εν υν τιεµπο πρυδενχιαλ χυµπλα χον λασ πρεϖισιονεσ εσταβλεχιδασ χονστιτυχιοναλ ψ λεγαλµεντε σοβρε λα
µατερια

ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ

279

809

[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

10. ∆ελιµιταχι⌠ν δε λοσ βενεχιαριοσ
810

Ψα νο εσ δεχισιϖο σι λα νορµα δελιµιτα εν τρµινοσ δε διστανχια, α χυ〈λεσ ϖεχινοσ
πυεδε χονσιδεραρσε αφεχταδοσ πορ υν αχτο. Μ〈σ βιεν εσ δετερµιναντε, θυε α παρτιρ
δε ασπεχτοσ δεριϖαδοσ δε λοσ πρεσυπυεστοσ δε λα νορµα παρα ελ οτοργαµιεντο δελ
περµισο πυεδα δεσπρενδερσε, χυ〈λ εσ ελ χρχυλο δε περσονασ προτεγιδο θυε σε
διφερενχια δελ ρεστο δε λα χολεχτιϖιδαδ.

811

Λα δετερµιναβιλιδαδ δελ γρυπο δε περσονασ προτεγιδασ εσ υνα χονδιχι⌠ν παρα ελ
ρεχονοχιµιεντο δε λα !ναλιδαδ δε λα νορµα δε προτεγερ ιντερεσεσ ινδιϖιδυαλεσ. Ελ
〈µβιτο δε ινδιϖιδυοσ α θυιενεσ σε πρετενδε προτεγερ, δεβε ποδερ διφερενχιαρσε δε
λοσ ιντερεσεσ γενεραλεσ, α τραϖσ δε χριτεριοσ νορµατιϖοσ.492

812

Ινχλυσο εν µατερια δε προτεχχι⌠ν δε τερχεροσ−ϖεχινοσ εν δερεχηο πβλιχο, λοσ
χριτεριοσ δε δελιµιταχι⌠ν, ινδιϖιδυαλιζαχι⌠ν ψ χαλι!χαχι⌠ν τιενεν υν σιγνι!χαδο
χεντραλ εν λα ϕυρισπρυδενχια δελ Τριβυναλ Αδµινιστρατιϖο Φεδεραλ αλεµ〈ν.493
Χιερταµεντε, θυε ψα νο εσ δεχισιϖο σι λα νορµα δελιµιτα εν τρµινοσ δε διστανχια,
α χυ〈λεσ ϖεχινοσ πυεδε χονσιδεραρσε αφεχταδοσ πορ υν αχτο. Μ〈σ βιεν εσ
δετερµιναντε, θυε α παρτιρ δε ασπεχτοσ δεριϖαδοσ δε λοσ πρεσυπυεστοσ δε λα νορµα
παρα ελ οτοργαµιεντο δελ περµισο πυεδα δεσπρενδερσε, χυ〈λ εσ ελ χρχυλο δε περσονασ
προτεγιδο θυε σε διφερενχια δελ ρεστο δε λα χολεχτιϖιδαδ.494 Χον ελλο, δα χυεντα λα
ϕυρισπρυδενχια δελ πρινχιπιο δε δερεχηο αδµινιστρατιϖο, σεγν ελ χυαλ, ελ
οτοργαµιεντο δε υν δερεχηο συβϕετιϖο πρεσυπονε υν µνιµο δε δετερµιναβιλιδαδ
ψ χλαριδαδ δε λοσ ελεµεντοσ χονστιτυτιϖοσ δε λα νορµα.495 Ελ αν〈λισισ δε λοσ ελεµεντοσ
ινδιϖιδυαλιζαδορεσ ταµβιν δεβε τοµαρ εν χονσιδεραχι⌠ν λασ χιρχυνστανχιασ δελ
χασο χονχρετο.496

813

Αδιχιοναλµεντε, εν χυαντο αλ 〈µβιτο εσπαχιαλ δε λα ινδιϖιδυαλιζαχι⌠ν δελ γρυπο
προτεγιδο πορ λα νορµα, ηα σε〉αλαδο λα ϕυρισπρυδενχια θυε ελ µισµο νο πυεδε σερ
χυαντιτατιϖαµεντε µυψ γρανδε.497 Εν λα µοτιϖαχι⌠ν δε ταλ χλ〈υσυλα δε δελιµιταχι⌠ν
χυαντιτατιϖα σε αλυδε α λα νεχεσιδαδ δε προτεχχι⌠ν ϕυρδιχα δελ εϕεχυτορ δε λα οβρα.498
492 Ραυµσαυερ, Γρυνδρεχητε ιµ Σψστεµ δερ Συβϕεκτιϖεν √φφεντλιχηεν Ρεχητε, π〈γ. 509
493 Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Κολλιδιερενδε Πριϖατιντερεσσεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 92
494 ΒςερωΓ, Υρτειλ ϖοµ 19. Σεπτεµβερ 1986  4 Χ 8.84  Βυχκηολζ 406.19 Νρ. 71 = ∆ςΒλ. 1987, 476/477;
ΒςερωΓΕ 94, 151/158
495 Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Κολλιδιερενδε Πριϖατιντερεσσεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 91
496 ΒςερωΓΕ 78, 40/43; Γρσχηνερ, ςοµ Νυτζεν δεσ ςερωαλτυνγσρεχητσϖερηλτνισσεσ, π〈γ. 306
497 ΒςερωΓΕ 27, 29(33); 52, 122(129); Ροτη, ςερωαλτυνγσηανδελν µιτ ∆ριττβετροφφενηειτ υνδ Γεσετζϖορβεηαλτ,
38
498 ΒςερωΓΕ 52, 122/129; ΒςερωΓΕ 27, 29/33; Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Κολλιδιερενδε Πριϖατιντερεσσεν ιµ ςερωαλ−
τυνγσρεχητ, π〈γ. 87
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∆ε αλλ πυεδε α!ρµαρσε θυε χον ελλο σε σεπαρα υν ποχο λα ϕυρισπρυδενχια δε λα
τενδενχια δε προτεχχι⌠ν δε τερχεροσ.499
Εν λα ϕυρισπρυδενχια, λα νοχι⌠ν δε ϖεχινο τιενε υν σιγνι!χαδο εσπεχ!χο, µ〈σ ο
µενοσ αµπλιο, δε αχυερδο αλ τιπο δε ινσταλαχι⌠ν θυε σεα οβϕετο δελ περµισο
(προψεχτοσ υρβανστιχοσ θυε προδυχεν δεσπερδιχιοσ τ⌠ξιχοσ ε ινχλυσο εν µατερια
δε ενεργα νυχλεαρ).500 Πορ συ παρτε, εν ελ δερεχηο αµβιενταλ, λα δοχτρινα δε λα
δελιµιταχι⌠ν νο ηα ϕυγαδο υν παπελ ρελεϖαντε.501 Μ〈σ βιεν σε παρτε δε υν αν〈λισισ
νορµατιϖο δε λοσ ποσιβλεσ εφεχτοσ αµβιενταλεσ, χοµο φυνδαµεντο παρα δετερµιναρ
ελ 〈µβιτο µατεριαλ ψ περσοναλ δελ δερεχηο δελ ινδιϖιδυο.502 Εν ελ χασο δε
αυτοριζαχιονεσ παρα προψεχτοσ τχνιχοσ, χυψοσ εφεχτοσ αµβιενταλεσ σε ιρραδιεν,
πορ λο µενοσ εν τρµινοσ ποτενχιαλεσ, σοβρε ϖαριοσ κιλ⌠µετροσ, σε οτοργα
προτεχχι⌠ν α τερχεροσ αφεχταδοσ εν φορµα ταν αµπλια, χοµο ελ αλχανχε δε ταλεσ
εφεχτοσ.503

814

11. Λα πρεσυνχι⌠ν δελ ποδερ ϕυρδιχο
Α πρινχιπιοσ δε λοσ α〉οσ χινχυεντα χονστρυψε Οττο Βαχηοφ, σοβρε λα βασε δε λα
τεορα δε Βηλερ, λα πρεσυνχι⌠ν δε θυε ελ ποδερ ϕυρδιχο δε ιµπονερ ϕυδιχιαλµεντε
δετερµιναδοσ ιντερεσεσ φρεντε α λα Αδµινιστραχι⌠ν, σε ενχοντραρα σιεµπρε δαδο
σι λα νορµα τιενε λα !ναλιδαδ δε προτεγερ ιντερεσεσ ινδιϖιδυαλεσ.504 Βαχηοφ παρτε
δε λα δισποσιχι⌠ν χονστιτυχιοναλ θυε χονσαγρα ελ δερεχηο δε τοδο χιυδαδανο α
αχυδιρ αντε ελ ϑυεζ εν χοντρα δε λεσιονεσ πορ παρτε δελ Ποδερ Πβλιχο εν συσ
δερεχηοσ συβϕετιϖοσ. Ελλο συπονε υνα ρεδε!νιχι⌠ν δε λα ρελαχι⌠ν Εσταδο−
χιυδαδανο, θυιεν εσ συϕετο δε δερεχηοσ ψ νο σιµπλε οβϕετο δε λα αχτυαχι⌠ν δελ
Εσταδο.505

815

∆ε αλλ λα ιννοϖαδορα τεσισ δε θυε τοδο ιντερσ προτεγιδο εν φορµα οβϕετιϖα πορ ελ
δερεχηο πβλιχο χονστιτυψε υνα ϖερδαδερα φαχυλταδ δελ βενε!χιαριο ψ υν δερεχηο
συβϕετιϖο, εν ελ σεντιδο δελ ποδερ ϕυρδιχο θυε οτοργα.506

816

Υν ραζοναµιεντο σιµιλαρ φυε ελ ασυµιδο πορ λα ϕυρισπρυδενχια χονστιτυχιοναλ δε λα
ποχα. Ελ ινδιϖιδυο σε ενχυεντρα σοµετιδο αλ ποδερ πβλιχο, περο ελλο νο λο ηαχε

817

499 Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Κολλιδιερενδε Πριϖατιντερεσσεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 90
500 Ροτη, ςερωαλτυνγσηανδελν µιτ ∆ριττβετροφφενηειτ υνδ Γεσετζϖορβεηαλτ, π〈γ. 40
501 Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Κολλιδιερενδε Πριϖατιντερεσσεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 94
502 Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Κολλιδιερενδε Πριϖατιντερεσσεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 94
503 Ροτη, ςερωαλτυνγσηανδελν µιτ ∆ριττβετροφφενηειτ υνδ Γεσετζϖορβεηαλτ, π〈γ. 40
504 Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Κολλιδιερενδε Πριϖατιντερεσσεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 199
505 Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Κολλιδιερενδε Πριϖατιντερεσσεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 201
506 Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Κολλιδιερενδε Πριϖατιντερεσσεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 199
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υν σβδιτο σινο υν χιυδαδανο τιτυλαρ δε δερεχηοσ ψ δεβερεσ.507 Εν χασο δε δυδα ψ,
σοβρε τοδο, σι σε τρατα δε λα ασιγναχι⌠ν δε βενε!χιοσ σοχιαλεσ ινδισπενσαβλεσ παρα
λα συβσιστενχια δελ ινδιϖιδυο, δεβε ρεχονοχερσε λα τιτυλαριδαδ δε υν ιντερσ
ϕυρδιχαµεντε προτεγιδο.508
818

∆ε αλλ θυε ελ ποδερ ϕυρδιχο δελ χιυδαδανο φρεντε αλ Ποδερ Πβλιχο νο ρεθυιερα
δε υνα δισποσιχι⌠ν εξπρεσα δε λα λεψ, σινο θυε δεριϖα δε λα σολα χονσιδεραχι⌠ν δε
εσε ιντερσ εν συ 〈µβιτο δε προτεχχι⌠ν, λο χυαλ χον!ερε α συ τιτυλαρ υνα ποσιχι⌠ν
ϕυρδιχα χαπαζ δε σερ ιµπυεστα ϕυδιχιαλµεντε.509 Εστα αµπλιαχι⌠ν, εν φορµα δε
υνα ϖαριαντε χονφορµε α λα Χονστιτυχι⌠ν δε λα δοχτρινα δε λα νορµα προτεχτορα
ηα ενχοντραδο ρεχεπχι⌠ν εν λοσ Τριβυναλεσ δε ινστανχια.510 Χοµο ϖερεµοσ, ταλ
πρεσυνχι⌠ν εσ σιν εµβαργο, ιναπλιχαβλε εν ελ χασο δε λασ σιτυαχιονεσ µυλτιπολαρεσ
δε χον∀ιχτο.
12. Ιντερσ λεγτιµο, περσοναλ ψ διρεχτο

819

Λα νοχι⌠ν δε ιντερσ λεγτιµο, περσοναλ ψ διρεχτο ηαβα σιδο δελινεαδα πορ λα
ϕυρισπρυδενχια χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα αντεσ δε λα εντραδα εν ϖιγενχια δε λα
Λεψ Οργ〈νιχα δε λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια, εν 1976.511 Εν σεντενχια δελ
13/10/1988 (Χασο Χεµεµοσα) λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εσταβλεχι⌠ θυε νο σε
τρατα σ⌠λο δε υν ιντερσ λεγτιµο εν ελ σεντιδο δε λα δοχτρινα ιταλιανα ψ δεσαρρολλ⌠
συσ ελεµεντοσ ινδιϖιδυαλµεντε. Σεγν ταλ χριτεριο, ελ χαρ〈χτερ λεγτιµο δετερµινα
θυε νο εσ χοντραριο α δερεχηο,512 µιεντρασ θυε εν λα νοχι⌠ν δε δερεχηο συβϕετιϖο
θυε ηεµοσ δεσαρρολλαδο συπρα, ελ ιντερσ φορµα παρτε δε λα !ναλιδαδ προτεχτορα δε
υνα νορµα. Ελ ιντερσ περσοναλ σε ιντερπρετα χοµο υν ιντερσ θυε δεριϖα δε υν ττυλο
προπιο ψ νο εν βενε!χιο δε οτρο, αν χυανδο δεβεµοσ αδµιτιρ λοσ χασοσ δε
ρεπρεσενταχι⌠ν δεριϖαδα δε λα λεψ δε ιντερεσεσ αϕενοσ, χοµο λα Ασοχιαχι⌠ν δε
ςεχινοσ εν ελ αρτχυλο 102 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Ορδεναχι⌠ν Υρβανστιχα.
Φιναλµεντε, σεγν λα σεντενχια χιταδα δε λα Σαλα Πολτιχο−Αδµινιστρατιϖα, ελ ιντερσ
507 ΒςερφΓ Υ.ϖ. 24.6.1954  ΒςερωΓ ς Χ 78.54, Ε 1, 159/161
508 ΒςερφΓΕ 15, 275 (281 φ.) = ΝϑΩ 1963, 803
509 Λορενζ, ςερωαλτυνγσπροζε⇓ρεχητ, ♣18, 17
510 Φισχηερ, ∆ιε Αυσωιρκυνγεν δερ Ρεχητσπρεχηυνγ δεσ Βυνδεσϖερφασσυνγσγεριχητσ αυφ διε ∆ογµατικ δεσ
Αλλγεµεινεν ςερωαλτυνγσρεχητσ, π〈γ. 119
511 ςασε, χον αβυνδαµεντεσ ρεφερενχιασ, Βρεωερ Χαρασ, Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια,
π〈γ. 188
512 Σε α!ρµα θυε, ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο νο πυεδε οτοργαρ προτεχχι⌠ν α λοσ παρτιχυλαρεσ εν ραζ⌠ν δε ιντερεσεσ
χοντραριοσ α λα Χονστιτυχι⌠ν ο α λασ λεψεσ. (ΣΠΑ−ΧΣϑ 13/04/2000 Εξπ〈γ. Ν° 16.438 ΒΑΝΧΟ ΦΙςΕΝΕΖ,
Σ.Α.Χ.Α.)
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διρεχτο συπονε θυε ελ αχτο σε ενχυεντρα διριγιδο αλ ρεχυρρεντε, µιεντρασ θυε χοµο
ϖερεµοσ µ〈σ αδελαντε, λα χονδυχτα δελ ⌠ργανο δελ Ποδερ Πβλιχο πυεδε αφεχταρ εν
φορµα διρεχτα βιενεσ ϕυρδιχοσ ε ιντερεσεσ δε τερχεροσ ψ νο σ⌠λο δελ δεστιναταριο δελ
αχτο.
Οτρο χριτεριο υτιλιζαδο χον φρεχυενχια πορ λα ϕυρισπρυδενχια, παρα δετερµιναρ σι ελ
δεµανδαντε οστεντα υν ιντερσ λεγτιµο συ!χιεντε, εσ θυε λα δεχλαραχι⌠ν ϕυρδιχα
πρετενδιδα λο χολοθυε εν σιτυαχι⌠ν φ〈χτιχα ο ϕυρδιχα δε χονσεγυιρ υν δετερµιναδο
βενε!χιο, σιν θυε ελλο ιµπλιθυε θυε νεχεσαριαµεντε ηαψα δε οβτενερλο αλ !ναλ δελ
προχεσο. Σεγν ταλ χριτεριο, σερα συ!χιεντε υνα αφεχταχι⌠ν φ〈χτιχα δε λοσ ιντερεσεσ
δελ ινδιϖιδυο. Ταλ ποσιχι⌠ν εσ ερρ⌠νεα, πορθυε εν τεορα ρεδυχιρα αλ ιντερσ
χαλι!χαδο α υν σιµπλε ιντερσ λεγτιµο,513 ψ αβριρα ελ χοντενχιοσο δε εφεχτοσ
παρτιχυλαρεσ α υνα αχχι⌠ν ποπυλαρ. Εν λα πρ〈χτιχα, νο εσ χιερτο θυε σε αδµιτα χοµο
λεγιτιµαδο αχτιϖο α υνα περσονα θυε νο πυεδε ηαχερ ϖαλερ υνα αφεχταχι⌠ν διρεχτα
δε συσ ιντερεσεσ. Υν σιµπλε ιντερσ φ〈χτιχο σε πλαντεα χυανδο νο σε ενχυεντρα δαδα
λα ινµεδιατεζ δε λα αφεχταχι⌠ν, περο αδεµ〈σ ποδρα φαλταρ λα ιντενχιοναλιδαδ δε λα
αφεχταχι⌠ν, εστο εσ, ελ χαρ〈χτερ !ναλιστα.

820

Λα φ⌠ρµυλα ρελατιϖα αλ ιντερσ λεγτιµο, περσοναλ ψ διρεχτο ηαβα σιδο λα υτιλιζαδα εν
λα λεγισλαχι⌠ν ϖενεζολανα, ταντο εν λα αντιγυα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα Χορτε Συπρεµα
δε ϑυστιχια (αρτσ. 111 ψ 121), χοµο εν λα δερογαδα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ
Συπρεµο δε ϑυστιχια (αρτσ. 21, ΙΙ; 21, ΙΞ), ασ χοµο εν λα Λεψ Οργ〈νιχα δε
Προχεδιµιεντοσ Αδµινιστρατιϖοσ, εντρε οτρασ λεψεσ.514

821

Εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, ελ τεµα δε λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα δεβε σερ
αναλιζαδο εν φορµα διφερενχιαδα, σεγν σε τρατε δελ δεστιναταριο δε υν αχτο
αδµινιστρατιϖο ο βιεν σε τρατε δε υν τερχερο δε λα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχο−µατεριαλ, ο βιεν
δελ τιτυλαρ δε υν δερεχηο χολεχτιϖο ο διφυσο. Εν τοδο χασο, δεβε δεσεστιµαρσε λα
λεγιτιµαχι⌠ν δε θυιενεσ σ⌠λο πυεδεν ηαχερ ϖαλερ υν ιντερσ σιµπλε, ασ χοµο
αθυελλοσ χυψο ιντερσ εσ µεδιατο ο φ〈χτιχο.

822

13. Ελ σιµπλε ιντερσ γενεραλ
Ιϖ〈ν Πυλιδο Μορα. Ελ ρεχυρρεντε σολιχιτ⌠ λα νυλιδαδ δελ αχτο διχταδο πορ λα Χοντραλορα
Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα, µεδιαντε ελ χυαλ σε δεχλαρ⌠ θυε νο ηαβα λυγαρ α λα απερτυρα δε λα
αϖεριγυαχι⌠ν, εν ελ χασο δε λα δενυνχια ιντερπυεστα πορ αθυλ, εν χοντρα δελ Εϕεχυτιϖο
Ναχιοναλ, πορ νο ηαβερ εφεχτυαδο λοσ απορτεσ λεγαλεσ αλ Φονδο δε Ινϖερσιονεσ δε ςενεζυελα.
513 ΣΠΑ−ΧΣϑ 13/04/2000 Εξπ〈γ. Ν° 16.438 ΒΑΝΧΟ ΦΙςΕΝΕΖ, Σ.Α.Χ.Α.
514 Χοδιγο Οργ〈νιχο Τριβυταριο; Λεψ Οργ〈νιχα δε Ορδεναχι⌠ν Υρβανστιχα
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Ελ αρτχυλο 50 δελ Ρεγλαµεντο δε λα Λεψ δε λα Χοντραλορα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα εσταβλεχε
λα φαχυλταδ δε λα Χοντραλορα, δε ρεαλιζαρ λασ αϖεριγυαχιονεσ δε ο!χιο, ο πορ δενυνχια δε
παρτιχυλαρεσ, ο α σολιχιτυδ δε χυαλθυιερ οργανισµο ο εµπλεαδο πβλιχο (ΧΣϑ−ΣΠΑ 03/10/1985
Ιϖ〈ν Πυλιδο Μορα;515 ΧϑΣ−ΣΠΑ 26/09/1991 Ρ⌠µυλο ςιλλαϖιχενχιο516)
824

Πετρ⌠λεοσ δε ςενεζυελα Σ.Α. Πετρ⌠λεοσ δε ςενεζυελα Σ.Α., εσ υνα εµπρεσα χον χαπιταλ χιεν
πορ χιεντο (100%) προπιεδαδ δε λα Ρεπβλιχα, εν ϖιρτυδ δε λο χυαλ εξιστε εν ελ ε!χιεντε
φυνχιοναµιεντο δε λα µισµα υν εϖιδεντε ιντερσ πβλιχο εν ατενχι⌠ν α λα υτιλιδαδ πβλιχα
θυε παρα τοδα λα Ναχι⌠ν σε δεριϖα δε λασ αχτιϖιδαδεσ θυε δεσεµπε〉α

825

Λα χαραχτερστιχα θυε διστινγυε αλ ιντερσ σιµπλε, δελ ϖερδαδερο δερεχηο συβϕετιϖο
ο ιντερσ ϕυρδιχαµεντε προτεγιδο εσ λα ρελατιϖα α λα αφεχταχι⌠ν ινµεδιατα ψ διρεχτα
δε υν βιεν ϕυρδιχο δελ συϕετο τιτυλαρ. Σ⌠λο ελ ιντερσ διρεχτο πυεδε σερ χονσιδεραδο
υν δερεχηο συβϕετιϖο, σι αδεµ〈σ σε ενχυεντρα προτεγιδο πορ υνα νορµα. ∆ε λο
χοντραριο, ελ ιντερσ ινδιρεχτο πυεδε σερ υν µερο ιντερσ φ〈χτιχο ο υν ιντερσ
γενεραλ.

826

Λα δενσιδαδ δε λα ρελαχι⌠ν εντρε λα αχτυαχι⌠ν θυε γενερα λα αφεχταχι⌠ν ψ ελ εφεχτο
λεσιϖο δεβε σερ εσταβλεχιδα εν πριµερ λυγαρ α παρτιρ δε λα λονγιτυδ δε λα χαδενα
χαυσαλ εντρε ελ αχτο δελ Ποδερ Πβλιχο ψ ελ εφεχτο σοβρε ελ αφεχταδο.517 Εν λα µεδιδα
εν θυε σεα µ〈σ λαργα λα χαδενα χαυσαλ, λα δενσιδαδ δε λα αφεχταχι⌠ν σερ〈 µενορ ψ λα
ποσιβιλιδαδ δε ιµπυταρ ρεσπονσαβιλιδαδ δισµινυψε.518 Υνα ϖερδαδερα αφεχταχι⌠ν
δελ δερεχηο σε προδυχε χυανδο λα χαδενα χαυσαλ οφρεχε ινδιχιοσ γραϖεσ δε θυε ελ
φαχτορ δετερµιναντε δε λα λεσι⌠ν αλ δερεχηο, ελ χυαλ ηα προδυχιδο ελ εφεχτο εν φορµα
ινµεδιατα, τυϖο χοµο πυντο δε οριγεν λα αχτυαχι⌠ν δελ Ποδερ Πβλιχο.519
Γενεραλµεντε σε εντιενδε χαυσαλιδαδ εν ελ σεντιδο δε λα τεορα δε λα εθυιϖαλενχια.
Χαυσαλ εσ τοδα χονδυχτα θυε νο πυεδε σερ συπριµιδα µενταλµεντε σιν θυε
δεσαπαρεζχα ελ ρεσυλταδο χονχρετο. Χον ελλο λα δελιµιταχι⌠ν θυεδα εν µανοσ δε υνα
ιµπυταχι⌠ν ϖαλορατιϖα.520

827

∆ε αχυερδο χον λο εξπυεστο, υν ρεσυλταδο δεσφαϖοραβλε δελ τιτυλαρ δελ δερεχηο σερ〈
σιµπλεµεντε εξπρεσι⌠ν δε λοσ ριεσγοσ νορµαλεσ δε λα ϖιδα, εν λα µεδιδα εν θυε λα
515 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 671
516 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 694
517 Ραµσαυερ, ∆ιε Βεστιµµυνγ δεσ Σχηυτζβερειχησ ϖον Γρυνδρεχητεν ναχη δεµ Νορµζωεχκ, π〈γ. 103
518 Ραµσαυερ, ∆ιε Βεστιµµυνγ δεσ Σχηυτζβερειχησ ϖον Γρυνδρεχητεν ναχη δεµ Νορµζωεχκ, π〈γ. 103
519 Ροτη, Φακτισχηε Εινγριφφε ιν Φρειηειτ υνδ Ειγεντυµ, π〈γ. 33
520 Ροτη, Φακτισχηε Εινγριφφε ιν Φρειηειτ υνδ Ειγεντυµ, π〈γ. 33

284

Εσπινοζα/Ριϖασ

[Αρτχυλο 29. Λεγιτιµαχι⌠ν ε ιντερσ]

χονδυχτα δελ Ποδερ Πβλιχο σε υβιθυε εν υνα ρελαχι⌠ν µεδιατα.521 Μιεντρασ µ〈σ
µεδιατα σεα λα ρελαχι⌠ν εντρε λα χονδυχτα ψ ελ ρεσυλταδο, µενοσ σε ενχοντραρ〈ν λοσ
αχοντεχιµιεντοσ εν µανοσ δελ Εσταδο ψ εν µαψορ µεδιδα σερ〈 ιµπυταβλε α λα
χονδυχτα δε τερχεροσ.522
Εσθυεµα δε Ιϖ〈ν Πυλιδο Μορα. Παρα εσταβλεχερ σι λα δεχισι⌠ν δε λα Χοντραλορα Γενεραλ δε
λα Ρεπβλιχα αφεχτ⌠ εν φορµα διρεχτα λοσ ιντερεσεσ δελ δεµανδαντε ο σι ελ µισµο σ⌠λο ηαχα
ϖαλερ υν ιντερσ γενεραλ, δεβε δετερµιναρσε χυ〈λ εσ λα !ναλιδαδ δε λασ σανχιονεσ ιµπυεστασ α
τραϖσ δε λοσ προχεδιµιεντοσ δε ρεσπονσαβιλιδαδ αδµινιστρατιϖα. Σ⌠λο σι πυεδε ιντερπρεταρσε
θυε ταλεσ σανχιονεσ σον ιµπυεστασ χον λα !ναλιδαδ δε προτεγερ υν ιντερσ δελ χιυδαδανο Ιϖ〈ν
Πυλιδο Μορα, εντονχεσ συ ινφραχχι⌠ν, πορ φαλτα δε απλιχαχι⌠ν ηυβιερα αφεχταδο υν ιντερσ
διρεχτο. ∆ε ρεστο δεβε χονσιδεραρσε θυε λα φυνχι⌠ν δε λα Χοντραλορα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα
εστ〈 ρεφεριδα α λα προτεχχι⌠ν δε λοσ ιντερεσεσ πατριµονιαλεσ δελ Εσταδο. Σ⌠λο εν φορµα
ινδιρεχτα, λυεγο δε υνα λαργα χαδενα χαυσαλ, λοσ χιυδαδανοσ ποδεµοσ συφριρ λασ χονσεχυενχιασ
δελ µανεϕο ιρρεγυλαρ δε λοσ φονδοσ πβλιχοσ.

828

∆εβεµοσ αδϖερτιρ θυε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα σοστιενε υν χριτεριο διστιντο, σεγν
ελ χυαλ λοσ παρτιχυλαρεσ θυε ηαν πρεσενταδο δενυνχιασ χοντρα ϕυεχεσ, πορ δεχισιονεσ
θυε λοσ περϕυδιχαρον, τιενεν λεγιτιµαχι⌠ν παρα ρεχυρριρ δε λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ θυε
ρεσυελϖεν νεγατιϖαµεντε λα δενυνχια (ΣΠΑ−ΤΣϑ 12/06/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−2849). Ελ
ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα εστιµαδο νεχεσαριο λα
νοτι!χαχι⌠ν δε λα δενυνχιαντε εν ελ προχεδιµιεντο θυε διο οριγεν αλ αχτο ιµπυγναδο
(ϑΣ−ΣΠΑ 05/05/2011 ΕΞΠ. Ν° 2010−0507). Περο, εν ταλ χασο σε τρατα δε υν τερχερο
ιντερϖινιεντε.
Εσθυεµα δε Πετρ⌠λεοσ δε ςενεζυελα Σ.Α. Ελ ιντερσ εν ελ ε!χιεντε φυνχιοναµιεντο δε
Πετρ⌠λεοσ δε ςενεζυελα Σ.Α., πυεδε σερ υν σιµπλε ιντερσ γενεραλ ο υν δερεχηο χολεχτιϖο ο
διφυσο. Λα χαλι!χαχι⌠ν δελ ιντερσ δεπενδε δε λα ρελαχι⌠ν δε χαυσαλιδαδ ινµεδιατα εντρε ελ
βιεν ϕυρδιχο ψ λοσ ιντερεσεσ δελ ινδιϖιδυο. Ελ ε!χιεντε φυνχιοναµιεντο δε Πετρ⌠λεοσ δε
ςενεζυελα Σ.Α. γυαρδα ρελαχι⌠ν διρεχτα χον λα σιτυαχι⌠ν !νανχιερα δελ πασ. Πορ εϕεµπλο α
παρτιρ δε λα εξπλοταχι⌠ν δε λοσ ρεχυρσοσ νατυραλεσ νο ρενοϖαβλεσ, ελ Εσταδο πυεδε προµοϖερ
λα µανυφαχτυρα ναχιοναλ δε µατεριασ πριµασ, χον ελ !ν δε ασιµιλαρ, χρεαρ ε ιννοϖαρ
τεχνολογασ, γενεραρ εµπλεο ψ χρεχιµιεντο εχον⌠µιχο, ψ χρεαρ ριθυεζα ψ βιενεσταρ παρα ελ
πυεβλο. Σιν εµβαργο, λα χαδενα χαυσαλ εσ µ〈σ ο µενοσ λαργα, ηαστα ελ µοµεντο εν θυε
αλχανζα αλ ινδιϖιδυο. Νο εξιστε υνα ρελαχι⌠ν ινµεδιατα εντρε ελ βιεν ϕυρδιχο ψ ελ ιντερσ
παρτιχυλαρ. Εν χονσεχυενχια, σε τρατα δε υν σιµπλε ιντερσ γενεραλ ψ νο δε υν δερεχηο
χολεχτιϖο ο διφυσο.

521 Ραµσαυερ, ∆ιε Βεστιµµυνγ δεσ Σχηυτζβερειχησ ϖον Γρυνδρεχητεν ναχη δεµ Νορµζωεχκ, π〈γ. 103
522 Ηειντζεν, Σταατλιχηε Ωαρνυνγεν αλσ Γρυνδρεχητσπροβλεµ, π〈γ. 544
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14. Λα αχχι⌠ν ποπυλαρ
830

Ηα σιδο χριτεριο δε λα εξτιντα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια, εν Πλενο, αχογιδο πορ εστα
Σαλα Χονστιτυχιοναλ δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, θυε ελ εϕερχιχιο δε λα αχχι⌠ν
ποπυλαρ δε ινχονστιτυχιοναλιδαδ νο ρεθυιερε δε µαψορεσ εξιγενχιασ εν λα
λεγιτιµαχι⌠ν παρα ποδερ αχτυαρ πορ λο θυε χυαλθυιερ περσονα, νατυραλ ο ϕυρδιχα,
ποσεε λα λεγιτιµαχι⌠ν παρα εϕερχερλα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/07/2002 ΕΞΠ. Ν°: 01−2337; ΣΧΟΝ− ΤΣϑ
01/06/2005 ΕΞΠ. 05−0801).

831

Λα νυλιδαδ δε λοσ αχτοσ δε εφεχτοσ γενεραλεσ πορ ραζονεσ δε ινχονστιτυχιοναλιδαδ,
οβεδεχεν α υνα αχχι⌠ν ποπυλαρ, δονδε χυαλθυιερ χιυδαδανο πυεδε σολιχιταρλα, ψα
θυε τοδοσ τιενεν ιντερσ περσοναλ ψ λεγτιµο εν µαντενερ λα Συπρεµαχα
Χονστιτυχιοναλ (αρτ. 7 δε λα Χονστιτυχι⌠ν), πορ λο θυε εν χιερτα φορµα ελ αχχιοναντε
ρεπρεσεντε α λα σοχιεδαδ, λο θυε ηαχε ιντιλ λλαµαρ α λοσ δεµ〈σ µιεµβροσ. Σιν
εµβαργο, ελ λεγισλαδορ θυισο θυε σι ελ ϕυεζ λο χονσιδερασε χονϖενιεντε (προχεδεντε)
λλαµε µεδιαντε χαρτελεσ α λοσ ιντερεσαδοσ, τυτελανδο ασ ελ δερεχηο δε δεφενσα δε
λοσ χιυδαδανοσ αντε λα ποτενχιαλ σεντενχια θυε δε σερ δεχλαραδα χον λυγαρ, αφεχταρα
α τοδοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 03/12/2002 ΕΞΠ. Ν≡: 02−0308).

832

Χυαλθυιερ περσονα χαπαζ προχεσαλµεντε τιενε ιντερσ προχεσαλ ψ ϕυρδιχο παρα
προπονερ λα αχχι⌠ν ποπυλαρ δε ινχονστιτυχιοναλιδαδ, σιν νεχεσιδαδ δε υν ηεχηο
ηιστ⌠ριχο χονχρετο θυε λεσιονε λα εσφερα ϕυρδιχα πριϖαδα δελ αχχιοναντε. Εσ ελ
αχτορ υν τυτορ δε λα χονστιτυχιοναλιδαδ ψ εσα τυτελα λε δα ελ ιντερσ παρα αχτυαρ,
ηαψα συφριδο ο νο υν δα〉ο προϖενιεντε δε λα ινχονστιτυχιοναλιδαδ δε υνα λεψ.
Εστε τιπο δε αχχιονεσ ποπυλαρεσ εσ εξχεπχιοναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/09/2000 ΕΞΠ. Ν°: 00−
1289).

833

Πορ ελλο, θυιεν αχτα χοµο δεµανδαντε εν υν προχεσο δε νυλιδαδ δε χαρ〈χτερ
χονστιτυχιοναλ, νο ρεθυιερε σερ τιτυλαρ δε υν δερεχηο συβϕετιϖο εσπεχ!χο, πυεσ
χον υν προνυνχιαµιεντο αλ ρεσπεχτο νο σε χρεαρα α συ φαϖορ υνα νυεϖα σιτυαχι⌠ν
ϕυρδιχα ινδιϖιδυαλ, εσ δεχιρ, νο σε µοδι!χα συ στατυσ θυο παρτιχυλαρ. Νο εσ
πρεχισο, εντονχεσ, θυε ελ δεµανδαντε σε ενχυεντρε εν υνα σιτυαχι⌠ν δε ηεχηο
χονχρετα, βαστα χον θυε εξιστα λα ποσιβιλιδαδ δε ενχοντραρσε εν υν φυτυρο εν
ελλα; ο θυε, ενχοντρ〈νδοσε λα µοδι!χαχι⌠ν εν συ στατυσ νο σεα παρτιχυλαρ εν ελ
σεντιδο θυε, λα µισµα ινχιδα εν τοδο αθυελ θυε σε ενχυεντρε εν ιδντιχασ
χονδιχιονεσ, παρα θυε πυεδα πρετενδερ λα νυλιδαδ δελ αχτο χυεστιοναδο (ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 21/10/2008 ΕΞΠ.− 00−1535)
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Λα αχχι⌠ν δε ινχονστιτυχιοναλιδαδ δε λα οµισι⌠ν δελ ⌠ργανο λεγισλατιϖο ποδρα
χονσιδεραρσε χοµο υνα συβεσπεχιε, δε ρεχιεντε χρεαχι⌠ν, δε λα αχχι⌠ν ποπυλαρ δε
ινχονστιτυχιοναλιδαδ, ατενδιενδο α λο χυαλ, χονσιδερα λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, θυε
εν ελ πρεσεντε χασο δεβε απλιχαρσε ελ χριτεριο αντεσ ρεφεριδο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/07/2002 ΕΞΠ.

834

Ν°: 01−2337; ΣΧΟΝ− ΤΣϑ 01/06/2005 ΕΞΠ. 05−0801)

15. Χρτιχασ α λα αχχι⌠ν ποπυλαρ
Εν χοντρα δε λα δοχτρινα εσταβλεχιδα ϕυρισπρυδενχιαλµεντε, χον ρεσπεχτο α λα
εξιστενχια δε υνα αχχι⌠ν ποπυλαρ, πυεδεν φορµυλαρσε χιερτασ οβσερϖαχιονεσ.

835

Λα λεγιτιµαχι⌠ν θυε σε ρεθυιερε παρα εϕερχερ υν ρεχυρσο πορ ινχονστιτυχιοναλιδαδ
δε υνα λεψ διχταδα πορ λα Ασαµβλεα Ναχιοναλ σε ενχοντραβα ρεγυλαδα εξπρεσαµεντε
εν ελ απαρτε 9 δελ αρτχυλο 21 δε λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004. Μιεντρασ θυε λα
χαπαχιδαδ παρα αχτυαρ χορρεσπονδε α τοδα περσονα νατυραλ ο ϕυρδιχα, σιν
εµβαργο, λα λεγιτιµαχι⌠ν δεριϖα δε θυε σεα αφεχταδα εν συσ δερεχηοσ ο ιντερεσεσ
πορ λα λεψ ιµπυγναδα. Ταλεσ χονδιχιονεσ ενχυεντραν υνα εξχεπχι⌠ν, εν λο θυε
ατα〉ε α λα χοµπετενχια δελ Φισχαλ Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα ψ δεµ〈σ φυνχιοναριοσ
α θυιενεσ λασ λεψεσ λεσ ατριβυψαν ταλ φαχυλταδ, σιεµπρε θυε ταλεσ λεψεσ αφεχτεν υν
ιντερσ γενεραλ. Λα αχτυαλ ΛΟΤΣϑ δε 2010 νο χοντιενε υνα δισποσιχι⌠ν σιµιλαρ,
µιεντρασ θυε εν λα ΛΟϑΧΑ ηα σιδο συστιτυιδο ελ χονχεπτο δε ιντερσ λεγτιµο
περσοναλ ψ διρεχτο, πορ ελ δε ιντερσ ϕυρδιχο αχτυαλ.

836

Ελ αργυµεντο θυε α!ρµα λα εξιστενχια δε υνα αχχι⌠ν ποπυλαρ σοστιενε θυε σε τρατα
δε υν ϕυιχιο δε νατυραλεζα οβϕετιϖα, θυε τιενε πορ οβϕετο λα ιντεγριδαδ δελ ορδεν
χονστιτυχιοναλ, λα υνιφορµιδαδ δε λα ιντερπρεταχι⌠ν χονστιτυχιοναλ ψ λα αδεχυαχι⌠ν
δελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο α λοσ πρινχιπιοσ ψ ϖαλορεσ θυε ρεχονοχε λα Χονστιτυχι⌠ν
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/08/2004 ΕΞΠ. Ν° 03−0508 Ψ Ν≡ 03−0527). Πορ χονσιγυιεντε, εν λοσ ϕυιχιοσ δε
ινχονστιτυχιοναλιδαδ νο εξιστεν παρτεσ εν ελ σεντιδο εστριχτο δελ τρµινο, ψα θυε
νο σε τρατα δε διριµιρ υν χον∀ιχτο δε ιντερεσεσ εντρε παρτιχυλαρεσ ο εντρε στοσ ψ ελ
Εσταδο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/08/2004 ΕΞΠ. Ν° 03−0508 Ψ Ν≡ 03−0527). Πορ ταλ µοτιϖο, εν χριτεριο
δε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ νο εσ ποσιβλε εν εστοσ ϕυιχιοσ λα παρτιχιπαχι⌠ν δε
τερχεροσ εν λοσ τρµινοσ πρεϖιστοσ εν ελ αρτχυλο 370 δελ Χ⌠διγο δε Προχεδιµιεντο
Χιϖιλ, χυψο οβϕετο εσ λα προτεχχι⌠ν δε σιτυαχιονεσ συβϕετιϖασ ο ιντερεσεσ λεγτιµοσ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/08/2004 ΕΞΠ. Ν° 03−0508 Ψ Ν≡ 03−0527). Σιν εµβαργο, εν ελ µισµο φαλλο, λα
Σαλα αδµιτι⌠ λα ιντερϖενχι⌠ν δελ τερχερο ιντερεσαδο.

837

Εν υν ρεχυρσο δε νυλιδαδ ιντερπυεστο πορ ΠΡΟςΕΑ ψ οτροσ, χοντρα λα Ρεσολυχι⌠ν
δελ Μινιστρο δε Εδυχαχι⌠ν θυε εσταβλεχα λα οβλιγατοριεδαδ δε λα Ινστρυχχι⌠ν Πρε−
Μιλιταρ, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα οβσερϖ⌠ θυε λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004

838
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εξιγα υν ιντερσ σιµπλε ο, υν σιµπλε ιντερσ ινδιρεχτο, πορ λο θυε λα λεγιτιµαχι⌠ν
αχτιϖα δε λασ ρεχυρρεντεσ, ηαβρα θυεδαδο δεµοστραδα χον ελ ηεχηο δε θυε συ
αχτιϖιδαδ εσταβα διριγιδα α λα δεφενσα ψ προτεχχι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ ηυµανοσ. Σιν
εµβαργο, εν ελ αν〈λισισ δε φονδο, ρεσυλταβα ιµποσιβλε εσταβλεχερ λα ϖιολαχι⌠ν δελ
δερεχηο α λα λιβερταδ δε χονχιενχια, ψα θυε ελλο ιµπλιχαρα λα ινδιϖιδυαλιζαχι⌠ν δε
ελεµεντοσ ινηερεντεσ αλ φυερο µ〈σ ντιµο δε λα περσονα ηυµανα; δε αλλ θυε σιν
θυε ελλο χονλλεϖε λα νεγαχι⌠ν δελ ιντερσ σοστενιδο πορ λασ ρεχυρρεντεσ, λα Σαλα
δεβα δεσεστιµαρ λα πρεσυντα ϖιολαχι⌠ν χονστιτυχιοναλ δενυνχιαδα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 31/05/2005
ΕΞΠ. Ν≡ 2001−0569)
839

Λα λεψ φορµαλ ηα ρεστρινγιδο εφεχτιϖαµεντε ελ αχχεσο αλ ρεχυσο χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο δε ανυλαχι⌠ν, νιχαµεντε α αθυελλασ σιτυαχιονεσ, εν λασ χυαλεσ ελ
ρεχυρρεντε πυεδα ηαχερ ϖαλερ λα αφεχταχι⌠ν δε υν δερεχηο ο ιντερσ. Λα ϕυστι!χαχι⌠ν
δε ταλ λιµιταχι⌠ν δεριϖα δε λα νεχεσιδαδ δε προτεγερ δετερµιναδοσ ιντερεσεσ
γενεραλεσ. Πορ υνα παρτε, ελ Λεγισλαδορ ηα αχτυαδο χον λα χονϖιχχι⌠ν δε θυε λα
χαπαχιδαδ δε λοσ ⌠ργανοσ δε αδµινιστραχι⌠ν δε ϕυστιχια εσ υν βιεν εσχασο θυε δεβε
σερ αδµινιστραδο ε!χαζµεντε. Ελ απαρατο ϕυδιχιαλ δεβε χυµπλιρ συ φυνχι⌠ν
πριµορδιαλ δε οφρεχερ προτεχχι⌠ν ϕυρδιχα α λοσ παρτιχυλαρεσ. Πορ ταλ µοτιϖο, λα
λιµιταχι⌠ν εσ ιδ⌠νεα παρα αλχανζαρ εσε !ν. Ελ αχχεσο ιλιµιταδο α λα αδµινιστραχι⌠ν
δε ϕυστιχια εσ ινσοστενιβλε εν χυαλθυιερ σιστεµα δε ϕυστιχια. Συ αδµισι⌠ν δαρα λυγαρ
αλ χολαπσο δε λα χαπαχιδαδ δε δαρ ρεσπυεστα, προδυχιενδο ρεταρδο εν λα σολυχι⌠ν δε
λοσ ασυντοσ πλαντεαδοσ πορ θυιενεσ τιενεν υνα ρεαλ νεχεσιδαδ δε προτεχχι⌠ν ϕυρδιχα.

840

Υν χριτεριο σιµιλαρ ηα σιδο σοστενιδο ρειτεραδαµεντε πορ εσα Σαλα Χονστιτυχιοναλ εν
λοσ χασοσ εν θυε ηα σιδο σολιχιταδα λα ιντερπρεταχι⌠ν δε λα Χονστιτυχι⌠ν. Εν εφεχτο,
α παρτιρ δε λα σεντενχια ν≡ 1077/2000, λα Σαλα ηα εξιγιδο υνα χονεξι⌠ν χον υν
χασο χονχρετο. ∆ε ταλ φορµα θυιεν ιντεντε ελ ρεχυρσο δε ιντερπρεταχι⌠ν
χονστιτυχιοναλ σεα χοµο περσονα πβλιχα ο πριϖαδα, δεβε ινϖοχαρ υν ιντερσ
ϕυρδιχο αχτυαλ, λεγτιµο, φυνδαδο εν υνα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα χονχρετα ψ εσπεχ!χα
εν θυε σε ενχυεντρα (χριτεριο ρειτεραδο ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 05/04/2001 ΕΞΠ. Ν° 01−0354; ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 09/07/2002 ΕΞΠ. Ν°: 01−2337; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/06/2005 ΕΞΠ. 05−0801; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 03/12/2002
ΕΞΠ. Ν≡: 02−0308 ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 30/10/2002 ΕΞΠ. 02−2154)

16. Ιντερσ ινδιρεχτο, µεδιατο ο φ〈χτιχο
841

Βανχο Φιϖενεζ, Σ.Α.Χ.Α. Ελ Βανχο Φιϖενεζ, Σ.Α.Χ.Α., ιντερπυσο ρεχυρσο δε νυλιδαδ χοντρα
λα Ρεσολυχι⌠ν διχταδα πορ λα ϑυντα δε Εµεργενχια Φινανχιερα, µεδιαντε λα χυαλ διχηο
οργανισµο αχορδ⌠ λα ιντερϖενχι⌠ν δε λα σοχιεδαδ µερχαντιλ ΙΝςΕΡΣΙΟΝΕΣ 1.459, Χ.Α. Λα
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ιντερϖενχι⌠ν δε λα εµπρεσα εν χυεστι⌠ν ηα γενεραδο λα παραλιζαχι⌠ν δε λασ χαυσασ εν λασ
χυαλεσ ελ Βανχο Φιϖενεζ, Σ.Α.Χ.Α., ερα χοντραπαρτε δε λα σοχιεδαδ µερχαντιλ ΙΝςΕΡΣΙΟΝΕΣ
1.459, Χ.Α. (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/04/2000 ΕΞΠ. Ν° 16.438)523

Ηεµοσ σε〉αλαδο θυε ελ χαρ〈χτερ διρεχτο νο δεπενδε δε σι ελ ινδιϖιδυο εσ ο νο ελ
δεστιναταριο δε υν αχτο δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, χοµο σε ινδιχα εν λα σεντενχια ΣΠΑ−
ΧΣϑ 13/10/1988 (Χασο Χεµεµοσα). Πορ ελ χοντραριο, λα χονδυχτα δελ ⌠ργανο δελ Ποδερ
Πβλιχο πυεδε αφεχταρ εν φορµα διρεχτα βιενεσ ϕυρδιχοσ ε ιντερεσεσ δε τερχεροσ ψ νο
σ⌠λο δελ δεστιναταριο δελ αχτο.

842

Λα αφεχταχι⌠ν διρεχτα δεπενδε δε σι εσ ελ προδυχτο ινµεδιατο δε λα αχτυαχι⌠ν δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν. Λα δενσιδαδ εντρε λα αχτυαχι⌠ν θυε γενερα λα αφεχταχι⌠ν ψ ελ εφεχτο
λεσιϖο δεβε σερ εσταβλεχιδα εν πριµερ λυγαρ α παρτιρ δε λα λονγιτυδ δε λα χαδενα
χαυσαλ εντρε ελ αχτο δελ Ποδερ Πβλιχο ψ ελ εφεχτο σοβρε ελ αφεχταδο.524 Εν λα µεδιδα
εν θυε σεα µ〈σ λαργα λα χαδενα χαυσαλ, λα δενσιδαδ δε λα αφεχταχι⌠ν σερ〈 µενορ ψ λα
ποσιβιλιδαδ δε ιµπυταρ ρεσπονσαβιλιδαδ δισµινυψε.525 Υνα ϖερδαδερα αφεχταχι⌠ν
δελ δερεχηο σε προδυχε χυανδο λα χαδενα χαυσαλ οφρεχε ινδιχιοσ γραϖεσ δε θυε ελ
φαχτορ δετερµιναντε δε λα λεσι⌠ν αλ δερεχηο, ελ χυαλ ηα προδυχιδο ελ εφεχτο εν φορµα
ινµεδιατα, τυϖο χοµο πυντο δε οριγεν λα αχτυαχι⌠ν δελ Ποδερ Πβλιχο.526
Γενεραλµεντε σε εντιενδε χαυσαλιδαδ εν ελ σεντιδο δε λα τεορα δε λα εθυιϖαλενχια:
Χαυσαλ εσ τοδα χονδυχτα θυε νο πυεδε σερ συπριµιδα µενταλµεντε σιν θυε
δεσαπαρεζχα ελ ρεσυλταδο χονχρετο. Χον ελλο λα δελιµιταχι⌠ν θυεδα εν µανοσ δε υνα
ιµπυταχι⌠ν ϖαλορατιϖα.527

843

∆ε αχυερδο χον λο εξπυεστο, υν ρεσυλταδο δεσφαϖοραβλε δελ τιτυλαρ δελ δερεχηο σερ〈
σιµπλεµεντε εξπρεσι⌠ν δε λοσ ριεσγοσ νορµαλεσ δε λα ϖιδα, εν λα µεδιδα εν θυε λα
χονδυχτα δελ Ποδερ Πβλιχο σε υβιθυε εν υνα ρελαχι⌠ν µεδιατα.528 Μιεντρασ µ〈σ
λεϕανα σεα λα ρελαχι⌠ν εντρε λα χονδυχτα ψ ελ ρεσυλταδο, µενοσ σε ενχοντραρ〈ν λοσ
αχοντεχιµιεντοσ εν µανοσ δελ Εσταδο ψ εν µαψορ µεδιδα σερ〈 ιµπυταβλε α λα
χονδυχτα δε τερχεροσ.529

844

Εν λα σεντενχια ΣΠΑ−ΧΣϑ 13/04/2000 ΕΞΠ. Ν° 16.438 (Βανχο Φιϖενεζ, Σ.Α.Χ.Α.), λα
Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα σοστιενε θυε λα λεγιτιµαχι⌠ν πρεϖιστα εν λα Λεψ

845

523 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/229.ητµ
524 Ραµσαυερ, ∆ιε Βεστιµµυνγ δεσ Σχηυτζβερειχησ ϖον Γρυνδρεχητεν ναχη δεµ Νορµζωεχκ, π〈γ. 103
525 Ραµσαυερ, ∆ιε Βεστιµµυνγ δεσ Σχηυτζβερειχησ ϖον Γρυνδρεχητεν ναχη δεµ Νορµζωεχκ, π〈γ. 103
526 Ροτη, Φακτισχηε Εινγριφφε ιν Φρειηειτ υνδ Ειγεντυµ, π〈γ. 33
527 Ροτη, Φακτισχηε Εινγριφφε ιν Φρειηειτ υνδ Ειγεντυµ, π〈γ. 33
528 Ραµσαυερ, ∆ιε Βεστιµµυνγ δεσ Σχηυτζβερειχησ ϖον Γρυνδρεχητεν ναχη δεµ Νορµζωεχκ, π〈γ. 103
529 Ηειντζεν, Σταατλιχηε Ωαρνυνγεν αλσ Γρυνδρεχητσπροβλεµ, π〈γ. 544
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Οργ〈νιχα δε λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια εσ µ〈σ ρεστρινγιδα θυε λα δελ αρτχυλο
26 δε λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1999. Ελ χονχεπτο δε ιντερσ εσ οβϖιαµεντε µ〈σ
αµπλιο θυε ελ δε ιντερσ περσοναλ, λεγτιµο ψ διρεχτο. ∆ε αλλ θυε χονσιδερα
εστα Σαλα θυε, α παρτιρ δε λα εντραδα εν ϖιγορ δε λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1999, ηαβα
θυεδαδο τ〈χιταµεντε δερογαδο ελ χριτεριο λεγιτιµαδορ εξιγιδο εν λα ΛΟΧΣϑ.
Φρεντε α ταλ χριτεριο, δεβεµοσ αδϖερτιρ θυε λα φυνχι⌠ν δελ αρτχυλο 26 δε λα
Χονστιτυχι⌠ν δε 1999 εσταβα ρεφεριδα α λα δε!νιχι⌠ν δε λα γαραντα α λα τυτελα
ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, εν ελ σεντιδο θυε σιεµπρε θυε υνα περσονα πυεδα ηαχερ λα
ϖαλερ λα ινφραχχι⌠ν δε συσ δερεχηοσ πορ ελ ποδερ πβλιχο, ποδρ〈 ρεχυρριρ α λα ϖα
ϕυδιχιαλ. Σε τρατα δε λα ρελαχι⌠ν θυε εξιστε εντρε ελ δερεχηο ψ λα αχχι⌠ν ϕυδιχιαλ.
Πορ ελ χοντραριο, ελ αρτχυλο 26 δε λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1999 νο τενα πορ !ναλιδαδ
λα δε!νιχι⌠ν δε λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο. Ταλ εσ
λα ταρεα δελ λεγισλαδορ, θυιεν πυεδε οπταρ εντρε διϖερσοσ µοδελοσ, αν χυανδο,
χοµο λµιτε µνιµο, δεβα γαραντιζαρ ελ αχχεσο α λοσ τιτυλαρεσ δε δερεχηοσ
συβϕετιϖοσ, ινχλυσο λοσ χολεχτιϖοσ ο διφυσοσ.
846

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα α!ρµαδο λα λεγιτιµαχι⌠ν δε λοσ χιυδαδανοσ
ϑυαν Μοροχοιµα, ∆ανιελ Χαστρο, Αλεξανδερ Σολ⌠ρζανο, Αντονιο Ροσασ Βαρριοσ,
ℑνγελ Ηερρερα, ϑυαν Σειϕασ ψ Παβλο Μαρν, παρα εϕερχερ ελ ρεχυρσο χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο δε νυλιδαδ πορ λα πρεσυντα ινφραχχι⌠ν δε συσ δερεχηοσ αλ τραβαϕο,
α λα σεγυριδαδ σοχιαλ, αλ σαλαριο ψ α λασ πρεσταχιονεσ σοχιαλεσ. Ελ αχτο ιµπυγναδο
ρεσχινδι⌠ υν χοντρατο δε χονχεσι⌠ν δε λα εµπρεσα ΛΙΡΚΑ ΙΝΓΕΝΙΕΡ⊆Α Χ.Α., λα
χυαλ νο ποδρ〈 δαρ χυµπλιµιεντο α λασ οβλιγαχιονεσ λαβοραλεσ αδθυιριδασ χον
συσ τραβαϕαδορεσ. Σε〉αλ⌠ λα Σαλα θυε, σι βιεν εν ελ ασυντο δε αυτοσ λοσ
ρεχυρρεντεσ νο σον λοσ δεστιναταριοσ διρεχτοσ δε λα Ρεσολυχι⌠ν ιµπυγναδα,
ελλο νο ιµπλιχα θυε νο σεαν τιτυλαρεσ δε δερεχηοσ συβϕετιϖοσ ο θυε νο τενγαν
ιντερεσεσ ϕυρδιχοσ φρεντε α λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 08/12/2010 ΕΞΠ.
Ν≡ 2005−5612 / 2007−0689). Σεγν λα Σαλα, διχηο ιντερσ εσ αχτυαλ ψ χονχρετο,
ρεπρεσενταδο, εν εστε χασο, πορ ελ µενοσχαβο ο αφεχταχι⌠ν διρεχτα δε λοσ
δερεχηοσ χονστιτυχιοναλεσ δε νδολε λαβοραλ, ινϖοχαδοσ πορ λοσ ρεχυρρεντεσ
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 08/12/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2005−5612 / 2007−0689). Χοµο σε οβσερϖα, λα Σαλα
χονφυνδε λοσ χονχεπτοσ δε ιντερσ διρεχτο ε ινδιρεχτο. Λα εϖεντυαλ αφεχταχι⌠ν
δε λοσ δερεχηοσ λαβοραλεσ δε λοσ τραβαϕαδορεσ νο εσ χονσεχυενχια διρεχτα δε λα
ρεσχισι⌠ν δε λα χονχεσι⌠ν, σινο ινδιρεχτα, δονδε αδεµ〈σ πυεδεν σερ ρελεϖαντεσ
οτροσ φαχτορεσ εξτερνοσ θυε δετερµιναν λα ποσιβιλιδαδ ρεαλ δε λα εµπρεσα δε
ρεαλιζαρ οτρασ λαβορεσ. Εν συ δεχισι⌠ν δε φονδο, λα Σαλα ρεχηαζ⌠ λα πρεσυντα
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ινφραχχι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ δε λοσ τραβαϕαδορεσ, εν ραζ⌠ν δε θυε, θυε λοσ
ρεχυρρεντεσ νο δεµοστραρον εν εστε ϕυιχιο ηαβερ σιδο δεσπεδιδοσ ο, αλ µενοσ,
δεσµεϕοραδοσ εν συσ χονδιχιονεσ δε τραβαϕο πορ λα σοχιεδαδ µερχαντιλ Λιρκα
Ινγενιερα, Χ.Α., χοµο χονσεχυενχια δε λα ρεσχισι⌠ν δελ χοντρατο δε χονχεσι⌠ν
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 08/12/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2005−5612 / 2007−0689), περο εν νυεστρο χριτεριο, ινχλυσο,
σι ηυβιεραν σιδο δεσπεδιδοσ ο δεσµεϕοραδοσ, ταλ αφεχταχι⌠ν ηυβιερα σιδο
ρεσπονσαβιλιδαδ διρεχτα δε λα εµπρεσα ψ νο δελ Μυνιχιπιο.
Εσθυεµα δε Βανχο Φιϖενεζ, Σ.Α.Χ.Α.
1) ∆εσδε ελ πυντο δε ϖιστα δελ δερεχηο συβϕετιϖο, λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα ρεσπονδε α λα
ιντερρογαντε δε θυιν εσ συ ϖερδαδερο τιτυλαρ. Ελ τιτυλαρ δελ δερεχηο ταµβιν εσ τιτυλαρ δε
λα γαραντα δε λα αχχι⌠ν ϕυδιχιαλ παρα εξιγιρ συ χυµπλιµιεντο.
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2) Χιερταµεντε λα χυεστι⌠ν δε σι ελ δεµανδαντε εσ ρεαλµεντε ελ τιτυλαρ δελ δερεχηο, εσ υνα
χυεστι⌠ν δε φονδο, περο αλ ινιχιο δελ ϕυιχιο, πορ λο µενοσ δεβε εξιστιρ υνα ποσιβιλιδαδ
ραζοναβλε δε θυε ελ δεµανδαντε τενγα ελ δερεχηο θυε ρεχλαµα. Εν λα µεδιδα χαυτελαρ,
µ〈σ θυε εσα ραζοναβλε ποσιβιλιδαδ σε ρεθυιερε αδεµ〈σ υνα πρεσυνχι⌠ν γραϖε δε εσε
δερεχηο.
3) Λα ϕυρισπρυδενχια δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, πορ λο δεµ〈σ ϖαριαβλε εν τενδενχιασ
µ〈σ ο µενοσ ρεστριχτιϖασ, µαντιενε ελ χριτεριο δε λα εσπεχιαλ σιτυαχι⌠ν δε ηεχηο. Εστε
χριτεριο εσ εν εξτρεµο ινδετερµιναδο ψ ηαχε ιµποσιβλε πρεϖερ σι ελ ϕυεζ χονσιδεραρ〈 ο
νο θυε ταλ σιτυαχι⌠ν εστ〈 δαδα.
4) Ελ ιντερσ δε Βανχο Φιϖενεζ, Σ.Α.Χ.Α. χονστιτυψε υν ιντερσ φ〈χτιχο ο µεδιατο ψ νο
υν ιντερσ ϕυρδιχο. Λα αφεχταχι⌠ν δε Βανχο Φιϖενεζ, Σ.Α.Χ.Α., σ⌠λο σε προδυχε πορ λα
συσπενσι⌠ν δελ ϕυιχιο, εσ δεχιρ θυε νο εξιστε υνα ρελαχι⌠ν χαυσαλ ινµεδιατα α παρτιρ δε
λα ιντερϖενχι⌠ν δε λα εµπρεσα Ινϖερσιονεσ 1.459, Χ.Α. Ελ αργυµεντο δε λα σεντενχια
βασε εσ χοντραδιχτοριο. Λα προπια Σαλα συβραψα λα παλαβρα διρεχτο δελ ιντερσ θυε σε
ρεθυιερε παρα σερ χονσιδεραδο παρτε εν ελ προχεδιµιεντο αδµινιστρατιϖο, χυανδο π〈ρραφοσ
αντεσ ηαβα ταχηαδο εσε ρεθυισιτο παρα σερ παρτε εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο. Νο εσ
αδµισιβλε θυε αµβασ α!ρµαχιονεσ σεαν χιερτασ αλ µισµο τιεµπο.
5) Λασ ποσιβιλιδαδεσ δε ξιτο σον ρελεϖαντεσ εν λα αδµισιβιλιδαδ, εν λα µεδιδα εν θυε υνα
αχχι⌠ν χυψα προχεδενχια σεα ιµποσιβλε, χοµο εν ελ χασο δε υνα περσονα θυε ρεχλαµα
υν δερεχηο αγενο, πυεδε σερ δεσχαρταδα αλ ινιχιο δελ δεβατε πορ µοτιϖοσ δε εχονοµα
προχεσαλ, εν εστε χασο, πορ φαλτα δε λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα.

17. Ελ δεστιναταριο δελ αχτο
Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα σε〉αλαδο θυε ελ δεστιναταριο δελ αχτο ιµπυγναδο
δεβε σερ χονσιδεραδο χοµο παρτε πρινχιπαλ εν ελ προχεσο, πυεσ σε πρεσυµε οστεντα
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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υν ιντερσ περσοναλ λεγτιµο ψ διρεχτο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 03/06/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 1997−14194). Πορ ταλ
µοτιϖο, εσ ρεχοµενδαβλε θυε ελ αν〈λισισ δε λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα τενγα χοµο
πυντο δε παρτιδα λα δετερµιναχι⌠ν δε σι ελ δεµανδαντε εσ ελ δεστιναταριο δελ αχτο,
εστο εσ, φρεντε α θυιεν ελ αχτο εξπρεσο συρτε συσ εφεχτοσ, παρα λιµιταρ υν δερεχηο δε
λιβερταδ. Αλ λαδο δε εστε χονχεπτο µατεριαλ δε δεστιναταριο δελ αχτο, ελ χονχεπτο
φορµαλ, εστο εσ, λα σιµπλε ινδιχαχι⌠ν εν ελ αχτο θυε ελ µισµο σε ενχυεντρα διριγιδο
α υνα περσονα δετερµιναδα νο εσ υν χριτεριο συ!χιεντε. Εσ δεχιρ, νο εσ νεχεσαριο
θυε ελ αχτο εστ διριγιδο αλ αφεχταδο (πορ εϕεµπλο, ελ νοµβραµιεντο δε οτρο
φυνχιοναριο παρα εϕερχερ ελ χαργο θυε δεσεµπε〉α ελ δεµανδαντε), νι ταµποχο
ιµπλιχα εν τοδοσ λοσ χασοσ θυε α θυιεν σε ενχυεντρα διριγιδο ελ αχτο σεα θυιεν
ρεσυλτα αφεχταδο εν συσ δερεχηοσ πορ ελ µισµο.
849

Εν εστε χασο, σε πρεσυµε θυε τοδασ λασ νορµασ θυε ρεγυλαν λα αχτυαχι⌠ν δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν τιενεν πορ !ναλιδαδ λα προτεχχι⌠ν δε λοσ ιντερεσεσ δελ δεστιναταριο δελ
αχτο. Ελ δεστιναταριο δελ αχτο δε γραϖαµεν πυεδε ηαχερ ϖαλερ λα ινφραχχι⌠ν δε τοδασ
λασ νορµασ, θυε τεναν πορ οβϕετο βρινδαρ προτεχχι⌠ν α συ σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα.
Εξχεπχιοναλµεντε, ελ δεστιναταριο δελ αχτο νο πυεδε αλεγαρ λα ινφραχχι⌠ν δε νορµασ
δεστιναδασ εξχλυσιϖαµεντε α λα προτεχχι⌠ν δε τερχεροσ, ταλεσ χοµο λοσ προχεδιµιεντοσ
δε χονσυλτα πβλιχα, εν µατερια δε πλανι!χαχι⌠ν.

850

Σι, πορ ελ χοντραριο, ελ δεµανδαντε εσ υν τερχερο, εστο εσ, χυανδο ελ αχτο τενα υν
δεστιναταριο διστιντο, ελ τερχερο σ⌠λο ποδρ〈 ηαχερ ϖαλερ λα ινφραχχι⌠ν δε αλγυνασ
νορµασ, θυε τεναν πορ οβϕετο εσταβλεχερ υν εθυιλιβριο, εντρε συσ δερεχηοσ ψ λοσ
ρεσταντεσ ιντερεσεσ εν χον∀ιχτο.

851

Ταλ χριτεριο νο εσ απλιχαβλε εν ελ χασο δε αβστενχιονεσ ο νεγατιϖασ. Εν ταλεσ
πρετενσιονεσ, ελ δεµανδαντε δεβε δεµοστραρ θυε εξιστε λα ποσιβιλιδαδ δε θυε εσ
τιτυλαρ δε υν δερεχηο α εξιγιρ ελ αχτο ο λα χονδυχτα µατεριαλ θυε ρεχλαµα.
18. ∆ερεχηοσ συβϕετιϖοσ δε τερχεροσ

852

Αγυασ ρεσιδυαλεσ. ∆εσδε ηαχε µ〈σ δε χινχο α〉οσ εν λα χοµυνιδαδ δε Μαρν, εξιστε υν
ιναδεχυαδο τραταµιεντο δε αγυασ ρεσιδυαλεσ, λο χυαλ ηα γενεραδο ελ χολαπσο δε λασ λαγυνασ
δε οξιδαχι⌠ν. Εστα σιτυαχι⌠ν, σε ηα ϖιστο αγραϖαδα αντε ελ δεσαρρολλο υρβανστιχο λλεϖαδο α
χαβο πορ Ινϖερσιονεσ δε ςιλορια Γαρχα, πυεσ διχηα εµπρεσα νο χονσιδερ⌠ ελ ιµπαχτο
αµβιενταλ νι λα δε!χιενχια δε λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ εν ελ 〈ρεα. Υν ϖεχινο δε λα χοµυνιδαδ
δεµανδ⌠ α λα Αλχαλδα παρα θυε προηιβιερα α λα εµπρεσα Ινϖερσιονεσ δε ςιλορια Γαρχα, θυε
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χοντινυαρα ελ δεσαρρολλο υρβανστιχο, ηαστα ταντο σε χονστρυψα λα πλαντα δε τραταµιεντο δε
αγυασ σερϖιδασ (ΣΧ−ΤΣϑ δε 15/05/03 Εξπ. ν° 02−2033)530
Μορεαυ Μεψερ. Ελ χιυδαδανο Μορεαυ Μεψερ ηαβιτα δεσδε ηαχε ϖαριοσ α〉οσ εν λα
Υρβανιζαχι⌠ν Ρεσιδενχιαλ Λασ Μερχεδεσ ψ ρεχυρρε εν χοντρα δελ περµισο θυε αυτοριζ⌠ λα
χονστρυχχι⌠ν δε λα Φυεντε δε Σοδα Αυτο−Κιοσκο Τολ⌠ν υβιχαδο φρεντε α συ ρεσιδενχια
(ΧΣϑ−ΣΠΑ 06/02/1964 Χασο: Μορεαυ Μεψερ)531

853

Ροδοϖασ δε ςενεζυελα Χ.Α. Λα ασοχιαχι⌠ν δε ϖεχινοσ ΑΣΟΠΑΡΘΥΕ Λοσ Χαοβοσ ιντερπυσο
ρεχυρσο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε νυλιδαδ χοντρα ελ Αχυερδο εµαναδο δελ Χονχεϕο
Μυνιχιπαλ δελ Μυνιχιπιο Λιβερταδορ δελ εντονχεσ ∆ιστριτο Φεδεραλ (αηορα, ∆ιστριτο Χαπιταλ),
µεδιαντε ελ χυαλ σε απροβ⌠ λα ασιγναχι⌠ν δε ϖαριαβλεσ υρβανασ φυνδαµενταλεσ. Εν ϖιρτυδ δελ
αχτο αδµινιστρατιϖο ιµπυγναδο, σε χονστρυψ⌠ ελ τερµιναλ πριϖαδο δε πασαϕεροσ δονδε οπερα
λα σοχιεδαδ µερχαντιλ Ροδοϖασ δε ςενεζυελα Χ.Α.. (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/12/2005 Εξπ. Ν≡ 1997−
14194;532 ΣΠΑ−ΤΣϑ 03/06/2008 Εξπ. Ν≡ 1997−14194;533 ΣΠΑ−ΤΣϑ 04/11/2009 Εξπ. Ν≡ 1997−
14194534)

854

Χονστρυχτορα Τερµινι, Σ.Α. Λα σοχιεδαδ µερχαντιλ ΧΟΝΣΤΡΥΧΤΟΡΑ ΤΕΡΜΙΝΙ, Σ.Α.
ιντερπυσο ρεχυρσο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε νυλιδαδ χοντρα ελ ∆εχρετο, µεδιαντε ελ χυαλ
σε οτοργ⌠ λα βυενα προ α εµπρεσασ θυε ρεσυλταρον χαλι!χαδασ παρα λα χονχεσι⌠ν. Εντρε οτροσ
αργυµεντοσ λα ρεχυρρεντε σε〉αλ⌠ θυε εν ελ ∆εχρετο ιµπυγναδο νο σε εσταβλεχιερον λοσ πλαζοσ
παρα θυε λοσ βενε!χιαριοσ δε λα βυενα προ πρεσενταραν λασ γαραντασ εξιγιδασ εν λασ
χονδιχιονεσ γενεραλεσ δε λα λιχιταχι⌠ν. (ΣΠΑ−ΤΣϑ 23/10/2007 Εξπ. Ν≡ 1996−13156;535 ΣΠΑ−
ΤΣϑ 05/04/2001 Εξπ. Ν≡ 14548536)

855

Λα προτεχχι⌠ν δε τερχεροσ εν δερεχηο πβλιχο σε χαραχτεριζα πορ ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ
εν φορµα τριανγυλαρ. Σε τρατα δε λα φαχυλταδ ϕυρδιχα, δε ηαχερ ρεαλιδαδ λοσ
ιντερεσεσ πριϖαδοσ α χοστα δελ αδϖερσαριο ε ιµπονερλοσ φρεντε αλ Εσταδο χοµο
συϕετο τιτυλαρ δε λα οβλιγαχι⌠ν χορρελατιϖα. Ελ τερχερο σε χονσιδερα λεσιοναδο πορ
υν προχεσο θυε τιενε λυγαρ εντρε οτρο συϕετο ψ λα Αδµινιστραχι⌠ν, ο βιεν, πρετενδε
µοϖιλιζαρ α λα Αδµινιστραχι⌠ν παρα δεφενδερσε δε λα περτυρβαχι⌠ν προϖενιεντε δε
οτρο συϕετο.537

856

530 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/028.ητµ
531 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ.668
532ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/177.ητµ
533ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/251.ητµ
534ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/317.ητµ
535 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/178.ητµ
536 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/179.ητµ
537 Πρευ, Συβϕεκτιϖρεχητλιχηε Γρυνδλαγεν δεσ √φφεντλιχηρεχητλιχηεν ∆ριττσχηυτζεσ, π〈γ. 33
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Χοµο εϕεµπλο δε ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ, εν λασ θυε παρτιχιπαν ιντερεσεσ δε τερχεροσ,
πυεδεν σε〉αλαρσε λοσ ιντερεσεσ συβϕετιϖοσ δελ ϖεχινο εν δερεχηο υρβανστιχο; λασ
ρελαχιονεσ δεριϖαδασ δε λασ εµισιονεσ χονταµιναντεσ; λασ µεδιδασ δε σεγυριδαδ εν
ινσταλαχιονεσ δε ενεργα νυχλεαρ; λασ ρελαχιονεσ χον λοσ ϖεχινοσ εν αχτιϖιδαδεσ
µινερασ; λοσ προχεδιµιεντοσ αδµινιστρατιϖο−λαβοραλεσ; λασ λεψεσ δε προτεχχι⌠ν αλ
αρρενδαταριο; λασ ρελαχιονεσ δε λιβρε χοµπετενχια; λα σιτυαχι⌠ν δελ χοµπετιδορ θυε
ρεχιβε ινχεντιϖοσ δελ Εσταδο. Εν µατερια δε σελεχχι⌠ν ψ προγραµασ δε διστριβυχι⌠ν
δε βενε!χιοσ, πυεδεν σε〉αλαρσε λασ ρελαχιονεσ δε λοσ φυνχιοναριοσ πβλιχοσ; λασ
νορµασ δε αχχεσο α λα εδυχαχι⌠ν συπεριορ ψ λασ ρελαχιονεσ δε χοµπετενχια πορ ελ
εσπαχιο ραδιοελχτριχο.538

858

Παρα δαρ χυεντα δε λα νεχεσιδαδ δε ρεσολϖερ λα χολισι⌠ν εντρε ιντερεσεσ πριϖαδοσ εν
ελ δερεχηο αδµινιστρατιϖο προπονε Σχηµιδτ−Πρευ⇓ λα σιγυιεντε δε!νιχι⌠ν δε λοσ
δερεχηοσ πβλιχοσ συβϕετιϖοσ εν ρελαχιονεσ ϕυρδιχο−αδµινιστρατιϖασ µυλτιπολαρεσ:
Σε τρατα δε λα φαχυλταδ ϕυρδιχα, δε ηαχερ ρεαλιδαδ λοσ ιντερεσεσ πριϖαδοσ α χοστα
δελ αδϖερσαριο ε ιµπονερλοσ φρεντε αλ Εσταδο χοµο συϕετο τιτυλαρ δε λα οβλιγαχι⌠ν
χορρελατιϖα.539

859

Πρεσυπυεστο παρα θυε τενγα λυγαρ υν δερεχηο πβλιχο συβϕετιϖο εν υνα ρελαχι⌠ν
ϕυρδιχο−αδµινιστρατιϖα µυλτιπολαρ εσ θυε λα δισποσιχι⌠ν ϕυρδιχα εν χον∀ιχτο
ηυβιεσε σιδο εσταβλεχιδα, πορ λο µενοσ, παρα σερϖιρ α λοσ ιντερεσεσ δε δετερµιναδοσ
τερχεροσ ψ θυε ελ τερχερο περτενεζχα α εσε γρυπο δε βενε!χιαριοσ.540 Σε τρατα δε
υνα νορµα θυε εσταβλεζχα υν ορδεν, θυε ϖαλορε λοσ ιντερεσεσ εν χον!ιχτο εν συ
χοντραδιχτοριεδαδ, θυε λοσ δελιµιτε, λοσ πονδερε εντρε σι ψ λοσ αγρυπε εν υν
προγραµα νορµατιϖο δε ρεσολυχι⌠ν δελ χον!ιχτο, δε ταλ φορµα θυε λα ρεαλιζαχι⌠ν δε
λοσ ιντερεσεσ δε υνο δε λοσ παρτιχυλαρεσ νεχεσαριαµεντε τενγα λυγαρ α χοστα δε λοσ
ιντερεσεσ δελ αδϖερσαριο.541 Ελ ελεµεντο δε λα ϖαλοραχι⌠ν σε ρε!ερε αλ σιγνι!χαδο
δε χαδα υνο δε λοσ ιντερεσεσ πριϖαδοσ θυε εντραν εν χολισι⌠ν, ινδιϖιδυαλµεντε
χονσιδεραδοσ, µιεντρασ θυε λα χαραχτερστιχα δε λα δελιµιταχι⌠ν πρετενδε εξπρεσαρ
θυε νινγυνο δε λοσ αδϖερσαριοσ εν ελ χον∀ιχτο πυεδε οβτενερ υνα τοταλ ψ αβσολυτα
ϖιγενχια δε συσ ιντερεσεσ.542 Λα δε!νιχι⌠ν αλυδε ιγυαλµεντε α λα νεχεσιδαδ δε θυε
σεαν πονδεραδοσ λοσ ιντερεσεσ εν χον∀ιχτο, εν ελ 〈µβιτο δε συ ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα
ηοριζονταλ, εν λα χυαλ σε χον!γυραν λασ πρετενσιονεσ ψ σε δε!νε ελ αλχανχε δε λασ
µισµασ.543
538 Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Κολλιδιερενδε Πριϖατιντερεσσεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 433
539 Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Κολλιδιερενδε Πριϖατιντερεσσεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 187; π〈γ. 247 ψ σιγ.
540 Ωολφ/Βαχηοφ/Στοβερ, ςερωαλτυνγσρεχητ Ι, π〈γ. 566 ψσιγ.
541 Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Κολλιδιερενδε Πριϖατιντερεσσεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 248
542 Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Κολλιδιερενδε Πριϖατιντερεσσεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 248
543 Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Κολλιδιερενδε Πριϖατιντερεσσεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 248
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Ελ προγραµα νορµατιϖο δε ρεσολυχι⌠ν δελ χον!ιχτο εσταβλεχε λοσ παρ〈µετροσ
µατεριαλεσ νεχεσαριοσ παρα λογραρ υν εθυιλιβριο εντρε λοσ ιντερεσεσ εν χολισι⌠ν. Ελ
µισµο χοντιενε λα ρεγυλαχι⌠ν νορµατιϖα δε λα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχο−αδµινιστρατιϖα, δε
λα χυαλ δεριϖαν δερεχηοσ συβϕετιϖοσ.544 Ελλο εσ εξπρεσι⌠ν δε λοσ πρινχιπιοσ δε λα
χονχορδανχια πρ〈χτιχα ψ δελ εθυιλιβριο µ〈σ φαϖοραβλε παρα λα µεϕορ ρεαλιζαχι⌠ν
ποσιβλε δε λοσ ιντερεσεσ εν χον!ιχτο.545 Ελ λεγισλαδορ ασυµε λα φυνχι⌠ν δε λογραρ
υν εθυιλιβριο εν ελ 〈µβιτο δε υνα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα µυλτιπολαρ,546 δε αχυερδο χον
λοσ παρ〈µετροσ δελ πρινχιπιο χονστιτυχιοναλ δε λα προπορχιοναλιδαδ, α τραϖσ δε λα
πονδεραχι⌠ν δε λοσ ιντερεσεσ εν χον!ιχτο.547 Εϕεµπλο δε ελλο σερα υνα νορµα θυε
πρεϖ υν λαπσο δε εσπεχιαλ χαδυχιδαδ αλ ρεχλαµο δε τερχεροσ αφεχταδοσ πορ λα
χονστρυχχι⌠ν δε υν γενεραδορ δε ενεργα ατ⌠µιχα; λα µισµα εστ〈 δεστιναδα α
δελιµιταρ λοσ δερεχηοσ δε λοσ τερχεροσ αφεχταδοσ, χον ρεσπεχτο α λα ρεσπονσαβιλιδαδ
ϕυρδιχα δελ χονστρυχτορ.548

860

Εσθυεµα δε Αγυασ ρεσιδυαλεσ. ∆ε αχυερδο χον λα τεορα δε λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ, λοσ
ϖεχινοσ δε λα Χοµυνιδαδ δε Μαρν σον τερχεροσ εν λα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα θυε σε πλαντεα εντρε
λα εµπρεσα χονστρυχτορα ψ λα Αδµινιστραχι⌠ν Μυνιχιπαλ. Πορ ταλ µοτιϖο, σ⌠λο πυεδεν ηαχερ
ϖαλερ λα ινφραχχι⌠ν δε συσ προπιοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ, εστο εσ, δε νορµασ θυε, σεγν συ
∀ναλιδαδ, σε ενχυεντρεν δεστιναδασ α προτεγερ λοσ ιντερεσεσ δε εσε γρυπο δε περσονασ. Ποδρα
χονσιδεραρσε θυε υνα δισποσιχι⌠ν δε λα λεγισλαχι⌠ν σοβρε υρβανισµο θυε εσταβλεζχα χοµο
ρεθυισιτο παρα ελ οτοργαµιεντο δελ περµισο δε χονστρυχχι⌠ν, λα δεµοστραχι⌠ν δε συ∀χιενχια
δε λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ εσενχιαλεσ, εντρε ελλοσ λασ αγυασ ρεσιδυαλεσ, ταµβιν σε ενχυεντρα
δεστιναδα α λα προτεχχι⌠ν δε λοσ ιντερεσεσ δε λοσ ϖεχινοσ. Εν εσα ιντερπρεταχι⌠ν χυµπλεν υν
εφεχτο ιντερνο λοσ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ δε λοσ ϖεχινοσ α λα σαλυδ ψ α λα προπιεδαδ, πορ λο
θυε εν χασο δε δυδα, δεβε πρεσυµιρσε θυε ταλεσ δισποσιχιονεσ δε λα λεγισλαχι⌠ν δε υρβανισµο
χονσαγραν δερεχηοσ συβϕετιϖοσ α φαϖορ δε λοσ ϖεχινοσ αφεχταδοσ. Ελ χοντρολ ϕυδιχιαλ δεβε
ρεαλιζαρσε εν πριµερ τρµινο α παρτιρ δε λα δισποσιχι⌠ν λεγαλ, λα χυαλ εσ µ〈σ εσπεχ∀χα ψ σ⌠λο
α φαλτα δε ελλα,

861

Σι βιεν λα δοχτρινα ινιχιαλ δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εσταβλεχα θυε λα
χονδιχι⌠ν δε ϖεχινο δε υνα εδι∀χαχι⌠ν νο ερα συ∀χιεντε παρα αχρεδιταρ συ ιντερσ
λεγτιµο, περσοναλ ψ διρεχτο, δεβιδο α θυε ταλ χαρ〈χτερ νο περµιτε εσταβλεχερ θυε ελ
ϖεχινο εξπεριµεντα αλγν περϕυιχιο δε ορδεν µατεριαλ ο µοραλ (ΧΣϑ−ΣΠΑ 06/02/1964

862

544 Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Κολλιδιερενδε Πριϖατιντερεσσεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 248
545 Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Κολλιδιερενδε Πριϖατιντερεσσεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ, π〈γ. 429
546 ΒςερωΓΕ 60, 297 (303); ΒςερφΓΕ 61, 81(114); Γρσχηνερ, ςοµ Νυτζεν δεσ ςερωαλτυνγσρεχητσϖερηλτ−
νισσεσ, π〈γ. 306
547 ΒςερφΓ Βεσχηλ. ϖ. 11.8.1999 − 1 ΒϖΡ 2181/98 υ.α. = ΝϑΩ 1999, 3399/3401
548 ΒςερωΓΕ 60, 297 (304)
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ΧΑΣΟ: ΜΟΡΕΑΥ ΜΕΨΕΡ).549 Ταλ χριτεριο, εν µατερια δε προτεχχ⌠ν δε τερχεροσ εν χασοσ

δε υρβανισµο δεβε χονσιδεραρσε συπεραδο, α παρτρ δε λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 102
δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Ορδεναχι⌠ν Υρβανστιχα,550 σεγν ελ χυαλ λα Ασοχιαχι⌠ν δε
ςεχινοσ ο χυαλθυιερ περσονα χον ιντερσ λεγτιµο, περσοναλ ψ διρεχτο σε ενχυεντραν
λεγιτιµαδοσ παρα ρεχυρριρ εν χασο δε θυε υν ινµυεβλε σε δεστιναρε πρεσυνταµεντε α
υν υσο χοντραριο αλ θυε λε χορρεσπονδα χονφορµε αλ πλαν ο α λα ορδενανζα δε
ζονι!χαχι⌠ν ο σι εν διχηο ινµυεβλε σε ρεαλιζαρεν χονστρυχχιονεσ ιλεγαλεσ.
863

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα αδµιτιδο λα λεγιτιµαχι⌠ν δε υνα ασοχιαχι⌠ν δε
ϖεχινοσ εν ιµπυγναρ υν Αχυερδο εµαναδο δε λα Χ〈µαρα Μυνιχιπαλ, πορ µεδιο δελ
χυαλ σε απροβ⌠ λα ασιγναχι⌠ν δε λασ ϖαριαβλεσ υρβανασ φυνδαµενταλεσ δε υνα
δετερµιναδα παρχελα, πορ λα ρεπερχυσι⌠ν δε συ χοντενιδο εν ελ αµβιεντε, εν λα σαλυδ
ψ εν λα χολεχτιϖιδαδ θυε ηαβιτα εν λασ προξιµιδαδεσ δελ ινµυεβλε (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/12/2005
ΕΞΠ. Ν≡ 1997−14194). Λα Σαλα εστιµ⌠ θυε λα Ασοχιαχι⌠ν Χιϖιλ τενα λεγιτιµαχι⌠ν παρα
ρεχυρριρ, πορ χονστιτυιρ υνα ασοχιαχι⌠ν δε ϖεχινοσ χυψο δοµιχιλιο εστ〈 υβιχαδο εν
λα µισµα ζονα ο 〈µβιτο εσπαχιαλ εν ελ χυαλ συρτεν συσ εφεχτοσ ελ αχτο ιµπυγναδο,
ψα θυε θυε ελ αχτο πυεδε ινχιδιρ εν λα εσφερα ϕυρδιχα δε λα ρεχυρρεντε ψ αφεχταρ λοσ
ιντερεσεσ δε συσ µιεµβροσ.

864

Ηα σιδο ρεχηαζαδα λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα δε υνα εµπρεσα παρα ρεχυρριρ εν χοντρα δε
λα Ρεσολυχι⌠ν, µεδιαντε λα χυαλ δεσιγνα α λα εµπρεσα Πυερτοσ δελ Λιτοραλ Χεντραλ
Π.Λ.Χ., Σ.Α., παρα θυε χοντινε ενχαργ〈νδοσε δε λα αδµινιστραχι⌠ν ψ µαντενιµιεντο
δελ Πυερτο δε Λα Γυαιρα. Χοµο φυνδαµεντο δελ ρεχυρσο σε σε〉αλ⌠ λα ινφραχχι⌠ν
δελ αρτχυλο 7 δε λα Λεψ παρα λα Συπρεσι⌠ν δελ Ινστιτυτο Ναχιοναλ δε Πυερτοσ, πορ λα
φαλτα δε υν προχεσο λιχιτατοριο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 30/01/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 1996−12775; ΣΠΑ−ΤΣϑ 22/10/2008
ΕΞΠ. Ν≡ 1996−12776). Χοµπαρτιµοσ ελ χριτεριο δε λα Σαλα, εν λα µεδιδα εν θυε, λα
εµπρεσα ρεχυρρεντε νο τενα ιντερσ εν λα απερτυρα δε υνα λιχιταχι⌠ν, εν χονδιχι⌠ν
δε παρτιχιπαντε, εν χυψο χασο, ηυβιερα ποδιδο ηαχερ ϖαλερ θυε λασ νορµασ σοβρε λα
λιχιταχι⌠ν εσταβαν δεστιναδασ α προτεγερ συσ προπιοσ ιντερεσεσ. Πρεχισαµεντε, α
πεσαρ δε εσταρ δαδα υνα εσπεχιαλ σιτυαχι⌠ν δε ηεχηο, πορ χυαντο συ σεδε σοχιαλ
εσταβα σιτυαδα εν λασ Υνιδαδεσ δε Αλµαχεναµιεντο νµεροσ 5−Β ψ 5−Α, Μυελλε
16 Πυερτο δε Λα Γυαιρα, σιν εµβαργο, εσε νο εσ υν χριτεριο συ!χιεντεµεντε
δετερµιναδο.

865

Εσθυεµα Χονστρυχτορα Τερµινι, Σ.Α. Λα σοχιεδαδ µερχαντιλ ΧΟΝΣΤΡΥΧΤΟΡΑ ΤΕΡΜΙΝΙ,
Σ.Α. χονστιτυψε υν τερχερο εν λα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα θυε εξιστε εντρε λα Αδµινιστραχι⌠ν ψ λασ
549 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ.668
550 Γαχετα Ο!χιαλ Ν° 33.868 δελ 16 δε διχιεµβρε δε 1987
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εµπρεσασ θυε ρεσυλταρον χαλι!χαδασ παρα λα χονχεσι⌠ν. Πορ ταλ µοτιϖο, σ⌠λο ποδα ηαχερ
ϖαλερ λα ινφραχχι⌠ν δε συσ προπιοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ, εστο εσ, δε νορµασ θυε, σεγν συ
!ναλιδαδ, σε ενχυεντρεν δεστιναδασ α προτεγερ λοσ ιντερεσεσ δε λασ εµπρεσασ χοµπετιδορασ,
γρυπο αλ χυαλ περτενεχα λα δεµανδαντε. Ελ αργυµεντο δε λα ρεχυρρεντε, σεγν ελ χυαλ εν ελ
∆εχρετο ιµπυγναδο νο σε εσταβλεχιερον λοσ πλαζοσ παρα θυε λοσ βενε!χιαριοσ δε λα βυενα προ
πρεσενταραν λασ γαραντασ εξιγιδασ εν λασ χονδιχιονεσ γενεραλεσ δε λα λιχιταχι⌠ν, ηυβιερα
χονστιτυιδο υνα οµισι⌠ν θυε, χοµο σε〉αλ⌠ λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα νο αφεχτ⌠ λοσ
δερεχηοσ δε λα ρεχυρρεντε.

19. ∆ερεχηοσ χολεχτιϖοσ ψ διφυσοσ
ΧΑ∆ΑΦΕ. Λα ∆εφενσορα δελ Πυεβλο, αχτυανδο εν ρεπρεσενταχι⌠ν δε λοσ ιντερεσεσ δε λοσ
τραβαϕαδορεσ προφεσιοναλεσ δε ΧΑ∆ΑΦΕ, ιντερπυσο αµπαρο χονστιτυχιοναλ, παρα εξιγιρ ελ
παγο δε σαλαριοσ ιγυαλεσ πορ ιγυαλεσ τραβαϕοσ, ελ παγο δε λασ πρεσταχιονεσ σοχιαλεσ, ιντερεσεσ
µορατοριοσ ψ λεγαλεσ, ασ χοµο χον λα χελεβραχι⌠ν δε υνα Χονϖενχι⌠ν Χολεχτιϖα δε Τραβαϕο
ψ ελ χυµπλιµιεντο δε λα Χονϖενχι⌠ν Χολεχτιϖα ϖιγεντε (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/05/2001 Εξπ. 01−
0314)

866

Λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1999 ηα αµπλιαδο λα νοχι⌠ν δε δερεχηοσ ινδιϖιδυαλεσ, παρα
χοµπρενδερ αδεµ〈σ λοσ λλαµαδοσ δερεχηοσ χολεχτιϖοσ ψ διφυσοσ (αρτσ. 26; 62, 83;
96; 111; 118; 119; 124; 127; 280; 308). Λα νεχεσιδαδ δελ ρεχονοχιµιεντο δε λοσ
δερεχηοσ χολεχτιϖοσ ψ διφυσοσ δεριϖα δε λα ινσυ!χιενχια δελ χονχεπτο δε δερεχηοσ
συβϕετιϖοσ ο ιντερεσεσ παρτιχυλαρεσ, λεγτιµοσ ψ διρεχτοσ, θυε σερϖα δε χονδιχι⌠ν δε
αχχεσο α λα ϕυστιχια φρεντε αλ Ποδερ Πβλιχο, παρα τυτελαρ δετερµιναδοσ βιενεσ
ϕυρδιχοσ.

867

Ελ χριτεριο δεχισιϖο παρα δετερµιναρ ελ χοντενιδο δε λοσ δερεχηοσ διφυσοσ551, εσ ελ
βιεν χοµν, εντενδιδο χοµο ελ χονϕυντο δε χονδιχιονεσ θυε περµιτεν ελ δισφρυτε
δε λοσ δερεχηοσ ηυµανοσ ψ ελ χυµπλιµιεντο δε λοσ δεβερεσ θυε λεσ σον χονεξοσ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/06/2002 ΕΞΠ. Ν° 02−0810). Ελ βιεν χοµν νο εσ λα συµα δε λοσ βιενεσ
ινδιϖιδυαλεσ, σινο αθυελλοσ βιενεσ θυε, εν υνα χοµυνιδαδ, σιρϖεν αλ ιντερσ δε λασ
περσονασ εν γενεραλ δε υνα µανερα νο χον∀ιχτιϖα, νο εξχλυσιϖα ψ νο εξχλυψεντε
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/06/2002 ΕΞΠ. Ν° 02−0810). Αλεξψ552 δε!νε ταλεσ ελεµεντοσ, εν ελ σεντιδο
θυε, πριµερο, ναδιε (µ〈σ εξαχταµεντε: ναδιε θυε σε ενχυεντρε εν ελ ρεσπεχτιϖο

868

551 Α πεσαρ δε θυε ελ φαλλο ηαβλα δε δερεχηοσ χολεχτιϖοσ, σεγυιρεµοσ λα δε!νιχι⌠ν µ〈σ διφερενχιαδα δε Ηιλδεγαρδ
Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠ Εστυδιο σοβρε λα Αχχι⌠ν Χολεχτιϖα Χαραχασ 2003, π〈γ. 17
552 Ροβερτ Αλεξψ, Ελ χονχεπτο ψ λα ϖαλιδεζ δελ δερεχηο π〈γ. 186. Ηιλδεγαρδ Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠ Εστυδιο σοβρε
λα Αχχι⌠ν Χολεχτιϖα Χαραχασ 2003, π〈γ. 20 αλυδε α λοσ ελεµεντοσ δε συπραινδιϖιδυαλιδαδ, ρελατιϖο αλ ηεχηο
δε θυε ελ ιντερσ εσ χοµν α µ〈σ δε υν ινδιϖιδυο; λα ινεξιστενχια εντρε λοσ αχτορεσ δε υνα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχα
αντεριορ, ψ δε ινδιϖισιβιλιδαδ, θυε σε ρε!ερε αλ ηεχηο δε θυε αφεχτα α τοδοσ λοσ αχτορεσ
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τερριτοριο) πυεδε σερ εξχλυιδο δε συ υσο ψ, σεγυνδο, ελ υσο πορ παρτε δε α νο αφεχτα
νι ιµπιδε ελ υσο πορ παρτε δε β. Αδεµ〈σ, ελ χαρ〈χτερ νο−διστριβυτιϖο δε υν βιεν σε
πρεσεντα χυανδο εσ ιµποσιβλε διϖιδιρλο εν παρτεσ ψ οτοργ〈ρσελασ α λοσ ινδιϖιδυοσ.
869

Ελ ιντερσ δε λα ποβλαχι⌠ν εν δεσενϖολϖερσε εν υν αµβιεντε λιβρε δε χονταµιναχι⌠ν
(αρτ. 127 Χονστιτυχι⌠ν), χονστιτυψε υν δερεχηο διφυσο, δαδα λα ινδετερµιναχι⌠ν
οβϕετιϖα δε λα πρεσταχι⌠ν δεβιδα πορ ελ Εσταδο παρα χυµπλιρ χον ταλ οβλιγαχι⌠ν
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 14/04/2005 ΕΞΠ. 05−0684).

870

∆ερεχηοσ διφυσοσ σον αθυελλοσ ιντερεσεσ προτεγιδοσ πορ υνα νορµα, θυε αφεχταν
διρεχταµεντε α λοσ ινδιϖιδυοσ δε υνα χολεχτιϖιδαδ ψ τιενεν χαρ〈χτερ νο εξχλυψεντε,
νο χον!ιχτιϖο ψ νο διστριβυτιϖο.

871

Πορ συ παρτε, λοσ δερεχηοσ χολεχτιϖοσ νο τιενεν λα χαραχτερστιχα δε λα νο−
εξχλυσιϖιδαδ, εν ελ σεντιδο δε θυε σ⌠λο λοσ µιεµβροσ δε υνα χολεχτιϖιδαδ
δετερµιναβλε σον βενε∀χιαριοσ δελ βιεν ϕυρδιχο δε θυε σε τρατε.553

872

∆ερεχηοσ χολεχτιϖοσ σον αθυελλοσ ιντερεσεσ προτεγιδοσ πορ υνα νορµα, θυε αφεχταν
διρεχταµεντε α λοσ ινδιϖιδυοσ δε υνα χολεχτιϖιδαδ ψ τιενεν χαρ〈χτερ εξχλυψεντε, νο
χον!ιχτιϖο ψ νο διστριβυτιϖο.

873

Αηορα βιεν, λοσ χριτεριοσ ανοταδοσ σον συ∀χιεντεσ παρα διφερενχιαρ εντρε ιντερεσεσ
ινδιϖιδυαλεσ ε ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ ψ διφυσοσ. Σιν εµβαργο, νο ρεσυελϖε λα χυεστι⌠ν δε
χ⌠µο διστινγυιµοσ εντρε λοσ ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ ψ διφυσοσ ψ λοσ ιντερεσεσ γενεραλεσ.
Λοσ ιντερεσεσ γενεραλεσ νο χονστιτυψεν δερεχηοσ συβϕετιϖοσ. Εν νυεστρο χριτεριο, λοσ
πριµεροσ σον αθυελλοσ θυε πυεδεν σερ ηεχηοσ ϖαλερ ϕυδιχιαλµεντε, εν ραζ⌠ν δε θυε
προδυχεν εφεχτοσ ινµεδιατοσ εν υν ινδιϖιδυο ο γρυπο. Εστε ελεµεντο χονστιτυψε υν
ρεθυισιτο δε αδµισιβιλιδαδ δε λα αχχι⌠ν χολεχτιϖα: Θυε λα ραζ⌠ν δε λα δεµανδα (ο
δελ αµπαρο ιντερπυεστο) σεα λα λεσι⌠ν γενεραλ α λα χαλιδαδ δε ϖιδα δε τοδοσ λοσ
ηαβιταντεσ δελ πασ ο δε σεχτορεσ δε λ, ψα θυε λα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα δε τοδοσ λοσ
χοµπονεντεσ δε λα σοχιεδαδ ο δε συσ γρυποσ ο σεχτορεσ, ηα θυεδαδο λεσιοναδα αλ
δεσµεϕοραρσε συ χαλιδαδ χοµν δε ϖιδα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/08/2001 ΕΞΠ. Ν≡. 01−1274).554
553 Ηιλδεγαρδ Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠ Εστυδιο σοβρε λα Αχχι⌠ν Χολεχτιϖα Χαραχασ 2003, π〈γ. 18. Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ
ηα ηεχηο ρειτεραδα ρεφερενχια α εσα διστινχι⌠ν: λο θυε διφερενχια ελ ιντερσ διφυσο δελ ιντερσ χολεχτιϖο εσ θυε
εστε λτιµο, εν χυαντο α λα νατυραλεζα εσ µυχηο µ〈σ χονχρετα παρα υν γρυπο ηυµανο δετερµιναδο, µιεντρασ θυε
ελ πριµερο εσ µυχηο µ〈σ αβστραχτο νο σ⌠λο παρα ελ θυε λο δετεντα σινο παρα ελ οβλιγαδο. Εν εφεχτο, λοσ ιντερεσεσ
χολεχτιϖοσ σε ασεµεϕαν α λοσ ιντερεσεσ διφυσοσ εν θυε περτενεχεν α υνα πλυραλιδαδ δε συϕετοσ, περο σε διφερενχιαν
δε ελλοσ εν θυε σε τρατα δε υν γρυπο µ〈σ ο µενοσ δετερµιναβλε δε χιυδαδανοσ, περσεγυιβλε δε µανερα υνι!χαδα,
πορ τενερ διχηο γρυπο υνασ χαραχτερστιχασ ψ ασπιραχιονεσ σοχιαλεσ χοµυνεσ (ΣΧ−ΤΣϑ 17/05/2001 Εξπ〈γ. 01−

0314)
554 Σεγν σε〉αλα Ηιλδεγαρδ Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Εστυδιο σοβρε λα Αχχι⌠ν Χολεχτιϖα π〈γ. 33, λο θυε σε ιντεντα
προτεγερ εσ ελ νιϖελ εχον⌠µιχο, σοχιαλ, εχολ⌠γιχο, σανιταριο, εσ δεχιρ, δε λα χοβερτυρα δε λασ νεχεσιδαδεσ β〈σιχασ
δελ χονγλοµεραδο ηυµανο
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Λα δοταχι⌠ν συ!χιεντε δε σερϖιχιοσ πβλιχοσ ρενε λασ χονδιχιονεσ δε υν ιντερσ
διφυσο (χαρ〈χτερ νο εξχλυψεντε, νο ριϖαλιδαδ ψ νο διστριβυτιϖο), αλ ιγυαλ θυε οχυρρε
χον ελ ιντερσ εν ελ βυεν φυνχιοναριο δε λασ ινδυστριασ δελ Εσταδο. Σιν εµβαργο,
σ⌠λο εν ελ πριµερ χασο, υν ϖεχινο δελ σεχτορ σε ενχοντραρα αφεχταδο εν υν δερεχηο
ινδιϖιδυαλ (δερεχηο α λα σαλυδ), µιεντρασ θυε εν ελ σεγυνδο χασο, λα ρελαχι⌠ν εντρε
ελ δινερο δελ Εσταδο ψ ελ εϕερχιχιο δε δερεχηοσ ινδιϖιδυαλεσ εσ ινδιρεχτα.

874

Σεγν λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, λα χοντινυιδαδ δε λοσ προγραµασ σοχιαλεσ ρελατιϖοσ αλ
δερεχηο α λα σαλυδ ψ α λα χαλιδαδ δε ϖιδα, χορρεσπονδεν πορ συ νατυραλεζα ποσιτιϖα
ο πρεσταχιοναλ (νο χον!ιχτιϖα, νο εξχλυσιϖα ψ νο εξχλυψεντε) α αθυλ χονϕυντο δε
χονδιχιονεσ δε ϖιδα θυε δεβεν σερ γαραντιζαδασ εν φορµα γενεραλ ψ νο
ινδιϖιδυαλιζαδα πορ ελ Εσταδο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 08/06/2009 ΕΞΠ. Ν° 09−0238). Εστιµαµοσ σιν
εµβαργο, θυε ελ αν〈λισισ δε λα αφεχταχι⌠ν ινµεδιατα δε λα σιτυαχι⌠ν ηυβιερα δαδο
λυγαρ α υν ρεσυλταδο διστιντο.
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Εσθυεµα δελ χασο ΧΑ∆ΑΦΕ
α) Εφεχτοσ ινµεδιατοσ: Ελ ιντερσ περσεγυιδο πορ λα δεφενσορα δελ Πυεβλο σε ενχυεντρα
ρεφεριδο αλ χυµπλιµιεντο δε υνα χονϖενχι⌠ν χολεχτιϖα. Λα χαδενα χαυσαλ εντρε ελ
βενε!χιο παρτιχυλαρ ψ ελ χυµπλιµιεντο δε εσε ιντερσ εσ ινµεδιατα. Πορ ταντο νο σε τρατα
δε υν σιµπλε ιντερσ γενεραλ, σινο θυε πυεδε χονστιτυιρ υν δερεχηο συϕετιϖο χολεχτιϖο ο
διφυσο
β) Χαρ〈χτερ νο εξχλυψεντε: Εσε ιντερσ πυεδε σερ υν ιντερσ διφυσο σι ναδιε πυεδε σερ
εξχλυιδο δε συ υσο. Σιν εµβαργο, λοσ βενε!χιαριοσ δε εσοσ δερεχηοσ, αλγυνοσ δε ελλοσ
ρελατιϖοσ αλ παγο δε χαντιδαδεσ δε δινερο, σερ〈ν εξχλυσιϖαµεντε λοσ τραβαϕαδορεσ. Οτροσ
µιεµβροσ δε λα χολεχτιϖιδαδ θυε νο σον παρτε δε λα ρελαχι⌠ν λαβοραλ νο σερ〈ν ινχλυιδοσ
εν ελ δισφρυτε δε εσοσ βενε!χιοσ. Εν χονσεχυενχια, νο σε τρατα δε δερεχηοσ διφυσοσ.
Ποδρα τραταρσε εν τοδο χασο, δε δερεχηοσ χολεχτιϖοσ.
χ) Χαρ〈χτερ νο χον∀ιχτιϖο: Πυεδε τραταρσε δε υν δερεχηο χολεχτιϖο σι ελ υσο πορ παρτε δε
#α# νο αφεχτα νι ιµπιδε ελ υσο πορ παρτε δε #β#. Ελ ιντερσ εν θυε λα εµπρεσα ρεχονοζχα
ψ χυµπλα λασ οβλιγαχιονεσ ασυµιδασ εν υν χονϖενιο χολεχτιϖο βενε!χιαρ〈 α τοδοσ λοσ
τραβαϕαδορεσ πορ ιγυαλ. Ελ χυµπλιµιεντο α φαϖορ δε υνοσ νο ιµπεδιρ〈 ελ χυµπλιµιεντο
δε λοσ δερεχηοσ δε οτροσ.
δ) Χαρ〈χτερ νο−διστριβυτιϖο: Ελ χαρ〈χτερ νο−διστριβυτιϖο δε υν βιεν σε πρεσεντα χυανδο εσ
ιµποσιβλε διϖιδιρλο εν παρτεσ ψ οτοργ〈ρσελασ α λοσ ινδιϖιδυοσ. Εν ελ χασο πλαντεαδο,
λα εµπρεσα νο ποδρα ρεχονοχερ λοσ δερεχηοσ δελ χονϖενιο χολεχτιϖο α υνα παρτε δε λοσ
τραβαϕαδορεσ ψ α οτρα νο, σινο θυε σε ρεχονοχε ψ χυµπλε εν φαϖορ δε τοδοσ.555
555 Σεγν ελ αρτ. 96 δε λα Χονστιτυχι⌠ν, Λασ χονϖενχιονεσ χολεχτιϖασ αµπαραρ〈ν α τοδοσ λοσ τραβαϕαδορεσ ψ τραβα−
ϕαδορασ αχτιϖοσ ψ αχτιϖασ αλ µοµεντο δε συ συσχριπχι⌠ν ψ α θυιενεσ ινγρεσεν χον ποστεριοριδαδ
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

ε) Ρεσυλταδο: Εν χονσεχυενχια, λα ∆εφενσορα δελ Πυεβλο περσεγυα λα σατισφαχχι⌠ν δε υν
δερεχηο χολεχτιϖο, πορθυε σε τραταβα δε υν βιεν ϕυρδιχο δε σατισφαχχι⌠ν εξχλυψεντε, νο
χον!ιχτιϖο, νο διστριβυτιϖο ψ δε εφεχτοσ ινµεδιατοσ.556

20. Λεγιτιµαχι⌠ν ψ ρεπρεσενταχι⌠ν
877

ΑΣΟΠΑ∆Ε Λοσ αχχιοναντεσ σε〉αλαρον θυε ιντενταν ελ αµπαρο εν ρεσγυαρδο δε λοσ δερεχηοσ
ε ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ ψ διφυσοσ, πορ λα ινµινεντε αµεναζα δε ϖιολαχι⌠ν α λοσ δερεχηοσ
χονστιτυχιοναλεσ α: λα ϖιδα; λα ιντεγριδαδ περσοναλ; λιβρε τρ〈νσιτο; ρευνιρσε πβλιχαµεντε;
προτεχχι⌠ν δε λα σεγυριδαδ περσοναλ; λιβερταδ δε εξπρεσι⌠ν δελ πενσαµιεντο; λιβερταδ δε
χονχιενχια ψ εξπρεσι⌠ν δε λα µισµα; ψ δερεχηο α µανιφεσταρ, χον µοτιϖο δε λα µαρχηα
παχ∀χα ψ σιν αρµασ θυε λα σοχιεδαδ χιϖιλ ρεαλιζαρα εν φεχηα 11 δε ϕυλιο δε 2002, µαρχηα
στα δεβιδαµεντε αυτοριζαδα.
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Λα ΧΠΧΑ ηαβα σοστενιδο θυε χυαλθυιερ χιυδαδανο θυε δεµυεστρε, αν σιµπλε
ιντερσ, σεγν λο εσταβλεχιδο εν ελ αρτχυλο 26 δε λα Χονστιτυχι⌠ν, ποδρ〈
ιντερπονερ λασ αχχιονεσ θυε λε ασισταν πορ λα ρεχλαµαχι⌠ν δε λοσ σερϖιχιοσ
πβλιχοσ (ΧΠΧΑ 03/04/2002 ΕΞΠ. Ν° 01−25169). Εν νυεστρο χριτεριο, σον λεγιτιµαδοσ
αχτιϖοσ ο πασιϖοσ θυιενεσ περτενεζχαν αλ γρυπο, εν ελ χασο δε λοσ ιντερεσεσ
χολεχτιϖοσ, ο θυιενεσ σε ενχυεντεν εν ελ τερριτοριο αφεχταδο, εν ελ χασο δε λοσ
ιντερεσεσ διφυσοσ. Περο, νο εσ συ∀χιεντε υν σιµπλε ιντερσ ο ιντερσ φ〈χτιχο, σινο
θυε δεβε τραταρσε εν τοδο χασο δε υν ιντερσ ϕυρδιχο, εστο εσ, προτεγιδο πορ υνα
νορµα ϕυρδιχα, ψ δε υν ιντερσ διρεχτο. Εν ταλ σεντιδο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ
ηα δεϕαδο χλαρο θυε, νο σε εστ〈 αντε υνα αχχι⌠ν ποπυλαρ δονδε χυαλθυιερ
χιυδαδανο εστ〈 λεγιτιµαδο παρα ινχοαρλα. Ελ δεµανδαντε περσοναλµεντε δεβε
τεµερ λα λεσι⌠ν ο ηαβερλα συφριδο ο εσταρλα συφριενδο χοµο παρτε δε λα
χιυδαδανα, πορ λο θυε χαρεχερ〈 δε λεγιτιµαχι⌠ν θυιεν νο εστ δοµιχιλιαδο εν
ελ πασ, ο νο πυεδα σερ αλχανζαδο πορ λα λεσι⌠ν, σιτυαχι⌠ν στα θυε σεπαρα εστασ
αχχιονεσ δε λασ ποπυλαρεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 30/06/2000 ΕΞΠ. Ν° 00−1728 ΧΑΣΟ: ∆ΙΛΙΑ
ΠΑΡΡΑ ΓΥΙΛΛ⊃Ν). Ποστεριορµεντε, λα Σαλα διστινγυι⌠ εντρε λα λεγιτιµαχι⌠ν πορ
ιντερεσεσ διφυσοσ, λα χυαλ ποσεε ταντο λα ∆εφενσορα δελ Πυεβλο δεντρο δε συσ
ατριβυχιονεσ, χοµο τοδα περσονα δοµιχιλιαδα εν ελ πασ, σαλϖο λασ εξχεπχιονεσ
λεγαλεσ; ψ λα λεγιτιµαχι⌠ν πορ ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ θυε, αδεµ〈σ δε λα
556 Χον ελλο, νοσ απαρταµοσ δε λα σεντενχια βασε, εν λα χυαλ σε νεγ⌠ λα εξιστενχια δε υν δερεχηο χολεχτιϖο:
λα ∆εφενσορα δελ Πυεβλο αχτα εν ρεπρεσενταχι⌠ν δε υν νοτοριο ιντερσ πλυραλ, εστο εσ, δε υνα συµα δε ιντερεσεσ
λεγτιµοσ ινδιϖιδυαλεσ δε συϕετοσ θυε σε ενχυεντραν εν υνα µισµα σιτυαχι⌠ν, χυψο εϕερχιχιο νο πρεσυπονε χοµπαρ−
τιρλοσ χον λοσ δεµ〈σ, νι ρεσπονδε α υν οβϕετο ϕυρδιχο θυε εξιγε δελ οβλιγαδο υνα πρεσταχι⌠ν γενεραλ ( ) δαδο θυε
( ) εσπεχ!χαµεντε αγραϖια α υν γρυπο δε τραβαϕαδορεσ προφεσιοναλεσ υνιϖερσιταριοσ περφεχταµεντε χυαντι!χαβλε
ε ιδεντι!χαβλε ινδιϖιδυαλµεντε (ΣΧ−ΤΣϑ 17/05/2001 Εξπ〈γ. 01−0314)
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[Αρτχυλο 29. Λεγιτιµαχι⌠ν ε ιντερσ]

∆εφενσορα δελ Πυεβλο, λα τιενε χυαλθυιερ µιεµβρο δελ γρυπο ο σεχτορ θυε σε
ιδεντι!θυε χοµο χοµπονεντε δε εσα χολεχτιϖιδαδ εσπεχ!χα ψ αχτα εν δεφενσα
δελ χολεχτιϖο, ( ) χοµο λασ ναχιονεσ, λοσ πυεβλοσ, λασ σοχιεδαδεσ αν⌠νιµασ,
λοσ παρτιδοσ πολτιχοσ, λοσ σινδιχατοσ, λασ ασοχιαχιονεσ, λοσ γρεµιοσ, περο
ταµβιν µινορασ τνιχασ, ρελιγιοσασ ο δε γνερο ( ) ε ινχλυσιϖε σιµπλεσ
ινδιϖιδυοσ οργανιζαδοσ εν προχυρα δε πρεσερϖαρ ελ βιεν χοµν δε θυιενεσ σε
ενχυεντραν εν ιδντιχα σιτυαχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/12/2003 ΕΞΠ. 03−0831). Σιν
εµβαργο, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα αδµιτιδο λα χυαλιδαδ δε λα
Ινσπεχτορα Γενεραλ δε Τριβυναλεσ, εν χοντρα δε αχτοσ εµαναδοσ δε λα Χοµισι⌠ν
δε Φυνχιοναµιεντο ψ Ρεεστρυχτυραχι⌠ν δελ Σιστεµα ϑυδιχιαλ (ςερ χον µ〈σ
ρεφερενχιασ ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/03/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0120; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 16/02/2006 Εξπ. 05−2032.
Χριτεριο ρειτεραδο), αν χυανδο εν ρεαλιδαδ σε τρατα δε υν ρεχυρσο πορ λεσιϖιδαδ
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 944)
Ποστεριορµεντε, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο θυε, λα Χονστιτυχι⌠ν δε λα
Ρεπβλιχα Βολιϖαριανα σ⌠λο ρεχονοχε λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα παρα σολιχιταρ λα τυτελα
ϕυδιχιαλ δε δερεχηοσ ε ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ ο διφυσοσ α λα ∆εφενσορα δελ Πυεβλο, α
λασ οργανιζαχιονεσ ο αχτορεσ σοχιαλεσ, ταµβιν λλαµαδοσ εντεσ χολεχτιϖοσ, ψ α λοσ
παρτιχυλαρεσ α λοσ θυε σε λεσ ρεχονοζχα λα ρεπρεσενταχι⌠ν δε λα σοχιεδαδ χιϖιλ, λα
χοµυνιδαδ ο δε γρυποσ δε περσονασ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 21/07/2010 ΕΞΠ. Ν° 10−0383). Ταλ
ποσιχι⌠ν χονφυνδε δοσ χονχεπτοσ εσενχιαλµεντε διστιντοσ ταλεσ χοµο λα λεγιτιµαχι⌠ν
αχτιϖα, θυε χορρεσπονδε α λα παρτε, ψ λα ρεπρεσενταχι⌠ν. Μιεντρασ θυε λα λεγιτιµαχι⌠ν
αλυδε α υνα ρελαχι⌠ν εντρε ελ συϕετο ψ ελ ιντερσ ϕυρδιχο χοντροϖερτιδο, λα ιλεγιµιδαδ
τιενε θυε ϖερ χον λα ρεπρεσενταχι⌠ν θυε σε ατριβυψε υνα περσονα, χοµο αποδεραδο
ο ρεπρεσενταντε δε υνα δε λασ παρτεσ.
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Εσ ποσιβλε θυε λα λεψ ατριβυψα λα ρεπρεσενταχι⌠ν δε ταλεσ δερεχηοσ ο ιντερεσεσ α υν
⌠ργανο δελ Εσταδο, χοµο εν ελ χασο δε λα ∆εφενσορα δελ Πυεβλο, ο α υνα
οργανιζαχι⌠ν δεστιναδα α λα δεφενσα δε ταλεσ ιντερεσεσ. Σιν εµβαργο, χονφυνδιρ ταλ
ρεπρεσενταχι⌠ν χον λα ϖερδαδερα τιτυλαριδαδ δελ δερεχηο χονστιτυψε υν ερρορ γραϖε
θυε λεσιονα ελ δερεχηο µισµο, δαδο θυε λε ιµπιδε συ προτεχχι⌠ν ϕυδιχιαλ (αρτ. 26
Χονστιτυχι⌠ν). Πορ εϕεµπλο, λα αχτυαχι⌠ν δε λα ∆εφενσορα δελ Πυεβλο παρα
γαραντιζαρ λα ϖιδα ε ιντεγριδαδ φσιχα δε λασ περσονασ θυε σε ενχυεντρεν εν υνα
µανιφεσταχι⌠ν πβλιχα, φρεντε αλ υσο δε συστανχιασ τ⌠ξιχασ θυε ποδραν αφεχταρ α
τοδοσ λοσ θυε σε ενχυεντρεν εν ελ λυγαρ, νο πυεδε ιµπεδιρ θυε αλγυνοσ δε ταλεσ
ινδιϖιδυοσ δε!ενδαν συσ προπιοσ ιντερεσεσ.
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Ταµβιν λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα χονφυνδιδο λοσ χονχεπτοσ δε λεγιτιµαχι⌠ν ψ
ρεπρεσενταχι⌠ν. Εν υνα αχχι⌠ν δε αµπαρο ιντερπυεστα πορ ελ Σεχρεταριο Γενεραλ δελ
Σινδιχατο δε λοσ Τραβαϕαδορεσ δε λα Πρενσα, χοντρα λα δεχισι⌠ν πορ ελ ϑυζγαδο Σεξτο
δε Χοντρολ, θυε δεχρετ⌠ µεδιδα χαυτελαρ δε προτεχχι⌠ν, ορδενανδο α τοδοσ λοσ
µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν λα προηιβιχι⌠ν δε χυαλθυιερ τιπο δε πυβλιχαχι⌠ν,
διϖυλγαχι⌠ν ο εξποσιχι⌠ν δε λασ αχτασ δελ εξπεδιεντε ινστρυιδο εν ρελαχι⌠ν χον λα
µυερτε δελ Φισχαλ ∆ανιλο Ανδερσον, ασ χοµο λασ θυε ηαγαν ρεφερενχια α λα ϖιδα
πριϖαδα δελ τεστιγο Γιοϖαννψ ς〈σθυεζ δε Αρµασ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ σε〉αλ⌠ θυε
Οβσερϖα λα Σαλα, θυε σι βιεν ελ ρεφεριδο Σινδιχατο µανι!εστ⌠ θυε ελ ηεχηο
δενυνχιαδο χοµο λεσιϖο ϖυλνεραβα λοσ δερεχηοσ ψ γαραντασ χονστιτυχιοναλεσ δε
συσ ασοχιαδοσ, σιν εµβαργο, νο χονστα εν αυτοσ χοµο λα δεχισι⌠ν ιµπυγναδα
πυεδα ινχιδιρ εν λα εσφερα ϕυρδιχα δε λοσ αχχιοναντεσ θυιενεσ νο σον δεστιναταριοσ
δε λα µισµα, αλ νο σερ µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/07/2006 ΕΞΠ. Ν° 06−
0321). Χοµο σε οβσερϖα, λα Σαλα εξιγι⌠ ερρ⌠νεαµεντε α υν σινδιχατο θυε αχτυαβα εν
ρεπρεσενταχι⌠ν δε συσ µιεµβροσ, λασ χονδιχιονεσ θυε χορρεσπονδεν αλ τιτυλαρ δελ
δερεχηο ο λεγιτιµαδο αχτιϖο.
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Εσθυεµα δελ χασο ΑΣΟΠΑ∆Ε Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ σε〉αλ⌠ θυε λοσ ρεπρεσενταντεσ νο
πυεδεν σερ περσονασ νατυραλεσ θυε οβρεν εν νοµβρε προπιο, νι γρυπσχυλοσ θυε ρεπρεσεντεν
υνα ν!µα παρτε δε λοσ χοµπονεντεσ δελ σεχτορ (λο χυαλ σε δετερµιναρ〈 πορ απλιχαχι⌠ν δε
µ〈ξιµασ δε εξπεριενχια); νι οργανιζαχιονεσ χον µενορεσ πρετενσιονεσ εξιστενχιαλεσ. ∆ε αλλ
θυε λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα δε εστοσ εντεσ, σ⌠λο λα πυεδαν τενερ περσονασ νατυραλεσ α θυιενεσ
δεµοχρ〈τιχαµεντε, υν γρυπο ιµπορταντε δε οργανιζαχιονεσ λοσ ηαψα ελεχτο παρα ελλο, α
µενοσ θυε ελ σεχτορ σεα εσχυ〈λιδο εν εστε τιπο δε οργανιζαχιονεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/07/2002
ΕΞΠ. Ν≡: 02−1435 Α.Χ.557 Ιγυαλ χριτεριο φυε σοστενιδο εν ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 05/08/2005 ΕΞΠ. Ν°
04−0841;558 ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/11/2005 ΕΞΠ. Ν° 04−0609;559 ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 25/10/2007 ΕΞΠ. Ν≡
07−0795, χον ϖοτο σαλϖαδο δελ Μαγιστραδο Πεδρο Ραφαελ Ρονδ⌠ν Ηααζ)560 Εν νυεστρο
χριτεριο, ταλ ποσιχι⌠ν δεµυεστρα λα χονφυσι⌠ν εντρε λοσ χονχεπτοσ δε λεγιτιµαχι⌠ν ψ
ρεπρεσενταχι⌠ν. Ελ λεγιτιµαδο αχτιϖο δεβε σερ πορ σ µισµο τιτυλαρ δε υν ιντερσ ινδιϖιδυαλ,
χολεχτιϖο ο διφυσο, περο νο συπονε αλ µισµο τιεµπο, λα ρεπρεσενταχι⌠ν δε λοσ ρεσταντεσ
ιντερεσαδοσ.

21. Εξχυρσο: Μεδιο αµβιεντε σανο
883

Χ⊃ΣΑΡ Π⊃ΡΕΖ ςΙςΑΣ ψ ΚΕΝΙΧ Ε∆ΓΑΡ ΝΑςΑΡΡΟ Λοσ δεµανδαντεσ ηιχιερον
ρεφερενχια α πρεσυντοσ δερραµεσ δε χρυδο ψ γασοιλ, οχυρριδοσ ταντο εν τιερρα χοµο εν ελ
557 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/202.ητµ
558 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/204.ητµ
559 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/206.ητµ
560 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/205.ητµ
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λαγο δε Μαραχαιβο, ασ χοµο α λα σιτυαχι⌠ν δε αλτο πελιγρο δελ χοµπλεϕο πετροθυµιχο δε
Ελ Ταβλαζο, δεβιδο α ... λα πρεσενχια µιλιταρ ψ λα οπερατιϖιδαδ δε περσοναλ νο χαλι!χαδο
τραβαϕανδο εν γρανδεσ εσπαχιοσ δε αλµαχεναµιεντο δε ετιλενο ψ χλορο, γενεραν υν γραϖε
ριεσγο, πορ ελ χαρ〈χτερ τ⌠ξιχο ψ πελιγροσο δε εστασ συστανχιασ ψ πορ λα ποβλαχι⌠ν υρβανα
θυε σε ενχυεντρα χονχεντραδα αλρεδεδορ δε εστε χοµπλεϕο, ινχλυψενδο λα χιυδαδ δε
Μαραχαιβο, δονδε εστοσ γασεσ λλεγαραν χον φαχιλιδαδ.... Εν χυαντο α συ λεγιτιµαχι⌠ν,
αλεγαρον συ δερεχηο δε αχχιοναρ βαϕο ελ ργιµεν δελ ιντερσ ρεαχχιοναλ διφυσο, εν λα
µεδιδα θυε εστοσ σε σιενταν ϖιολενταδοσ ο υλτραϕαδοσ εν συ δερεχηο α λα ϖιδα, σαλυδ, ο α υν
αµβιεντε σαλυδαβλε. Εστα Λεγιτιµαχι⌠ν εσταρα ρεφορζαδα, πορ ελ χαρ〈χτερ δε λοσ αχχιοναντεσ,
σιενδο θυε υνο δε ελλοσ εσ ∆ιπυταδο δε λα Ασαµβλεα Ναχιοναλ, ψ ελ οτρο εσ ρεσιδεντε εν λα
χιυδαδ δε Μαραχαιβο.

Ελ αρτχυλο 127 δε λα Χονστιτυχι⌠ν ρεχονοχε λα εξιστενχια δε υν δερεχηο συβϕετιϖο,
χυψα τιτυλαριδαδ χορρεσπονδε α τοδα περσονα δε χαδα γενεραχι⌠ν. Ταλ
τιτυλαριδαδ αµπλιαδα εσ ρειτεραδα αλ α!ρµαρ θυε λα !ναλιδαδ προτεχτορα δε λα νορµα
εσ εν βενε!χιο δε σ µισµα ψ δελ µυνδο φυτυρο. Ελ χοντενιδο δε εστε δερεχηο εσ
δισφρυταρ δε υνα ϖιδα ψ δε υν αµβιεντε σεγυρο, σανο ψ εχολ⌠γιχαµεντε
εθυιλιβραδο. Παρα συ προτεχχι⌠ν ϕυδιχιαλ, λα Χονστιτυχι⌠ν ρεχονοχε λα νατυραλεζα
δελ δερεχηο χοµο ινδιϖιδυαλ ψ χολεχτιϖο, αν χυανδο, σε τρατα µ〈σ προπιαµεντε
δε υν δερεχηο διφυσο.

884

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα ρεχονοχιδο θυε, ελ ιντερσ δε λα ποβλαχι⌠ν εν
δεσενϖολϖερσε εν υν αµβιεντε λιβρε δε χονταµιναχι⌠ν χονστιτυψε υν δερεχηο
διφυσο, δαδα λα ινδετερµιναχι⌠ν οβϕετιϖα δε λα πρεσταχι⌠ν δεβιδα πορ ελ Εσταδο
παρα χυµπλιρ χον ταλ οβλιγαχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 14/04/2005 ΕΞΠ. 05−0684). ςιϖιρ εν υν
αµβιεντε λιβρε δε πολυχι⌠ν ψ εχολ⌠γιχαµεντε εθυιλιβραδο σιρϖε α λα χοµυνιδαδ εν
χυαντο ταλ, ψ νο α λα συµα δε συσ χοµπονεντεσ, πορ λο θυε ελ χρχυλο δε συϕετοσ
ιντερεσαδοσ δεσβορδα εν εστε χασο λοσ λµιτεσ δε λα ινδιϖιδυαλιδαδ, λεγιτιµ〈νδοσε
παρα ελ εϕερχιχιο δε λα αχχι⌠ν α τοδοσ λοσ µιεµβροσ δε υνα δετερµιναδα χολεχτιϖιδαδ
ο σ⌠λο α αλγυνο δε ελλοσ, παρα δεδυχιρ υνα πρετενσι⌠ν χοµν α τοδοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
14/04/2005 ΕΞΠ. 05−0684).

885

Λυεγο δε εσταβλεχερ θυε, λα εξπανσι⌠ν δεµογρ〈!χα δε δετερµιναδο ασενταµιεντο
ηυµανο, ασ χοµο ελ δεσαρρολλο δε χιερτασ αχτιϖιδαδεσ αγρχολασ δεσαρρολλαδασ χον
!νεσ χοµερχιαλεσ ο δε αυτοσυστεντο εν λασ ζονασ δελ Παρθυε Ναχιοναλ Ελ ℑϖιλα
(Ωαραιραρεπανο), εραν χοντραριοσ α λασ νορµασ αµβιενταλεσ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ

886
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χονσιδερ⌠ νεχεσαριο τοµαρ µεδιδασ διριγιδασ α εϖιταρ µαψορεσ δα〉οσ αµβιενταλεσ
χον ελ προπ⌠σιτο δε σαλϖαγυαρδαρ παρα λασ γενεραχιονεσ πρεσεντεσ ψ φυτυρασ υν
εντορνο νατυραλ προτεγιδο παρα συ σολαζ ψ εσπαρχιµιεντο, ασ χοµο παρα ρεσγυαρδαρ
λοσ ρεχυρσοσ φορεσταλεσ ε ηδριχοσ πρεσεντεσ εν λα ζονα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 16/12/2009 ΕΞΠ. Ν≡
06−0845)
887

Ελ δεσαρρολλο εχον⌠µιχο ψ σοχιαλ ψ ελ απροϖεχηαµιεντο δε λοσ ρεχυρσοσ νατυραλεσ,
δεβερ〈ν ρεαλιζαρσε α τραϖσ δε υνα γεστι⌠ν απροπιαδα δελ αµβιεντε δε µανερα ταλ
θυε νο χοµπροµετα λασ ποσιβιλιδαδεσ δε λασ γενεραχιονεσ πρεσεντεσ ψ φυτυρασ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 04/03/2011 ΕΞΠ. Ν ≡ ΑΑ50−Τ−2011−0324 ΟΡΓΑΝΙΖΑΧΙΝ ΦΥΝ ΡΑΧΕ, 4Ξ4, Χ.Α.).

888

Χοµο σε οβσερϖα, λα εξτενσι⌠ν δε λα τιτυλαριδαδ δελ δερεχηο α δισφρυταρ δε υνα ϖιδα
ψ δε υν αµβιεντε σεγυρο, σανο ψ εχολ⌠γιχαµεντε εθυιλιβραδο, νο σ⌠λο α τοδα
περσονα, σινο αδεµ〈σ α τοδα περσονα δε χαδα γενεραχι⌠ν, ασ χοµο λα
ρεφερενχια α πρινχιπιοσ βιοτιχοσ, οβλιγα α δετερµιναρ σι εν εστα µατερια σον
αδµισιβλεσ χριτεριοσ εσπεχ!χοσ, µ〈σ 〈µπλιοσ, παρα λα λεγιτιµιδαδ αχτιϖα.561

889

Λα αργυµενταχι⌠ν δε λα βιοετχα, εν ελ ασπεχτο θυε εσ ρελεϖαντε παρα νυεστρο
εστυδιο, προχυρα δαρ ρεσπυεστα α λα ϕυστι!χαχι⌠ν δε λα προτεχχι⌠ν δελ µεδιο
αµβιεντε. Σι βιεν λοσ χριτεριοσ θυε ηαν σιδο σοστενιδοσ πρεσενταν ιµπορταντεσ
διφερενχιασ εν συ χοντενιδο, σιν εµβαργο, εν βυενα παρτε, πυεδεν σερ χονσιδεραδασ
χοµπλεµενταριασ, τοµανδο αδεµ〈σ εν χυεντα θυε ελ δεβατε αν σιγυε αβιερτο ψ
θυε λα µατερια χοµπρενδε 〈ρεασ εσπεχ!χασ δελ µεδιο αµβιεντε, δε διϖερσα
νατυραλεζα, χοµο πορ εϕεµπλο, λα προτεχχι⌠ν α λοσ ανιµαλεσ ο λα προτεχχι⌠ν δε λοσ
εχοσιστεµασ.

890

Λα τιχα µοδερνα τιενε χοµο ασπεχτο χεντραλ αλ σερ ηυµανο.562 Σεγν Καντ, ελ σερ
ηυµανο εσ υν !ν εν σ µισµο, ψ νυνχα πυεδε σερ χονσιδεραδο υν σιµπλε οβϕετο
παρα αλχανζαρ υν !ν.563 Σ⌠λο ελ σερ ηυµανο εσ συϕετο υ τιτυλαρ δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ.564
Ελ σερ ηυµανο νο τιενε οτρο δεβερ θυε φρεντε αλ ηοµβρε µισµο.565 Εστα ποσιχι⌠ν
δελ σερ ηυµανο σιρϖε δε φυνδαµεντο α λα βιοτιχα αντροποχντριχα. Νο σε αδµιτε
υνα ρεσπονσαβιλιδαδ δελ σερ ηυµανο φρεντε α λα νατυραλεζα, σινο υν δεβερ φρεντε α σ
561 Τοµαρεµοσ εν χυεντα εν εστε πυντο νυεστρα τσισ δε δοχτοραδο, Εσπινοζα, Νατυρσχηυτζ υνδ Ειγεντυµ, π〈γ.
9 ψ σιγ.
562 Βαυµγαρτνερ, Προβλεµε εινερ κολογισχηεν Ετηικ, π〈γ. 22
563 ϖον Κετεληοδτ, ςεραντωορτυνγ φρ Νατυρ υνδ Ναχηκοµµεν, π〈γ. 23
564 Φελδηαυσ, Αντηροποζεντρικ, π〈γ. 181
565 Οττ, Ιπσο Φαχτο, π〈γ. 628
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µισµο, εν χονσιδεραχι⌠ν α λα νατυραλεζα.566 Λα νατυραλεζα εσ εντενδιδα χοµο
σιµπλε µεδιο παρα αλχανζαρ λοσ !νεσ δελ σερ ηυµανο.567
Πορ συ παρτε, λα τιχα δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ, εξπυεστα πορ ϑονασ ιντροδυχε υνα
εξτενσι⌠ν τεµποραλ δε λα τιχα, λα χυαλ αβαρχα λασ γενεραχιονεσ φυτυρασ.568 Λα
νατυραλεζα δεβε σερ προτεγιδα, εν συ χονδιχι⌠ν δε φυνδαµεντο δε λα ϖιδα δε λασ
γενεραχιονεσ φυτυρασ. ϑονασ φορµυλ⌠ χον ελλο υν νυεϖο ιµπερατιϖο: εν τυ δεχισι⌠ν
πρεσεντε, δεβεσ τοµαρ ταµβιν εν χονσιδεραχι⌠ν λα ιντεγριδαδ φυτυρα δελ σερ
ηυµανο, χοµο παρτε δελ οβϕετο δε τυ βιενεσταρ.569

891

Λα τιχα αντροποχντριχα χονινχιδε χον λα τιχα εχοχεντριχα εν θυε ελ ϖαλορ
ινστρυµενταλ δε λα νατυραλεζα νο σε λιµιτα α λα υτιλιδαδ χονοχιδα, σινο αδεµ〈σ, α
τοδα ποσιβλε ο εϖεντυαλ υτιλιδαδ φυτυρα. Εστο χοµπρενδε ελ ϖαλορ εχον⌠µιχο δε λα
νατυραλεζα, χοµο ποτενχιαλ µατερια πριµα παρα αλιµεντοσ, τεξτιλεσ ψ οτροσ
προδυχτοσ, ασ χοµο ποτενχιαλεσ µεδιχαµεντοσ, περο αδεµ〈σ λασ εσπεχιεσ
βιολ⌠γιχασ, βιοτοποσ ψ εχοσιστεµασ τιενεν υν ϖαλορ ινστρυµενταλ χοµο φυνδαµεντο
δελ δεσαρρολλο ψ λα ινϖεστιγαχι⌠ν ηυµανασ, χοµο µεδιοσ δισποσιχι⌠ν δε φυτυρασ
γενεραχιονεσ.570

892

Πορ οτρα παρτε, λα ιρρεϖερσιβιλιδαδ δε λα πρδιδα δε υνα εσπεχιε βιολ⌠γιχα εσ µοτιϖο
δε ϕυστι!χαχι⌠ν, ταντο παρα λα τιχα εχοχεντριστα χοµο παρα λοσ αντροποχεντριστασ.571

893

Αηορα βιεν, α λοσ εφεχτοσ δε λα δετερµιναχι⌠ν δε λα λεγιτιµιδαδ αχτιϖα, λοσ αντεριορεσ
αργυµεντοσ δε λα βιοτιχα πυεδεν σερ δε υτιλιδαδ, εν ελ σεντιδο δε ρεχονοχερ θυε
υνα εϖεντυαλ αφεχταχι⌠ν δελ µεδιο αµβιεντε νο σ⌠λο οτοργα υν ποδερ ϕυρδιχο παρα
αχχιοναρ ϕυδιχιαλµεντε, α λασ περσονασ θυε σε ενχυεντρεν εν ελ τερριτοριο αφεχταδο
εν φορµα διρεχτα πορ ελ εϖεντο ο λα αµεναζα, σινο θυε αβαρχα υν εσχεναριο µ〈σ
εξτενσο, δεβιδο α λασ ποτενχιαλεσ χονσεχυενχιασ φυτυρασ.

894

Εφεχτιϖαµεντε, ελ χριτεριο δε λα δελιµιταχι⌠ν δε λοσ αφεχταδοσ πορ λοσ εϖεντυαλεσ
εφεχτοσ δα〉ινοσ δε υνα ινσταλαχι⌠ν (ϖασε χον ρεσπεχτο αλ δερεχηο αλεµ〈ν, ν.µ.
815) ηα σιδο υτιλιζαδο πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ αλ εσταβλεχερ θυε, λα προτεχχι⌠ν εν
µατερια αµβιενταλ σε ρε!ερε α εσταδοσ γραϖεσ δε περτυρβαχι⌠ν δελ µεδιο αµβιεντε
χον γραϖεσ σιτυαχιονεσ παρα λα ποβλαχι⌠ν, σιτυαδα εν δετερµιναδασ ζονασ θυε

895

566 Βιεν, Πηιλοσοπηισχηε Ρε∀εξιονεν ζυµ Προβλεµ δερ √κολογιε, π〈γ. 49; Σχηλιττ, Υµωελτετηικ, π〈γ. 29
567 Βαυµγαρτνερ, Προβλεµε εινερ κολογισχηεν Ετηικ, π〈γ. 23
568 ϑονασ, Τεχηνολογισχηεσ Ζειταλτερ υνδ Ετηικ π〈γ. 351
569 ϑονασ, ∆ασ Πρινζιπ ςεραντωορτυνγ, π〈γ. 36; Ινγενδαηλ, Ειγενωερτ οδερ Ρεσσουρχε, π〈γ. 84
570 Βιρνβαχηερ, Λανδσχηαφτσσχηυτζ υνδ Αρτενσχηυτζ, π〈γ. 58 ψ σιγ.; Λερχη, ςερφγυνγσρεχητε υνδ βιολογισχηε
ςιελφαλτ, π〈γ. 35 π〈γ
571 Βιρνβαχηερ, Λανδσχηαφτσσχηυτζ υνδ Αρτενσχηυτζ, π〈γ. 59
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πορ συ γενεραλιδαδ εστ〈ν χοντεµπλανδο ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ ψ διφυσοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
13/03/2006 ΕΞΠ. 05−0684). Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα χονσιδεραδο νεχεσαριο εσταβλεχερ
σι χιερτοσ αχχιδεντεσ ρεπερχυτεν ο νο εν λα χαλιδαδ δε ϖιδα δε λασ περσονασ θυε
ηαβιταν εν λασ ινµεδιαχιονεσ δελ λυγαρ δελ εϖεντο ο α λα χαλιδαδ δε ϖιδα δε τοδοσ
λοσ ηαβιταντεσ δελ πασ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 26/02/2003 ΕΞΠ. 02−3206). Σε τρατ⌠ σιν εµβαργο, δε
υνα απρεχιαχι⌠ν ρεστριχτιϖα, θυε σ⌠λο χοµπρενδε λοσ εφεχτοσ ινµεδιατοσ α βιενεσ
ϕυρδιχοσ ταλεσ χοµο λα ϖιδα, λα ιντεγριδαδ φσιχα ο λα προπιεδαδ. Περο, ταλ χοµο ηα
θυεδαδο εξπυεστο, ελ δερεχηο α δισφρυταρ δε υνα ϖιδα ψ δε υν αµβιεντε σεγυρο,
σανο ψ εχολ⌠γιχαµεντε εθυιλιβραδο, τιενε υν 〈µβιτο δε προτεχχι⌠ν µ〈σ αµπλιο θυε
ελ σιµπλε εφεχτο σοβρε εστοσ βιενεσ ϕυρδιχοσ.
896

Εσθυεµα δελ χασο Χ⊃ΣΑΡ Π⊃ΡΕΖ ςΙςΑΣ ψ ΚΕΝΙΧ Ε∆ΓΑΡ ΝΑςΑΡΡΟ Εν εστε χασο, νο
σε τραταβα δε υνα περσονα ϕυρδιχα, σινο δε περσονασ νατυραλεσ, θυε ποδαν ηαχερ ϖαλερ εν
νοµβρε προπιο, λα ινφραχχι⌠ν δελ δερεχηο α δισφρυταρ δε υνα ϖιδα ψ δε υν αµβιεντε σεγυρο,
σανο ψ εχολ⌠γιχαµεντε εθυιλιβραδο, σοβρε τοδο, πορ χυαντο αµβοσ αλεγαβαν συ χονδιχι⌠ν δε
ρεσιδεντεσ δε λα χιυδαδ δε Μαραχαιβο, εν λα µεδιδα εν θυε ερα ποσιβλε λα αφεχταχι⌠ν δε εσε
τερριτοριο. Ελ χριτεριο δε λα δελιµιταχι⌠ν δε λοσ αφεχταδοσ πορ λοσ εϖεντυαλεσ εφεχτοσ δα〉νοσ
δε λα ινσταλαχι⌠ν φυε εφεχτιϖαµεντε υτιλιζαδο εν υνα σιτυαχι⌠ν σιµιλαρ, εν λα χυαλ λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ αδϖιρτι⌠ θυε, υν αχχιδεντε δε δοσ γαβαρρασ φρεντε αλ τερµιναλ λαχυστρε Τα
ϑυανα, υβιχαδο εν λα Χοστα Οριενταλ δελ Λαγο δε Μαραχαιβο; ϖολχαµιεντοσ δε γανδολασ εν
λα Αυτοπιστα Ρεγιοναλ δελ Χεντρο, εν Ψαγυα, Εσταδο Χαραβοβο, ψ εν λα χαρρετερα δε Πυερτο
Λα Χρυζ, Χυµαν〈; υνα µανιοβρα δε βυθυε βανδερα ρυσα Μαρσηαλλ Ψυκοϖ, θυε χονσιστι⌠ εν
λανζαρ ελ ανχλα θυε θυεδ⌠ ατασχαδα εν υνα δε λασ τυβερασ θυε σε υβιχαβαν εν ελ Λαγο δε
Μαραχαιβο (...); νο ρεπερχυτεν εν λα χαλιδαδ δε ϖιδα δε λασ περσονασ θυε ηαβιταν εν λασ
ινµεδιαχιονεσ δε Πετρ⌠λεοσ δε ςενεζυελα Σ.Α., (Π∆ςΣΑ), νι µενοσ αν λα χαλιδαδ δε ϖιδα
δε τοδοσ λοσ ηαβιταντεσ δελ πασ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 26/02/2003 Εξπ. 02−3206, συβραψαδο νυεστρο).
Λα χυεστι⌠ν δε σι λα αµεναζα εξιστεντε εσ δε ταλ γραϖεδαδ ψ σι συσ ποτενχιαλεσ εφεχτοσ πυεδεν
ο νο αλχανζαρ α λοσ ϖεχινοσ δε λα ζονα, δεβι⌠ δεϕαρσε παρα σερ ρεσυελτα εν λα δεχισι⌠ν δε
φονδο, περο λα λεγιτιµαχι⌠ν δε λοσ ηαβιταντεσ δε λα χιυδαδ δε Μαραχαιβο δεβι⌠ σερ α!ρµαδα,
σιεµπρε θυε συ αφεχταχι⌠ν νο ερα οβϕετιϖαµεντε ιµποσιβλε
Ελ αργυµεντο δε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, σεγν ελ χυαλ, λοσ αχχιοναντεσ νο εστ〈ν φαχυλταδοσ
πορ ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο παρα ελ εϕερχιχιο δε λα γυαρδερα αµβιενταλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
18/02/2003 ΕΞΠ. Ν≡: 03−0071), πυδιερα σερ ϖ〈λιδο παρα αδϖερτιρ θυε λα λεγιτιµαχι⌠ν νο
δεριϖαβα δε λα χονδιχι⌠ν δε µιεµβρο δε λα Ασαµβλεα Ναχιοναλ δε υνο δε λοσ δεµανδαντεσ;
περο, νο χοµπαρτιµοσ ελ χριτεριο, σεγν ελ χυαλ, σε ρεθυερα πρυεβα δε λα ρεπρεσενταχι⌠ν
δε ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ, εστο εσ, δε θυε υν γρυπο δετερµιναδο ο δετερµιναβλε δε περσονασ
ηαν αχεπταδο εστα ρεπρεσενταχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 18/02/2003 ΕΞΠ. Ν≡: 03−0071). Εν υνα
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σιτυαχι⌠ν σιµιλαρ, ελ Μαγιστραδο Πεδρο Ραφαελ Ρονδ⌠ν Ηααζ σαλϖ⌠ συ ϖοτο, πορ χονσιδεραρ
θυε, εν µατερια δε λεσιονεσ αλ αµβιεντε νο εσ νεχεσαριο θυε σε τενγαν ατριβυιδασ φυνχιονεσ
δε γυαρδερα αµβιενταλ παρα θυε ηαγα λεγιτιµαχι⌠ν παρα λα ιντερποσιχι⌠ν δε εστε τιπο δε
δεµανδασ. Πυεστο θυε λα πρετενσι⌠ν θυε σε πλαντε⌠ εσ λα προτεχχι⌠ν δελ αµβιεντε δονδε
ϖιϖε ψ τραβαϕα ελ χολεχτιϖο δελ θυε λοσ θυεϕοσοσ φορµαν παρτε, χαδα υνο δε ελλοσ εστ〈 εν
υνα εσπεχιαλ σιτυαχι⌠ν δε ηεχηο φρεντε α λασ εϖεντυαλιδαδεσ θυε σε〉αλαν χοµο αµεναζα
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/12/2003 ΕΞΠ. 03−0831; ϖασε ταµβιν, ν.µ. 919).

22. Χυαλιδαδ δε ασοχιαχιονεσ
Α παρτιρ δελ ρεχονοχιµιεντο χονστιτυχιοναλ δε λασ χατεγορασ δε δερεχηοσ χολεχτιϖοσ
ψ διφυσοσ, χον λα χονσεχυεντε αµπλιαχι⌠ν δε λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα εν ελ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο, µερεχε τραταµιεντο εσπεχιαλ λα σιτυαχι⌠ν δε γρυποσ ψ ασοχιαχιονεσ
δε περσονασ, βιεν παρα δεφενδερ ιντερεσεσ προπιοσ δε λοσ µιεµβροσ δε λα ασοχιαχι⌠ν
(αχχι⌠ν εγοστα) ο βιεν παρα δεφενδερ ιντερεσεσ αλτρυιστασ, θυε φορµεν παρτε δελ
οβϕετο παρα ελ χυαλ φυερον χρεαδασ. Εν νυεστρο χριτεριο, λα πριµερα σιτυαχι⌠ν πυεδε
σερ δεσαρρολλαδα εν βασε αλ αν〈λισισ δε σι λα ασοχιαχι⌠ν δε θυε σε τρατε πυεδε
ρεπρεσενταρ λοσ ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ δε συσ ασοχιαδοσ; µιεντρασ θυε λα λλαµαδα
αχχι⌠ν αλτρυιστα εσ εθυιϖαλεντε α λα ρεπρεσενταχι⌠ν δε λοσ ιντερεσεσ διφυσοσ, χοµο σε
ϖερ〈 µ〈σ αδελαντε.

897

23. Ρεπρεσενταχι⌠ν δε δερεχηοσ χολεχτιϖοσ
Εν ελ δερεχηο αλεµ〈ν σε νιεγα, εν πρινχιπιο, λα αδµισιβιλιδαδ δε λα λλαµαδα αχχι⌠ν
εγοστα δε λασ ασοχιαχιονεσ, παρα ηαχερ ϖαλερ εν νοµβρε προπιο, λοσ δερεχηοσ
συβϕετιϖοσ δε συσ µιεµβροσ, πορ φαλτα δε χυαλιδαδ παρα λα ρεπρεσενταχι⌠ν δε υν
ιντερσ αγενο, σαλϖο θυε λεψεσ εσπεχιαλεσ δισπονγαν λο χοντραριο, χοµο οχυρρε
εφεχτιϖαµεντε εν ελ χασο δε χιερτοσ γρεµιοσ προφεσιοναλεσ.572

898

Εν ελ δερεχηο εσπα〉ολ, ελ Τριβυναλ Χονστιτυχιοναλ ηα τενιδο λα οπορτυνιδαδ δε
προνυνχιαρσε αχερχα δε λα εξιστενχια ο νο δε ιντερσ λεγτιµο χον οχασι⌠ν δε
δεµανδασ δε αµπαρο ιντερπυεστασ πορ ασοχιαχιονεσ ο σινδιχατοσ α λοσ θυε σε ηαβα
δενεγαδο λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα. Εσε Τριβυναλ ηα ϖενιδο εξιγιενδο παρα απρεχιαρ λα
εξιστενχια δε υν ιντερσ λεγτιµο δε εστε τιπο δε περσονασ ϕυρδιχασ εν ορδεν α
ιµπυγναρ αχτοσ ο δισποσιχιονεσ αδµινιστρατιϖασ θυε εξιστα υν ιντερσ προφεσιοναλ ο
εχον⌠µιχο θυε σεα πρεδιχαβλε δε λασ εντιδαδεσ ασοχιατιϖασ ρεχυρρεντεσ (ΣΤΧ 52/2007,
δε 12 δε µαρζο)

899

572 Σχηµιδτ, ςερωαλτυνγσπροζεσσρεχητ, π〈γ. 72
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Σε ρεχυρρι⌠ α λα νοχι⌠ν δε ιντερσ προφεσιοναλ παρα απρεχιαρ λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα
δε υνα Ασοχιαχι⌠ν δε Φισχαλεσ παρα ιµπυγναρ ελ νοµβραµιεντο δε υν Φισχαλ πορ ελ
Γοβιερνο, ψ δεσπυσ σε απλιχ⌠ εστα ϕυρισπρυδενχια α λα Ασοχιαχι⌠ν δε πυερτοσ
δεπορτιϖοσ ψ τυρστιχοσ δε Βαλεαρεσ παρα ρεχυρριρ υνα Ορδεν Μινιστεριαλ θυε
ρεγυλαβα υνα δετερµιναδα ταριφα πορτυαρια. Εν χυαντο α λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα παρα
δεµανδαρ εν αµπαρο δε λα Ασοχιαχι⌠ν δε Προφεσορεσ δε Ρελιγι⌠ν δε Χεντροσ
Εσταταλεσ, ινδιχ⌠ ελ Τριβυναλ Χονστιτυχιοναλ εσπα〉ολ θυε εν ελ χονχεπτο δε ιντερσ
λεγτιµο ηαψ θυε εντενδερ ινχλυιδο ελ ιντερσ προφεσιοναλ δε προµοχι⌠ν ψ δεφενσα
δε υνα χατεγορα δε τραβαϕαδορεσ, δελ θυε πυεδε σερ τιτυλαρ νο σ⌠λο χαδα υνο δε
ελλοσ, ινδιϖιδυαλµεντε χονσιδεραδοσ, σινο ταµβιν χυαλθυιερ ασοχιαχι⌠ν ο εντιδαδ
θυε ηαψα ασυµιδο εστατυταριαµεντε εσοσ µισµοσ !νεσ. Πορ ελλο, εν λα µεδιδα εν
θυε διχηο ιντερσ λεγτιµο πυεδε ϖερσε ταµβιν αφεχταδο διρεχταµεντε πορ υν αχτο
ο δισποσιχι⌠ν ρεχυρριβλε εν αµπαρο, πορ ηαβερ ινφρινγιδο υν δερεχηο φυνδαµενταλ
ο λιβερταδ πβλιχα, δεβε ρεχονοχερσε α λασ περσονασ νατυραλεσ ο ϕυρδιχασ θυε
ινϖοθυεν αθυελ ιντερσ λεγτιµο χοµο προπιο δε λα λεγιτιµαχι⌠ν παρα ιντερπονερ ελ
ρεχυρσο (ΣΤΧ 52/2007, δε 12 δε µαρζο, χον µ〈σ ρεφερενχιασ)

901

Εν ελ µισµο σεντιδο, ελ Τριβυναλ Χονστιτυχιοναλ εσπα〉ολ ηα ρεχονοχιδο ελ δερεχηο
δελ Χολεγιο Ο!χιαλ δε Ινγενιεροσ Αερον〈υτιχοσ δε Εσπα〉α παρα ιµπυγναρ υν
ρεγλαµεντο χυψο οβϕετο ερα οργανιζαρ ψ δε!νιρ λοσ χοµετιδοσ δε λοσ διστιντοσ
χυερποσ ψ εσχαλασ θυε ιντεγραν λασ Φυερζασ Αρµαδασ. Εν ταλ συπυεστο σε α!ρµα θυε
παρα λα δεφενσα δε λοσ ιντερεσεσ δε λοσ προφεσιοναλεσ χολεγιαδοσ πυεδεν χονχυρριρ
ταντο λοσ χολεγιοσ προφεσιοναλεσ χοµο λοσ προπιοσ χολεγιαδοσ χυανδο ρεσυλτεν
ινδιϖιδυαλµεντε αφεχταδοσ, ασ χοµο οτρασ περσονασ ϕυρδιχασ, ταλεσ χοµο σινδιχατοσ
ψ ασοχιαχιονεσ προφεσιοναλεσ; ψ θυε, πορ ελ χοντραριο, χυανδο σε τρατα δε λα
ρεπρεσενταχι⌠ν ψ δεφενσα δε λα προφεσι⌠ν µισµα, εστο εσ, δελ ιντερσ γενεραλ ο
χολεχτιϖο δε λα προφεσι⌠ν, εσα φυνχι⌠ν ρεπρεσεντατιϖα ψ δε δεφενσα αντε λοσ ποδερεσ
πβλιχοσ σε εϕερχε πορ λοσ χολεγιοσ προφεσιοναλεσ, βαϕο λα νοτα δε εξχλυσιϖιδαδ ο
µονοπολιο. ∆εσδε εστα περσπεχτιϖα σε ινδιχα θυε λα δεφενσα δελ 〈µβιτο χοµπετενχιαλ
δε λα προφεσι⌠ν χονστιτυψε υνα µανιφεσταχι⌠ν γενυινα δε λα δεφενσα δε λοσ ιντερεσεσ
προφεσιοναλεσ (ΣΤΧ 52/2007, δε 12 δε µαρζο)
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Ταµβιν ηα αδµιτιδο ρεχιεντεµεντε ελ Τριβυναλ Χονστιτυχιοναλ εσπα〉ολ, ελ ρεχυρσο
δε αµπαρο δε λα Ασοχιαχι⌠ν δε εµπρεσαριοσ δε τρανσπορτε δε ϖιαϕεροσ δε λα προϖινχια
δε Χ〈διζ ψ δε λα Φεδεραχι⌠ν ανδαλυζα εµπρεσαριαλ δε τρανσπορτε εν αυτοβσ σοβρε
λα βασε δε λα εξιστενχια δελ χιταδο ιντερσ προφεσιοναλ, αλ παρτιρ δε λα πρεµισα δε
θυε, χυανδο χονχυρρε εστε λτιµο, εξιστε α συ ϖεζ ελ ϖνχυλο ο χονεξι⌠ν εντρε λα
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οργανιζαχι⌠ν ο ασοχιαχι⌠ν αχτορα ψ λα πρετενσι⌠ν εϕερχιταδα, ϖνχυλο εν ελ χυαλ σε
ενχαρνα ελ ιντερσ λεγτιµο χονστιτυχιοναλµεντε προτεγιδο (ΣΤΧ 73/2006, δε 13 δε
µαρζο)
Φιναλµεντε, ελ Τριβυναλ Χονστιτυχιοναλ εσπα〉ολ ηα αδµιτιδο λα λεγιτιµιδαδ δε λα
Ασοχιαχι⌠ν Γαλεγα δε Τχνιχοσ εν Λαβορατοριο παρα δεµανδαρ αλ Σερϖιχιο Γαλεγο
δε Σαλυδ ψ α χυατρο τραβαϕαδορασ (Αψυδαντε Τχνιχο Σανιταριο/∆ιπλοµαδα
Υνιϖερσιταρια δε Ενφερµερα: ΑΤΣ/∆ΥΕ σιν εσπεχιαλιζαχι⌠ν) χον ελ οβϕετο δε θυε
σε δεχλαρασε λα νυλιδαδ δε λοσ δεστινοσ δε εστασ λτιµασ, πορ χονσιδεραρ θυε
ρεαλιζαβαν φυνχιονεσ τχνιχασ παρα λασ θυε χαρεχαν δε τιτυλαχι⌠ν, παρα θυε ταλεσ
πυεστοσ φυεσεν χυβιερτοσ πορ τχνιχοσ εσπεχιαλιστασ εν λαβορατοριο ο πορ ΑΤΣ/∆ΥΕ
θυε εστυϖιεσεν εν ποσεσι⌠ν δε λα εσπεχιαλιδαδ ρεθυεριδα. Εσ δεχιρ, λα ασοχιαχι⌠ν, α
τραϖσ δε λα αχχι⌠ν ϕυδιχιαλ προµοϖιδα, πρετενδα δεφενδερ λοσ ιντερεσεσ ψ
εξπεχτατιϖασ προφεσιοναλεσ δε συσ ασοχιαδοσ (τχνιχοσ εσπεχιαλιστασ δε λαβορατοριο),
εϖιτανδο θυε οτροσ χολεχτιϖοσ θυε χαρεχαν δε λα τιτυλαχι⌠ν πορ ελλοσ ποσεδα (ΑΤΣ/
∆ΥΕ) οχυπασεν πλαζασ θυε λα ρεθυεραν, χοντραϖινιενδο, α συ ϕυιχιο, λα λεγαλιδαδ
απλιχαβλε αλ χασο (ΣΤΧ 52/2007, δε 12 δε µαρζο)
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Εν νυεστρο πασ, ηα σιδο αδµιτιδα λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα δε λα Ασοχιαχι⌠ν δε
ςεχινοσ δε λα Υρβανιζαχι⌠ν Ψυλεσχα Ι, παρα ρεχλαµαρ χοντρα ελ Φονδο Ναχιοναλ δε
∆εσαρρολλο Υρβανο (ΦΟΝ∆ΥΡ), πορ ιρρεγυλαριδαδεσ εν λα χονστρυχχι⌠ν δε χιεντο
οχηεντα (180) ϖιϖιενδασ πρεφαβριχαδασ, ασ χοµο λα χονστρυχχι⌠ν δε λασ 〈ρεασ
χοµυνεσ δε λα υρβανιζαχι⌠ν, χοµο λο σον ελ µαλ εσταδο δελ πρεεσχολαρ θυε φυνχιονα
εν διχηα υρβανιζαχι⌠ν, λα ϖιαλιδαδ, ελ σερϖιχιο δε αγυασ βλανχασ, δε αγυασ νεγρασ,
ελ σερϖιχιο δε ελεχτριχιδαδ, ψ λασ 〈ρεασ ϖερδεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 26/05/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 05−0555)

904

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα αδµιτιδο λα λεγιτιµαχι⌠ν δελ Χολεγιο δε
Νυτριχιονιστασ ψ ∆ιετιστασ δε ςενεζυελα, παρα δεµανδαρ δεµανδαρον λα νυλιδαδ πορ
ιλεγαλιδαδ δελ ∆εχρετο, µεδιαντε ελ χυαλ σε δεσιγν⌠ αλ ∆ιρεχτορ Εϕεχυτιϖο δελ
Ινστιτυτο Ναχιοναλ δε Νυτριχι⌠ν, αδυχιενδο θυε ταλ νοµβραµιεντο ηα ρεχαδο σοβρε
υν προφεσιοναλ δε λα µεδιχινα ψ νο σοβρε υν λιχενχιαδο εν Νυτριχι⌠ν ψ ∆ιεττιχα
θυιεν, α ϕυιχιο δε λοσ ιµπυγναντεσ, εσ ελ προφεσιοναλ ιδ⌠νεο, δε αχυερδο χον λο
δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 7 δε λα Λεψ δελ Εϕερχιχιο δε λα Προφεσι⌠ν δελ Λιχενχιαδο εν
Νυτριχι⌠ν ψ ∆ιεττιχα. Οβσερϖ⌠ λα Σαλα θυε, σι βιεν λοσ αγρεµιαδοσ δελ Χολεγιο δε
Νυτριχιονιστασ ψ ∆ιετιστασ δε ςενεζυελα νο ποσεεν υν ιντερσ διρεχτο, σ τιενεν
υν ιντερσ λεγτιµο εν λα λεγαλιδαδ δε διχηα αχτυαχι⌠ν, πυεσ λασ διρεχτριχεσ θυε
εµαναρ〈ν δε διχηο ⌠ργανο αφεχταρ〈ν, νατυραλµεντε, α λοσ προφεσιοναλεσ δε λα
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Νυτριχι⌠ν ψ ∆ιεττιχα δελ πασ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 11/05/2000 ΕΞΠ. Ν≡ 16.285). Ταλ αργυµενταχι⌠ν,
εν νυεστρο χριτεριο ερα ιννεχεσαρια ε ινεξαχτα. ∆εσδε ελ πυντο δε ϖιστα δε χυαλθυιερ
ποτενχιαλ ασπιραντε α δεσεµπε〉αρ ελ χαργο, εστο εσ, υν ποτενχιαλ χοµπετιδορ, λα
δεσιγναχι⌠ν δε οτρο προδυχε εφεχτοσ διρεχτοσ. Ελ γρεµιο προφεσιοναλ αχτα εν ταλ
χασο, εν ρεπρεσενταχι⌠ν δε λοσ ιντερεσεσ προφεσιοναλεσ δε συσ ασοχιαδοσ.
906

Σιν εµβαργο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ρεχηαζ⌠ λα λεγιτιµιδαδ δε λασ ασοχιαχιονεσ
χιϖιλεσ Οβσερϖατοριο ςενεζολανο δε Πρισιονεσ, Προγραµα ςενεζολανο δε Εδυχαχι⌠ν−
Αχχι⌠ν εν ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ (ΠΡΟςΕΑ) ψ λα Ασοχιαχι⌠ν ςενεζολανα δε
Αβογαδοσ Λαβοραλιστασ (ΑςΑΛ), χον ελ οβϕετο, εν πριµερ λυγαρ, δε θυε σε απλιθυε
α λοσ χιυδαδανοσ Μαυριχιο Αγρεδα, ϑηοννψ Αλεξανδερ Αλβορνοζ, Μαξιµιλιανο
Ζαµορα ϑεσσ Φρανχισχο Πρεζ ψ ϑαϖιερ ϑοσ Χερπα, θυιενεσ σε ενχυεντραν ρεχλυιδοσ
εν ελ Ιντερναδο ϑυδιχιαλ Ροδεο ΙΙ, λασ δισποσιχιονεσ λαβοραλεσ χοντεµπλαδασ εν λα
Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τραβαϕο ρεφεριδασ α: υν σαλαριο ϕυστο, µνιµο ψ νο δισχριµινατοριο;
υνα ϕορναδα λαβοραλ λιµιταδα, υν ργιµεν δε παρτιχιπαχι⌠ν δε υτιλιδαδεσ,
πρεσταχιονεσ σοχιαλεσ, ϖαχαχιονεσ ψ υν ργιµεν δε σεγυριδαδ σοχιαλ; ψ αλ µισµο
τιεµπο σε λε ρεχονοζχαν ταλεσ δερεχηοσ α τοδοσ λοσ ρεχλυσοσ δελ Ιντερναδο ϑυδιχιαλ
Ροδεο ΙΙ, ψ αλ εφεχτο σε λεσ αχυερδε ελ ρετροαχτιϖο εν ελ παγο δε λα ρεµυνεραχιονεσ
θυε λεσ χορρεσπονδε, λο χυαλ, α συ ϕυιχιο, νο ηα σιδο χυµπλιδο νι πορ ελ Μινιστεριο
δελ Ποδερ Ποπυλαρ παρα Ρελαχιονεσ Ιντεριορεσ ψ ϑυστιχια, νι πορ ελ ∆ιρεχτορ Γενεραλ
δε Χυστοδια ψ Ρεηαβιλιταχι⌠ν δελ Ρεχλυσο. Σε〉αλ⌠ λα Σαλα θυε, εν ελ χασο δε θυε σε
ινϖοθυε εν λα αχχι⌠ν δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ λα προτεχχι⌠ν δε λοσ ιντερεσεσ
χολεχτιϖοσ, χοµο συχεδε εν ελ πρεσεντε ασυντο, ελ αχχιοναντε δεβε ηαχερλο εν συ
χονδιχι⌠ν δε µιεµβρο ψ συφριρ χονϕυνταµεντε λα λεσι⌠ν χον λασ περσονασ δελ
χολεχτιϖο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/03/2009 ΕΞΠ: 08−1139)
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Χον εστα δεχισι⌠ν σε χονφυνδε νυεϖαµεντε λα λεγιτιµιδαδ δελ τιτυλαρ δελ δερεχηο,
χον λα ρεπρεσενταχι⌠ν θυε πυεδε σερ ασυµιδα πορ υνα περσονα ϕυρδιχα. Οβϖιαµεντε,
θυε λασ ασοχιαχιονεσ χιϖιλεσ Οβσερϖατοριο ςενεζολανο δε Πρισιονεσ, Προγραµα
ςενεζολανο δε Εδυχαχι⌠ν−Αχχι⌠ν εν ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ (ΠΡΟςΕΑ) ψ λα
Ασοχιαχι⌠ν ςενεζολανα δε Αβογαδοσ Λαβοραλιστασ (ΑςΑΛ) νο σον λοσ λεγιτιµαδοσ
αχτιϖοσ, εν λα µεδιδα εν θυε νο ηαν σιδο αφεχταδοσ εν συσ δερεχηοσ λαβοραλεσ, εν
χονδιχι⌠ν δε ρεχλυσοσ δελ Ιντερναδο ϑυδιχιαλ Ροδεο ΙΙ. Περο λα ρεπρεσενταχι⌠ν δε
δετερµιναδοσ ρεχλυσοσ, ασ χοµο λα ρεπρεσενταχι⌠ν τοδοσ λοσ ρεχλυσοσ θυε σε
ενχυεντραν εν ελ Ιντερναδο ϑυδιχιαλ Ροδεο ΙΙ, εν προχυρα δε λοσ ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ
δε διχηα ποβλαχι⌠ν πενιτενχιαρια χονστιτυψε υνα νοχι⌠ν διστιντα.
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Εν χυαντο α λα ρεπρεσενταχι⌠ν δε δετερµιναδοσ ρεχλυσοσ, λα Σαλα οβσερϖ⌠ θυε νο
χυρσα εν αυτοσ νινγυνα αυτοριζαχι⌠ν ο ποδερ οτοργαδο πορ ταλεσ χιυδαδανοσ α
ταλεσ ασοχιαχιονεσ α λοσ !νεσ δε συ ρεπρεσενταχι⌠ν, (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/03/2009 Εξπ: 08−
1139) περο, εν ταλ χασο ηυβιερα βασταδο ελ δεσπαχηο σανεαδορ δελ αρτ. 19 δε λα Λεψ
Οργ〈νιχα δε Αµπαρο. Σοβρε τοδο ολϖιδ⌠ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, θυε λα αχχι⌠ν δε
αµπαρο χονστιτυχιοναλ πυεδε σερ ιντερπυεστα αντε ελ ϑυεζ χοµπετεντε πορ χυαλθυιερ
περσονα νατυραλ ο ϕυρδιχα, πορ ρεπρεσενταχι⌠ν ο διρεχταµεντε (αρτ. 13 ΛΟΑ) ψ θυε,
εν µατερια δε λιβερταδ ψ σεγυριδαδ περσοναλεσ, λα σολιχιτυδ πυεδε σερ ηεχηα πορ ελ
αγραϖιαδο ο πορ χυαλθυιερ περσονα θυε γεστιονε εν φαϖορ δε αθυελ, σιν νεχεσιδαδ δε
ασιστενχια δε αβογαδο (αρτ. 41 ΛΟΑ)
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Εν χυαντο α λα ρεπρεσενταχι⌠ν δε τοδοσ λοσ ρεχλυσοσ θυε σε ενχυεντραν εν ελ
Ιντερναδο ϑυδιχιαλ Ροδεο ΙΙ, εν προχυρα δε λοσ ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ δε διχηα
ποβλαχι⌠ν πενιτενχιαρια, ασπεχτο θυε ατα〉ε αλ τεµα βαϕο εστυδιο, λα Σαλα υτιλιζ⌠
παρ〈µετροσ δελ λεγιτιµαδο αχτιϖο (εν συ χονδιχι⌠ν δε µιεµβρο ψ συφριρ
χονϕυνταµεντε λα λεσι⌠ν), χυανδο εν ρεαλιδαδ σε τρατα δε υν ρεπρεσενταντε δε
ιντερεσεσ αϕενοσ. Ποδρα πενσαρσε θυε σε τρατα δε υνα ιντερπρεταχι⌠ν εστριχτα θυε
σ⌠λο αδµιτε λα ρεπρεσενταχι⌠ν δελ ιντερσ χολεχτιϖο α λασ ασοχιαχιονεσ χυψοσ
µιεµβροσ σον τιτυλαρεσ δελ δερεχηο ρεχλαµαδο, ταλ χοµο λο συγιερε λα εξπρεσι⌠ν
θυε λα παρτε αχχιοναντε εστ ϖινχυλαδο αλ γρυπο ο σεχτορ λεσιοναδο, ψ συφριρ λα
λεσι⌠ν χονϕυνταµεντε χον λοσ δεµ〈σ, παρα θυε χον ελλο πυεδα ρεπρεσενταρ α υν
χολεχτιϖο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/03/2009 ΕΞΠ: 08−1139). Ταλ φυε, πορ εϕεµπλο, ελ χασο δε λα
Ασοχιαχι⌠ν δε ςεχινοσ δε λα Υρβανιζαχι⌠ν Ψυλεσχα Ι− παρα ρεχλαµαρ, εν σεδε
χονστιτυχιοναλ, λα τυτελα δε λοσ δερεχηοσ χολεχτιϖοσ δε τοδοσ λοσ ϖεχινοσ δε λα
Υρβανιζαχι⌠ν Ψυλεσχα Ι (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 26/05/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 05−0555). Περο ταλ ρεθυισιτο νο
εσταβα δαδο εν ελ χασο δε λα Ασοχιαχι⌠ν Χιϖιλ δε υσυαριοσ δε Σερϖιχιοσ Ελχτριχοσ
δε ςενεζυελα (ΑΣΥΣΕΛΕΧΤΡΙΧ ∆Ε ςΕΝΕΖΥΕΛΑ), αχτυανδο εν ρεπρεσενταχι⌠ν δε λοσ
δερεχηοσ ε ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ ψ διφυσοσ δε τοδοσ αθυελλασ περσονασ δελ σερϖιχιο
πρε−παγο δε τελεφονα µ⌠ϖιλ πρεσταδο πορ ∆ΙΓΙΤΕΛ ΓΣΜ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/07/2010 ΕΞΠ.−
08−1472).
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Ταµβιν, α στε 〈µβιτο περτενεχε λα φαχυλταδ δε λοσ σινδιχατοσ δε τραβαϕαδορεσ ψ δε
πατρονοσ, δε ρεπρεσενταρ ψ δεφενδερ α συσ µιεµβροσ ψ α λοσ θυε λο σολιχιτεν, αυνθυε
νο σεαν µιεµβροσ δελ σινδιχατο, εν ελ εϕερχιχιο δε συσ ιντερεσεσ ψ δερεχηοσ
ινδιϖιδυαλεσ, α θυε σε ρε!ερεν λοσ αρτσ. 408 ψ 409 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τραβαϕο.
Ταλ δισποσιχι⌠ν ηα σιδο ιντρπρεταδα εν ελ σεντιδο θυε ελ σινδιχατο ρεθυιερε δε
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ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

µανδατο εξπρεσο παρα ρεπρεσενταρ ϕυδιχιαλµεντε λοσ δερεχηοσ ινδιϖιδυαλεσ δε συσ
µιεµβροσ. Περο τρατ〈νδοσε δελ εϕερχιχιο δε λοσ δερεχηοσ σινδιχαλεσ ψ εν λοσ δε
χαρ〈χτερ χολεχτιϖο, ελ σινδιχατο τιενε πλενα λεγιτιµιδαδ ταντο αχτιϖα χοµο πασιϖα
(ΣΧΣ−ΤΣϑ 13/11/2001 ΡΧ Ν≡ 01−318; 27/05/2010 Ρ.Χ. ΑΑ60−Σ−2009−000730). Σιν εµβαργο, λα
Σαλα δε Χασαχι⌠ν Σοχιαλ ηα ρεθυεριδο µανδατο εξπρεσο α υνα φεδεραχι⌠ν δε
τραβαϕαδορεσ, παρα ρεχλαµαρ ελ χυµπλιµιεντο δε οβλιγαχιονεσ δεριϖαδασ δε υν
χοντρατο χολεχτιϖο (ΣΧΣ−ΤΣϑ 02/10/2008 Ρ.Χ. Ν° ΑΑ60−Σ−2007−001929). Νο χοµπαρτιµοσ
ταλ χριτεριο, πυεστο θυε σε τρατα δε δερεχηοσ χολεχτιϖοσ. ςασε ταµβιν, ν.µ. 877.
Εν οτρα οπορτυνιδαδ, λα Σαλα δε Χασαχι⌠ν Σοχιαλ δεχλαρ⌠ λα φαλτα δε χυαλιδαδ δε υνα
φεδεραχι⌠ν δε ϕυβιλαδοσ, περο αχορδ⌠ λα εξτενσι⌠ν δε λοσ εφεχτοσ δελ φαλλο α λοσ
ρεσταντεσ χιυδαδανοσ θυε δετεντεν λα χονδιχι⌠ν δε ϕυβιλαδοσ δε Χ.Α.Ν.Τ.ς., ασ
χοµο α λοσ σοβρεϖιϖιεντεσ δε λοσ ϕυβιλαδοσ (ΣΧΣ−ΤΣϑ 26/07/2005 Ρ.ΑςΟΧ. Ν°
ΑΑ60−Σ−2005−000545)
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Εν ελ προχεσο πεναλ, ελ αρτ. 119 ΧΟΠΠ δισπονε εν συ νυµ. 4 θυε, σε χονσιδερα
ϖχτιµα, α λασ ασοχιαχιονεσ, φυνδαχιονεσ ψ οτροσ εντεσ, εν λοσ δελιτοσ θυε αφεχταν
ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ ο διφυσοσ, σιεµπρε θυε ελ οβϕετο δε λα αγρυπαχι⌠ν σε ϖινχυλε
διρεχταµεντε χον εσοσ ιντερεσεσ. Σιν εµβαργο, εν µατερια δε αντεϕυιχιο δε
µριτο, ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν δε λα Σαλα Πλενα δελ ΤΣϑ, ηα εσταβλεχιδο θυε,
σε δεβε βρινδαρ εσπεχιαλ ατενχι⌠ν α λα ϖινχυλαχι⌠ν διρεχτα θυε δεβε εξιστιρ
εντρε λοσ συπυεστοσ ιντερεσεσ θυε χονχυλχα λα αχτυαχι⌠ν δενυνχιαδα, ψ ελ οβϕετο
δε λα ασοχιαχι⌠ν. Ταλ ϖνχυλο νο ρεποσα, νιχαµεντε, εν λο θυε πλασµα υν
δοχυµεντο χονστιτυτιϖο. Λα εξιγενχια δε λα ρελαχι⌠ν διρεχτα εντρε λα αχτιτυδ
οφενσιϖα ψ ελ οβϕετο δε λα ασοχιαχι⌠ν περµιτε συπονερ θυε ελ λεγισλαδορ ηα
οτοργαδο εστα χαπαχιδαδ δε ποστυλαχι⌠ν προχεσαλ α γρυποσ δε ινδιϖιδυοσ θυε
αχτεν εν δεφενσα δε δετερµιναδοσ ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ, θυε δεβεν σερ λοσ
συπυεσταµεντε χονχυλχαδοσ πορ ελ δελιτο δενυνχιαδο (ϑΣ−ΤΣϑ−ΠΛΕΝΟ 11/11/2004
ΕΞΠ. Ν° ΑΑ10−Λ−2004−000026)

24. Ρεπρεσενταχι⌠ν δε ιντερεσεσ διφυσοσ
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∆ΙΓΕΧΟΜ ∆Ε ΟΡΙΕΝΤΕ, Χ.Α. Λα εµπρεσα ιντερπυσο ιντερπυσιερον αχχι⌠ν, εν ραζ⌠ν δε
λασ αµεναζασ α λα ϖιδα ηυµανα, ϖιολαχιονεσ α λα σαλυδ ψ οτροσ δερεχηοσ χονστιτυχιοναλεσ,
ταλεσ χοµο ελ δερεχηο α λα ιντεγριδαδ φσιχα δε συσ τραβαϕαδορεσ δε λασ αχχιοναντεσ ψ εν
εσπεχιαλ α λοσ τραβαϕαδορεσ δε λασ πλαντασ δε λλεναδο δε χοµβυστιβλε δε Γυατιρε, Εσταδο
Μιρανδα ψ αµεναζασ δε δα〉ο εχολ⌠γιχο ιρρεπαραβλε δελ µεδιο αµβιεντε εν θυε πυεδαν
ινχυρριρ φυνχιοναριοσ δε λα ∆ιρεχχι⌠ν δελ Μερχαδο Ιντερνο δελ Μινιστεριο δε Ενεργα ψ
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Μινασ, ενχαργαδοσ δε λα ρεγυλαχι⌠ν ψ διστριβυχι⌠ν εν µατερια δε ηιδροχαρβυροσ δε
χοµβυστιβλε. Ελ αχχιοναντε δενυνχι⌠ θυε ελ περσοναλ θυε σε ενχοντραβα ρεαλιζανδο λαβορεσ
εν λα πλαντα δε λλεναδο δε Γυατιρε νο χυµπλα χον λα χερτι!χαχι⌠ν εξιγιδα παρα οπεραρ εν λα
πλαντα, ψ θυε εξιστα λα ποσιβιλιδαδ δε θυε περσοναλ ινεξπερτο παρτιχιπαρα εν λα ελαβοραχι⌠ν,
µανεϕο, διστριβυχι⌠ν, τρανσπορτε ψ αλµαχεναµιεντο δε χοµβυστιβλεσ.

Εν ελ δερεχηο αλεµ〈ν, λα λλαµαδα αχχι⌠ν αλτρυιστα δε λασ ασοχιαχιονεσ ρεχιβε
τραταµιεντο εσπεχιαλ. Σι βιεν λα Λεψ δε Τριβυναλεσ Αδµινιστρατιϖοσ εξιγε εν συ ♣42
θυε ελ δεµανδαντε ηαγα ϖαλε λα ινφραχχι⌠ν δε συσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ, σιν εµβαργο,
δεϕα α σαλϖο ελ δεσαρρολλο λεγισλατιϖο δε χιερτασ εξχεπχιονεσ. Πορ δισποσιχι⌠ν
εξπρεσα δε λα λεψ, εν Αλεµανια σε αδµιτε λα λεγιτιµιδαδ δε χιερτασ οργανιζαχιονεσ,
χυψα !ναλιδαδ σε ενχυεντρε διριγιδα α λα προτεχχι⌠ν δε λα νατυραλεζα, εν υν 〈µβιτο
θυε ηυβιερα σιδο αφεχταδο πορ λα χονδυχτα δελ Εσταδο, αν χυανδο νο σε ηαγα ϖαλερ
λα ινφραχχι⌠ν δε νορµασ δεστιναδασ α προτεγερ συσ ιντερεσεσ παρτιχυλαρεσ.573 Εν ταλεσ
χασοσ, λα ασοχιαχι⌠ν τιενε λα φυνχι⌠ν δε ηαχερ ϖαλερ εν νοµβρε προπιο λα ινφραχχι⌠ν
δε υν ιντερσ διφυσο, χοµο λο εσ λα προτεχχι⌠ν δελ µεδιο αµβιεντε. ∆ιστιντα εσ λα
σιτυαχι⌠ν, χυανδο λα ασοχιαχι⌠ν αδθυιερε υν λοτε δε τερρενο, παρα σερ τιτυλαρ δε υν
δερεχηο α παρτιχιπαρ εν ελ προχεδιµιεντο δε πλανι!χαχι⌠ν δε λα ζονα, ψα θυε εν ταλ
χασο συ λεγιτιµαχι⌠ν δεριϖα δε υν ιντερσ ινδιϖιδυαλ.574
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Εν νυεστρο πασ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα ρεχονοχιδο λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα δε λασ
ασοχιαχιονεσ, σοχιεδαδεσ, φυνδαχιονεσ, χ〈µαρασ, σινδιχατοσ, ψ δεµ〈σ εντεσ
χολεχτιϖοσ, χυψο οβϕετο σεα λα δεφενσα δε λα σοχιεδαδ, σιεµπρε θυε οβρεν δεντρο δε
λοσ λµιτεσ δε συσ οβϕετιϖοσ σοχιεταριοσ, δεστιναδοσ α ϖελαρ πορ λοσ ιντερεσεσ δε συσ
µιεµβροσ εν χυαντο α λο θυε εσ συ οβϕετο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 30/06/2000 ΕΞΠ. Ν° 00−1728
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ΧΑΣΟ: ∆ΙΛΙΑ ΠΑΡΡΑ ΓΥΙΛΛ⊃Ν)

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα αδµιτιδο λα λεγιτιµαχι⌠ν δε λα Ασοχιαχι⌠ν δε Υσυαριοσ
δε Σερϖιχιοσ Ελχτριχοσ δε ςενεζυελα, λα χυαλ τιενε χοµο οβϕετο λα δεφενσα δε λοσ
χιυδαδανοσ υσυαριοσ δε λοσ σερϖιχιοσ ελχτριχοσ ψ δε οτροσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ, ταλ
χοµο σε δεσπρενδε συσ Εστατυτοσ Σοχιαλεσ, παρα εϕερχερ λα ρεπρεσενταχι⌠ν δε λοσ
δερεχηοσ ε ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ ψ διφυσοσ δε τοδασ αθυελλασ περσονασ θυιενεσ χοµο
οπταντεσ παρα λα χοµπρα δε ϖιϖιενδασ σε ηαν ϖιστο δεσµεϕοραδοσ εν συ χαλιδαδ δε
ϖιδα ...α χονσεχυενχια δελ παγο δελ ⊆νδιχε Ναχιοναλ δε Πρεχιοσ αλ Χονσυµιδορ
(ΙΠΧ) ιµπυεστοσ πορ λασ χονστρυχτορασ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 02/04/2009 Εξπ. Ν° 08−1245).
573 Σχηµιδτ, Εινφηρυνγ ιν δασ Υµωελτρεχητ, π〈γ. 186
574 Σχηµιδτ, Εινφηρυνγ ιν δασ Υµωελτρεχητ, π〈γ. 186
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916

Ταµβιν ηα σιδο αδµιτιδα λα λεγιτιµαχι⌠ν δε λα Ασοχιαχι⌠ν Χιϖιλ δε υσυαριοσ δε
Σερϖιχιοσ Ελχτριχοσ δε ςενεζυελα (ΑΣΥΣΕΛΕΧΤΡΙΧ ∆Ε ςΕΝΕΖΥΕΛΑ) παρα αχτυαρ εν
δεφενσα δε συσ ασοχιαδοσ, ψ εν ρεπρεσενταχι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ ε ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ
ψ διφυσοσ δε τοδοσ αθυελλασ περσονασ δελ σερϖιχιο πρε−παγο δε τελεφονα µ⌠ϖιλ
πρεσταδο πορ ∆ΙΓΙΤΕΛ ΓΣΜ. Εν χριτεριο δε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, λα τυτελα ινϖοχαδα
νο σ⌠λο ατα〉ε α λοσ µιεµβροσ δε λα ασοχιαχι⌠ν χιϖιλ αχχιοναντε, σινο ταµβιν α λοσ
χονσυµιδορεσ ψ υσυαριοσ δελ σερϖιχιο δε τελεφονα µ⌠ϖιλ πρεσταδο πορ ∆ΙΓΙΤΕΛ ΓΣΜ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/07/2010 Εξπ.− 08−1472)

917

Εν υνα αχχι⌠ν ιντερπυεστα πορ ελ Πρεσιδεντε δε λα Ασοχιαχι⌠ν Χιϖιλ δε ϑυριστασ ψ
Αβογαδοσ Λιτιγαντεσ δε ςενεζυελα, αχτυανδο εν ρεπρεσενταχι⌠ν δε λοσ ιντερεσεσ
διφυσοσ ψ χολεχτιϖοσ δε λοσ ηαβιταντεσ δελ Εσταδο Βολϖαρ, αλεγανδο λα ϖιολαχι⌠ν δελ
δερεχηο α λα σαλυδ, εν ϖιρτυδ δε λα σιτυαχι⌠ν ο δε (σιχ) ινσαλυβριδαδ πβλιχα ψ
σερϖιχιοσ (φαλτα δε σερϖιχιοσ δε λυζ, αγυα ψ τραταµιεντο δε βασυρα) θυε ϖιϖε λα
ρεγι⌠ν δελ Εσταδο Βολϖαρ α χονσεχυενχια δε λα οµισι⌠ν ψ νο αχχι⌠ν δε λοσ
ρεπρεσενταντεσ µυνιχιπαλεσ, εσταδαλεσ ψ ναχιοναλεσ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ σε〉αλ⌠
θυε, λα λεγιτιµαχι⌠ν ρεθυεριδα παρα λα προτεχχι⌠ν δε υν ιντερσ χολεχτιϖο (εν νυεστρο
χριτεριο, σε τρατα εν ρεαλιδαδ δε υν ιντερσ διφυσο) εξιγε αλ µενοσ υν φαχτορ δε
ϖινχυλαχι⌠ν, θυε περµιτα α λα Σαλα χονσταταρ λα ρεπρεσενταχι⌠ν θυε σε ατριβυψα ελ
ινδιϖιδυο ρεσπεχτο δε οτροσ συϕετοσ δετερµιναβλεσ. Εν ϖοτο σαλϖαδο δελ Μαγιστραδο
Φρανχισχο Αντονιο Χαρρασθυερο Λ⌠πεζ, σε αδϖιερτε θυε λα αχχι⌠ν ινχοαδα δεβα σερ
αδµιτιδα, πορ χυαντο ελ δεµανδαντε, αλ αχτυαρ χοµο µιεµβρο δε λα σοχιεδαδ ε
ινϖοχαρ συ ιντερσ χοµπαρτιδο χον ελ ρεστο δε λοσ ηαβιταντεσ δελ Εσταδο Βολϖαρ, πορ
λα πρεσυντα ινφραχχι⌠ν δελ δερεχηο α λα σαλυδ θυε ατα〉εν α τοδοσ, οστεντα λεγιτιµαχι⌠ν
παρα ιντερπονερ λα αχχι⌠ν δε τυτελα χονστιτυχιοναλ θυε σολιχιτα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 28/07/2006
ΕΞΠ. Ν≡ 06−0776.

918

Εσθυεµα δε ∆ΙΓΕΧΟΜ ∆Ε ΟΡΙΕΝΤΕ, Χ.Α.: Λασ εµπρεσασ αχχιοναντεσ νο σον τιτυλαρεσ
δε λοσ δερεχηοσ α λα ϖιδα, λα σαλυδ, ο λα ιντεγριδαδ φσιχα, σινο συσ τραβαϕαδορεσ. Νο απαρεχε
εν ελ χασο πλαντεαδο θυε λα εµπρεσα τυϖιερα ατριβυιδα λα ρεπρεσενταχι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ δε
συσ τραβαϕαδορεσ, νι δε λασ ρεσταντεσ περσονασ θυε ρεαλιζαν λασ αχτιϖιδαδεσ δε ελαβοραχι⌠ν,
µανεϕο, διστριβυχι⌠ν, τρανσπορτε ψ αλµαχεναµιεντο δε χοµβυστιβλεσ. Πορ ελλο, νο σε
ενχυεντραν λεγιτιµαδοσ παρα δεµανδαρ λα προτεχχι⌠ν δε βιενεσ ϕυρδιχοσ δε οτρασ περσονασ.
Εν χυαντο α λα αµεναζα δε δα〉ο αλ µεδιο αµβιεντε σε τρατα δε υν δερεχηο διφυσο, θυε
ποδρα αφεχταρ εν φορµα διρεχτα α τοδασ λασ περσονασ φσιχασ εν ελ 〈ρεα δε ιν!υενχια, ε
ινχλυσο α λοσ ηαβιτανεσ δελ πασ, εν δεφενσα δε λοσ δερεχηοσ δε λασ γενεραχιονεσ φυτυρασ
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 884 ψ σιγ.). Ποδρα αδµιτιρσε λα λεγιτιµιδαδ δε λασ περσονασ
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ϕυρδιχασ εν λα µεδιδα εν θυε συ οβϕετο εστυϖιερα ρεφεριδο α λα προτεχχι⌠ν δελ µεδιο
αµβιεντε ο δε λα σαλυδ δε λασ περσονασ. Εν φορµα µεδιατα ο ινδιρεχτα υνα αφεχταχι⌠ν δελ
µεδιο αµβιεντε θυε ινχιδα σοβρε λασ περσονασ δε λα ζονα ποδρα αφεχταρ ελ εϕερχιχιο δε λα
αχτιϖιδαδ εχον⌠µιχα δε υνα εµπρεσα θυε ρεαλιχε συσ αχτιϖιδαδεσ εν ελ λυγαρ. Περο λα
αφεχταχι⌠ν ινδιρεχτα δε υν δερεχηο νο εσ συ!χιεντε παρα ασυµιρ λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα εν
ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο.
∆ιστιντα φυε λα σιτυαχι⌠ν πλαντεαδα εν ελ ϕυιχιο ιντερπυεστο πορ λοσ χιυδαδανοσ Χ⊃ΣΑΡ
Π⊃ΡΕΖ ςΙςΑΣ Ψ ΚΕΝΙΧ Ε∆ΓΑΡ ΝΑςΑΡΡΟ; ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 897)

25. Ιντερσ εν δεµανδασ µερο δεχλαρατιϖασ
Ελ αρτχυλο 16 ΧΠΧ ρεγυλα λασ πρετενσιονεσ, χυψο οβϕετο εστ〈 ρεφεριδο α λα µερα
δεχλαραχι⌠ν δε λα εξιστενχια ο ινεξιστενχια δε υν δερεχηο ο δε υνα ρελαχι⌠ν
ϕυρδιχα. Παρα υνα πρετενσι⌠ν δεχλαρατιϖα, διχηα νορµα αλυδε αλ ρεθυισιτο δε υν
ιντερσ ϕυρδιχο αχτυαλ, πορ παρτε δελ δεµανδαντε, ασ χοµο λα ινεξιστενχια δε υνα
αχχι⌠ν διφερεντε θυε ηυβιερα περµιτιδο αλ δεµανδαντε οβτενερ λα σατισφαχχι⌠ν
χοµπλετα δε συ ιντερσ. Σοβρε λασ πρετενσιονεσ δεχλαρατιϖασ, ϖασε αρτ. 9 νυµ. 11
ν.µ. 533

919

Εν ελ χασο δελ ρεχυρσο δε ιντερπρεταχι⌠ν δε λεψεσ, ελ χυαλ χονστιτυψε υνα εσπεχιε δε
λασ πρετενσιονεσ δεχλαρατιϖασ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο θυε, δεβε εξιστιρ
υν ιντερσ ϕυρδιχο δελ αχτορ δε οβτενερ λα µερα δεχλαραχι⌠ν, νο εν ελ σεντιδο
τραδιχιοναλ παρα οπονρσελα α αλγυιεν (δεµανδαδο), σινο εν ελ σεντιδο θυε ελ
χοντενιδο ψ αλχανχε δελ δερεχηο εξιστεντε σεα πρεχισαδο, λο θυε εσ υνα φορµα δε
αχτυαλιζαρ λασ νορµασ χονστιτυχιοναλεσ, σι εσα φυερα λα ιντερπρεταχι⌠ν σολιχιταδα. Σε
εστ〈 αντε υνα αχχι⌠ν χον λεγιτιµαχι⌠ν ρεστρινγιδα, αυνθυε λοσ εφεχτοσ δελ φαλλο σεαν
γενεραλεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/09/2000 ΕΞΠ. Ν°: 00−1289)

920

Υν χριτεριο σιµιλαρ ηα σιδο σοστενιδο ρειτεραδαµεντε πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ εν
λοσ χασοσ εν θυε ηα σιδο σολιχιταδα λα ιντερπρεταχι⌠ν δε λα Χονστιτυχι⌠ν. Εν εφεχτο,
α παρτιρ δε λα σεντενχια ν≡ 1077/2000, λα Σαλα ηα εξιγιδο υνα χονεξι⌠ν χον υν
χασο χονχρετο. ∆ε ταλ φορµα, θυιεν ιντεντε ελ ρεχυρσο δε ιντερπρεταχι⌠ν
χονστιτυχιοναλ σεα χοµο περσονα πβλιχα ο πριϖαδα, δεβε ινϖοχαρ υν ιντερσ
ϕυρδιχο αχτυαλ, λεγτιµο, φυνδαδο εν υνα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα χονχρετα ψ εσπεχ!χα
εν θυε σε ενχυεντρα (χριτεριο ρειτεραδο ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 05/04/2001 ΕΞΠ. Ν° 01−0354; ΣΧΟΝ−

921

ΤΣϑ 09/07/2002 ΕΞΠ. Ν°: 01−2337; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/06/2005 ΕΞΠ. 05−0801; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 03/12/2002
ΕΞΠ. Ν≡: 02−0308 ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 30/10/2002 ΕΞΠ. 02−2154)
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26. Αχτοσ δερογαδοσ ο δεχαιµιεντο
922

Εν ελ χασο δε λασ αχτυαχιονεσ δε λοσ ⌠ργανοσ δελ Ποδερ Πβλιχο, χυψο οβϕετο ηυβιερα
δεχαδο, εσ δεχιρ, εν λοσ χασοσ εν θυε πορ ρεϖοχατορια, χυµπλιµιεντο δε συ !ναλιδαδ,
πορ ηαβερ σιδο συστιτυιδα πορ οτρα δεχισι⌠ν, ο πορ χυαλθυιερ οτρα χαυσα, δεβε εξιστιρ
τοδαϖα λα ποσιβιλιδαδ δε σερ οβϕετο δε χοντρολ ϕυδιχιαλ. ςασε αλ ρεσπεχτο, αρτ. 9
νυµ. 11 ν.µ. 536; χον ρεσπεχτο αλ ρεσταβλεχιµιεντο δε λα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα
ινφρινγιδα, αρτ. 74 ν.µ. 1454

923

Λο ρελεϖαντε, α λοσ !νεσ δε ϕυστι!χαρ λα εξιστενχια δελ δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ
(αρτ. 26 Χονστιτυχι⌠ν) νο εσ λα ϖιγενχια δελ αχτο, σινο λα εξιστενχια δε υν δερεχηο
συβϕετιϖο ο ιντερσ ϕυρδιχαµεντε προτεγιδο, πρεσυνταµεντε ινφρινγιδοσ, θυε
ϕυστι!θυεν λα νεχεσιδαδ δε προτεχχι⌠ν ϕυρδιχα.

924

Αν χυανδο ψα νο σε ενχυεντρε ϖιγεντε ελ αχτο αδµινιστρατιϖο ο σε ηυβιερα
χυµπλιδο λα αχτυαχι⌠ν µατεριαλ, ελ αφεχταδο πυεδε µαντενερ αν υν ιντερσ ϕυρδιχο
αχτυαλ, εν οβτενερ υν προνυνχιαµιεντο ϕυδιχιαλ, δε σ λα χονδυχτα ηαβρα σιδο
χονφορµε α δερεχηο, ο σ πορ ελ χοντραριο, ηυβιερα χονστιτυιδο υνα ινφραχχι⌠ν α λοσ
δερεχηοσ δελ παρτιχυλαρ αφεχταδο.

925

Ταλ ιντερσ ϕυρδιχο εν λα δεχλαρατορια δε χοντραριεδαδ α δερεχηο δελ αχτο, οµισι⌠ν
ο αχτυαχι⌠ν µατεριαλ πυεδε εσταρ ρεφεριδοσ α λα πρεπαραχι⌠ν δε υνα δεµανδα πορ
ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο; α λα εξτινχι⌠ν δε υν εφεχτο θυε αν περσιστε, χοµο εν
ελ χασο δε υν εφεχτο δισχριµινατοριο, ο αλ πελιγρο εν λα ρεπετιχι⌠ν (ϖασε αλ ρεσπεχτο,
αρτ. 9 νυµ. 11 ν.µ. 538).575 Ελ Τριβυναλ Χονστιτυχιοναλ Φεδεραλ δε Αλεµανια ηα
σε〉αλαδο θυε ελ δερεχηο φυνδαµενταλ α υνα προτεχχι⌠ν ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα γαραντιζα
αλ χιυδαδανο εν ελ µαρχο δε λα λεψ προχεσαλ, υνα πρετενσι⌠ν α υν χοντρολ ϕυδιχιαλ
εφεχτιϖο. Ελ τριβυναλ νο πυεδε ηαχερ θυε υν ρεχυσο θυε ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο ηα
αβιερτο, θυεδε ινε!χαζ ψ ϖαχο δε χοντενιδο παρα ελ ρεχυρρεντε. 576

926

∆ε εστασ χονσιδεραχιονεσ δεβε παρτιρ ελ τριβυναλ χοµπετεντε παρα χονοχερ δελ
ρεχυρσο, παρα δαρ ρεσπυεστα α λα ιντερρογαντε δε σ εν ελ χασο χονχρετο εστ〈 πρεσεντε
υν ιντερσ ϕυρδιχαµεντε προτεγιδο εν υν ρεχυρσο θυε σεα προχεδεντε σεγν λα λεψ.
Εν πρινχιπιο νο εσ χοντραριο αλ µανδατο δε γαραντιζαρ υνα προτεχχι⌠ν ϕυδιχιαλ
εφεχτιϖα, θυε ελ τριβυναλ σ⌠λο χονσιδερε δαδο υν ιντερσ ϕυρδιχαµεντε προτεγιδο, εν
λα µεδιδα εν θυε ελ προχεδιµιεντο ϕυδιχιαλ πυεδα σερϖιρ παρα ηαχερ χεσαρ υνα χαργα
575 Ηελλµανν, Στραφπροζεσσρεχητ, π〈γ. 68
576 ΒςερφΓΕ 96, 27/39
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αχτυαλ, παρα ιµπεδιρ ελ πελιγρο δε ρεπετιχι⌠ν ο εξτινγυιρ υνα αφεχταχι⌠ν θυε αν
περδυρα, δεριϖαδο δε υνα µεδιδα θυε εν σ µισµα ηα τερµιναδο.577
Αδεµ〈σ, ελ ιντερσ εν οβτενερ υνα τυτελα ϕυδιχιαλ ταµβιν σε ενχυεντρα δαδο εν
χασοσ δε υνα αφεχταχι⌠ν γραϖε εν ελ δερεχηο φυνδαµενταλ, εν λοσ χυαλεσ λα χαργα
διρεχτα θυε δεριϖα δελ αχτο δελ Ποδερ Πβλιχο, σε λιµιτα νορµαλµεντε α υνα
δετερµιναδα δυραχι⌠ν τεµποραλ, εν ελ χυρσο δε λα χυαλ διφχιλµεντε πυεδε ελ
αφεχταδο οβτενερ υνα δεχισι⌠ν ϕυδιχιαλ εν λα ινστανχια θυε λα λεψ προχεσαλ ηα
σε〉αλαδο. Λα προτεχχι⌠ν εφεχτιϖα δε λοσ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ εξιγε εν ταλεσ
χασοσ θυε σε ρεχονοζχα λα ποσιβιλιδαδ δελ αφεχταδο δε διλυχιδαρ σι λα αφεχταχι⌠ν
γραϖε δε συ δερεχηο φυνδαµενταλ ερα λεγτιµα, αν χυανδο λα µισµα νο χοντινε
εν ϖιγενχια. Ελ Τριβυναλ Χονστιτυχιοναλ Φεδεραλ ηα χονσιδεραδο εν ταλεσ χασοσ λα
περµανενχια δελ ιντερσ εν οβτενερ υνα τυτελα ϕυδιχιαλ, α τραϖσ δελ ρεχυρσο
χονστιτυχιοναλ (ΒςερφΓΕ 81, 138 [140 φ.]).578

927

Αφεχταχιονεσ γραϖεσ α λοσ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ σε πλαντεαν σοβρε τοδο εν
µεδιδασ θυε λα Λεψ Φυνδαµενταλ ηα σοµετιδο α υν χοντρολ ϕυδιχιαλ πρεϖεντιϖο,
ταλεσ χοµο εν λοσ χασοσ δελ αλλαναµιεντο ψ λα δετενχι⌠ν. Α εστε ορδεν δε
ιντερϖενχιονεσ γραϖεσ α λοσ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ, θυε σεγν συ νατυραλεζα σε
αγοταν φρεχυεντεµεντε αντεσ δε θυε σεα ποσιβλε συ ρεϖισι⌠ν ϕυδιχιαλ, περτενεχε ελ
αλλαναµιεντο δελ ηογαρ, εν βασε α υνα ορδεν ϕυδιχιαλ δε αλλαναµιεντο. 579

928

Ελ ρεχυρσο πρεϖιστο εν λα λεψ προχεσαλ, εν χοντρα δε υνα ορδεν ϕυδιχιαλ δε
αλλαναµιεντο νο πυεδε σερ δεσεχηαδο πορ ιναδµισιβλε, πορ ελ ηεχηο θυε λα µεδιδα
ψα ηυβιερα σιδο εϕεχυταδα, βαϕο ελ αργυµεντο δε ηαβερ χεσαδο λα ϖιολαχι⌠ν
χονστιτυχιοναλ ο δε ηαβερ δεχαδο ελ οβϕετο δελ ρεχυρσο. Μ〈σ βιεν δεβε ρεϖισαρ ελ
τριβυναλ, σ αν περσιστε υν ιντερσ ϕυρδιχο εν λα προτεχχι⌠ν, α πεσαρ δε θυε λα
µεδιδα σε ηυβιερα αγοταδο. Υν ιντερσ δε ταλ νατυραλεζα σε ενχυεντρα δαδο, εν ελ
χασο δελ αλλαναµιεντο δελ ηογαρ, πορ ελ σ⌠λο ηεχηο δε λα γραϖεδαδ δε λα αφεχταχι⌠ν
εν ελ δερεχηο φυνδαµενταλ λα ινϖιολαβιλιδαδ δελ ηογαρ.580

929

Λα ινϖιολαβιλιδαδ δελ ηογαρ σε ενχυεντρα σοµετιδα α υνα ρεσερϖα ϕυδιχιαλ πρεϖεντιϖα.
Εστα προτεχχι⌠ν ϕυρδιχα θυεδαρα ϖαχα, σιν λα ποσιβιλιδαδ δε ρεϖισι⌠ν ποστεριορ δε
λα ορδεν δε αλλαναµιεντο, σοβρε τοδο πορθυε ελ ϕυεζ δεβε δεχιδιρ σιεµπρε σιν ηαβερ
οδο αλ αφεχταδο. Πορ ελλο, ελ ιντερσ ϕυρδιχαµεντε προτεγιδο δελ αφεχταδο, δε

930

577 ΒςερφΓΕ 96, 27/39
578 ΒςερφΓΕ 96, 27/40
579 ΒςερφΓΕ 96, 27/40
580 ΒςερφΓΕ 96, 27/41
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οβτενερ υνα ρεϖισι⌠ν ϕυδιχιαλ δε λα χονφορµιδαδ α δερεχηο δε λα µεδιδα δεβε σερ
αδµιτιδα χοµο ρεγλα γενεραλ ψ νο σ⌠λο εξχεπχιοναλµεντε.581
931

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα σε〉αλαδο θυε, αυν φρεντε α λα δερογατορια δε υν
ινστρυµεντο νορµατιϖο πυεδε ρεχυρριρσε δε λοσ αχτοσ διχταδοσ εν απλιχαχι⌠ν δελ
µισµο σι σε χονσιδεραν λεσιϖοσ δε δετερµιναδοσ δερεχηοσ, λο θυε νεχεσαριαµεντε
ιµπλιχαρα ελ εξαµεν δε λα χονφορµιδαδ εν δερεχηο δελ αχτο θυε λεσ σιρϖε δε
φυνδαµεντο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 07/08/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0839)

932

Ινιχιαλµεντε, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηαβα σοστενιδο θυε, αλ σολιχιταρσε λα νυλιδαδ
δε υν αχτο θυε ψα ηα χεσαδο εν συ ϖιγενχια, ελ ρεχυρσο, χαρεχε δε οβϕετο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
10/10/2000 ΕΞΠ. Ν°00−1558). Ιγυαλ χριτεριο ηα σιδο απλιχαδο εν ελ χασο δε λασ λεψεσ
τεµποραλεσ, λασ χυαλεσ πιερδεν συ ϖιγενχια αλ χυµπλιρ λα !ναλιδαδ παρα λα χυαλ
φυερον προµυλγαδασ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/10/2000 ΕΞΠ. Ν°00−1558). ∆ιχηα σεντενχια χοντ⌠ χον
ελ ϖοτο σαλϖαδο δελ Μαγιστραδο ϑεσσ Εδυαρδο Χαβρερα Ροµερο, εν ελ σεντιδο θυε,
ελ θυε υνα λεψ δερογυε α οτρα θυε ερα ινχονστιτυχιοναλ, νο ελιµινα εν θυιεν ινχοα
υνα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ δε λα δερογαδα, πορ µοτιϖοσ δε ινχονστιτυχιοναλιδαδ, λα
νεχεσιδαδ δε θυε σε δεχλαρε ελ χεσε δε λοσ εφεχτοσ περϕυδιχιαλεσ θυε λα λεψ
ινχονστιτυχιοναλ λε εστ〈 χαυσανδο, εφεχτοσ θυε σε µαντενδρ〈ν µιεντρασ λα
ινχονστιτυχιοναλιδαδ νο σε σεντενχιε ϕυδιχιαλµεντε (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/10/2000 ΕΞΠ. Ν°00−
1558).

933

Ελ χριτεριο αντεσ εξπυεστο, τιενε συ φυνδαµεντο εν θυε λασ λεψεσ δερογαδασ πορ λα
εντραδα εν ϖιγενχια δε υν νυεϖο τεξτο λεγαλ, εν πρινχιπιο, πιερδεν συ ε!χαχια εν ελ
ορδεναµιεντο ϕυρδιχο, πορ λο θυε, δε νινγυνα µανερα, λασ µισµασ πυεδεν
χοντραδεχιρ πρεχεπτοσ χονστιτυχιοναλεσ. Εν σεντενχια ποστεριορ, λα Σαλα εσταβλεχι⌠
θυε, ταµποχο σε πυεδε α!ρµαρ, θυε λοσ εφεχτοσ ϕυρδιχοσ δε λασ νορµασ δερογαδασ
σεγυιραν σιεµπρε ϖιγεντεσ εν ελ τιεµπο πορ λα ιµποσιβιλιδαδ δε εϕερχερ χοντρολ
χονστιτυχιοναλ. Πορ ελ χοντραριο, χονσιδερ⌠ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ θυε σε δεβερα
εξαµιναρ εν χαδα χασο, σι, αντε λα δερογατορια −εν φορµα σοβρεϖενιδα− δε υνα λεψ,
εσ ποσιβλε, α) θυε λοσ εφεχτοσ δε λα νορµα ιµπυγναδα σε µαντενγαν εν ελ τιεµπο,
αυνθυε ελ χοντενιδο δε διχηα νορµα νο σε ενχυεντρε πρεϖιστο εν υν νυεϖο τεξτο
λεγαλ; β) θυε λα λεψ δερογατορια χοντενγα εν εσενχια λα µισµα νορµα ιµπυγναδα, ψ
πορ συπυεστο, σε µαντενγαν συσ εφεχτοσ, ψ; χ) θυε λοσ εφεχτοσ δε λα λεψ δερογαδα
ηαψαν χεσαδο ψ λα νορµα ιµπυγναδα νο σε ενχυεντρε χοντενιδα εν υνα νυεϖα λεψ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 21/11/2000 ΕΞΠ. Ν°

00−1557; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 05/05/2005 ΕΞΠ. 00−2366; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ

581 ΒςερφΓΕ 96, 27/42
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01/03/2011 ΕΞΠ. 05−1192;

χον ρεσπεχτο α λα ρεεδιχι⌠ν ψ λα χοσα ϕυζγαδα, ϖασε ν.µ.
1112; χον ρεσπεχτο α λα ρεεδιχι⌠ν δελ αχτο, χυανδο ταλ αχτυαχι⌠ν τιενε λα !ναλιδαδ
δε εϖαδιρ λα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο, ϖασε ν.µ. 2067)
Εν ϖοτο σαλϖαδο δελ Μαγιστραδο ϑεσσ Εδυαρδο Χαβρερα Ροµερο, σε α!ρµα θυε, ελ
θυε υνα λεψ δερογυε α οτρα θυε ερα ινχονστιτυχιοναλ, νο ελιµινα εν θυιεν ινχοα λα
αχχι⌠ν, λα νεχεσιδαδ δε θυε σε δεχλαρε ελ χεσε δε λοσ εφεχτοσ περϕυδιχιαλεσ θυε λα λεψ
ινχονστιτυχιοναλ λε εστ〈 χαυσανδο, εφεχτοσ θυε σε µαντενδρ〈ν µιεντρασ λα
ινχονστιτυχιοναλιδαδ νο σε σεντενχιε ϕυδιχιαλµεντε. Εν χριτεριο δελ Μαγιστραδο
δισιδεντε, σε ηαχε νεχεσαριο αναλιζαρ εν χαδα αχχι⌠ν λα ραζ⌠ν θυε λεγιτιµα αλ αχτορ,
ψ εν βασε α ελλα, πονδεραρ σι συ ιντερσ προχεσαλ σε ηα περδιδο εν ελ προχεσο, χον
µοτιϖο δε λα δερογατορια δε λα λεψ ιµπυγναδα, ψ πορ ενδε σι σε ηα εξτινγυιδο λα
αχχι⌠ν. Πυεδε δαρσε ελ χασο θυε, υνα ϖεζ δεχλαραδα λα ινχονστιτυχιοναλιδαδ, ελ αχτορ
ιντεντε οτρασ αχχιονεσ τενδιεντεσ α θυε σε ρεσταβλεζχα συ σιτυαχι⌠ν, ο θυε σε λε
χονστιτυψα υνα θυε λε ερα νεγαδα, πορ µανδατο δε λα λεψ, ετχ. (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 05/05/2005

934

ΕΞΠ. 00−2366)

Αυν χυανδο σε τρατα δε υνα Λεψ χον χαρ〈χτερ ανυαλ, θυε ποδρα χονσιδεραρσε
δερογαδα χον λα εντραδα εν ϖιγενχια δε λα Λεψ δε Πρεσυπυεστο θυε σε διχτε παρα
ρεγιρ ελ περοδο !σχαλ δελ α〉ο σιγυιεντε (2003), λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ οβσερϖ⌠ θυε,
συσ νορµασ προδυχεν εφεχτοσ ϕυρδιχοσ εν λα εσφερα συβϕετιϖα δε περσονασ, χοµο εσ
ελ χασο δελ Γοβερναδορ, αυτοριδαδ ινδιχαδα χοµο ρεσπονσαβλε δε λα εϕεχυχι⌠ν δε
λοσ παγοσ α θυε σε χοντραεν λασ παρτιδασ χρεαδασ εν διχηασ δισποσιχιονεσ, πορ λο θυε
νο σε ηα ελιµιναδο εν ελ ρεχυρρεντε, λα νεχεσιδαδ δε θυε σε δεχλαρε −δε σερ
προχεδεντε− ελ χεσε δε λοσ εφεχτοσ περϕυδιχιαλεσ θυε λα λεψ χυψασ δισποσιχιονεσ
εστιµα ϖιχιαδασ δε ινχονστιτυχιοναλιδαδ, λε εστ〈ν χαυσανδο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 08/04/2003 Εξπ.

935

Ν≡: 02−0151)

27. Εντεσ πβλιχοσ
Εν πρινχιπιο, λοσ εντεσ πβλιχοσ νο σον τιτυλαρεσ δε δερεχηοσ συβϕετιϖοσ, σινο δε
χοµπετενχιασ οβϕετιϖασ. Λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα δε λοσ εντεσ πβλιχοσ πυεδε
α!ρµαρσε εξχπχιοναλµεντε, χυανδο πυεδα σερ ρεχονοχιδα συ τιτυλαριδαδ δε υν
δερεχηο συβϕετιϖο πβλιχο, εσ δεχιρ φρεντε αλ προπιο Εσταδο. Εστε εσ ελ χασο, χυανδο
αχτα χοµο χυαλθυιερ παρτιχυλαρ, εν συ χονδιχι⌠ν δε εµπρεσαριο ο προπιεταριο.
Ταµβιν εσ ελ χασο δε χιερτασ αυτονοµασ προτεγιδασ χονστιτυχιοναλµεντε, χοµο
εν ελ χασο δε λασ υνιϖερσιδαδεσ. Αλ εφεχτο ηα σε〉αλαδο λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ θυε
µαλ πυεδε ηαβλαρσε δε ϖιολαχι⌠ν δε δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ, δαδα λα χονδιχι⌠ν
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ

319

936

[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

δε εντε πβλιχο δε λα παρτε δεµανδαντε, πορ λο θυε σε εσταρα πλαντεανδο υνα
συερτε δε αµπαρο οργανιζατιϖο αντε λα συπυεστα ϖιολαχι⌠ν δε ποτεσταδεσ πβλιχασ
ψ νο δε δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 08/11/2005 ΕΞΠ. Ν≡: 04−0908)
937

Ηεµοσ ϖιστο θυε, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ρεχονοχε λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα (µεϕορ,
ρεπρεσενταχι⌠ν) παρα σολιχιταρ λα τυτελα ϕυδιχιαλ δε δερεχηοσ ε ιντερεσεσ χολεχτιϖοσ ο
διφυσοσ α λα ∆εφενσορα δελ Πυεβλο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 21/07/2010 ΕΞΠ. Ν° 10−0383).

938

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ δεχλαρ⌠ λα φαλτα δε λεγιτιµαχι⌠ν (εν ρεαλιδαδ σε τρατα δε
ρεπρεσενταχι⌠ν) δελ Μινιστεριο Πβλιχο παρα ιντερπονερ υνα αχχι⌠ν πορ ιντερεσεσ
χολεχτιϖοσ ψ διφυσοσ, χοντρα ελ Χολεγιο δε Μδιχοσ δελ ∆ιστριτο Φεδεραλ. Σε〉αλ⌠ αλ
εφεχτο θυε, λα πρετενδιδα λεγιτιµαχι⌠ν αδυχιδα πορ ελ Μινιστεριο Πβλιχο, νο ρεσυλτα
αδµισιβλε, πυεσ, εσ λα ∆εφενσορα δελ Πυεβλο θυιεν λα οστεντα, ϖιστο θυε συ φυνχι⌠ν
ψ ατριβυχιονεσ ρεσπονδεν α υν ιντερσ πλυραλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/02/2002 ΕΞΠ. Ν° 02−0093)

939

Λασ χιυδαδανασ ∆ιρεχτορα Γενεραλ Σεχτοριαλ δε Σαλυδ ψ Προχυραδορα Γενεραλ δελ
Εσταδο Λαρα, ιντερπυσιερον πρετενσι⌠ν δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ εν χοντρα δε λασ
Φεδεραχιονεσ δε Χολεγιοσ δε Ενφερµεροσ, Βιοαναλιστασ, Νυτριχιονιστασ,
Οδοντ⌠λογοσ ψ Φαρµαχυτιχοσ δε ςενεζυελα, θυιενεσ ηαβαν αµεναζαδο χον
ρεαλιζαρ παροσ λαβοραλεσ εσχαλοναδοσ θυε ιραν α υν χεσε δε!νιτιϖο δε φυνχιονεσ, λο
θυε ατενταρα χοντρα ελ ∆ερεχηο α λα Σαλυδ δε τοδοσ ψ χαδα υνο δε λοσ χιυδαδανοσ
θυε ηαβιταν ο ϖισιταν εστε Εσταδο [Λαρα]. Λα Χορτε Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο δεχλαρ⌠ ιµπροχεδεντε λα πρετενσι⌠ν δε αµπαρο, εν ραζ⌠ν δε θυε λοσ
⌠ργανοσ ο εντεσ Πβλιχοσ, χον λα εξχεπχι⌠ν δε λα ∆εφενσορα δελ Πυεβλο, σε
ενχυεντραν εξχλυιδοσ δε λα ποσιβιλιδαδ δε συβρογαρσε λα ρεπρεσενταχι⌠ν δελ
χολεχτιϖο παρα ελ εϕερχιχιο δε λα τυτελα χονστιτυχιοναλ πορ ιντερεσεσ διφυσοσ ψ
χολεχτιϖοσ αντε λοσ ⌠ργανοσ ϕυρισδιχχιοναλεσ, τοδα ϖεζ θυε ελλοσ εστ〈ν δοταδοσ δε
λα συ!χιεντε ποτεσταδ εν λο θυε αλ 〈µβιτο αδµινιστρατιϖο σε ρε!ερε− παρα σολϖενταρ
λασ νεχεσιδαδεσ χολεχτιϖασ, λο θυε λοσ εξχλυψε δε δετενταρ διχηα ρεπρεσενταχι⌠ν
παρα λα δεφενσα δε λοσ δερεχηοσ ρελατιϖοσ αλ βιενεσταρ χοµν δε λα χολεχτιϖιδαδ
(ΧΠΧΑ 22/05/2002 ΕΞΠ. Ν≡ 02−26434 ΧΑΣΟ: ΧΟΛΕΓΙΟ ∆Ε ΒΙΟΑΝΑΛΙΣΤΑΣ)

940

Ταµβιν ηα σιδο νεγαδα λα λεγιτιµαχι⌠ν δελ Αλχαλδε δελ Μυνιχιπιο Σαν Φρανχισχο
δελ Εσταδο Ζυλια, εν ρεπρεσενταχι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ διφυσοσ ψ χολεχτιϖοσ δε λοσ
ηαβιταντεσ δελ Μυνιχιπιο Σαν Φρανχισχο δελ Εσταδο Ζυλια, ψα θυε ελ µισµο νο τιενε
ατριβυιδα λα χοµπετενχια χονστιτυχιοναλ παρα φορµυλαρ διχηο πεδιµεντο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
21/07/2010 ΕΞΠ. Ν° 10−0383)
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Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα αδµιτιδο λα χυαλιδαδ δε λα Ινσπεχτορα Γενεραλ
δε Τριβυναλεσ, εν χοντρα δε αχτοσ εµαναδοσ δε λα Χοµισι⌠ν δε Φυνχιοναµιεντο ψ
Ρεεστρυχτυραχι⌠ν δελ Σιστεµα ϑυδιχιαλ (ςερ χον µ〈σ ρεφερενχιασ ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/03/2007
ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0120; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 16/02/2006 Εξπ. 05−2032. Χριτεριο ρειτεραδο), αν χυανδο εν
ρεαλιδαδ σε τρατα δε υν ρεχυρσο πορ λεσιϖιδαδ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 944)

941

28. Ρεχυρσοσ πορ λεσιϖιδαδ
Εν λα δοχτρινα σε α!ρµα λα λεγιτιµιδαδ αχτιϖα δε λα Αδµινιστραχι⌠ν παρα ρεχυρριρ εν
νυλιδαδ εν χοντρα δε δετερµιναδοσ αχτοσ. Σερα πορ εϕεµπλο, ελ χασο δε αχτοσ θυε
ηυβιεραν χρεαδο δερεχηοσ συβϕετιϖοσ α φαϖορ δε παρτιχυλαρεσ, ψ θυε, πορ ταντο, νο
ποδραν σερ ρεϖοχαδοσ πορ λα προπια Αδµινιστραχι⌠ν.582 Σιν εµβαργο, ταλ ποσιχι⌠ν
παρεχε ολϖιδαρ θυε, εν χασο δε εξιστενχια δε ϖιχιοσ δε νυλιδαδ αβσολυτα, λα προπια
Αδµινιστραχι⌠ν πυεδε ηαχερ υσο, νο δε συ ποτεσταδ ρεϖοχατορια, περο σ δε λα
ποτεσταδ ανυλατορια, δε χονφορµιδαδ χον λο δισπυεστο εν ελ αρτ. 83 ΛΟΠΑ. Χοµο
φυνδαµεντο, λα ϕυρισπρυδενχια ηα ρεχονοχιδο θυε αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ ϖιχιαδοσ
δε νυλιδαδ αβσολυτα νο σον γενεραδορεσ δε δερεχηοσ συβϕετιϖοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 02/03/2004
ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0786). Εν ταλ συπυεστο, νο εξιστιρα νεχεσιδαδ δε αχυδιρ αλ ϕυεζ, πορ λο
θυε φαλταρα ελ ιντερσ αχτυαλ. Ταµποχο εξιστιρα νεχεσιδαδ δε προτεχχι⌠ν ϕυδιχιαλ,
εν λοσ χασοσ εν θυε εξιστα υν συπεριορ χοµν α λοσ ⌠ργανοσ εν χον∀ιχτο, θυε τενγα
λα ποτεσταδ δε ρεσολϖερ ελ ασυντο, δεντρο δε λα προπια εστρυχτυρα αδµινιστρατιϖα.583

942

Εϕεµπλο δε υν ρεχυρσο δε ταλ νατυραλεζα λο χονστιτυψεν λασ αχχιονεσ δε νυλιδαδ
ιντερπυεστασ πορ λα Ινσπεχτορα Γενεραλ δε Τριβυναλεσ, εν χοντρα δε αχτοσ εµαναδοσ
δε λα Χοµισι⌠ν δε Φυνχιοναµιεντο ψ Ρεεστρυχτυραχι⌠ν δελ Σιστεµα ϑυδιχιαλ. Αν
χυανδο λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα νεγαδο λα εξιστενχια δελ ρεχυρσο πορ
λεσιϖιδαδ εν ςενεζυελα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 09/08/2006 ΕΞΠ. 2001−0532), σιν εµβαργο ηα αδµιτιδο
ταλ λεγιτιµαχι⌠ν πορ λα πρεσυντα λεσι⌠ν δε ιντερεσεσ διφυσοσ ο χολεχτιϖοσ. Ηα
εστιµαδο λα Σαλα θυε ελ Ινσπεχτορ Γενεραλ δε Τριβυναλεσ οστεντα ταλ λεγιτιµαχι⌠ν,
εν συ χονδιχι⌠ν δε τιτυλαρ δελ ⌠ργανο αυξιλιαρ δελ εντε δεχισορ, δαδα λα χονδιχι⌠ν δε
υνιδαδ αυτ⌠νοµα δελ ⌠ργανο θυε πρεσιδε, ψ νο σ⌠λο χυεντα χον ταλ ατριβυχι⌠ν σινο
αδεµ〈σ χον λα οβλιγαχι⌠ν δε δεφενδερ λα τρανσπαρενχια δε λοσ προχεδιµιεντοσ ψ
δεχισιονεσ αδµινιστρατιϖασ διχταδασ πορ λα Χοµισι⌠ν δε Φυνχιοναµιεντο ψ
Ρεεστρυχτυραχι⌠ν δελ Σιστεµα ϑυδιχιαλ, εν εϕερχιχιο δε συ ποτεσταδ δισχιπλιναρια.
(ςερ χον µ〈σ ρεφερενχιασ ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/03/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0120; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 16/02/2006

943

582 Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 135
583 Κοππ, ςερωαλτυνγσϖερφαηρενσγεσετζ, ♣63, 7
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ΕΞΠ. 05−2032.

Χριτεριο ρειτεραδο). ∆εβεµοσ αδϖερτιρ αλ ρεσπεχτο, θυε ταλεσ βιενεσ
ϕυρδιχοσ νο χονστιτυψεν ιντερεσεσ διφυσοσ, νι µενοσ αν χολεχτιϖοσ, σινο σιµπλεσ
ιντερεσεσ γενεραλεσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 824). Φαλτα εν εστε χασο, λα ρεθυεριδα
αφεχταχι⌠ν διρεχτα, χον ρεσπεχτο αλ εϕερχιχιο δε λα ποτεσταδ δισχιπλιναρια. Ταµποχο
εσταραν δαδοσ λοσ συπυεστοσ δε λα ρεπρεσενταχι⌠ν δε ταλεσ ιντερεσεσ (ϖασε αλ
ρεσπεχτο, ν.µ. 878 ψ σιγ.)
944

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα νεγαδο λα λεγιτιµιδαδ δε υν ϕυεζ, παρα εϕερχερ υνα αχχι⌠ν
δε αµπαρο, εν χοντρα δε λα σεντενχια δελ συπεριορ θυε δεσχονοχι⌠ συ χριτεριο.
Σε〉αλ⌠ λα Σαλα θυε, λοσ τριβυναλεσ πυεδεν ρεσυλταρ αγραϖιαντεσ, περο νυνχα πυεδεν
σερ αγραϖιαδοσ, ψα θυε νο εξιστε εν ελλοσ υνα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα χοµο ποδερ
ϕυρισδιχχιοναλ− θυε πυεδα µενοσχαβαρσε, αλ σερ ελλοσ θυιενεσ απλιχαν λα λεψ χον
χαρ〈χτερ χοαχτιϖο, δεντρο δε συ φυνχι⌠ν δε διριµιρ λοσ χον!ιχτοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 05/10/2000
ΕΞΠ. Ν°: 00−2084)

945

Εν υν ρεχυρσο ιντερπυεστο πορ λα Αλχαλδα δελ Μυνιχιπιο Σαν Χριστ⌠βαλ δελ Εσταδο
Τ〈χηιρα, χοντρα λα Ορδενανζα Εσπεχιαλ παρα ρεγυλαριζαρ λα προπιεδαδ δε τερρενοσ
µυνιχιπαλεσ σοβρε λοσ χυαλεσ σε ηαν χονστρυιδο Βαρριοσ ψ Υρβανιζαχιονεσ Ποπυλαρεσ
δε λα ςιλλα δε Σαν Χριστ⌠βαλ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ α∀ρµ⌠ λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα,
σε〉αλανδο θυε, λα δεµανδα δε νυλιδαδ δε αχτοσ νορµατιϖοσ εστ〈 αβιερτα εν
ςενεζυελα α χυαλθυιερ ιντερεσαδο, πορ συ χαρ〈χτερ ποπυλαρ, ινχλυσο σι σε τρατα δε
αχτοσ δε ρανγο συβ−λεγαλ. Σε〉αλ⌠ θυε, εσ χλαρο ελ ιντερσ εξιστεντε εν ελ χασο δε
αυτοσ, πυεσ σε τρατα δε λα ιµπυγναχι⌠ν δε υνα Ορδενανζα µυνιχιπαλ πορ παρτε δελ
Αλχαλδε δε λα εντιδαδ. Εσ, δε εσε µοδο, υνα χοντροϖερσια εντρε λα ραµα εϕεχυτιϖα
δελ Ποδερ Πβλιχο ψ λα ραµα λεγισλατιϖα, ενχαυζαδα α τραϖσ δε υνα αχχι⌠ν δε
ανυλαχι⌠ν δε νορµασ δε ρανγο λεγαλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/10/2006 ΕΞΠ.− 06−0095)
29. Λεγιτιµαχι⌠ν πασιϖα

946

Πυεδεν σερ δεµανδαδοσ αντε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα λα
Ρεπβλιχα, λοσ Εσταδοσ ψ Μυνιχιπιοσ ψ δεµ〈σ περσονασ ϕυρδιχασ ο εντεσ δε δερεχηο
πβλιχο, α θυε περτενεζχαν λοσ ⌠ργανοσ δελ Ποδερ Πβλιχο θυε ηυβιεραν διχταδο λοσ
αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ ινδιϖιδυαλεσ ψ γενεραλεσ, ο ινχυρριδο εν λασ ϖασ δε ηεχηο υ
οµισιονεσ. Ταµβιν πυεδεν σερ δεµανδαδοσ αντε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖα λοσ παρτιχυλαρεσ εν εϕερχιχιο δε υνα φυνχι⌠ν αδµινιστρατιϖα ψ λασ
περσονασ ενχαργαδασ δε λα πρεσταχι⌠ν δε υν σερϖιχιο πβλιχο.
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[Αρτχυλο 29. Λεγιτιµαχι⌠ν ε ιντερσ]

α) Λα Αδµινιστραχι⌠ν αυτορα δελ αχτο
Λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ οµιτι⌠ λα ινδιχαχι⌠ν δε σι δεβα νοτι!χαρ α λα Αδµινιστραχι⌠ν
αυτορα δελ αχτο αδµινιστρατιϖο ιµπυγναδο, αν χυανδο σ λο ρεθυερα εν ελ χασο δε
λοσ αχτοσ δε εφεχτοσ γενεραλεσ. Πορ ελ χοντραριο, εν ελ προχεδιµιεντο εσταβλεχιδο εν
λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Αµπαρο, λα χοντροϖερσια σε πλαντεαβα εν χοντρα δε λα
αυτοριδαδ, εντιδαδ, οργανιζαχι⌠ν σοχιαλ ο α λοσ παρτιχυλαρεσ ιµπυταδοσ δε ϖιολαρ ο
αµεναζαρ ελ δερεχηο ο λα γαραντα χονστιτυχιοναλεσ (αρτ. 23). Λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ
δε 2004 δισπονα εν ελ αρτ. 21 απαρτε 12 θυε εν ελ αυτο δε αδµισι⌠ν σε ορδεναρα λα
χιταχι⌠ν δελ ρεπρεσενταντε δελ οργανισµο ο δελ φυνχιοναριο θυε ηυβιερα διχταδο ελ
αχτο. Πορ συ παρτε, εν λα δοχτρινα σε σε〉αλαβα παχ!χαµεντε θυε λα λεγιτιµιδαδ
πασιϖα χορρεσπονδα α λα Αδµινιστραχι⌠ν αυτορα δελ αχτο, λα χυαλ πυεδε ιντερϖενιρ
εν χυαλθυιερ εταπα δελ προχεσο584
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Λα ΛΟϑΧΑ υτιλιζα λοσ τρµινοσ παρτεσ (αρτσ. 3; 10; 28, 33 νυµ. 2, ετχ.) ψ παρτε
δεµανδαδα (αρτσ. 57 60; 67, ετχ.), αν χυανδο εν ελ προχεδιµιεντο χοµν α λασ
δεµανδασ δε νυλιδαδ, ιντερπρεταχι⌠ν ψ χοντροϖερσιασ αδµινιστρατιϖασ, αλυδε µ〈σ
βιεν αλ ρεπρεσενταντε δελ ⌠ργανο θυε ηαψα διχταδο ελ αχτο (αρτ. 78). Χον ελλο, ελ
λεγισλαδορ ρεχηαζα λα τεσισ δελ χοντενχιοσο χοµο υν ϕυιχιο αλ αχτο, σινο µ〈σ βιεν
χοµο υν προχεσο εντρε παρτεσ.

948

Εν τοδο χασο, δεβε τενερσε πρεσεντε θυε λα ΛΟϑΧΑ αδµιτε λα χαπαχιδαδ προχεσαλ δε
λοσ εντεσ, αν χυανδο νο οστεντεν περσοναλιδαδ ϕυρδιχα (ϖασε αρτ. 27 ν.µ. 740).
Χον ελλο, ελ χριτεριο δε λοσ τριβυναλεσ ψ λα δοχτρινα, σεγν ελ χυαλ, πορ χαρεχερ δε
περσοναλιδαδ ϕυρδιχα, λοσ ⌠ργανοσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν νο σον λοσ λεγιτιµαδοσ
πασιϖοσ, σινο λα περσονα ϕυρδιχα πβλιχα,585 θυεδα σιν φυνδαµεντο, α παρτιρ δε λα
δισποσιχι⌠ν χοντενιδα εν ελ αρτ. 27, σεγν λα χυαλ, χυαλθυιερ εντιδαδ πυεδε τενερ
χαπαχιδαδ προχεσαλ παρα αχτυαρ αντε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα, σιν
θυε σε ρεθυιερα θυε ποσεα περσοναλιδαδ ϕυρδιχα.

949

∆εβεµοσ ινσιστιρ θυε, λα παρτιχιπαχι⌠ν δελ ρεπρεσενταντε δελ ⌠ργανο ρεσπονσαβλε δε
λα αχτυαχι⌠ν θυε διερα λυγαρ α λα χοντροϖερσια τιενε γραν ιµπορτανχια εν ελ
προχεδιµιεντο. Νο σε τρατα σ⌠λο δε λα ιγυαλδαδ προχεσαλ ψ ελ δερεχηο α λα δεφενσα
δελ δεµανδαδο, σινο θυε συ πρεσενχια δεβε σερ ρεθυεριδα πορ ελ ϕυεζ ο πορ λασ
παρτεσ, αν χυανδο ταµβιν σε ενχυεντρε πρεσεντε ελ ρεπρεσενταντε δε λα
Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα. Εν εφεχτο, ταλ φυνχιοναριο πυεδε µοδι!χαρ

950

584 Βαδελλ Μαδριδ, Ελ Ρεχυρσο δε Νυλιδαδ (2003) π〈γ. 119; Βαδελλ Μαδριδ, Ελ Ρεχυρσο δε Νυλιδαδ (2006)
π〈γ. 50; Ιριβαρρεν Μ., Λασ Παρτεσ εν ελ Προχεσο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 163
585 Αραυϕο ϑυ〈ρεζ,Πρινχιπιοσ Γενεραλεσ δελ ∆ερεχηο Προχεσαλ Αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 452
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υνιλατεραλµεντε ελ οβϕετο δε λα χοντροϖερσια, χον ελ !ν δε λογραρ λα ρεσολυχι⌠ν δελ
ασυντο α τραϖσ δε οτροσ µεδιοσ αλτερνατιϖοσ, σιν λοσ οβστ〈χυλοσ θυε πλαντεα λα Λεψ
Οργ〈νιχα δε λα Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα (ϖασε αρτ. 6 ν.µ. 157), περο
σοβρε τοδο, ελ φυνχιοναριο τιενε χονοχιµιεντο γενεραλ σοβρε λα µατερια χοντροϖερτιδα
ψ παρτιχυλαρ, σοβρε ελ χασο χονχρετο. Σε τρατα δε υνα ινφορµαχι⌠ν θυε εξχεδε
γενεραλµεντε λοσ δοχυµεντοσ χοντενιδοσ εν ελ εξπεδιεντε αδµινιστρατιϖο ψ θυε ελ
ρεπρεσενταντε ϕυδιχιαλ δελ οργανισµο ποχασ ϖεχεσ ηα χονσυλταδο.
951

Ελ πρινχιπιο δε ινµεδιαχι⌠ν (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 70) ταµβιν γυαρδα ρελαχι⌠ν
χον ελ δεβερ δε λασ παρτεσ δε ασιστιρ περσοναλµεντε ψ, νο σ⌠λο πορ µεδιο δε
αποδεραδοσ, α λα αυδιενχια οραλ. Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο αλ ρεσπεχτο
θυε, σι βιεν λα ινµεδιαχι⌠ν εξιγιρα α λασ παρτεσ εσταρ πρεσεντεσ αλ µενοσ εν εσα
αυδιενχια οραλ, σιν εµβαργο, λα αχτυαχι⌠ν δε λοσ µανδαταριοσ εν ελ προχεσο οραλ εστ〈
περµιτιδα πορ διϖερσασ λεψεσ δελ πασ. Εν τρµινοσ γενεραλεσ ελ Χ⌠διγο δε
Προχεδιµιεντο Χιϖιλ, λο αχεπτα, αλ νο ηαβερ νορµα εσπεχ!χα προηιβιτιϖα παρα ελ
προχεσο οραλ; µιεντρασ λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Αµπαρο, εν συ αρτχυλο 18 νυµεραλ 1,
χοντεµπλα εσπεχ!χαµεντε λα ρεπρεσενταχι⌠ν. Εν χασοσ χοµο εστοσ; νο εσ νεχεσαρια
λα πρεσενταχι⌠ν περσοναλ δε λοσ ποδερδαντεσ α λασ αυδιενχιασ οραλεσ δεστιναδασ α
αλεγαρ, νι α λα δελ δεβατε οραλ α λασ χυαλεσ νο σε λλαµε α λοσ µανδαντεσ πορθυε σε
ρεθυιερε δε ελλοσ αλγυνα αχτιϖιδαδ, σεα ο νο προβατορια (ποσιχιονεσ ϕυραδασ, πορ
εϕεµπλο). ∆ιστιντα εσ λα σιτυαχι⌠ν, χυανδο λα χοµπαρεχενχια περσοναλ δε λα παρτε ψ
νο λα δε συσ αποδεραδοσ, σεα ορδεναδα πορ λα λεψ, ταλ χοµο λο ηαχε ελ Χ⌠διγο
Οργ〈νιχο Προχεσαλ Πεναλ εν λοσ αρτχυλοσ 332 ψ 349, πορ εϕεµπλο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
22/08/2001 ΕΞΠ. Ν≡. 01−1274)
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Σιν λα παρτιχιπαχι⌠ν δελ φυνχιοναριο, ελ δεβατε σε πλαντεα χον φρεχυενχια εν τρµινοσ
πυραµεντε ϕυρδιχοσ, θυε πορ σ σολοσ νο σον χαπαχεσ δε χονδυχιρ α υνα σεντενχια
θυε ρεσυελϖα αδεχυαδαµεντε ελ προβλεµα δε φονδο. Εν ταλ σεντιδο, ελ ινφορµε δελ
πρεσυντο αγραϖιαδο θυε εξιγα ελ αρτ. 23 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Αµπαρο586 ψ λα
ΛΟϑΧΑ (ϖασε αλ ρεσπεχτο ελ αρτ. 67 ν.µ. 1431), περµιτεν αλ ϕυεζ ψ α λασ παρτεσ
ινιχιαρ λα χοντροϖερσια σοβρε λα βασε δε λα σιτυαχι⌠ν φ〈χτιχα µ〈σ εξαχτα ποσιβλε. Ελ
ρεθυεριµιεντο δελ εξπεδιεντε αδµινιστρατιϖο ταµβιν χονστιτυψε υν µεχανισµο
θυε τιενε ταλ !ναλιδαδ ψ θυε αδεµ〈σ ινχιδε εν λα διστριβυχι⌠ν δε λα χαργα δε λα
πρυεβα (ϖασε αλ ρεσπεχτο αρτ. 62 ν.µ. 1341). Πορ ταλ µοτιϖο, χονσιδεραµοσ θυε
ταλεσ µεχανισµοσ προχεσαλεσ σον δε απλιχαχι⌠ν αναλ⌠γιχα εν λοσ ρεσταντεσ
προχεδιµιεντοσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο αρτ. 39 ν.µ. 1184)
586 ∆εσαπλιχαδο πορ ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/02/2000 Εξπ〈γ. Ν° 00−0010
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β) Ελ βενε!χιαριο δελ αχτο
Ελ δεστιναταριο δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο θυε ηα σιδο ιµπυγναδο πορ υν τερχερο, εσ
υνα ϖερδαδερα παρτε εν ελ ϕυιχιο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο. Εν ταλεσ χασοσ, λα
χαλι!χαχι⌠ν δελ δεστιναταριο δελ αχτο χοµο ϖερδαδερα παρτε, ψ νο χοµο σιµπλε
ιντερεσαδο εν ελ ϕυιχιο, πορ σερ ελ τιτυλαρ δε δερεχηοσ συσχεπτιβλεσ δε σερ αφεχταδοσ
εν ελ προχεσο, τραε χοµο χονσεχυενχια θυε νο εσ συ!χιεντε παρα συ εµπλαζαµιεντο,
λα πυβλιχαχι⌠ν δελ χαρτελ χοντεµπλαδο εν ελ αρτχυλο 21 απαρτε ονχε δε λα ΛΟΤΣϑ δε
2004, σινο θυε δεβε σερ νοτι!χαδο περσοναλµεντε. Λα φαλτα δε νοτι!χαχι⌠ν περσοναλ
τραε χοµο χονσεχυενχια λα ρεποσιχι⌠ν δελ προχεδιµιεντο αλ εσταδο δε χοµενζαρ λα
ρελαχι⌠ν δε λα χαυσα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 03/06/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 1997−14194).
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30. Λιτισχονσορχιο
Χον ρεσπεχτο αλ λιτισχονσορχιο, σον απλιχαβλεσ λασ δισποσιχιονεσ δε λοσ αρτχυλοσ 146
ψ σιγυιεντεσ ΧΠΧ. Εν τοδο χασο, εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δεβεν σερ
οβσερϖαδασ λασ σιγυιεντεσ ρεγλασ:
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1. Σι ελ δεµανδαντε πιδιερε λα δεσαπλιχαχι⌠ν δε υν αχτο γενεραλ θυε σιρϖα δε
φυνδαµεντο α λα χονδυχτα ο ηεχηο θυε διο λυγαρ α λα αχχι⌠ν, δεβε σερ χονσιδεραδο
ταµβιν δεµανδαδο ελ ⌠ργανο θυε λο διχτ⌠;
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2. Χυανδο ελ ηεχηο θυε διο λυγαρ α λα αχχι⌠ν προϖενγα δε υν παρτιχυλαρ εν εϕερχιχιο
δε υνα φυνχι⌠ν αδµινιστρατιϖα, δεβε σερ χονσιδεραδο ταµβιν δεµανδαδο ελ ⌠ργανο
δελ Ποδερ Πβλιχο, θυε λο ηυβιερα ινϖεστιδο δε ταλ αυτοριδαδ ο, εν συ δεφεχτο, αλ
χυαλ χορρεσπονδα υνα φυνχι⌠ν δε χοντρολ σοβρε συ εϕερχιχιο.

956

Εν µατερια λαβοραλ σε ηα αδµιτιδο ελ λιτισχονσορχιο αχτιϖο, α τραϖσ δε λα χονεξι⌠ν
ιµπροπια ο ιντελεχτυαλ, θυε χονσιστε εν λα ποσιβιλιδαδ δε θυε σε πρεσεντε υνα
δεµανδα λαβοραλ εν λα χυαλ εξισταν ϖαριοσ τραβαϕαδορεσ αχχιοναντεσ χοντρα υν
µισµο πατρονο, περο σιν ιδεντιδαδ δε χαυσα, χοµο πορ εϕεµπλο, υνα αχχι⌠ν
ιντερπυεστα πορ εξ τραβαϕαδορεσ, δονδε χαδα υνο ρεχλαµα υνα χαντιδαδ διστιντα πορ
διφερενχια δε πρεσταχιονεσ σοχιαλεσ ψ οτροσ χονχεπτοσ δεριϖαδοσ δε λα ρελαχι⌠ν δε
τραβαϕο. Σε τρατα δε υνα αχχι⌠ν ϕυδιχιαλ δονδε σε πρετενδεν δερεχηοσ συστανχιαλεσ
θυε περτενεχεν α διφερεντεσ συϕετοσ, περο διχηα δεµανδα νο εστ〈 ιδεντι!χαδα
νι εν χαυσα, νι εν οβϕετο, σ⌠λο σε χονχρετα λα ιδεντιδαδ δελ συϕετο πασιϖο. Χοµο
φυνδαµεντο σε αλυδε αλ αηορρο προχεσαλ ψ µονεταριο παρα λασ παρτεσ θυε πυεδεν
ιντεγραρ υνα λιτισ, ψ µ〈σ αυν παρα ελ δεµανδαδο. Αλ ρεσπεχτο, ελ αρτχυλο 49 δε
λα Λεψ Οργ〈νιχα Προχεσαλ δελ Τραβαϕο, δισπονε θυε, δοσ ο µ〈σ περσονασ πυεδεν
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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λιτιγαρ εν υν µισµο προχεσο ϕυδιχιαλ δελ τραβαϕο εν φορµα χονϕυντα, σεα αχτιϖα ο
πασιϖαµεντε, σιεµπρε θυε συσ πρετενσιονεσ σεαν χονεξασ πορ συ χαυσα υ οβϕετο
(ΣΧΣ−ΤΣϑ 27/02/2003 Ρ.Χ. Ν≡ ΑΑ60−Σ−2002−000566, χον µ〈σ ρεφερενχιασ).587
31. Ιντερϖενχι⌠ν ϖολυνταρια
957

Εϕεµπλο Ινϖερσιονεσ Πεµιχα, Χ.Α. Λα εµπρεσα Ινϖερσιονεσ Πεµιχα, Χ.Α., ιντερπυσο ρεχυρσο
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε ανυλαχι⌠ν χοντρα ελ αχτο, µεδιαντε ελ χυαλ ελ ∆ιρεχτορ Γενεραλ
Σεχτοριαλ δε Τρανσπορτε Αρεο, σολιχιτ⌠ αυτοριζαχι⌠ν αλ Μινιστρο δε Τρανσπορτε ψ
Χοµυνιχαχιονεσ παρα οτοργαρ πορ ϖα δε αδϕυδιχαχι⌠ν διρεχτα λα εϕεχυχι⌠ν δε λα οβρα
Συµινιστρο δε ινστρυµεντοσ ψ εθυιποσ δε τρ〈!χο αρεο παρα λασ Τορρεσ δε Χοντρολ εν
λοσ Αεροπυερτοσ δε Μαιθυετα, Μαραχαιβο, Βαρθυισιµετο, Βαρχελονα, Πορλαµαρ ψ Πυερτο
Ορδαζ α λα εµπρεσα Χαλµαθυιπ ∆ε ςενεζυελα, Σ.Α. Σε ηιχιερον παρτε, ταντο λα εµπρεσα
Χαλµαθυιπ ∆ε ςενεζυελα, Σ.Α., χοµο λα Ασοχιαχι⌠ν Ναχιοναλ δε Πιλοτοσ. ⊃στοσ λτιµοσ
αλεγαρον θυε χυαλθυιερ ρεταρδο ο ιντερρυπχι⌠ν εν ελ προχεσο δε µοδερνιζαχι⌠ν αυµεντα ελ
ριεσγο θυε χορρεν νυεστροσ αγρεµιαδοσ ψ πορ ενδε λα Ρεπβλιχα, θυε τιενε θυε ρεσπονδερ πορ
λα ϖιδα ψ σεγυριδαδ χιυδαδανα Αγρεγαν θυε λα απροβαχι⌠ν δελ προψεχτο Τορρεσ δε Χοντρολ
ψ λα αδϕυδιχαχι⌠ν διρεχτα ρεσολϖερα δε µανερα ινµεδιατα λα προβλεµ〈τιχα εξιστεντε(ΣΠΑ−
ΤΣϑ 05/04/2001 Εξπ. Ν≡ 14548)588

958

Πυεδεν ιντερϖενιρ εν ελ ϕυιχιο εν χαλιδαδ δε τερχεροσ θυιενεσ οστεντεν υν ιντερσ
ϕυρδιχο, θυε πυδιερα ρεσυλταρ αφεχταδο πορ λα δεχισι⌠ν δε!νιτιϖα. Ταλ σερα ελ χασο
εσταβλεχιδο εν ελ αρτχυλο 370, νυµεραλ 3 ΧΠΧ, σεγν ελ χυαλ, λοσ τερχεροσ ποδρ〈ν
ιντερϖενιρ, ο σερ λλαµαδοσ α λα χαυσα πενδιεντε εντρε οτρασ περσονασ, χυανδο τενγα
υν ιντερσ ϕυρδιχο αχτυαλ εν σοστενερ λασ ραζονεσ δε αλγυνα δε λασ παρτεσ ψ πρετενδα
αψυδαρλα α ϖενχερ εν ελ προχεσο (ΧΣϑ−ΣΠΑ26/09/1991 ΧΑΣΟ: ΡΜΥΛΟ ςΙΛΛΑςΙΧΙΕΝΧΙΟ).589
Σεγν ελ αρτχυλο 380 ΧΠΧ, ελ ιντερϖινιεντε αδηεσιϖο τιενε θυε αχεπταρ λα χαυσα εν
ελ εσταδο εν θυε σε ενχυεντρε αλ ιντερϖενιρ εν λα µισµα, ψ εστ〈 αυτοριζαδο παρα
ηαχερ ϖαλερ τοδοσ λοσ µεδιοσ δε αταθυε ο δεφενσα αδµισιβλεσ εν ταλ εσταδο δε λα
χαυσα, σιεµπρε θυε συσ αχτοσ ψ δεχλαραχιονεσ νο εστν εν οποσιχι⌠ν χον λοσ δε λα
παρτε πρινχιπαλ. Ελ ιντερϖινιεντε αδηεσιϖο νο πυεδε µοδι!χαρ ελ οβϕετο δελ λιτιγιο ο
ελ προχεδιµιεντο νι µοδι!χαρ λα δεµανδα, νι δεσιστιρ δε ελλα, νι ρεχονϖενιρ.590
Πυεδε ρεαλιζαρ αχτοσ προχεσαλεσ, περο νο νεγοχιοσ ϕυρδιχοσ χιϖιλεσ.591 Θυιενεσ σον
τερχεροσ αδηεσιϖοσ σιµπλεσ σ⌠λο πυεδεν χοµπαρεχερ ϖ〈λιδαµεντε χοµο
587 ςασε εν δεταλλε, Μιραβαλ, Αυδιενχια δε ϑυιχιο εν ελ Προχεσο Λαβοραλ, π〈γ. 146
588 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/179.ητµ
589 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 695
590 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙΙ. π〈γ. 183
591 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙΙ. π〈γ. 183
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χοαδψυϖαντεσ δυραντε ελ λαπσο δε χοµπαρεχενχια α λοσ ιντερεσαδοσ (ΧΣϑ−ΣΠΑ
26/09/1991 ΧΑΣΟ: ΡΜΥΛΟ ςΙΛΛΑςΙΧΙΕΝΧΙΟ),592 αν χυανδο εν λοσ ϕυιχιοσ δε νυλιδαδ
δε αχτοσ δε εφεχτοσ γενεραλεσ, λοσ τερχεροσ πυεδεν χοµπαρεχερ εν χυαλθυιερ
µοµεντο (ΧΣϑ−ΧΠ 26/03/1996 ΧΑΣΟ: ΦΕΡΝΑΝ∆Ο ΧΗΥΜΑΧΕΙΡΟ).593
Εν υν χασο, εν θυε λα σολιχιταντε σε〉αλαβα συ δεσεο δε αδηεριρσε χοµο τερχερο
χοαδψυϖαντε, µασ σιν εµβαργο, εν ελ εσχριτο χοντεντιϖο δε ταλ σολιχιτυδ, εν ϖεζ δε
χολαβοραρ χον ελ ρεχυρρεντε εν λοσ αργυµεντοσ δε νυλιδαδ δε λοσ αρτχυλοσ
ιµπυγναδοσ, λο θυε ηαχε εσ σολιχιταρ λα νυλιδαδ πορ ραζονεσ δε ινχονστιτυχιοναλιδαδ
δε οτρασ νορµασ, εστιµ⌠ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ θυε ρεσυλταβα τοταλµεντε εξτρα〉ο α
λα !γυρα δελ τερχερο χοαδψυϖαντε, ψ πορ ταντο, λα σολιχιτυδ δεβα σερ δεχλαραδα
ιναδµισιβλε (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 03/12/2002 ΕΞΠ. Ν≡: 02−0308)

959

Σιν εµβαργο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα αδµιτιδο λα ιντερϖενχι⌠ν ϖολυνταρια δε
τερχεροσ ιντερεσαδοσ εν χολαβοραχι⌠ν χον ελ δεµανδαντε εν λο ρελαχιοναδο χον λα
πρετενσι⌠ν δε νυλιδαδ δε υνα δισποσιχι⌠ν νορµατιϖα, χοµο ταµβιν εν συσ
πρετενσιονεσ παρτιχυλαρεσ παρα θυε ταµβιν σε ανυλεν λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ θυε
λεσ αφεχταν ψ θυε φυερον διχταδοσ χον βασε εν εσα νορµα. Σε〉αλ⌠ λα Σαλα θυε σι
βιεν, σιενδο υνα ιντερϖενχι⌠ν ϖολυνταρια χον χαρ〈χτερ δε χοαδψυϖαντεσ, νο
ρεσυλταρα αδµισιβλε νινγυνα πρετενσι⌠ν αδιχιοναλ α λα δελ δεµανδαντε, εν εσπεχιαλ
λα δε θυε σε ανυλεν λοσ αχτοσ πορ λοσ χυαλεσ σε λεσ ρετιρ⌠ δε λα ινστιτυχι⌠ν. Σιν
εµβαργο, εν λασ χαυσασ δε νυλιδαδ χοντρα αχτοσ νορµατιϖοσ, βασαδασ εν λα αχχι⌠ν
ποπυλαρ, λοσ τερχεροσ νο πυεδεν θυεδαρ χονστρε〉ιδοσ α λιµιταρ συ ιντερϖενχι⌠ν α υνα
χολαβοραχι⌠ν χον ελ αχτορ, α !ν δε αψυδαρλε α οβτενερ υν φαλλο φαϖοραβλε, σινο θυε
συ ιντερσ χονσιστε εν ϖερσε βενε!χιαδοσ ταµβιν χον λα σεντενχια σι εσ θυε ηαν
σιδο οβϕετο ασιµισµο δε αχτοσ δε απλιχαχι⌠ν δε λα µισµα νορµα. Λο χοντραριο
ιµπλιχαρα οβλιγαρ α χαδα ιντερεσαδο α αχυδιρ αντε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖα α δεµανδαρ λα ανυλαχι⌠ν δε χαδα αχτο δε απλιχαχι⌠ν ο αντε εστα Σαλα
α δεµανδαρ ταµβιν λα νυλιδαδ δε λα Λεψ, χυανδο λα αδηεσι⌠ν α υνα δεµανδα ψα
ινχοαδα εσ λα ϖα µ〈σ εξπεδιτα παρα λογραρ συ δεφενσα, σιν ρεχαργαρ λοσ τριβυναλεσ δε
υν χµυλο δε δεµανδασ ιδντιχασ. Ασ, εν υν σ⌠λο προχεσο σε ϖεντιλα λα πρετενσι⌠ν
πρινχιπαλ δε δεχλαρατορια δε ινχονστιτυχιοναλιδαδ δε λα νορµα χον λοσ αργυµεντοσ
δε τοδοσ λοσ ιντερϖινιεντεσ− ψ εν υνα σολα δεχισι⌠ν σε δεχιδε λο ρελαχιοναδο χον λοσ
αχτοσ δε απλιχαχι⌠ν, βιεν σεα ανυλ〈νδολοσ, βιεν σεα χον!ρµανδο συ ϖαλιδεζ (ΣΧΟΝ−

960

ΤΣϑ 10/07/2007 ΕΞΠ. 04−2469)
592 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 699
593 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 717
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Ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα εστιµαδο
νεχεσαριο λα νοτι!χαχι⌠ν δε λα δενυνχιαντε εν ελ προχεδιµιεντο θυε διο οριγεν αλ
αχτο ιµπυγναδο (ϑΣ−ΣΠΑ 05/05/2011 ΕΞΠ. Ν° 2010−0507)
32. Ιντερϖενχι⌠ν φορζαδα

962

∆εβεν σερ λλαµαδοσ α ιντερϖενιρ εν ελ ϕυιχιο θυιενεσ οστεντεν υν δερεχηο, θυε
νεχεσαριαµεντε ψ δε φορµα ινµεδιατα δεβα σερ χονστιτυιδο, χον!ρµαδο, δεχλαραδο,
µοδι!χαδο ο εξτινγυιδο πορ λα δεχισι⌠ν δε!νιτιϖα. Λοσ αχυσαδορεσ πριϖαδοσ εν ελ
ϕυιχιο εν ελ χυαλ σε προδυϕο λα σεντενχια ιµπυγναδα εν αµπαρο σε χονϖιερτεν εν υν
λιτισ χονσορτε χον λα παρτε χον θυιεν χοαδψυϖα, α τενορ δε λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο
147 ΧΠΧ; εσ δεχιρ, υν λιτισ χονσορτε φαχυλτατιϖο θυε εν λασ ρελαχιονεσ χον λα
χοντραπαρτε, οβρα χοµο υν λιτιγαντε διστιντο α λοσ οτροσ χονσορτεσ. Συργε ασ, υνα
σιτυαχι⌠ν δε λιτισ χονσορχιο φαχυλτατιϖο εντρε υν ⌠ργανο δελ ποδερ πβλιχο (δελ
ϕυδιχιαλ εν ελ χασο δελ αµπαρο χοντρα σεντενχια) ψ υν παρτιχυλαρ, θυε ϖιενε αλ ϕυιχιο
α δεφενδερ συσ προπιοσ ψ εγοστασ ιντερεσεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 04/04/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 02−1598)

963

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα σε〉αλαδο θυε, ελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ ινχιδε εν
λοσ δερεχηοσ δελ δεστιναταριο διρεχτο δελ αχτο αδµινιστρατιϖο ιµπυγναδο. Πορ ταντο,
ελ δεστιναταριο διρεχτα δελ αχτο χυψα νυλιδαδ σε πρετενδε, νο εσ υν σιµπλε ιντερεσαδο
εν ελ ϕυιχιο σινο θυε δεβε σερ χονσιδεραδα χοµο παρτε πρινχιπαλ εν ελ προχεσο, πυεσ
σε πρεσυµε οστεντα υν ιντερσ περσοναλ λεγτιµο ψ διρεχτο εν ελ µαντενιµιεντο δελ
αχτο ιµπυγναδο, αλ σερ λα τιτυλαρ δε υνα σεριε δε δερεχηοσ θυε σε ϖεραν αφεχταδοσ
πορ υνα εϖεντυαλ δεχλαρατορια δε νυλιδαδ δε διχηο αχτο (ϑΣ−ΣΠΑ 07/07/2005 ΕΞΠ. Ν≡
2004−3319; ΣΕΛΕΧ−ΤΣϑ 04/02/2009 ΕΞΠ. Ν≡ ΑΑ70−Ε−2008−000031; ΣΕΛΕΧ−ΤΣϑ 21/05/2004 ΕΞΠ.
ΑΑ70−Ε−2004−000033).

964

Α διφερενχια δε λοσ τερχεροσ αδηεσιϖοσ, λοσ λεγιτιµαδοσ πασιϖοσ πυεδεν χοµπαρεχερ
αντεσ δελ λαπσο δε χοµπαρεχενχια παρα δαρσε πορ χιταδοσ, ο χον ποστεριοριδαδ,
αχεπτανδο εν τοδο χασο λα χαυσα εν ελ εσταδο εν θυε σε ενχυεντρα, εν ϖιρτυδ δελ
πρινχιπιο δε λα πρεχλυσι⌠ν προχεσαλ (ΧΣϑ−ΣΠΑ 26/09/1991 Χασο: Ρ⌠µυλο
ςιλλαϖιχιενχιο)594

965

Εσθυεµα δελ Εϕεµπλο Ινϖερσιονεσ Πεµιχα, Χ.Α. Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δι⌠ ελ
µισµο τραταµιεντο ταντο α λα εµπρεσα Χαλµαθυιπ δε ςενεζυελα Σ.Α. ψ δε λα Ασοχιαχι⌠ν
Ναχιοναλ δε Πιλοτοσ. Ταλ ποσιχι⌠ν εσ ερρ⌠νεα. Μιεντρασ θυε λα εµπρεσα Χαλµαθυιπ δε
ςενεζυελα Σ.Α., ερα λα δεστιναταρια δελ αχτο αδµινιστρατιϖο, λασ δεµ〈σ περσονασ ινϖολυχραδασ
εν ελ προχεσο δε µοδερνιζαχι⌠ν δε λασ Τορρεσ δε Χοντρολ, χοµο λο σερα λα Ασοχιαχι⌠ν
594 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 699

328

Εσπινοζα/Ριϖασ

[Αρτχυλο 29. Λεγιτιµαχι⌠ν ε ιντερσ]

Ναχιοναλ δε Πιλοτοσ, σ⌠λο σον τερχεροσ ιντερεσαδοσ. Εν ελ πριµερ χασο, σε τρατα δε υνα
ϖερδαδερα παρτε, µιεντρασ θυε λα Ασοχιαχι⌠ν Ναχιοναλ δε Πιλοτοσ χονστιτυιρα υν ιντερϖινιεντε
αδηεσιϖο.
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ΣΕΧΧΙΝ ΣΕΓΥΝ∆Α. ΛΑΣ ∆ΕΜΑΝ∆ΑΣ
Αρτ. 3− Λα ινιχια!ϖα προχεσαλ
Αρ!χυλο 30. Λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα χονοχερ〈ν α ινσ−
τανχια δε παρτε, ο δε ο#χιο, χυανδο λα λεψ λο αυτοριχε.
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Ελ αρτ. 11 ΧΠΧ δισπονε θυε, εν µατερια χιϖιλ ελ ϑυεζ νο πυεδε ινιχιαρ ελ προχεσο σινο
πρεϖια δεµανδα δε παρτε, περο πυεδε προχεδερ δε ο!χιο χυανδο λα λεψ λο αυτοριχε,
ο χυανδο εν ρεσγυαρδο δελ ορδεν πβλιχο ο δε λασ βυενασ χοστυµβρεσ, σεα νεχεσαριο
διχταρ αλγυνα προϖιδενχια λεγαλ αυνθυε νο λα σολιχιτεν λασ παρτεσ. Ελ πρινχιπιο νεµο
ιυδεξ σινε αχτορε εσ µανιφεσταχι⌠ν δελ πρινχιπιο δισποσιτιϖο.595 Σεγν Βρεωερ−
Χαρασ, νο εξιστε χασο αλγυνο εν ελ χυαλ ελ ϕυεζ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο εστ
αυτοριζαδο παρα ινιχιαρ υν προχεσο δε ο!χιο, εσ δεχιρ, πρεσεντανδο αλγυνα
δεµανδα, πορ λο θυε λα αχτυαχι⌠ν δε ο!χιο δελ ϕυεζ σε ρε!ερε α προχεσοσ εν
χυρσο.596

967

Ταµβιν σε ηα αδϖερτιδο θυε, ελ πρινχιπιο δε ιµπαρχιαλιδαδ ιµπιδε α λοσ ϕυεχεσ
ινιχιαρ προχεσοσ δε ο!χιο.597 Σε σε〉αλα αλ ρεσπεχτο θυε, ελ ϕυεζ τοµαρα παρτιδο
δεσδε ελ ινιχιο δελ προχεσο α φαϖορ δε αλγυνα δε λασ παρτεσ, σι δεχιδε αχτυαρ δε
ο!χιο εν φορµα υνιλατεραλ.598 Νο χοµπαρτιµοσ εστα ποσιχι⌠ν. Εν νυεστρο χριτεριο
σερα συ!χιεντε γαραντα δε ιµπαρχιαλιδαδ δελ ϕυεζ, ελ χυµπλιµιεντο δε λασ
χονδιχιονεσ νεχεσαριασ παρα προτεγερ συ αυτονοµα ε ινδεπενδενχια (ϖασε αλ
ρεσπεχτο, ν.µ. 57). Ταµβιν ηεµοσ σε〉αλαδο θυε, εν λα µεδιδα χαυτελαρ ελ ϕυεζ
πυεδε ψ δεβε ρεαλιζαρ υν αν〈λισισ δε φονδο, δε σιµιλαρ εστρυχτυρα α λα σεντενχια
δε!νιτιϖα, σιεµπρε θυε δεϕε χλαρα λα ποσιβιλιδαδ δε µοδι!χαρ ταλ χριτεριο, εν βασε α
λασ νυεϖασ πρυεβασ ψ αργυµεντοσ δελ ϕυιχιο (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1998)
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Ινιχιαλµεντε, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ συσπενδι⌠ εν φορµα προϖισιοναλ ψ γενεραλ
λα απλιχαχι⌠ν δελ αρτχυλο 211 δελ ∆εχρετο Ν° 1.546 χον φυερζα δε Λεψ δε Τιερρασ ψ
∆εσαρρολλο Αγραριο, σεγν ελ χυαλ  ελ ϕυεζ αγραριο, εξιστα ο νο ϕυιχιο, δεβερ〈
διχταρ ο!χιοσαµεντε λασ µεδιδασ περτινεντεσ α οβϕετο δε ασεγυραρ λα νο
ιντερρυπχι⌠ν δε λα προδυχχι⌠ν αγραρια ψ λα πρεσερϖαχι⌠ν δε λοσ ρεχυρσοσ νατυραλεσ
ρενοϖαβλεσ. Ελ φαλλο, θυε φυε διχταδο σιν µοτιϖαχι⌠ν, ρεσπονδα αλ αργυµεντο δε
595 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο Ι. π〈γ. 184
596 Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 84;
Βρεωερ−Χαρασ, Απροξιµαχι⌠ν Γενεραλ, π〈γ. 64
597 Ηερρερα, Λασ Ινιχιατιϖασ Προχεσαλεσ δελ ϑυεζ εν λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινι−
στρατιϖα, π〈γ. 177
598 Ηερρερα, Λασ Ινιχιατιϖασ Προχεσαλεσ δελ ϑυεζ εν λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινι−
στρατιϖα, π〈γ. 177
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[Αρτχυλο 30. Λα ινιχιατιϖα προχεσαλ]

λα παρτε, σεγν ελ χυαλ, διχηα νορµα ατριβυψε υνα ποτεσταδ ιλιµιταδα ψ
δεσπροπορχιοναδα α λοσ ϑυεχεσ αγραριοσ παρα θυε διχτεν µεδιδασ χοντρα λασ θυε
νο εξιστε δεφενσα αλγυνα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 16/07/2003 ΕΞΠ. Ν° 03−0839 ΧΕΡςΕΧΕΡ⊆ΑΣ ΠΟΛΑΡ
ΛΟΣ ΧΟΡΤΙϑΟΣ Χ.Α.). Ποστεριορµεντε, εν ελ µισµο ϕυιχιο, λα Σαλα µοδι!χ⌠ συ
ποσιχι⌠ν ινιχιαλ, σε〉αλανδο θυε, ελ λεγισλαδορ νο σε ενχυεντρα λιµιταδο εν ελ
εσταβλεχιµιεντο δε λασ φαχυλταδεσ ινθυισιτιϖασ δε λοσ µενχιοναδοσ ⌠ργανοσ, νι
σιθυιερα παρα ποσιβιλιταρ υνα αχτυαχι⌠ν ο!χιοσα θυε εν µοδο αλγυνο χολιδε χον συ
ιµπαρχιαλιδαδ, σινο θυε σε ενχυαδρα εν ελ χαρ〈χτερ συβϕετιϖο ψ γαραντιστα δελ
προχεδιµιεντο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/05/2006 ΕΞΠ. Ν° 03−0839
ΧΕΡςΕΧΕΡ⊆ΑΣ ΠΟΛΑΡ ΛΟΣ ΧΟΡΤΙϑΟΣ Χ.Α.). Εν χυαντο αλ αργυµεντο δε ινφραχχι⌠ν αλ
πρινχιπιο δε ιντερδιχχι⌠ν δε λα αρβιτραριεδαδ δελ Ποδερ Πβλιχο, λα Σαλα σε〉αλ⌠ θυε,
λα αχτιϖιδαδ δελ Ποδερ Πβλιχο, σε ενχυεντρα σοµετιδα αλ χονχεπτο δε ραζοναβιλιδαδ,
χυψα µανιφεσταχι⌠ν χοµπρενδε λα ιδονειδαδ, λα νεχεσιδαδ ψ λα προπορχιοναλιδαδ
προπιαµεντε διχηα. Ελ χοντρολ δε λα µεδιδα πρεϖεντιϖα αναλιζαδα, ρεσυλταρα
περφεχταµεντε ρεαλιζαβλε µεδιαντε λα εξτεριοριζαχι⌠ν δε λασ χαυσασ θυε διερον
λυγαρ αλ προϖειµιεντο ϕυδιχιαλ, πυεσ σιεµπρε εσ οβλιγατορια λα µοτιϖαχι⌠ν δε διχηο
δεχρετο, χοµο συπυεστο δε ορδεν πβλιχο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/05/2006 ΕΞΠ. Ν° 03−0839
ΧΕΡςΕΧΕΡ⊆ΑΣ ΠΟΛΑΡ ΛΟΣ ΧΟΡΤΙϑΟΣ Χ.Α.).

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ αδϖιρτι⌠ πορ νοτοριεδαδ ϕυδιχιαλ δε λα ρεϖισι⌠ν δε λα Π〈γινα
Ωεβ δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, θυε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δε εστε
Τριβυναλ, ηαβα διχταδο σεντενχια εν ελ ρεχυρσο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε
νυλιδαδ, χοντρα λα δεχισι⌠ν εµαναδα δε λα Χοµισι⌠ν ϑυδιχιαλ δελ Τριβυναλ Συπρεµο
δε ϑυστιχια, θυε δεϕ⌠ σιν εφεχτο λα δεσιγναχι⌠ν δε λα ρεχυρρεντε εν ελ χαργο δε ϑυεζα
Τεµποραλ. Λα Σαλα ρεχορδ⌠ θυε, εν ελ φαλλο Ν≡ 93 δελ 6 δε φεβρερο δε 2001 (χασο:
Χορποτυρισµο), λα προπια Σαλα εσταβλεχι⌠ συ ποτεσταδ δισχρεχιοναλ δε ρεϖισαρ δε
ο!χιο λασ σεντενχιασ δε!νιτιϖαµεντε !ρµεσ σιεµπρε ψ χυανδο λο χονσιδερε
χονϖενιεντε παρα ελ µαντενιµιεντο δε υνα χοηερενχια εν λα ιντερπρεταχι⌠ν δε λα
Χονστιτυχι⌠ν. Πορ ταλεσ µοτιϖοσ αχορδ⌠ αβριρ ελ χορρεσπονδιεντε εξπεδιεντε α
λοσ !νεσ δε χονοχερ δε ο!χιο λα ρεϖισι⌠ν δε λα σεντενχια δε λα Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 15/10/2007 ΕΞΠ. 07−1417;599 εν τρµινοσ σιµιλαρεσ, ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
01/02/2008 ΕΞΠ. 08−0095; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/08/2009 ΣΕΝΤ. 1115).
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Σιν εµβαργο, εν µατερια δε χασαχι⌠ν πεναλ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο
ρειτεραδαµεντε θυε, λα νυλιδαδ δε ο!χιο τιενε χαρ〈χτερ εξχεπχιοναλ, εν λοσ συπυεστοσ
πρεεσταβλεχιδοσ εν ελ ΧΟΠΠ, χυψασ νορµασ δε ιντερπρεταχι⌠ν ρεστριχτιϖα, πορ λο θυε
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599 Χρτιχο δε εστα δεχισι⌠ν Χανοϖα, Περσπεχτιϖασ δελ Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ςενεζολανο, π〈γ. 31

ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ

331

[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

συ απλιχαχι⌠ν πορ λα Σαλα δε Χασαχι⌠ν Πεναλ, χοµπορταρα ελ ϖιχιο δε υλτραπετιτα, ε
ινφρινγιρα πρινχιπιοσ ϕυρδιχοσ φυνδαµενταλεσ χοντενιδοσ εν λα Χονστιτυχι⌠ν, χοµο
ελ δεβιδο προχεσο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/08/2009 ΕΞΠ. 05−1735)
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Ελ αρτ. 34 ΛΟΤΣϑ δε 2010 φαχυλτα α λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, παρα ορδεναρ δε ο!χιο, ελ
ινιχιο δελ προχεδιµιεντο δε νυλιδαδ, χυανδο σε δεχλαρε λα χονφορµιδαδ α δερεχηο
δε λα δεσαπλιχαχι⌠ν πορ χοντρολ διφυσο, ινχλυσο χυανδο ελ χοντρολ διφυσο δε λα
χονστιτυχιοναλιδαδ ηυβιερα σιδο εϕερχιδο πορ διχηα Σαλα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 04/03/2011 ΕΞΠ. Ν≡
06−0732)
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[Αρτχυλο 31. Τρ〈µιτε προχεσαλ δε λασ δεµανδασ]

Αρτ. 31.− Τρ〈µιτε προχεσαλ δε λασ δεµανδασ
Αρ!χυλο 31. Λασ δεµανδασ εϕερχιδασ αντε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα σε
τραµιταρ〈ν χονφορµε α λο πρεϖιστο εν εστα Λεψ; συπλετοριαµεντε, σε απλιχαρ〈ν λασ νορµασ
δε προχεδιµιεντο δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυσ∀χια ψ δελ Χ⌠διγο δε
Προχεδιµιεντο Χιϖιλ.
Χυανδο ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο νο χοντεµπλε υν προχεδιµιεντο εσπεχιαλ, ελ ϑυεζ ο
ϑυεζα ποδρ〈 απλιχαρ ελ θυε χονσιδερε µ〈σ χονϖενιεντε παρα λα ρεαλιζαχι⌠ν δε λα ϕυσ∀χια.

Λοσ προχεδιµιεντοσ ϕυδιχιαλεσ σον υνα µατερια θυε ρεθυιερεν υν αλτο γραδο δε
πρεϖισιβιλιδαδ ψ σεγυριδαδ ϕυρδιχα. Υνα σιτυαχι⌠ν χοντραρια ποδρα χονδυχιρ α λα
δεσιγυαλδαδ δε λασ παρτεσ εν ελ προχεσο. Πορ ταλ µοτιϖο, λασ λεψεσ δε προχεδιµιεντο
δεβεν γαραντιζαρ λα συ!χιεντε χλαριδαδ ψ εξηαυστιϖιδαδ. Ελλο ιµπιδε θυε ελ ϕυεζ
διχτε πορ σ µισµο λασ ρεγλασ δελ προχεδιµιεντο. Εν χασο δε οσχυριδαδ ο ϖαχο εν
λα λεψ εσπεχιαλ ελ ϕυεζ δεβε προχυραρ λα απλιχαχι⌠ν αναλ⌠γιχα δε οτρασ λεψεσ. Πορ ταλ
µοτιϖο σε αδϖιερτε θυε, λα νορµα βαϕο αν〈λισισ περµιτε αλ ϕυεζ λα απλιχαχι⌠ν
αναλ⌠γιχα δε νορµασ χοντενιδασ εν υνα λεψ προχεσαλ ϖιγεντε, περο νο χονστιτυψε
υνα ηαβιλιταχι⌠ν παρα λεγισλαρ ο µοδι!χαρ λασ ρεγλασ προχεσαλεσ, α τραϖσ δε λα
λλαµαδα ϕυρισδιχχι⌠ν νορµατιϖα.600
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Σε τρατα εν εφεχτο, δε υνα µαρχαδα τενδενχια δελ ϕυεζ, α ινϖαδιρ ελ 〈ρεα ρεσερϖαδα αλ
λεγισλαδορ εν µατερια δε προχεδιµιεντοσ ϕυδιχιαλεσ, βιεν χρεανδο νορµασ εν µατεριασ
δε ρεσερϖα λεγαλ, βιεν µοδι!χανδο συ χοντενιδο, βιεν εσταβλεχιενδο συ
ινχοµπατιβιλιδαδ χον λα Χονστιτυχι⌠ν, ο δεσαρρολλανδο νορµασ αλτερνατιϖασ, ιγνορανδο
χον φρεχυενχια ελ πρινχιπιο δε αυτολιµιταχι⌠ν δελ ϕυεζ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1883).
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Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ σοστενιδο θυε, εν βασε α λο δισπυεστο εν ελ αρτ. 335 δε λα
Χονστιτυχι⌠ν, σεγν ελ χυαλ, ελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια γαραντιζαρ〈 λα
συπρεµαχα ψ εφεχτιϖιδαδ δε λασ νορµασ ψ πρινχιπιοσ χονστιτυχιοναλεσ; σερ〈 ελ
µ〈ξιµο ψ λτιµο ιντρπρετε δε λα Χονστιτυχι⌠ν ψ ϖελαρ〈 πορ συ υνιφορµε
ιντερπρεταχι⌠ν ψ απλιχαχι⌠ν, λα Σαλα ηα εϕερχιδο λα ϕυρισδιχχι⌠ν εν φορµα νορµατιϖα,
δ〈νδολε ϖιγενχια ινµεδιατα α λα νορµα χονστιτυχιοναλ, ψ σε〉αλανδο συσ αλχανχεσ ο
φορµασ δε εϕερχιχιο, ασ νο εξισταν λεψεσ θυε λα δεσαρρολλεν διρεχταµεντε (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
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22/08/2001 ΕΞΠ. Ν≡. 01−1274)

Χοµο εϕεµπλο δε ελλο, σε σε〉αλαν νορµασ χονστιτυχιοναλεσ θυε χαρεχαν δε
χυαλθυιερ δεσαρρολλο λεγαλ, χοµο οχυρρι⌠ εν λοσ φαλλοσ θυε τραταν σοβρε λοσ δερεχηοσ
600 Ηερρερα, Λασ Ινιχιατιϖασ Προχεσαλεσ δελ ϑυεζ εν λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινι−
στρατιϖα, π〈γ. 181
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

ε ιντερεσεσ διφυσοσ ο χολεχτιϖοσ

(ΧΑΣΟΣ: ∆ΕΦΕΝΣΟΡ⊆Α ∆ΕΛ ΠΥΕΒΛΟ ∆ΕΛ 30−06−00;

ΩΙΛΛΙΑΜ ΟϑΕ∆Α ∆ΕΛ 31−08−00; ςΕΕ∆ΟΡΕΣ ∆Ε ΛΑ ΥΧΑΒ ∆ΕΛ 23−08−00); ο ελ θυε σε ρε!ρι⌠

α λα λεγιτιµαχι⌠ν εν ϕυιχιο δε λα σοχιεδαδ χιϖιλ (ΧΑΣΟ: ΓΟΒΕΡΝΑ∆ΟΡΕΣ ∆ΕΛ 21−11−
00); ο ελ θυε ρεσολϖι⌠ λο ρελατιϖο αλ ηαβεασ δατα (ΧΑΣΟ: ΙΝΣΑΧΑ ∆ΕΛ 14−03−01), σινο
θυε εν χασοσ δονδε ηαβα θυε απλιχαρ λεψεσ θυε χηοχαβαν χον λα Χονστιτυχι⌠ν, σε
δεϕαρον σιν εφεχτο αρτχυλοσ δε διχηασ λεψεσ, ψ ϕυρισπρυδενχιαλµεντε σε συστιτυψερον
λασ νορµασ ινχονστιτυχιοναλεσ, πορ ιντερπρεταχιονεσ δε χ⌠µο σε δεβα αχτυαρ, α !ν
θυε λα ινστιτυχι⌠ν πρεϖιστα εν λα Χονστιτυχι⌠ν πυδιερα απλιχαρσε. Εστο λτιµο
συχεδι⌠, πορ εϕεµπλο, χον ελ προχεδιµιεντο δε αµπαρο (ΧΑΣΟ: ϑΟΣ⊃ ΑΜΑΝ∆Ο ΜΕϑ⊆Α
∆ΕΛ 1≡−02−00). (Ρεφερενχιασ χοντενιδασ εν ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/08/2001 ΕΞΠ. Ν≡. 01−1274)
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Εν οτροσ συπυεστοσ, αν νο δεσαρρολλαδοσ πορ λα λεψ, χοµο λο σον, πορ εϕεµπλο,
ινστιτυχιονεσ χοµο λα ρεϖισι⌠ν ο λα ιντερπρεταχι⌠ν χονστιτυχιοναλ, λα Σαλα, χον ελ !ν
θυε διχηασ ινστιτυχιονεσ ο αχχιονεσ σε απλιθυεν δε ινµεδιατο, αντε ελ σιλενχιο λεγαλ,
νο σε γυα εστριχταµεντε πορ λοσ ποστυλαδοσ δελ πρινχιπιο δισποσιτιϖο χοντενιδοσ εν
ελ Χ⌠διγο δε Προχεδιµιεντο Χιϖιλ ψ οτρασ λεψεσ προχεσαλεσ χοµο ελ Χ⌠διγο
Οργ〈νιχο Προχεσαλ Πεναλ, ψα θυε πορ ενχιµα δε ελλοσ σε ενχυεντρα λα απλιχαχι⌠ν
διρεχτα δε λοσ δερεχηοσ χονστιτυχιοναλεσ, νι ασυµε παρα λοσ προχεσοσ θυε ηαψαν
δε τενερ λυγαρ χον ρελαχι⌠ν αλ εϕερχιχιο δε εσοσ δερεχηοσ, ελ φορµαλισµο
εσταβλεχιδο εν ελ Χ⌠διγο δε Προχεδιµιεντο Χιϖιλ, ψα θυε εσ δεβερ δε λα Σαλα,
δεβιδο αλ µανδατο Χονστιτυχιοναλ, χοντενιδο εν ελ αρτχυλο 26 δελ Τεξτο
Φυνδαµενταλ, ιµπλεµενταρ παρα εστοσ προχεσοσ αυν νο εσταβλεχιδοσ εν λα λεψ, ελ
προχεσο οραλ, χον λασ χαραχτερστιχασ θυε εξιγε ελ χιταδο αρτχυλο 26 χονστιτυχιοναλ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/08/2001 ΕΞΠ. Ν≡. 01−1274)

977

Ασ µισµο, αντε λα αυσενχια δε προχεδιµιεντοσ σε〉αλαδοσ εν λασ λεψεσ, ψ λα
νεχεσιδαδ δε αδαπταρ ελ προχεσο α λασ πρεϖισιονεσ δελ αρτχυλο 26 δε λα ϖιγεντε
Χονστιτυχι⌠ν, λα Σαλα ηα ιµπλανταδο α προχεσοσ ψα εξιστεντεσ, λοσ ρεθυισιτοσ δε
οραλιδαδ, γρατυιδαδ, χελεριδαδ, αυσενχια δε διλαχιονεσ ινδεβιδασ ψ φορµαλισµο
ιντιλεσ (νο εσενχιαλεσ), θυε ινφορµαν α νιϖελ χονστιτυχιοναλ λα αδµινιστραχι⌠ν δε
ϕυστιχια, χοµο ψα λο ηιζο χον ελ προχεδιµιεντο δε αµπαρο εν σεντενχια δελ 1≡ δε
φεβρερο δε 2000 (Χασο: ϑοσ Αµανδο Μεϕα). (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/08/2001 ΕΞΠ. Ν≡. 01−1274)

978

Εν απλιχαχι⌠ν δε εστε χριτεριο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα χρεαδο πορ εϕεµπλο, ελ
προχεδιµιεντο α σεγυιρ παρα ελ χασο δε δεµανδασ δε ανυλαχι⌠ν ταντο δε νορµασ
χοµο δε αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/08/2004 ΕΞΠ.:04−0824 Χονστιτυχι⌠ν
Φεδεραλ δελ Εσταδο Φαλχ⌠ν)601
601 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/172.ητµ
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Αρτ. 32.− Χαδυχιδαδ
Αρ!χυλο 32. Λασ αχχιονεσ δε νυλιδαδ χαδυχαρ〈ν χονφορµε α λασ ρεγλασ σιγυιεντεσ:
1. Εν λοσ χασοσ δε αχτοσ αδµινιστρα∀ϖοσ δε εφεχτοσ παρ∀χυλαρεσ, εν ελ τρµινο δε χιεντο
οχηεντα δασ χον∀νυοσ, χονταδοσ α παρ∀ρ δε συ νο∀#χαχι⌠ν αλ ιντερεσαδο, ο χυανδο λα
αδµινιστραχι⌠ν νο ηαψα δεχιδιδο ελ χορρεσπονδιεντε ρεχυρσο αδµινιστρα∀ϖο εν ελ λαπσο δε
νοϖεντα δασ η〈βιλεσ, χονταδοσ α παρ∀ρ δε λα φεχηα δε συ ιντερποσιχι⌠ν. Λα ιλεγαλιδαδ δελ
αχτο αδµινιστρα∀ϖο δε εφεχτοσ παρ∀χυλαρεσ ποδρ〈 οπονερσε σιεµπρε πορ ϖα δε εξχεπχι⌠ν,
σαλϖο δισποσιχιονεσ εσπεχιαλεσ.
2. Χυανδο ελ αχτο ιµπυγναδο σεα δε εφεχτοσ τεµποραλεσ, ελ λαπσο σερ〈 δε τρειντα δασ
χον∀νυοσ.
3. Εν λοσ χασοσ δε ϖασ δε ηεχηο ψ ρεχυρσο πορ αβστενχι⌠ν, εν ελ λαπσο δε χιεντο οχηεντα
δασ χον∀νυοσ, χονταδοσ α παρ∀ρ δε λα µατεριαλιζαχι⌠ν δε αθυλλασ ο δεσδε ελ µοµεντο
εν ελ χυαλ λα αδµινιστραχι⌠ν ινχυρρι⌠ εν λα αβστενχι⌠ν, σεγν σεα ελ χασο.
Λασ αχχιονεσ δε νυλιδαδ χοντρα λοσ αχτοσ δε εφεχτοσ γενεραλεσ διχταδοσ πορ ελ Ποδερ Πβλιχο
ποδρ〈ν ιντενταρσε εν χυαλθυιερ ∀εµπο.
Λασ λεψεσ εσπεχιαλεσ ποδρ〈ν εσταβλεχερ οτροσ λαπσοσ δε χαδυχιδαδ.
Χοντενιδο:
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1. Λεψεσ εσπεχιαλεσ
Ελ αρτ. 34 ΛΟϑΧΑ εσ δε απλιχαχι⌠ν συπλετορια (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ελ αρτ. 1 ν.µ. 29),
σ⌠λο εν λοσ χασοσ εν θυε λασ λεψεσ εσπεχιαλεσ νο εσταβλεζχαν οτρο λαπσο δε χαδυχιδαδ.
Ταλ σερα ελ χασο δε λα Λεψ δελ Εστατυτο δε λα Φυνχι⌠ν Πβλιχα, χυψο αρτ. 94 δισπονε
θυε, τοδο ρεχυρσο χον φυνδαµεντο εν εστα Λεψ σ⌠λο ποδρ〈 σερ εϕερχιδο ϖ〈λιδαµεντε
δεντρο δε υν λαπσο δε τρεσ µεσεσ. Ελ αρτ. 66 δελ ∆εχρετο Χον Ρανγο ψ Φυερζα δε
Λεψ δε Αρρενδαµιεντοσ Ινµοβιλιαριοσ δισπονε θυε, χοντρα λα δεχισι⌠ν θυε νιεγυε
λα αδµισι⌠ν δε λα σολιχιτυδ, σε ποδρ〈 ιντερπονερ ελ ρεχυρσο χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο, δεντρο δε λοσ σεσεντα (60) δασ χαλενδαριο σιγυιεντεσ α λα
νοτι!χαχι⌠ν δελ αχτο αδµινιστρατιϖο δενεγατοριο. Λα Λεψ δε Τιερρασ ψ ∆εσαρρολλο
Αγραριο δισπονε υν λαπσο δε τρειντα δασ χοντινυοσ παρα ρεχυρριρ δελ αχτο θυε
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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δεχλαρε, νιεγυε ο ρεϖοθυε λα γαραντα δε περµανενχια (αρτ. 17); σεσεντα δασ
χοντινυοσ, παρα ρεχυρριρ δελ αχτο θυε δεχλαρε λασ τιερρασ χοµο οχιοσασ ο δε υσο νο
χονφορµε (αρτ. 40; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 16/04/2010 ΕΞΠ. Ν ° 09−1414); σεσεντα δασ χοντινυοσ,
χοντρα χυαλθυιερα δε λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ αγραριοσ (αρτ. 179); λα Λεψ δε
Προπιεδαδ Ινδυστριαλ εσταβλεχε υν λαπσο δε τρεσ µεσεσ παρα ρεχυρριρ δε λα δεχισι⌠ν
δελ Μινιστρο δε Φοµεντο, δε ανυλαρ ελ ρεγιστρο δε λοσ ινϖεντοσ, µεϕορασ ο µοδελοσ
ο διβυϕοσ ινδυστριαλεσ, οβτενιδοσ εν χοντραϖενχι⌠ν δε εστα Λεψ (αρτ. 21; περο εν
ΣΠΑ−ΤΣϑ 09/02/2011 ΕΞΠ. Ν° 2010−0564, σε αλυδε αλ λαπσο δε 6 µεσεσ δε λα ΛΟϑΧΑ); δοσ
α〉οσ, χονταδοσ α παρτιρ δε λα φεχηα δελ χερτι!χαδο, παρα σολιχιταρ λα νυλιδαδ δελ
ρεγιστρο δε υν ινϖεντο, µεϕορα ο µοδελο ο διβυϕο ινδυστριαλεσ θυε ηυβιερε σιδο
χονχεδιδο εν περϕυιχιο δε δερεχηο δε τερχερο (αρτ. 66). Σιν εµβαργο, δεσταχα ελ
χαρ〈χτερ δε ιµπρεσχριπτιβιλιδαδ δε λα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ χονσαγραδα εν ελ αρτχυλο
113 δε λα ∆εχισι⌠ν 344 δελ Αχυερδο δε Χαρταγενα, πυδινδοσε εϕερχερ εν χυαλθυιερ
µοµεντο, σιεµπρε ψ χυανδο σε ϖερι!θυεν λοσ σιγυιεντεσ συπυεστοσ, α σαβερ: α) θυε
ελ ρεγιστρο σε ηαψα χονχεδιδο εν χοντραϖενχι⌠ν χον λα ∆εχισι⌠ν; β) θυε σε ηυβιερε
οτοργαδο χον βασε εν δατοσ ο δοχυµεντοσ πρεϖιαµεντε δεχλαραδοσ χοµο φαλσοσ ο
ινεξαχτοσ πορ αυτοριδαδ ναχιοναλ χοµπετεντε ψ, χ) θυε ελ ρεγιστρο σε ηαψα οβτενιδο
δε µαλα φε (ΣΠΑ−ΤΣϑ 11/05/2000 ΕΞΠ. 13.168). Λοσ αρτχυλοσ 31 δελ ∆εχρετο µεδιαντε ελ
χυαλ σε διχτ⌠ ελ Ργιµεν δε Τρανσιχι⌠ν δελ Ποδερ Πβλιχο ψ 25 δελ Ρεγλαµεντο δε
λα Χοµισι⌠ν δε Φυνχιοναµιεντο ψ Ρεεστρυχτυραχι⌠ν δελ Σιστεµα ϑυδιχιαλ,
εσταβλεχιερον ελ λαπσο δε τρειντα (30) δασ χοντινυοσ, παρα ρεχυρριρ δε λασ σανχιονεσ
δισχιπλιναριασ ιµπυεστασ α λοσ ϕυεχεσ ψ δεµ〈σ φυνχιοναριοσ ϕυδιχιαλεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ
03/12/2002 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0634; ΣΠΑ−ΤΣϑ 16/04/2002 ΕΞΠ.Ν≡ 2001−719; ΣΠΑ−ΤΣϑ 01/07/2010 ΕΞΠ.
Ν≡ 2009−1102). Λα Λεψ δε Αερον〈υτιχα Χιϖιλ εσταβλεχε ελ λαπσο δε τρειντα δασ η〈βιλεσ,

παρα ρεχυρριρ δε λασ δεχισιονεσ θυε ιµπονγαν υνα σανχι⌠ν (αρτ. 22; ΧΠΧΑ 26/07/2010
ΑΠ42−Ν−2009−000588)

2. Νατυραλεζα ϕυρδιχα
980

Εν πριµερ τρµινο, εσ νεχεσαριο πρεχισαρ ελ οριγεν ψ νατυραλεζα δε λοσ χονχεπτοσ
πρεσχριπχι⌠ν ψ χαδυχιδαδ. Αµβοσ χονστιτυψεν χονδιχιονεσ παρα ελ εϕερχιχιο
δε λα αχχι⌠ν, ο µ〈σ εξαχταµεντε χονδιχιονεσ παρα ελ εϕερχιχιο δε λα πρετενσι⌠ν
προχεσαλ φυνδαδα, χοµο λο ηα σε〉αλαδο λα ϕυρισπρυδενχια χιϖιλιστα (ΣΧΧ−ΤΣϑ
07/11/2003 ΕΞΠ. Ν° 01−289). Εν τοδο χασο, δεβεµοσ τενερ χλαρο, λα ρελαχι⌠ν θυε εξιστε
εντρε δερεχηο συβϕετιϖο ψ αχχι⌠ν, πορ υνα παρτε, ψ πορ λα οτρα εντρε δερεχηο
συβϕετιϖο ψ πρεσχριπχι⌠ν, ψ !ναλµεντε εντρε αχχι⌠ν ψ χαδυχιδαδ.
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3. ∆ερεχηο συβϕετιϖο ψ λα αχχι⌠ν
Ελ αρτχυλο 26 δε λα Χονστιτυχι⌠ν ϖενεζολανα γαραντιζα ελ δερεχηο δε τοδα περσονα
αλ αχχεσο α λοσ ⌠ργανοσ δε αδµινιστραχι⌠ν δε ϕυστιχια παρα ηαχερ ϖαλερ συσ δερεχηοσ
ε ιντερεσεσ. Εσ δεχιρ θυε σιεµπρε θυε υν συϕετο σεα τιτυλαρ δε υν δερεχηο ο δε υν
ιντερσ ϕυρδιχαµεντε προτεγιδο ποδρ〈 εϕερχερ λα αχχι⌠ν χορρεσπονδιεντε παρα
ηαχερλοσ ϖαλερ ϕυδιχιαλµεντε. Ελ αρτχυλο 259 δε λα Χονστιτυχι⌠ν ινδιχα µ〈σ
χλαραµεντε χυ〈νδο πυεδε χονσιδεραρσε θυε ελ τιτυλαρ δε υν δερεχηο πβλιχο
συβϕετιϖο πυεδε ηαχερ υσο δε υνα αχχι⌠ν ϕυδιχιαλ. Εν εφεχτο, εν τρµινοσ γενεραλεσ,
λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα σον χοµπετεντεσ παρα
ελ ρεσταβλεχιµιεντο δε λασ σιτυαχιονεσ ϕυρδιχασ συβϕετιϖασ λεσιοναδασ πορ λα
αχτιϖιδαδ αδµινιστρατιϖα.

981

∆ε αχυερδο χον λο αντεριορ, πυεδε α!ρµαρσε θυε λοσ χονχεπτοσ δε δερεχηο συβϕετιϖο
πβλιχο ψ αχχι⌠ν, αυνθυε διστιντοσ, σε ενχυεντραν ϖινχυλαδοσ πορ υνα ρελαχι⌠ν
εστρεχηα. Ελ δερεχηο συβϕετιϖο πβλιχο τιενε συ οριγεν εν υνα νορµα ϕυρδιχα θυε
ρεχονοχε λα εξιστενχια δε υν ιντερσ ινδιϖιδυαλ θυε δεβε σερ οβϕετο δε προτεχχι⌠ν. Πορ
συ παρτε, λα αχχι⌠ν τιενε συ οριγεν εν υνα χονδυχτα θυε εσ χαπαζ δε λεσιοναρ ελ δερεχηο
δε υν παρτιχυλαρ. Μιεντρασ θυε ελ δερεχηο συβϕετιϖο πβλιχο ναχε εν ελ µοµεντο εν
θυε ελ συϕετο χυµπλε χον λασ χονδιχιονεσ εσταβλεχιδασ εν λα νορµα; λα αχχι⌠ν παρα
ηαχερλο ϖαλερ ϕυδιχιαλµεντε ναχε χυανδο ελ ινδιϖιδυο χονσιδερα θυε συσ δερεχηοσ
ηαν σιδο αφεχταδοσ πορ λα χονδυχτα δε υν ⌠ργανο δελ Ποδερ Πβλιχο.

982

Εν ελ πρεσεντε αν〈λισισ δεϕαρεµοσ δε λαδο ελ τεµα δε λα πρεσχριπχι⌠ν δε αχχιονεσ
πεναλεσ ψ σανχιονατοριασ, εν χυψο χασο νο σε τρατα δε λα εξτινχι⌠ν δε υν δερεχηο,
σινο δε λα ποσιβιλιδαδ δε θυε ελ Εσταδο ιµπονγα υνα σανχι⌠ν παρα βρινδαρ προτεχχι⌠ν
α δετερµιναδοσ βιενεσ ϕυρδιχοσ.

983

4. Λα πρεσχριπχι⌠ν δελ δερεχηο συβϕετιϖο
∆ε αχυερδο χον λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 1.952 δελ Χ⌠διγο Χιϖιλ ϖενεζολανο, λα
πρεσχριπχι⌠ν εσ υν µεδιο δε αδθυιριρ υν δερεχηο ο δε λιβερταρσε δε υνα
οβλιγαχι⌠ν. Εσ δεχιρ, θυε α τραϖσ δε λα πρεσχριπχι⌠ν πυεδε ναχερ ο εξτινγυιρσε υν
δερεχηο συβϕετιϖο, εν ελ 〈µβιτο δελ δερεχηο πριϖαδο. Εν ταλ σεντιδο ηα σοστενιδο λα
Σαλα Χονστιτυχιοναλ θυε λα πρεσχριπχι⌠ν ( ) νο αταχα λα αχχι⌠ν σινο αλ δερεχηο
µατεριαλ θυε σε θυιερε ηαχερ ϖαλερ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/03/2000 ΕΞΠ. Ν≡: 00−0130).

984

Λα πρεσχριπχι⌠ν εσ υν µεχανισµο εσταβλεχιδο πορ ελ λεγισλαδορ παρα ρεσολϖερ υν
χον∀ιχτο εντρε λα προτεχχι⌠ν θυε ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο χον!ερε αλ τιτυλαρ δελ

985
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δερεχηο, πορ υνα παρτε, ψ πορ λα οτρα, α λα σεγυριδαδ ϕυρδιχα. Ρεχορδεµοσ θυε, εν
ελ δερεχηο πριϖαδο πρεδοµινα ελ πρινχιπιο δε αυτονοµα δε λα ϖολυνταδ, εν ϖιρτυδ
δελ χυαλ ελ ινδιϖιδυο πυεδε χοντραερ οβλιγαχιονεσ, περο ταµβιν ρενυνχιαρ α συσ
δερεχηοσ. Ταλ πρινχιπιο ενχυεντρα προτεχχι⌠ν χονστιτυχιοναλ εν ελ δερεχηο αλ λιβρε
δεσενϖολϖιµιεντο δε λα περσοναλιδαδ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 05/06/2001 ΕΞΠ. 01−0073). Εν ταλ
〈µβιτο, ελ Λεγισλαδορ ηα εσταβλεχιδο λα πρεσυνχι⌠ν, εν λο θυε ατα〉ε α λα πρεσχριπχι⌠ν
εξτιντιϖα δε δερεχηοσ, δε θυε ελ τρανσχυρσο ιντιλ δε δετερµιναδο τιεµπο, σιν θυε
ελ τιτυλαρ δελ δερεχηο ηυβιερα προχυραδο συ εϕερχιχιο, χονστιτυψε υνα ρενυνχια αλ
δερεχηο. Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σοστενιδο αλ εφεχτο θυε, σι λα οβλιγαχι⌠ν
πρεσχριτα σε χυµπλε, νο εξιστε ποσιβιλιδαδ δε ρεπετιρ λο χυµπλιδο, ψα θυε λα
πρεσχριπχι⌠ν εσ ρενυνχιαβλε πορ τραταρσε δε υνα ινστιτυχι⌠ν ατινεντε αλ δερεχηο ψ α
συ δισπονιβιλιδαδ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/03/2000 ΕΞΠ. Ν≡: 00−0130).
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Πορ συ παρτε, εν µατερια δε δερεχηοσ συβϕετιϖοσ πβλιχοσ, εσ δεχιρ, δε δερεχηοσ
φρεντε αλ Εσταδο, λα νοχι⌠ν δε πρεσχριπχι⌠ν εσ δε µενορ ιµπορτανχια. Εν εστε
〈µβιτο, λα µαψορα δε λοσ δερεχηοσ δελ ινδιϖιδυο τιενεν συ οριγεν εν υν δερεχηο
χονστιτυχιοναλµεντε προτεγιδο, εν χυψο χασο, ενχοντραραν υνα πρεσυνχι⌠ν δε
ιρρενυνχιαβιλιδαδ, εν ελ σεντιδο δελ αρτχυλο 19 δε λα Χονστιτυχι⌠ν.

987

Υνα σιτυαχι⌠ν διστιντα οχυρρε εν λοσ χασοσ εν θυε δερεχηο φρεντε αλ Εσταδο τιενε συ
οριγεν εν ελ δερεχηο χοµν. Εν ταλεσ χασοσ, λοσ δερεχηοσ ψ αχχιονεσ εν φαϖορ δελ
Φισχο Ναχιοναλ ο α χαργο δε στε, εστ〈ν συϕετοσ α λα πρεσχριπχι⌠ν, χονφορµε α λασ
ρεγλασ δελ Χ⌠διγο Χιϖιλ α φαλτα δε δισποσιχιονεσ χοντραριασ δε εστα Λεψ ο δε λασ
λεψεσ !σχαλεσ εσπεχιαλεσ, ταλ χοµο λο ινδιχα ελ αρτχυλο 18 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε
λα Ηαχιενδα Πβλιχα Ναχιοναλ. Υνα σιτυαχι⌠ν εσπεχιαλ εσ, πορ εϕεµπλο λα εσταβλεχιδα
εν ελ νυµεραλ 3 δελ αρτχυλο 55 δελ Χ⌠διγο Οργ〈νιχο Τριβυταριο, σεγν ελ χυαλ ελ
δερεχηο α λα ρεχυπεραχι⌠ν δε ιµπυεστοσ ψ α λα δεϖολυχι⌠ν δε παγοσ ινδεβιδοσ,
πρεσχριβε α λοσ χυατρο (4) α〉οσ. Α εστε ορδεν περτενεχεν αδεµ〈σ λασ δισποσιχιονεσ
ρελατιϖασ α λα πρεσχριπχι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ δεριϖαδασ δε υνα ρελαχι⌠ν λαβοραλ, αν
χυανδο ελ δευδορ σεα ελ Εσταδο.

988

∆ε λο αντεριορ ποδεµοσ χονχλυιρ θυε λα πρεσχριπχι⌠ν σε ενχυεντρα εν υνα ρελαχι⌠ν
διρεχτα χον ρελαχι⌠ν αλ δερεχηο συβϕετιϖο. Ταλ ϖινχυλαχι⌠ν εσ ρελεϖαντε παρα
εσταβλεχερ ελ µοµεντο, α παρτιρ δελ χυαλ εµπιεζα α χορρερ ελ λαπσο εσταβλεχιδο παρα
λα πρεσχριπχι⌠ν. Εν τρµινοσ γενεραλεσ, λα πρεσχριπχι⌠ν χοµενζαρ〈 α χονταρσε
δεσδε ελ µοµεντο θυε ηα ναχιδο ελ δερεχηο, εσ δεχιρ, χυανδο ελ µισµο εσ εξιγιβλε.
Λα λεψ πυεδε εσταβλεχερ εξχεπχιονεσ α εστα ρεγλα. Εϕεµπλο δε ελλο, λο χονστιτυψε λα
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λεγισλαχι⌠ν δελ τραβαϕο, σεγν λα χυαλ, λα πρεσχριπχι⌠ν λασ αχχιονεσ προϖενιεντεσ δε
λα ρελαχι⌠ν δε τραβαϕο σε χυεντα α παρτιρ δε λα τερµιναχι⌠ν δε λα πρεσταχι⌠ν δε λοσ
σερϖιχιοσ (αρτ. 61 ΛΟΤ).
5. Λα χαδυχιδαδ δε λα αχχι⌠ν
Αλ ιγυαλ θυε εν ελ χασο δε λα πρεσχριπχι⌠ν δελ δερεχηο, λα χαδυχιδαδ δε λα αχχι⌠ν
χονστιτυψε υν µεχανισµο υτιλιζαδο πορ ελ λεγισλαδορ, χον λα !ναλιδαδ δε ρεσολϖερ ελ
χον∀ιχτο εντρε λα αχχι⌠ν ψ ελ πρινχιπιο δε σεγυριδαδ ϕυρδιχα. Πυεσ βιεν, υν χον∀ιχτο
δε πρινχιπιοσ χονστιτυχιοναλεσ σε ρεσυελϖε εν λα µεδιδα εν θυε σε προχυρα εσταβλεχερ
υν ϕυστο εθυιλιβριο εντρε ελλοσ. Α ταλ εφεχτο, ελ Λεγισλαδορ ηα ϖαλοραδο λοσ βιενεσ
ϕυρδιχοσ εν χον∀ιχτο παρα εσταβλεχερ λα µαψορ ε!χαχια ποσιβλε δε λοσ µισµοσ.
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Ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο γαραντιζα λα ποσιβιλιδαδ δε τοδα περσονα, δε αχχεδερ α λοσ
⌠ργανοσ δε αδµινιστραχι⌠ν δε ϕυστιχια παρα ηαχερ ϖαλερ συσ δερεχηοσ ε ιντερεσεσ. Σιν
εµβαργο, λα χοντροϖερσια νο πυεδε σερ ιν!νιταµεντε πλαντεαβλε. Μοτιϖοσ δε
σεγυριδαδ ϕυρδιχα εξιγεν λα ιµποσιχι⌠ν δε υν τρµινο παρα συ εϕερχιχιο. Εν ταλ
σεντιδο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα α!ρµαδο θυε [ελ] λαπσο δε χαδυχιδαδ χρεαδο
πορ ελ λεγισλαδορ τιενε χοµο φυνχι⌠ν πριµορδιαλ ελ µαντενιµιεντο δε λα παζ σοχιαλ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/05/2004 ΕΞΠ. 03−1620). Αδεµ〈σ ηα σε〉αλαδο λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ θυε
σι βιεν εφεχτιϖαµεντε ελ χοβρο δε λασ πρεσταχιονεσ σοχιαλεσ φορµα παρτε δελ
χαρ〈χτερ ιρρενυνχιαβλε δελ θυε γοζαν λοσ δερεχηοσ λαβοραλεσ πρεϖιστο εν ελ Τεξτο
Φυνδαµενταλ, ελλο νο ιµπλιχα συ χαρ〈χτερ αβσολυτο πυεσ, ελ εϕερχιχιο δελ µισµο
δεβε συϕεταρσε α λοσ λαπσοσ πρεϖιστοσ δεντρο δελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο χον ελ !ν δε
ϖελαρ πορ λα σεγυριδαδ ϕυρδιχα δε τοδοσ λοσ χιυδαδανοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 30/11/2001 ΕΞΠ.
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01−0456).

Εντρε αµβοσ πρινχιπιοσ, ελ Λεγισλαδορ ηα προχυραδο εσταβλεχερ υν εθυιλιβριο, σιν
θυε λα προτεχχι⌠ν δε υνο ιµπιδα ελ εϕερχιχιο δελ οτρο. Υν χριτεριο σιµιλαρ ηα σιδο
σοστενιδο πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, εν ελ σεντιδο θυε λοσ [δερεχηοσ] δε αχχεσο
α λα ϕυστιχια ψ τυτελα ϕυδιχιαλ εστ〈ν γαραντιζαδοσ α τραϖσ δελ µεδιο ϕυδιχιαλ θυε, εν
εφεχτο, σε εϕερχι⌠, ψ λα σεγυριδαδ ϕυρδιχα −δε λοσ ιντερεσαδοσ ε, ινχλυσο, δελ
χολεχτιϖο− εστ〈 µατεριαλιζαδα χον λα εξιστενχια δε υν λαπσο δε χαδυχιδαδ χυψο
ρεσπετο ψ ρεσγυαρδο ταµβιν σον δεβερ δελ ϕυεζ θυε χονοζχα δελ µεδιο ϕυδιχιαλ
θυε χορρεσπονδα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 08/04/2003 ΕΞΠ. 03−0002).
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Εν ελ χασο δε λα χαδυχιδαδ δε αχχιονεσ φρεντε αλ Εσταδο, λα σεγυριδαδ ϕυρδιχα
οστεντα υν ϖαλορ παρτιχυλαρ. Ελ µισµο δεριϖα δε λα νεχεσιδαδ δε εσταβιλιδαδ ψ
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χον !αβιλιδαδ! δε! λοσ! αχτοσ! δελ! Ποδερ! Πβλιχο,! σοβρε! τοδο,! εν! χασοσ! εν! θυε! ταλεσ!
αχτοσ! πυεδαν! α! συ! ϖεζ! ινχιδιρ! διρεχτα! ο! ινδιρεχταµεντε! εν! λα! εσφερα! ϕυρδιχα! δε!
τερχεροσ.!Α!εστο!σε!συµα!ελ!εφεχτο!παραλιζαντε!θυε!ποδρα!προδυχιρ!σοβρε!ελ!βυεν!
φυνχιοναµιεντο!δελ!προπιο!⌠ργανο!δελ!Ποδερ!Πβλιχο,!δελ!χυαλ!εµανα!ελ!αχτο,!λα!
ινχερτιδυµβρε! αχερχα! δε! λα! !ρµεζα! δελ! µισµο.! Ταλεσ! ελεµεντοσ! χαραχτερστιχοσ!
ϕυστι !χαν! θυε! ελ! λεγισλαδορ! ηυβιερα! εσταβλεχιδο! υν! ργιµεν! ϕυρδιχο! παρα! λα!
χαδυχιδαδ! δε! λα! αχχι⌠ν! θυε! λο! διφερενχια! δε! λα! πρεσχριπχι⌠ν! δε! δερεχηοσ! εντρε!
παρτιχυλαρεσ.
993 !

Χοµο! ϖερεµοσ! µ〈σ! αδελαντε,! ελ! λεγισλαδορ! ηα! εσταβλεχιδο! υν! σιστεµα! δε! ϖαριοσ!
γραδοσ!δε!προτεχχι⌠ν!δε!λα!σεγυριδαδ!ϕυρδιχα.!Μιεντρασ!θυε!ελ!µεχανισµο!δε!λα!
χαδυχιδαδ! αχτα! χοµο! υν! λαπσο! φαταλ,! α! παρτιρ! δελ! χυµπλιµιεντο! πορ! παρτε!δε! λα!
Αδµινιστραχι⌠ν! δε! λοσ! ρεθυισιτοσ! δε! ε !χαχια! εσταβλεχιδοσ! χοµο! γαραντα! δελ!
παρτιχυλαρ;! διχηο! µεχανισµο! περµανεχε! ιναχτιϖο! χυανδο! λα! Αδµινιστραχι⌠ν! ηα!
ινχυµπλιδο! ο! λο! ηα! ηεχηο! εν! φορµα! δεφεχτυοσα.! Εν! ταλεσ! χασοσ,! µερεχε! µενορ!
προτεχχι⌠ν! ελ! βιεν! ϕυρδιχο! δε! λα! σεγυριδαδ! ϕυρδιχα,! φρεντε! α! λασ! γαραντασ! δελ!
αδµινιστραδο.!Υν!ρεσυλταδο!διστιντο!σερα!εν!παλαβρασ!δε!λα!Σαλα!Ελεχτοραλ,!αδεµ〈σ
δε ϕυρδιχαµεντε ιλ⌠γιχο, πυεστο θυε υσα χοµο πρεµισα συ προπιο ινχυµπλιµιεντο
δε λα Λεψ, χοντραδιχε ελ πρινχιπιο γενεραλ δελ δερεχηο δε θυε ναδιε πυεδε αλεγαρ
συ προπια τορπεζα ψ ρεσυλτα χοντραριο α λοσ ϖαλορεσ θυε ιµπλιχαν υν Εσταδο δε
∆ερεχηο ψ δε ϑυστιχια!(ΣΕ−ΤΣϑ!21/11/2002!ΕΞΠ.!Ν°!ΑΑ70−Ε−2002−000082)
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Λα! ρελαχι⌠ν! εντρε! λα! χαδυχιδαδ! ψ! ελ! δερεχηο! χονστιτυχιοναλ! δε! αχχεσο! αλ! ⌠ργανο!
ϕυρισδιχχιοναλ,!χονσαγραδο!εν!ελ!αρτχυλο!26!δε!λα!ϖιγεντε!Χονστιτυχι⌠ν,!τραε!χοµο!
χονσεχυενχια!θυε!λα!χαδυχιδαδ,!νο πυεδε σερ χρεαδα χοντραχτυαλµεντε, νι πορ
ϖολυνταδ υνιλατεραλ δε λοσ παρτιχυλαρεσ ο δελ Εσταδο, σινο σ⌠λο πορ µανδατο λεγαλ!
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ!16/06/2004!ΕΞΠ.!Ν°!03−1400).!Α!εστα!νατυραλεζα!ινδισπονιβλε!δε!λα!χαδυχιδαδ!
σε! αγρεγα! θυε! µιεντρασ! θυε! λα! πρεσχριπχι⌠ν! εσ! συσχεπτιβλε! δε! ιντερρυπχι⌠ν,! λα!
χαδυχιδαδ!χονστιτυψε!υν!λαπσο!θυε!τρανσχυρρε!εν!φορµα!φαταλ,!εστο!εσ,!νο!πυεδε!σερ!
οβϕετο!δε!ιντερρυπχι⌠ν.!Εν!ταλ!σεντιδο!ηα!σοστενιδο!λα!Σαλα!Χονστιτυχιοναλ!θυε!λα
χαδυχιδαδ νο εσ υνα ινστιτυχι⌠ν θυε πυεδα συσπενδερσε, αλ χοντραριο δε λα
πρεσχριπχι⌠ν θυε πυεδε ιντερρυµπιρσε!(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ!24/03/2000!ΕΞΠ.!Ν≡:!00−0130).!
6. Πρεσχριπχι⌠ν ψ χαδυχιδαδ

995 !

Λα!χυεστι⌠ν!τε⌠ριχα!δε!λα!ποσιβιλιδαδ!δε!χονχυρρενχια!δε!λαπσοσ!δε!πρεσχριπχι⌠ν!δελ!
δερεχηο!ψ!δε!χαδυχιδαδ!δε!λα!αχχι⌠ν!εν!υν!µισµο!ασυντο,!δεβε!σερ!ρεσυελτα!α!παρτιρ!
δε!λο!δισπυεστο!πορ!ελ!Λεγισλαδορ!εν!χαδα!µατερια.!Εν!ελ!χασο!δε!λασ!πρεσταχιονεσ!δε!
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αντιγεδαδ δε λοσ φυνχιοναριοσ ψ φυνχιοναριασ πβλιχοσ, σε οβσερϖα θυε λα Λεψ δελ
Εστατυτο δε λα Φυνχι⌠ν Πβλιχα νο χονσαγρ⌠ λαπσο αλγυνο δε πρεσχριπχι⌠ν παρα λα
εξτινχι⌠ν δελ λοσ δερεχηοσ εσταβλεχιδοσ εν λα µισµα. Υνα απλιχαχι⌠ν αναλ⌠γιχα δε
υνα !γυρα δε ταλ νατυραλεζα σε ενχυεντρα ϖεδαδο αλ ϕυεζ. Ελ λεγισλαδορ ρεγυλ⌠ εν
φορµα εξηαυστιϖα ελ ργιµεν δε λα θυερελλα ψ εσταβλεχι⌠ υν λαπσο δε χαδυχιδαδ,
χοµο εσ προπιο δε λασ αχχιονεσ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖασ. ∆ιχηα !γυρα νο
χονστιτυψε υν ελεµεντο αισλαδο, σινο θυε σε ενχυεντρα ροδεαδο δε λασ γαραντασ
προπιασ δε λα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχο αδµινιστρατιϖα. Εν ταλ 〈µβιτο, σε ενχυεντρα εν
εθυιλιβριο ελ χον∀ιχτο εντρε λα σεγυριδαδ ϕυρδιχα ψ ελ δερεχηο α λα αχχι⌠ν. ∆ε ταλ
φορµα θυε λα απλιχαχι⌠ν δελ ργιµεν δε πρεσχριπχιονεσ, προπιο δε λα ρελαχι⌠ν
λαβοραλ, εντρε δοσ παρτιχυλαρεσ, χονστιτυιρα εν ελ δερεχηο φυνχιοναριαλ υν χυερπο
εξτρα〉ο.
7. Ναχιµιεντο δελ δερεχηο ψ λα αχχι⌠ν
Ηεµοσ αδϖερτιδο θυε ελ δερεχηο (ιυσ) ψ λα αχχι⌠ν (αχτιο) πυεδεν προδυχιρσε εν
µοµεντοσ διστιντοσ. Αηορα βιεν, ταλ χοµο οχυρρε χον λα πρεσχριπχι⌠ν δελ δερεχηο
συβϕετιϖο, λα χαδυχιδαδ δε λα αχχι⌠ν χοµιενζα α χορρερ α παρτιρ δελ µοµεντο εν θυε
ναχε λα αχχι⌠ν. Χοµο σε ινδιχ⌠ αντεριορµεντε, λα αχχι⌠ν τιενε συ οριγεν εν υνα
χονδυχτα θυε εσ χαπαζ δε λεσιοναρ ελ δερεχηο δε υν παρτιχυλαρ. Μιεντρασ θυε ελ
δερεχηο συβϕετιϖο πβλιχο ναχε εν ελ µοµεντο εν θυε ελ συϕετο χυµπλε χον λασ
χονδιχιονεσ εσταβλεχιδασ εν λα νορµα; λα αχχι⌠ν παρα ηαχερλο ϖαλερ ϕυδιχιαλµεντε
ναχε χυανδο ελ ινδιϖιδυο χονσιδερα θυε συσ δερεχηοσ ηαν σιδο αφεχταδοσ πορ λα
χονδυχτα δε υν ⌠ργανο δελ Ποδερ Πβλιχο.
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Λα αχχι⌠ν δε λοσ φυνχιοναριοσ ψ φυνχιοναριασ πβλιχοσ σε ενχυεντρα συϕετα α υν
λαπσο δε χαδυχιδαδ δε τρεσ (3) µεσεσ. Λα µισµα σε χυεντα α παρτιρ δελ δα εν θυε
σε προδυϕο ελ ηεχηο θυε διο λυγαρ α λ, ο δεσδε ελ δα εν θυε ελ ιντερεσαδο φυε
νοτι!χαδο δελ αχτο, ταλ χοµο λο δισπονε ελ αρτχυλο 94 δε λα Λεψ δελ Εστατυτο δε λα
Φυνχι⌠ν Πβλιχα.
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8. Αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ παρτιχυλαρεσ
Λα χαδυχιδαδ νο χοµιενζα α χορρερ, σινο α παρτιρ δελ δα σιγυιεντε (αρτ. 42 ΛΟΠΑ)
α υν αχτο εξπρεσο, θυε χυµπλε τοδοσ λοσ ρεθυισιτοσ παρα συ ε!χαχια. Εσ δεχιρ, δεβε
σερ οβϕετο δε πυβλιχαχι⌠ν ο νοτι!χαχι⌠ν, σεγν αφεχτε α υν νµερο ινδετερµιναδο
δε περσονασ (αρτ. 72 ΛΟΠΑ) ο λοσ δερεχηοσ συβϕετιϖοσ ο συσ ιντερεσεσ λεγτιµοσ,
περσοναλεσ ψ διρεχτοσ δε υν παρτιχυλαρ (αρτ. 73 ΛΟΠΑ); λα νοτι!χαχι⌠ν δεβε χοντενερ
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ελ τεξτο ιντεγρο δελ αχτο, ε ινδιχαρ σι φυερε ελ χασο, λοσ ρεχυρσοσ θυε προχεδεν χον
εξπρεσι⌠ν δε λοσ τρµινοσ παρα εϕερχερλοσ ψ δε λοσ ⌠ργανοσ ο τριβυναλεσ αντε λοσ
χυαλεσ δεβαν ιντερπονερσε (αρτ. 73 ΛΟΠΑ), σιν λο χυαλ νο προδυχιρ〈ν νινγν εφεχτο
(αρτ. 74 ΛΟΠΑ). Σι σοβρε λα βασε δε ινφορµαχι⌠ν ερρ⌠νεα, χοντενιδα εν λα
νοτι!χαχι⌠ν, ελ ιντερεσαδο ηυβιερε ιντενταδο αλγν προχεδιµιεντο ιµπροχεδεντε, ελ
τιεµπο τρανσχυρριδο νο σερ〈 τοµαδο εν χυεντα α λοσ εφεχτοσ δε δετερµιναρ ελ
ϖενχιµιεντο δε λοσ πλαζοσ θυε λε χορρεσπονδεν παρα ιντερπονερ ελ ρεχυρσο απροπιαδο
(αρτ. 75 ΛΟΠΑ).
999

∆ε αχυερδο χον λο αντεριορ, ηα σοστενιδο λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ θυε, παρα θυε λα
χαδυχιδαδ πυεδα χοµπυταρσε ϖ〈λιδαµεντε εσ ιµπρεσχινδιβλε θυε ελ ρεχυρρεντε
ηαψα σιδο χορρεχταµεντε νοτι!χαδο δελ αχτο θυε αφεχτα συσ δερεχηοσ ο ιντερεσεσ
πυεσ, δε λο χοντραριο, νο χοµιενζα α τρανσχυρριρ νινγν λαπσο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 23/03/2010
ΕΞΠ.− 08−1347, χον µ〈σ ρεφερενχιασ). Ελ λαπσο δε χαδυχιδαδ πυεδε χοµενζαρ α χορρερ
α παρτιρ δε λα πυβλιχαχι⌠ν εν λα Γαχετα Ο!χιαλ χυανδο ελ ρεχυρρεντε εσ υνα περσονα
διστιντα αλ δεστιναταριο δελ αχτο, περο εσ χοντραριο α δερεχηο δαρ πορ νοτι!χαδο αλ
δεστιναταριο αφεχταδο δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο δε εφεχτοσ παρτιχυλαρεσ χον λα σολα
πυβλιχαχι⌠ν εν λα Γαχετα Ο!χιαλ, πορθυε ταλ πυβλιχιδαδ νο εστ〈 διριγιδα α εσε !ν, νι
πυεδε ινφεριρσε εν βυεν δερεχηο θυε πυεδα συστιτυιρ α λα νοτι!χαχι⌠ν διρεχτα ψ
περσοναλ, χυανδο λα Λεψ εσταβλεχε θυε δεβε αγοταρσε σιεµπρε (ΣΠΑ−ΤΣϑ 01/07/2010
ΕΞΠ. Ν≡ 2009−1102)

1000

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα σε〉αλαδο εν εφεχτο θυε, ελ λαπσο δε χαδυχιδαδ
χοµιενζα α παρτιρ δε λα νοτι!χαχι⌠ν εφεχτυαδα εν λα φορµα πρεϖιστα εν ελ αρτ. 75
ΛΟΠΑ. Σιν εµβαργο, χυανδο νο ηα ηαβιδο νοτι!χαχι⌠ν φορµαλ περο χονστα
φεηαχιεντεµεντε θυε ελ ιντερεσαδο ηα τενιδο χονοχιµιεντο δε λα δεχισι⌠ν, νο
ποδρ〈 αλεγαρ λα φαλτα δε νοτι!χαχι⌠ν παρα εϖεντυαλµεντε ρεαβριρ υν λαπσο δε
χαδυχιδαδ (ΧΣϑ−ΣΠΑ 17/01/1996 ΧΑΣΟ: ΜΑΡΧΟ Α. ΜΕΝΕΓΑΤΤΙ ΒΛΑΝΧΟ).602 Ταλ χριτεριο
νο πυεδε σερ αδµιτιδο σιν ρεσερϖασ. Εσ ποσιβλε θυε ελ ιντερεσαδο χονοχιερα
εφεχτιϖαµεντε ελ χοντενιδο δε λα δεχισι⌠ν, περο νο ηυβιερα τενιδο αχχεσο αλ τεξτο
ντεγρο δελ αχτο, λο χυαλ δι!χυλτα ελ εϕερχιχιο δελ δερεχηο α λα δεφενσα; ο θυε νο
τυϖιερα χονοχιµιεντο αχερχα δε λοσ ρεχυρσοσ θυε προχεδεν, λοσ τρµινοσ παρα
εϕερχερλοσ ο δε λοσ ⌠ργανοσ ο τριβυναλεσ αντε λοσ χυαλεσ δεβαν ιντερπονερσε.

1001

Λασ γαραντασ δε προχεδιµιεντο εσταβλεχιδασ εν λα ΛΟΠΑ τιενεν πορ οβϕετο ελ
ρεσταβλεχιµιεντο δελ εθυιλιβριο εντρε λασ παρτεσ, πορ λο θυε λα χοντινυαχι⌠ν δε συσ
602 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 794
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εφεχτοσ εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο εσ υνα φορµα δε χονχρετιζαχι⌠ν δελ
πρινχιπιο δε ιγυαλδαδ προχεσαλ ψ ϕυστιχια εθυιτατιϖα (ϖασε αλ ρεσπεχτο, αρτ. 2 ν.µ.
13)
Λα ΧΣΧΑ ηα σε〉αλαδο θυε υν αχτα δε νεγατιϖα α !ρµαρ πρεσυνταµεντε εν πρεσενχια
δελ αδµινιστραδορ δε λα εµπρεσα δεστιναταρια δελ αχτο, νο χυµπλε λοσ παρ〈µετροσ
εσταβλεχιδοσ εν λα ΛΟΠΑ, πορ λο θυε νο ρεσυλταβα χαδυχα λα αχχι⌠ν εϕερχιδα (ΧΣΧΑ

1002

18/02/2010 ΕΞΠ. Ν≡ ΑΠ42−Ρ−2008−001538).

Νο εξιστε εξτεµπορανειδαδ πορ πρεµατυρο πλαντεαµιεντο δε λα αχχι⌠ν; πυεσ ελ
λαπσο παρα ιντερπονερ ελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ σε εσταβλεχε εν βενε!χιο δελ δερεχηο α
λα δεφενσα ψ α λα σεγυριδαδ ϕυρδιχα ψ, αλ εϕερχερσε αντεσ δε λα φεχηα, αντεσ βιεν σε
φαϖορεχεν λοσ !νεσ παρα λοσ χυαλεσ φυε χονχεβιδα εσα ποσιβιλιδαδ δε αχχιοναρ (ΧΠΧΑ
22/05/2002 ΕΞΠ. Ν° 92−13988). Σιν εµβαργο, εν χασοσ δε αχτοσ χον µλτιπλεσ
δεστιναταριοσ, χοµο πορ εϕεµπλο, λα χαλι!χαχι⌠ν δε δεσπιδο αντε λα Ινσπεχτορα δελ
Τραβαϕο, λα χαδυχιδαδ ινιχια ινδιϖιδυαλµεντε, ψ νο α παρτιρ δε λα λτιµα νοτι!χαχι⌠ν

1003

(ΧΣΧΑ 31/05/2006 ΕΞΠ. Ν≡ ΑΠ42−Ρ−2005−001718)

9. Ρεχυρσοσ αδµινιστρατιϖοσ
Υνα ϖεζ συπεραδο εν νυεστρο ορδεναµιεντο ελ ρεθυισιτο δε αγοταµιεντο δε λα ϖα
αδµινιστρατιϖα, λα χιρχυνστανχια δε σι λοσ ρεχυρσοσ αδµινιστρατιϖοσ φυερον ο νο
εϕερχιδοσ εν τιεµπο οπορτυνο νο δεβε προδυχιρ εφεχτοσ διρεχτοσ εν λα αδµισιβιλιδαδ
δε λα αχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα.

1004

Σιν εµβαργο, λα ΧΠΧΑ ηα σοστενιδο θυε, λοσ ρεχυρσοσ εν σεδε αδµινιστρατιϖα
τιενεν υν λαπσο δε ιντερποσιχι⌠ν, θυε υνα ϖεζ ϖενχιδο σιν θυε σε ηαψαν ιντερπυεστο,
ιµπιδε, πορ εξτεµπορ〈νεοσ, θυε πυεδαν ιντερπονερσε ποστεριορµεντε. Α παρτιρ δε
ταλ χριτεριο, λα ΧΠΧΑ ηα δεχλαραδο λα χαδυχιδαδ δελ ρεχυρσο χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο δε νυλιδαδ, εν ραζ⌠ν δε θυε, ελ ρεχυρσο δε ρεχονσιδεραχι⌠ν ηαβα
σιδο εϕερχιδο εν φορµα εξτεµπορ〈νεα (ΧΠΧΑ 24/05/2010 ΕΞΠ. ΑΠ42−Ν−2010−000094).

1005

10. Σιλενχιο αδµινιστρατιϖο
Αλ ιγυαλ θυε ελ αρτ. 32 νυµ. 1 ΛΟϑΧΑ, ελ αρτχυλο 237 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ
Συφραγιο ψ Παρτιχιπαχι⌠ν Πολτιχα εσταβλεχα υν πλαζο µ〈ξιµο παρα λα ιντερποσιχι⌠ν
δελ ρεχυρσο χοντενχιοσο ελεχτοραλ, παρα λα ιµπυγναχι⌠ν δε υν αχτο εµαναδο δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν Ελεχτοραλ, δε θυινχε (15) δασ η〈βιλεσ, χονταδοσ α παρτιρ δελ
µοµεντο δε λα δενεγαχι⌠ν τ〈χιτα χονφορµε α λο πρεϖιστο εν ελ αρτχυλο 231 ειυσδεµ.
Πορ συ παρτε, λα χορρεσπονδιεντε συστανχιαχι⌠ν ψ δεχισι⌠ν δελ ρεχυρσο ϕερ〈ρθυιχο
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

δεβα εφεχτυαρσε δεντρο δε λοσ ϖειντε (20) δασ η〈βιλεσ σιγυιεντεσ α λα πρεσενταχι⌠ν
δελ ρεχυρσο. (ΣΕ−ΤΣϑ 21/11/2002 ΕΞΠ. Ν° ΑΑ70−Ε−2002−000082; ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/08/2003 ΕΞΠ.Ν≡:
2002−0162; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 08/04/2003 ΕΞΠ. 03−0002; ΣΠΑ−ΤΣϑ 27/04/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−0796; ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 20/10/2006 ΕΞΠ. 06−1058).
1007

Ελ σιλενχιο αδµινιστρατιϖο νεγατιϖο χονστιτυψε υνα πρεσυνχι⌠ν εσταβλεχιδα
νιχαµεντε εν φαϖορ δελ ιντερεσαδο. Πορ ταντο, νο χορρε εν συ χοντρα ελ λαπσο δε
χαδυχιδαδ, σινο θυε πυεδε οπταρ εντρε εϕερχερ λα αχχι⌠ν ϕυδιχιαλ ο εσπεραρ ελ
χυµπλιµιεντο πορ παρτε δε λα Αδµινιστραχι⌠ν. Εστε ηα σιδο ελ χριτεριο σοστενιδο πορ
λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, α παρτιρ δε λα ιντερπρεταχι⌠ν δελ αρτ. 134 ΛΟΧΣϑ.
Σεγν λα Σαλα, ταλ δισποσιχι⌠ν χονσαγρα υνα γαραντα ϕυρδιχα, θυε σε τραδυχε εν υν
βενε!χιο παρα λοσ ιντερεσαδοσ. ∆εβεµοσ ρεχορδαρ θυε, χον αντεριοριδαδ α λα ΛΟΧΣϑ,
νο εξιστα νινγυνα νορµα δε σιµιλαρ νατυραλεζα αλ αρτ. 134. Ελλο τραα χοµο
χονσεχυενχια θυε σι νο σε προδυχα λα δεχισι⌠ν αδµινιστρατιϖα χορρεσπονδιεντε αλ
ρεχυρσο ϕερ〈ρθυιχο, ελ αδµινιστραδο σε ενχοντραβα πριϖαδο δε λα ποσιβιλιδαδ δε
αχχεδερ αλ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, πορ λα φαλτα δε αγοταµιεντο δε λα ϖα
αδµινιστρατιϖα. Ταλ χιρχυνστανχια φυε τοµαδα εν χονσιδεραχι⌠ν εν λα ρεδαχχι⌠ν δελ
αντεπροψεχτο δε ΛΟΧΣϑ (ΧΣϑ−ΣΠΑ 22/06/1982 ΧΑΣΟ: ΦΟΡ∆ ΜΟΤΟΡΣ ∆Ε ςΕΝΕΖΥΕΛΑ;603
χριτεριο ρειτεραδο εν ΧΣϑ−ΣΠΑ 11/08/1983 ΧΑΣΟ: ΙΝςΕΡΣΙΟΝΕΣ ΒΕ∆ΑΛ, Χ.Α.;604 ΧΣϑ−ΣΠΑ
06/12/1896 ΧΑΣΟ: ΙΝ∆ΥΣΤΡΙΑΣ ΠΑΜΠΕΡΟ).605

1008

Μ〈σ ρεχιεντεµεντε, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα ρεα!ρµαδο θυε, εστα
!χχι⌠ν λεγισλατιϖα λεϕοσ δε χονστιτυιρ υνα χαργα παρα ελ παρτιχυλαρ, χονστιτυψε µ〈σ
βιεν υνα γαραντα παρα ελ µισµο. ∆ε ταλ φορµα, ελ ιντερεσαδο οστεντα λα φαχυλταδ
δε ελεγιρ, αχογερσε αλ σιλενχιο αδµινιστρατιϖο δε εφεχτοσ νεγατιϖοσ, ψ πορ ταντο
ιντενταρ οπορτυναµεντε ελ ρεχυρσο ινµεδιατο σιγυιεντε, ο βιεν εσπεραρ λα δεχισι⌠ν
ταρδα δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, εν χυψο χασο, ελ λαπσο δε χαδυχιδαδ εµπεζαρα α
χοµπυταρσε υνα ϖεζ θυε λα Αδµινιστραχι⌠ν εµιτιερα λα δεχισι⌠ν χορρεσπονδιεντε
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/08/2003 ΕΞΠ.Ν≡: 2002−0162). ∆ε ιγυαλ φορµα, εν σεντενχια δε 21 δε
νοϖιεµβρε δε 2002, λα Σαλα Ελεχτοραλ ρεσολϖι⌠ ιναπλιχαρ ελ µενχιοναδο αρτχυλο
237 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Συφραγιο ψ Παρτιχιπαχι⌠ν Πολτιχα, θυε εσταβλεχα ελ
ινιχιο δελ λαπσο δε χαδυχιδαδ εν ελ µοµεντο θυε σε προδυϕερα ελ σιλενχιο νεγατιϖο.
Σε〉αλ⌠ λα Σαλα Ελεχτοραλ θυε ρεσυλτα ιλ⌠γιχο µαντενερ αταδο ε ινδεφενσο αλ
ρεχυρρεντε θυε ϖολυνταριαµεντε εσχογι⌠ λα ϖα αδµινιστρατιϖα, βαϕο λα πρεµισα δε
603 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 733
604 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 744
605 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 747
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χονστιτυιρ υνα ϖα ιδ⌠νεα παρα λα ρεσολυχι⌠ν δε συ ρεχλαµο ψ, πορ οτρα παρτε,
περµιτιρ α λα Αδµινιστραχι⌠ν Ελεχτοραλ ρεφυγιαρσε εν συ ιναχτιϖιδαδ υ οµισι⌠ν σιν
νινγυνα χονσεχυενχια ϕυρδιχα θυε πυδιερα δεριϖαρσε δε στα (ΣΕ−ΤΣϑ 21/11/2002
ΕΞΠ. Ν°ΑΑ70−Ε−2002−000082, ΡΑΤΙΦΙΧΑ∆ΑΕΝ ΣΕ−ΤΣϑ 27/03/2003 ΕΞΠ. Ν°ΑΑ70−Ε−2003−000108).

Χοµο σε οβσερϖα, εξιστε λα ποσιβιλιδαδ, ταντο εν ελ συπυεστο δε λα ινε!χαχια δελ
αχτο, χοµο εν λοσ χασοσ δε χονδυχτασ οµισιϖασ, θυε λα αχχι⌠ν περµανεζχα
ινδε!νιδα.606 Ταλ ποσιβιλιδαδ ηα σιδο ρεχονοχιδα πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ εν
χυαντο α θυε εν ταλεσ χασοσ νο χοµιενζα α τρανσχυρριρ νινγν λαπσο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
20/10/2006 ΕΞΠ. 06−1058)607. Ταλ χοµο σε ινδιχ⌠ αντεριορµεντε, ελλο νο συπονε θυε ελ
λεγισλαδορ ηυβιερα ινφρινγιδο πορ φαλτα δε προτεχχι⌠ν αλ πρινχιπιο δε σεγυριδαδ
ϕυρδιχα.

1009

Ελ Τριβυναλ Χονστιτυχιοναλ εσπα〉ολ ηα σε〉αλαδο εν ϕυρισπρυδενχια ρειτεραδα θυε ελ
σιλενχιο αδµινιστρατιϖο νεγατιϖο εσ υνα !χχι⌠ν λεγαλ θυε ρεσπονδε α λα !ναλιδαδ
δε θυε ελ αδµινιστραδο πυεδα αχχεδερ α λα ϖα ϕυδιχιαλ συπερανδο λοσ εφεχτοσ δε
ιναχτιϖιδαδ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν.608 Ελ σιλενχιο αδµινιστρατιϖο οπερα ψ προδυχιρ
λοσ µισµοσ εφεχτοσ θυε υνα νοτι!χαχι⌠ν δεφεχτυοσα, ψα θυε σιεµπρε φαλταραν
ελεµεντοσ χοµο λα ινδιχαχι⌠ν δε θυ ρεχυρσοσ ποδραν ιντερπονερσε χοντρα ελ
µισµο.609 ∆ε µανερα θυε νο πυεδε χαλι!χαρσε δε ραζοναβλε αθυελλα ιντερπρεταχι⌠ν
θυε πριµα λα ιναχτιϖιδαδ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, χολοχ〈νδολα εν µεϕορ σιτυαχι⌠ν
θυε σι ηυβιερα χυµπλιδο συ δεβερ δε ρεσολϖερ.610 Εν λα δοχτρινα εσπα〉ολα σε
σε〉αλαβα α παρτιρ δε λα ΣΤΧ 188/2003 θυε, ελ ιντερεσαδο γοζα δε λα οπχι⌠ν παρα
ποδερ εσπεραρ α θυε λα Αδµινιστραχι⌠ν χυµπλα χον συ οβλιγαχι⌠ν, χοµο εσ διχταρ
υνα ρεσολυχι⌠ν εξπρεσα.611

1010

Εν χιερτασ οπορτυνιδαδεσ, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα ιγνοραδο ελ αντεριορ
χριτεριο. Ηα σοστενιδο λα Σαλα θυε, ελ ρεχυρσο πορ αβστενχι⌠ν ο χαρενχια δεβε
εϕερχερσε δεντρο δε υν λαπσο νο µαψορ δε σεισ (6) µεσεσ, λυεγο δε τρανσχυρριδο
νοϖεντα (90) δασ σιν θυε λα Αδµινιστραχι⌠ν ηαψα δεχιδιδο ελ ρεχυρσο αδµινιστρατιϖο

1011

606 Ταµβιν εν εστε σεντιδο, Τροχονισ, Λα Χοµπετενχια δε λοσ Τριβυναλεσ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖοσ, π〈γ.
213, χον µ〈σ ρεφερενχιασ
607 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/213.ητµ
608 ΣΤΧ 64/2007, δε 27 δε µαρζο δε 2007
609 Πρεζ Ανδρσ, Υνα σεντενχια τρασχενδενταλ σοβρε λα ινεξιστενχια δε πλαζο παρα ιντερπονερ ελ ρεχυρσο
χοντενχιοσο−αδµινιστρατιϖο φρεντε αλ σιλενχιο αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 206; Εν ελ µισµο σεντιδο, λα Σεντενχια
δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε 23 δε ενερο δε 2004
610 ΣΤΧ 64/2007, δε 27 δε µαρζο δε 2007
611 Γαρχα−Τρεϖιϕανο, ↵Εξιστε πλαζο παρα ρεχυρριρ χοντρα δεσεστιµαχιονεσ πορ σιλενχιο αδµινιστρατιϖο νεγατιϖο?
π〈γ. 164

ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ

345

[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

ινχοαδο, σιενδο εστε λτιµο λαπσο χονταδο α παρτιρ δε λα φεχηα δε ιντερποσιχι⌠ν δελ
µενχιοναδο ρεχυρσο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 26/09/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 2006−074; ΣΠΑ−ΤΣϑ 12/01/2011 ΕΞΠ. Ν≡
2009−0808). Λα Σαλα ηα δεχλαραδο λα χαδυχιδαδ, παρα ιντερπονερ ελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ,
αλ ηαβερ τρανσχυρριδο υν λαπσο συπεριορ α λοσ διεζ (10) α〉οσ. Σιν εµβαργο αδϖιρτι⌠
θυε ταλ προνυνχιαµιεντο νο αχαρρεα λα χαδυχιδαδ δελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ θυε
εϖεντυαλµεντε εϕερζα λα παρτε αχτορα χοντρα ελ αχτο θυε εν δε!νιτιϖα πυδιερα
προδυχιρσε, πυεσ ελ σιλενχιο εν ελ θυε ινχυρρι⌠ λα Αδµινιστραχι⌠ν νο λα εξιµε δελ
δεβερ δε διχταρ υνα δεχισι⌠ν εξπρεσα δεβιδαµεντε φυνδαµενταδα, γαραντιζανδο
χον ελλο ελ δερεχηο χονστιτυχιοναλ δελ αδµινιστραδο α οβτενερ υνα οπορτυνα ψ
αδεχυαδα ρεσπυεστα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 16/02/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 2009−0822)
11. Αχτοσ δε εφεχτοσ τεµποραλεσ
1012

Εν λα ϕυρισπρυδενχια δοµιναντε δυραντε λα ϖιγενχια δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα Χορτε
Συπρεµα δε ϑυστιχια, εραν χονσιδεραδοσ αχτοσ δε εφεχτοσ τεµποραλεσ, αθυελλοσ
χυψοσ εφεχτοσ τενδραν υνα ϖιγενχια δετερµιναδα εν ελ τιεµπο, ινφεριορ α σεισ (6)
µεσεσ (ΧΣϑ−ΣΠΑ 07/04/1986 ΧΑΣΟ: ΡΑΥΦΑΣΤ ΙΙ).612. Ελ λεγισλαδορ θυισο θυε χιερτοσ
αχτοσ, πορ τενερ υν εφεχτο βρεϖε εν ελ τιεµπο σ⌠λο πυδιεσεν σερ ρεχυρριδοσ δεντρο
δε υν λαπσο δε ιγυαλ νατυραλεζα, πορ χυαντο ρεσυλτα υν χοντρασεντιδο θυε πυεδα
εξτινγυιρσε ταλ εφεχτο εν ελ τρανσχυρσο δελ προχεδιµιεντο διριγιδο α ϖερι!χαρ συ
ϖαλιδεζ (ΧΠΧΑ 14/08/1985 ΧΑΣΟ: ΛΥΖ Μ. ΛΟΝ∆Ο∇Ο).613

1013

∆αδα λα ρελαχι⌠ν δε ρεγλα α εξχεπχι⌠ν εντρε εστε λαπσο δε χαδυχιδαδ βρεϖε ψ ελ λαπσο
δε σεισ (6) µεσεσ, ελ πριµερο δεβε σερ δε ιντερπρεταχι⌠ν ρεστριχτιϖα (ΧΣϑ−ΣΠΑ 25/04/1985
ΧΑΣΟ: ϑΥΑΝ ϑ. ΒΡΙΧΕ∇Ο ΓΥΕΡΡΕΡΟ).614 Νο πυεδεν σερ χονσιδεραδοσ χοµο ταλεσ α
τοδοσ αθυελλοσ αχτοσ, χυψοσ εφεχτοσ !ναλιχεν εν υνα φεχηα !ϕα, πυεστο θυε ταλ χριτεριο
εξτενσο χονϖερτιρα α λα εξχεπχι⌠ν εν ρεγλα (ΧΣϑ−ΣΠΑ 07/04/1986 ΧΑΣΟ: ΡΑΥΦΑΣΤ ΙΙ).615
Παρα λα χαλι!χαχι⌠ν δε λοσ εφεχτοσ δε υν αχτο, δεβε τενερσε εν χυεντα ελ εφεχτο
ινµεδιατο, διρεχτο ψ νεχεσαριο (ΧΣϑ−ΣΠΑ 14/08/1985 ΧΑΣΟ: ΛΥΖ Μ. ΛΟΝ∆Ο∇Ο).616

1014

Νο εσ υν αχτο δε εφεχτοσ τεµποραλεσ λα δεσιγναχι⌠ν δε υν ∆ιπυταδο πορ ελ περοδο
χονστιτυχιοναλ (ΧΣϑ−ΣΠΑ 25/04/1985 ΧΑΣΟ: ϑΥΑΝ ϑ. ΒΡΙΧΕ∇Ο ΓΥΕΡΡΕΡΟ);617 νι λα
νεγατιϖα δε ρεγιστρο δε υνα µαρχα (ΧΣϑ−ΣΠΑ 07/04/1986 ΧΑΣΟ: ΡΑΥΦΑΣΤ ΙΙ);618 νι λα
ρεσολυχι⌠ν, α τραϖσ δε λα χυαλ λα ∆ιρεχχι⌠ν δε Ινθυιλινατο δελ εξτιντο Μινιστεριο δε
612 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 804
613 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 802
614 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 800
615 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 804
616 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 802
617 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 800
618 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 804
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Φοµεντο, ηοψ Μινιστεριο δε Ινφραεστρυχτυρα, δεχλαρ⌠ σιν λυγαρ ελ δερεχηο δε
πρεφερενχια (ΧΠΧΑ 22/05/2002 ΕΞΠ. Ν° 92−13988)
12. ςασ δε ηεχηο
Εστιµαµοσ θυε σ⌠λο εν ελ χασο δε αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ φορµαλεσ ψ ε!χαχεσ δεβε
εσταβλεχερσε ελ λαπσο δε χαδυχιδαδ, χον ρεσπεχτο α λασ περσονασ θυε ηαν σιδο
δεβιδαµεντε νοτι!χαδασ. Πορ ελλο, νο δεβερα απλιχαρσε ελ λαπσο δε χαδυχιδαδ χον
ρεσπεχτο α λασ οµισιονεσ ψ α λασ ϖασ δε ηεχηο.619 Ταλεσ χονδυχτασ νο πυεδεν σερ
διγνασ δε πρεσυνχι⌠ν δε ϖαλιδεζ νι γενεραν χον!ανζα λεγτιµα εν συ εσταβιλιδαδ,
πορ λο θυε νο σον διγνασ δε προτεχχι⌠ν εν βασε αλ πρινχιπιο δε σεγυριδαδ ϕυρδιχα,
ελ χυαλ α συ ϖεζ εσ ελ φυνδαµεντο δε λοσ λαπσοσ δε χαδυχιδαδ. Εν ταλεσ χασοσ, λα
χαδυχιδαδ χονστιτυιρα υνα λιµιταχι⌠ν ινϕυστι!χαδα ψ πορ ενδε ινχονστιτυχιοναλ δελ
δερεχηο α λα αχχι⌠ν ϕυδιχιαλ, εστο εσ, δελ δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ δελ αρτ. 26 δε
λα Χονστιτυχι⌠ν.

1015

Εν χασο χοντραριο, δε αδµιτιρ θυε λα χαδυχιδαδ εµπεζαρα α χονταρσε α παρτιρ δε λα
ρεαλιζαχι⌠ν δε λα αχτυαχι⌠ν, λα Αδµινιστραχι⌠ν ποδρα εϖαδιρ λασ εστριχτασ νορµασ δε
δερεχηο αδµινιστρατιϖο, α τραϖσ δε σιµπλεσ αχτυαχιονεσ µατεριαλεσ. Σε εσταρα
χολοχανδο εν σιτυαχι⌠ν µ〈σ φαϖοραβλε α λα Αδµινιστραχι⌠ν θυε ινχυµπλε
γροσεραµεντε ελ δερεχηο αδµινιστρατιϖο, µιεντρασ σε εσταβλεχε µαψορ χοντρολ σοβρε
λα Αδµινιστραχι⌠ν θυε σ⌠λο ινχυµπλι⌠ αλγυνα φορµαλιδαδ δε προχεδιµιεντο.

1016

Ταµβιν ηαψ οτρο τιπο δε σιτυαχιονεσ θυε ρεθυιερεν δε ρεγλασ εσπεχιαλεσ. Λα
δοχτρινα πεναλ ηα δεσαρρολλαδο λα τεσισ δε λοσ δελιτοσ δε χονδυχτα περµανεντε, λοσ
χυαλεσ σον αθυελλοσ τιποσ εν λοσ θυε λα χονδυχτα δελ συϕετο αχτιϖο σε προλονγα εν
ελ τιεµπο, δε ταλ µανερα θυε συ προχεσο χονσυµατιϖο περδυρα µιεντρασ νο σε λε
πονγα !ν πορ προπια δετερµιναχι⌠ν δελ αγεντε, χοµο ρεσυλταδο δε µανιοβρα δε λα
ϖχτιµα ο εν ραζ⌠ν δε λασ χιρχυνστανχιασ αϕενασ α λοσ προταγονιστασ δε λα αχχι⌠ν.
Ελ δελιτο περµανεντε συπονε ελ µαντενιµιεντο δε υνα σιτυαχι⌠ν αντιϕυρδιχα δε
χιερτα δυραχι⌠ν πορ λα ϖολυνταδ δελ αυτορ ( ); διχηο µαντενιµιεντο σιγυε
ρεαλιζανδο ελ τιπο, πορ λο θυε ελ δελιτο σε σιγυε χονσυµανδο ηαστα θυε σε αβανδονα
λα σιτυαχι⌠ν αντιϕυρδιχα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/08/2007 ΕΞΠ. 06−1656).620

1017

Εντρε λοσ δελιτοσ δε χονδυχτα περµανεντε τενεµοσ αλ σεχυεστρο, ελ ραπτο ψ λα
δεσαπαριχι⌠ν φορζαδα δε περσονασ, εντρε οτροσ, τοδα ϖεζ θυε εν τοδοσ ελλοσ ελ

1018

619 Ταµβιν σε ηα προπυεστο υνα ιντερπρεταχι⌠ν προ αχτιονε, εν ελ σεντιδο δε θυε ελ πλαζο χοµιενχε α χονταρσε
α παρτιρ δελ χονοχιµιεντο δελ αφεχταδο δε λα ϖα δε ηεχηο, χοµο λο δισπονε ελ αρτ. 183 δε λα ΛΟΤΣϑ δε 2010
(Τορρεαλβα, Λα ςα δε Ηεχηο εν ςενεζυελα, π〈γ. 213)
620 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/113.ητµ
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προχεσο χονσυµατιϖο σε µαντιενε δυραντε ελ τιεµπο εν θυε ελ συϕετο πασιϖο
περµανεζχα πριϖαδο δε συ λιβερταδ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/08/2007 ΕΞΠ. 06−1656).621
1019

∆ιστιντο οχυρρε εν λοσ δελιτοσ χοντινυαδοσ, ψα θυε εστοσ λτιµοσ εξιστεν χυανδο ελ
αγεντε, χον υνιδαδ δε προπ⌠σιτο ψ δε δερεχηο ϖιολαδο, εϕεχυτα εν µοµεντοσ
διστιντοσ αχχιονεσ διϖερσασ, χαδα υνα δε λασ χυαλεσ, αυνθυε ιντεγρε υνα !γυρα
δελιχτιϖα, νο χονστιτυψε µ〈σ θυε λα εϕεχυχι⌠ν παρχιαλ δε υν σολο ψ νιχο δελιτο.
Εϕεµπλο δε εστοσ λτιµοσ σερα λα εσταφα χοµετιδα πορ υνα περσονα α ϖαριασ
περσονασ, εν διστιντασ οπορτυνιδαδεσ, περο χον ελ µισµο αχτο δε εϕεχυχι⌠ν ο
µοδυσ οπερανδι (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/08/2007 ΕΞΠ. 06−1656).

1020

Λα απλιχαχι⌠ν δε εστοσ πρινχιπιοσ α λασ ϖασ δε ηεχηο, συπονε θυε εν χασο δε
αχτυαχιονεσ χοντινυαδασ, ελ λαπσο δε χαδυχιδαδ χοµιενζα α χορρερ α παρτιρ δελ
λτιµο αχτο, µιεντρασ θυε εν αχτυαχιονεσ περµανεντεσ, α παρτιρ δε θυε λα µισµα ηα
χεσαδο.

1021

Υν χασο εσπεχιαλ εσταρα ρεφεριδο α λοσ χασοσ δε παγοσ περι⌠διχοσ ψ δεµ〈σ αχτοσ ψ
αχτυαχιονεσ σιµιλαρεσ, εν χυψο χασο σε ηα εντενδιδο περι⌠διχαµεντε ρενοϖαδα λα
χαδυχιδαδ, ο εν τοδο χασο, δεσδε θυε ηυβιεραν δεϕαδο δε χυµπλιρσε.
13. Ρεχυρσο πορ αβστενχι⌠ν

1022

Εν χυαντο αλ ρεχυρσο δε αβστενχι⌠ν ρειτεραµοσ θυε σ⌠λο εν ελ χασο δε αχτοσ
αδµινιστρατιϖοσ φορµαλεσ ψ ε!χαχεσ δεβε εσταβλεχερσε ελ λαπσο δε χαδυχιδαδ, χον
ρεσπεχτο α λασ περσονασ θυε ηαν σιδο δεβιδαµεντε νοτι!χαδασ. Πορ ελλο, νο δεβερα
απλιχαρ ελ λαπσο δε χαδυχιδαδ χον ρεσπεχτο α λασ οµισιονεσ ψ α λασ ϖασ δε ηεχηο.
Ταλεσ χονδυχτασ νο πυεδεν σερ διγνασ δε πρεσυνχι⌠ν δε ϖαλιδεζ νι γενεραν
χον!ανζα λεγτιµα εν συ εσταβιλιδαδ, πορ λο θυε νο σον διγνασ δε προτεχχι⌠ν εν
βασε αλ πρινχιπιο δε σεγυριδαδ ϕυρδιχα, ελ χυαλ α συ ϖεζ εσ ελ φυνδαµεντο δε λοσ
λαπσοσ δε χαδυχιδαδ. Εν ταλεσ χασοσ, λα χαδυχιδαδ χονστιτυιρα υνα λιµιταχι⌠ν
ινϕυστι!χαδα ψ πορ ενδε ινχονστιτυχιοναλ δελ δερεχηο α λα αχχι⌠ν ϕυδιχιαλ, εστο εσ,
δελ δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ δελ αρτ. 26 δε λα Χονστιτυχι⌠ν.

1023

Πορ οτρα παρτε, λα οµισι⌠ν εσ υνα χονδυχτα περµανεντε, πορ λο θυε ελ λαπσο δε
χαδυχιδαδ χοµενζαρα α χορρερ α παρτιρ δε θυε λα µισµα ηα χεσαδο, ψ νο, χοµο
παρεχε δεσπρενδερσε δε λα νορµα, α παρτιρ δε θυε σε ηυβιερα ινιχιαδο.
621 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/113.ητµ. Υν χριτεριο διστιντο εσ σοστενιδο πορ
Τροχονισ, Λα Χοµπετενχια δε λοσ Τριβυναλεσ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖοσ, π〈γ. 113, θυιεν εστιµα θυε ταλ ποσιχι⌠ν
νο τιενε βασε ποσιτιϖα αλγυνα πυεστο θυε λα προχεδενχια ο νο δελα χαδυχιδαδ παρα αχχιοναρ σ⌠λο δεπενδε, σεγν λα
λεψ, δε λα νατυραλεζα γενεραλ ο πατιχυλαρ δελ αχτο ψ νο δελ τιπο δε ϖιχιοσ θυε λο αφεχτεν.
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14. ςιχιοσ δε νυλιδαδ αβσολυτα
Παρα θυε εξιστα χοσα ϕυζγαδα σε ηα δεβιδο προδυχιρ λα δεχισι⌠ν χοµο ρεσυλταντε δε
υν δεβιδο προχεσο, σιν λα χυαλ νο σε πυεδε σοστενερ νι λα ινµυταβιλιδαδ δε λα
ινστιτυχι⌠ν δε λα χοσα ϕυζγαδα, νι αλεγαρ ελ πρινχιπιο δε λα σεγυριδαδ ϕυρδιχα χοµο
φαχτορ παρα ελ εσταβλεχιµιεντο δε λα περµανενχια δε λοσ αχτοσ ϕυρδιχοσ, ψα θυε
ταντο αθυλλα χοµο στε, δεβεν χεδερ αντε υνα χονχεπχι⌠ν δε ϕυστιχια µατεριαλ θυε
χονστιτυψα υν ϖαλορ, υν πρινχιπιο ψ υν !ν δελ Εσταδο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 11/05/2000 ΕΞΠ. 13.168)

1024

Λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ δεχλαρατιϖοσ δε δερεχηοσ α φαϖορ δε λοσ παρτιχυλαρεσ, υνα
ϖεζ θυε αδθυιερεν !ρµεζα, πορ ηαβερσε ϖενχιδο λοσ λαπσοσ παρα συ ιµπυγναχι⌠ν, σε
τορναν ιρρεϖοχαβλεσ, αυν εν λοσ χασοσ δε θυε αδολεζχαν δε αλγν ϖιχιο θυε λοσ ηαγα
ανυλαβλεσ. Νο ασ, σι εστ〈ν ϖιχιαδοσ δε νυλιδαδ αβσολυτα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 11/05/2000 ΕΞΠ. 13.168)

1025

Α παρτιρ δε λα ιντερπρεταχι⌠ν δελ αρτ. 83 ΛΟΠΑ, σε ηα αδµιτιδο θυε ελ ιντερεσαδο
πυεδε σολιχιταρ εν χυαλθυιερ µοµεντο, εν σεδε αδµινιστρατιϖα, ελ ρεχονοχιµιεντο
δε λα νυλιδαδ αβσολυτα δε λοσ αχτοσ διχταδοσ πορ λα Αδµινιστραχι⌠ν, περο υνα ϖεζ
προδυχιδα λα νεγατιϖα εξπρεσα δε λα Αδµινιστραχι⌠ν εν ρεχονοχερ ταλ νυλιδαδ, ο
ϖενχιδο ελ πλαζο παρα ηαχερ ταλ προνυνχιαµιεντο, δεβερ〈 οχυρριρ αντε ελ ϕυεζ
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, δεντρο δε λοσ λαπσοσ δε χαδυχιδαδ χορρεσπονδιεντεσ
(ΧΣϑ−ΣΠΑ 06/04/1994 ΧΑΣΟ: Ε∆ΥΑΡ∆Ο ΧΟΝΤΡΑΜΑΕΣΤΡΕ).622

1026

15. Πρεσταχιονεσ σοχιαλεσ
Α παρτιρ δε συ φαλλο δε 9 δε ϕυλιο δε 2003, λα Χορτε Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο εσταβλεχι⌠ λα εξτενσι⌠ν δελ λαπσο δε σεισ (6) µεσεσ, δε λα Λεψ δε
Χαρρερα Αδµινιστρατιϖα ψ δε τρεσ (3) µεσεσ, δε λα Λεψ δελ Εστατυτο δε λα Φυνχι⌠ν
Πβλιχα), α υν λαπσο µ〈σ φαϖοραβλε δε υν (1) α〉ο χονσαγραδο εν ελ αρτχυλο 61 δε λα
Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τραβαϕο, παρα λα ιντερποσιχι⌠ν δελ ρεχλαµο δε λασ πρεσταχιονεσ
σοχιαλεσ. Σε〉αλ⌠ αλ εφεχτο θυε, δεβα λογραρ λα χονσαγραχι⌠ν δε υν τρατο ιγυαλιταριο
θυε περµιτα, χονφορµε αλ ργιµεν πρεϖιστο εν λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τραβαϕο, θυε
τοδοσ λοσ τραβαϕαδορεσ ψ τραβαϕαδορασ πυεδαν δισφρυταρ δελ ρεφεριδο δερεχηο σιν
νινγν τιπο δε δισχριµιναχι⌠ν (ΧΠΧΑ 09/07/2003 ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕ Ν≡: 02−1709)

1027

∆ιχηο χριτεριο εστυϖο ϖιγεντε ηαστα ελ 15 δε µαρζο δε 2006, χυανδο λα Χορτε
Σεγυνδα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο λο αβανδον⌠, αλ εξπονερ θυε ελ λαπσο
δε χαδυχιδαδ, εσ ελ πρεϖιστο εν ελ αρτχυλο 94 ειυσδεµ, εστο εσ, δε τρεσ (3) µεσεσ.

1028

(ΧΣΧΑ 15/03/2006 ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕ Ν≡ ΑΠ42−Ρ−2004−002258)
622 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 810
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1029

Εστε χαµβιο δε χριτεριο νο πυεδε σερ απλιχαδο α σιτυαχιονεσ γενεραδασ βαϕο λα
ϖιγενχια δε υνα δοχτρινα ϕυρισπρυδενχιαλ αντεριορ θυε βενε!χιαβα αλ θυερελλαντε ψ
χρε⌠ εν στε λα εξπεχτατιϖα πλαυσιβλε δε θυε λοσ ⌠ργανοσ ϕυρισδιχχιοναλεσ αχτυαραν
δε λα µισµα µανερα χοµο λο ηαβα ϖενιδο ηαχιενδο, φρεντε α χιρχυνστανχιασ
σιµιλαρεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 03/06/2010 ΕΞΠ. Ν° 10−0135)

1030

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ σε ηα προνυνχιαδο εν χυαντο α λα εϖεντυαλ ινφραχχι⌠ν δελ
πρινχιπιο δε ιγυαλδαδ θυε σε προδυχιρα εντρε φυνχιοναριοσ ψ τραβαϕαδορεσ, εν
ϖιρτυδ δε λοσ διστιντοσ λαπσοσ δε πρεσχριπχι⌠ν ψ χαδυχιδαδ α θυε σε συϕετα ελ
εϕερχιχιο δε λα αχχι⌠ν παρα ρεχλαµαρ πρεσταχιονεσ πορ αντιγεδαδ. Σε〉αλ⌠ αλ
ρεσπεχτο λα Σαλα θυε νο εσταβα εν πρεσενχια δε υνα σιτυαχι⌠ν εν λα χυαλ σε
οτοργυε υν τραταµιεντο ϕυρδιχο διστιντο α δοσ συϕετοσ εν ιδντιχα σιτυαχι⌠ν, [ ]
πυεσ ελ σολιχιταντε πορ συ χονδιχι⌠ν δε φυνχιοναριο σε ριγε πορ λασ νορµασ δε λα
χαρρερα αδµινιστρατιϖα ψ νο πορ λο δισπυεστο εν ελ ργιµεν λαβοραλ ορδιναριο
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 30/11/2001 ΕΞΠ. 01−0456). Εν οτρα οπορτυνιδαδ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ
δεσεστιµ⌠ ελ αργυµεντο, σεγν ελ χυαλ λα δεµανδα πορ παγο δε πρεσταχιονεσ
σοχιαλεσ νο τενδρα υν λαπσο δε χαδυχιδαδ περεντοριο, σινο θυε σε ριγεν πορ λασ
δισποσιχιονεσ δελ Χ⌠διγο Χιϖιλ ψ δε λασ λεψεσ ρεσπεχτιϖασ σοβρε πρεσχριπχι⌠ν. Αλ
ρεσπεχτο, ρεχορδ⌠ λα Σαλα θυε λα θυερελλα φυνχιοναριαλ εσ υνα δεµανδα δονδε
πυεδεν σερ ινχλυιδασ πρετενσιονεσ δε νυλιδαδ, χονδενα, µερο δεχλαρατιϖασ ψ
οτρασ, −χοµο λα θυε λα παρτε αχτορα ιντεντ⌠ εν ρεχλαµο δε παγο δε λασ πρεσταχιονεσ
σοχιαλεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 11/12/2002 ΕΞΠ. 02−1426)

1031

Σεγν λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, λα ρεγυλαχι⌠ν µατεριαλ δε λα πρεσταχι⌠ν δε αντιγεδαδ
εν χυαντο δερεχηο δε λοσ φυνχιοναριοσ πβλιχοσ, δεβε αϕυσταρσε α λο πρεσχριτο εν λα
Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τραβαϕο ψ α συ Ρεγλαµεντο. Σιν εµβαργο, εν λο ατινεντε α λα
ρεγυλαχι⌠ν προχεσαλ θυε δεβε απλιχαρσε παρα ελ ρεχλαµο εν σεδε ϕυδιχιαλ δε λασ
χαντιδαδεσ αδευδαδασ πορ εστε χονχεπτο, δεβε αϕυσταρσε α λασ πρεσχριπχιονεσ
χοντενιδασ εν λα Λεψ δελ Εστατυτο δε λα Φυνχι⌠ν Πβλιχα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 14/12/2006 ΕΞΠ.
06−1503; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 03/11/2010 ΕΞΠ. 10−0803). Λα Σαλα ηα νεγαδο λα πρεσυντα χολισι⌠ν
εντρε ελ αρτχυλο 94 δε λα Λεψ δελ Εστατυτο δε λα Φυνχι⌠ν Πβλιχα ψ ελ αρτχυλο 61 δε
λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τραβαϕο, σε〉αλανδο αλ εφεχτο θυε, λοσ συπυεστοσ δε ηεχηο θυε
πρεϖν λασ νορµασ εν νινγν µοµεντο εντραν εν χολισι⌠ν, πυεσ χαδα υνα δε ελλα
εστ〈 διριγιδα α ρεγυλαρ συϕετοσ δε δερεχηο σοµετιδοσ α ρελαχιονεσ ϕυρδιχασ δε
διστιντα νδολε, θυε πορ ταντο µερεχεν τραταµιεντοσ διφερεντεσ σιν θυε ιµπλιθυε χον
ελλο δισχριµιναχι⌠ν αλγυνα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 27/06/2007 ΕΞΠ 07−0472)
350
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16. ∆ιφερενχια δε πρεσταχιονεσ σοχιαλεσ
Εν λοσ χασοσ εν θυε λα πρετενσι⌠ν δε χονδενα αλ παγο δε υνα συµα δε δινερο
δεριϖαδα δελ ερρορ εν ελ χ〈λχυλο δε πρεσταχιονεσ σοχιαλεσ, σε ενχυεντρε φυνδαδα εν
υν αχτο αδµινιστρατιϖο φορµαλ, δελ χυαλ τιενε χονοχιµιεντο ελ δεστιναταριο εν ελ
µοµεντο δελ ρεχιβο δελ παγο, σερα αχερταδο ελ χριτεριο, σεγν ελ χυαλ, ελ λαπσο δε
χαδυχιδαδ χοµενζαρα α χορρερ α παρτιρ δε ταλ οπορτυνιδαδ (ΧΣΧΑ 08/04/10 ΕΞΠ. Ν≡
ΑΠ42−Ν−2006−000254), σαλϖο εν ελ χασο δε υνα ερρ⌠νεα ο δε!χιεντε νοτι!χαχι⌠ν θυε
ιµπιδιερα ελ εϕερχιχιο δε λοσ ρεχυρσοσ προχεδεντεσ. Σιν εµβαργο, ελ παγο νο σε
προδυχε εν λα πρ〈χτιχα α τραϖσ δε υν αχτο αδµινιστρτιϖο θυε χυµπλα λασ φορµαλιδαδεσ
ρεθυεριδασπαρα συ ε!χαχια. Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα ρεχονοχιδο θυε εν ελ
µοµεντο δελ παγο δε λασ πρεσταχιονεσ σοχιαλεσ, ελ ρεχυρρεντε χονοχι⌠ θυε λοσ
ιντερεσεσ µορατοριοσ νο ηαβαν σιδο ινχλυιδοσ. Σεγν λα Σαλα, ελ ηεχηο θυε διο
λυγαρ α λα δεµανδα φυνχιοναριαλ νο φυε νινγυνα αχτυαχι⌠ν φορµαλ θυε σε ρεχογιερα
εν υν αχτο αδµινιστρατιϖο θυε δεβιερα, εν χονσεχυενχια, σερ νοτι!χαδο παρα λα
ϖ〈λιδα προδυχχι⌠ν δε συσ εφεχτοσ ϕυρδιχοσ, σεγν λο πρεχεπτα ελ αρτχυλο 74 δε λα
Λεψ Οργ〈νιχα δε Προχεδιµιεντοσ Αδµινιστρατιϖοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 11/06/2009 ΕΞΠ. 08−
0955). Εν νυεστρο χριτεριο, νο δεβε χορρερ νινγν λαπσο α παρτιρ δε αχτυαχιονεσ
µατεριαλεσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο αρτ. 34 ν.µ. 1016)

1032

17. Αχτοσ δε εφεχτοσ γενεραλεσ
1033

ςασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1485
18. Αµπαρο χαυτελαρ
Εν χριτεριο δε Βρεωερ Χαρασ, υν αχτο αδµινιστρατιϖο ϖιολατοριο δε υν δερεχηο
χονστιτυχιοναλ πυεδε σερ ιµπυγναδο εν χυαλθυιερ τιεµπο, α τραϖσ δελ εϕερχιχιο
χονϕυντο δε λα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ ψ αµπαρο.623 Αλ εφεχτο, σε ηαχε ρεφερενχια αλ
Παρ〈γραφο ∨νιχο δελ αρτ. 5 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Αµπαρο, σεγν ελ χυαλ, ελ
εϕερχιχιο δελ ρεχυρσο προχεδερ〈 εν χυαλθυιερ τιεµπο, αν δεσπυσ δε τρανσχυρριδοσ
λοσ λαπσοσ δε χαδυχιδαδ πρεϖιστοσ εν λα Λεψ. Ταλ δισποσιχι⌠ν τιενε χοµο
φυνδαµεντο λα ιµποσιβιλιδαδ τε⌠ριχα δε θυε υνα αχτυαχι⌠ν δε λα Αδµινιστραχι⌠ν
αδθυιερα !ρµεζα πορ ελ σ⌠λο τρανσχυρσο δελ τιεµπο, α πεσαρ δε σερ χοντραρια α
δερεχηοσ ο γαραντασ χονστιτυχιοναλεσ (ΧΣϑ−ΣΠΑ 04/03/1993 ΧΑΣΟ: ΑΣΑΜΒΛΕΑ
ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΑ ∆ΕΛ ΕΣΤΑ∆Ο ΛΑΡΑ).624 Εν χασο δε σερ δεχλαραδα ιµπροχεδεντε λα
σολιχιτυδ δε αµπαρο, πορ νο ηαβερ πρεσυνχι⌠ν δε λα ινφραχχι⌠ν χονστιτυχιοναλ, ελ
623 Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 95
624 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 813
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ϕυεζ δεβε ρεϖισαρ ελ λαπσο δε χαδυχιδαδ δελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ (ΧΣϑ−ΣΠΑ 04/03/1993
ΧΑΣΟ: ΑΣΑΜΒΛΕΑ ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΑ ∆ΕΛ ΕΣΤΑ∆Ο ΛΑΡΑ).625
1035

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα σε〉αλαδο θυε, λα ιναδµισιβιλιδαδ δε λα αχχι⌠ν δε
αµπαρο χυανδο ηαν τρανσχυρριδο µ〈σ δε σεισ µεσεσ δεσπυσ δε λα ϖιολαχι⌠ν ο
αµεναζα δε ϖιολαχι⌠ν δενυνχιαδα, νο οπερα ρεσπεχτο δε λασ λεψεσ ψ δεµ〈σ αχτοσ
νορµατιϖοσ χυανδο αθυελλα σε ιντεντα χονϕυνταµεντε χον λα αχχι⌠ν δε
ινχονστιτυχιοναλιδαδ, πυεσ δε χονφορµιδαδ χον ελ αρτχυλο 134 δε λα ΛΟΧΣϑ, λασ
αχχιονεσ ο ρεχυρσοσ δε νυλιδαδ χοντρα λοσ αχτοσ γενεραλεσ δελ Ποδερ Πβλιχο πυεδεν
ιντενταρσε εν χυαλθυιερ τιεµπο; νο τενδρα σεντιδο εντονχεσ πρετενδερ υνα
δεχλαρατορια δε χαδυχιδαδ δελ αµπαρο εϕερχιδο χοντρα ταλεσ αχτοσ. Σι λα αχχι⌠ν δε
αµπαρο σε ιντεντα χονϕυνταµεντε χον λα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ πορ ινχονστιτυχιοναλιδαδ,
νο ρεσυλταρα απλιχαβλε λα χαυσαλ δε ιναδµισιβιλιδαδ χοντενιδα εν ελ αρτχυλο 6 ορδιναλ
4≡ Λεψ Οργ〈νιχα δε Αµπαρο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 03/09/2003 ΕΞΠ. Ν° 2002−0569)
19. Αµπαρο αυτ⌠νοµο

1036

∆ε αχυερδο χον ελ αρτ. 6 νυµ. 4 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Αµπαρο, νο σε αδµιτιρ〈 λα
αχχι⌠ν δε αµπαρο, χυανδο ηυβιερεν τρανσχυρριδο σεισ (6) µεσεσ δεσπυσ δε λα
ϖιολαχι⌠ν ο λα αµεναζα αλ δερεχηο προτεγιδο, α µενοσ θυε σε τρατε δε ϖιολαχιονεσ
θυε ινφρινϕαν ελ ορδεν πβλιχο ο λασ βυενασ χοστυµβρεσ. Λα σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα
ιντερπρεταδο θυε, αµβασ σιτυαχιονεσ δεβεν οχυρριρ εν φορµα χονχυρρεντε. Ελ
χονχεπτο δε ορδεν πβλιχο σε ρε!ερε α υνα ινφραχχι⌠ν α λοσ δερεχηοσ χονστιτυχιοναλεσ
αφεχτε α υνα παρτε δε λα χολεχτιϖιδαδ ο αλ ιντερσ γενεραλ, µ〈σ αλλ〈 δε λοσ ιντερεσεσ
παρτιχυλαρεσ δε λοσ αχχιοναντεσ. Αδεµ〈σ σε αλυδε α λα ινφραχχι⌠ν δε δερεχηοσ
χονστιτυχιοναλεσ δε ταλ µαγνιτυδ θυε ϖυλνερε λοσ πρινχιπιοσ θυε ινσπιραν ελ
ορδεναµιεντο ϕυρδιχο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 30/11/2010 ΕΞΠ. Ν° 10−0876, χον µ〈σ ρεφερενχιασ)

1037

Νο ηα σιδο χονσιδεραδο χοντραριο αλ ελ ορδεν πβλιχο νι λασ βυενασ χοστυµβρεσ λα
συσπενσι⌠ν δελ ϕυιχιο πορ πρεσταχιονεσ σοχιαλεσ αντε ελ ϑυζγαδο δελ Τραβαϕο (ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 20/07/2007 ΕΞΠ. Ν° 07−0185); λα δεχισι⌠ν δελ ϕυεζ δελ τραβαϕο δε εξχλυιρ δελ παγο δε
σαλαριοσ χαδοσ, λοσ περοδοσ δε ϖαχαχιονεσ ϕυδιχιαλεσ ψ δε ηυελγα δε λοσ τραβαϕαδορεσ
τριβυναλιχιοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/05/2004 ΕΞΠ. 03−1620)
20. Χ⌠µπυτο δελ λαπσο

1038

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα σε〉αλαδο θυε, ελ λαπσο δε χαδυχιδαδ νο εσ
συσχεπτιβλε δε σερ ιντερρυµπιδο εν συ χυρσο πορ ελ αχαεχιµιεντο δε λασ ϖαχαχιονεσ
625 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 813
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ϕυδιχιαλεσ, πορ λοσ δασ σ〈βαδοσ ψ δοµινγοσ, νι λοσ δασ εν θυε εστα Σαλα νο δεσπαχηα
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 25/02/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0861, χον µ〈σ ρεφερενχιασ)
Σιν εµβαργο, χυανδο ελ ϖενχιµιεντο δελ λαπσο οχυρριεσε εν υν δα θυε νο φυεσε δε
δεσπαχηο, ελ ρεχυρρεντε δισπονδρ〈 ηαστα ελ δα δε δεσπαχηο σιγυιεντε α αθυλ παρα
λα ιντερποσιχι⌠ν δελ ρεχυρσο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 17/04/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−2849; ΣΠΑ−ΤΣϑ 25/02/2009
ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0861). Εν ελ χασο χονχρετο, παρτε δελ λαπσο χοινχιδι⌠ χον ελ περοδο δε
ϖαχαχιονεσ ψ λυεγο δε λασ ϖαχαχιονεσ ϕυδιχιαλεσ νο σε διο δεσπαχηο πορ ηαβερ
υνα ρεµοδελαχι⌠ν εν λα σεδε δε λα Σαλα Πολτιχο−Αδµινιστρατιϖα, πορ λο θυε λα
ρεχυρρεντε δισπονα ηαστα ελ δα σιγυιεντε δε δεσπαχηο παρα ελ εϕερχιχιο δε λα αχχι⌠ν
δε νυλιδαδ. Χον ελλο, λα Σαλα περµιτα αλ ρεχυρρεντε πρεσενταρ συσ εσχριτοσ, σιν
σοµετερσε α φορζοσα ηαβιλιταχι⌠ν (ΣΠΑ−ΤΣϑ 17/04/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−2849)
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ΣΕΧΧΙΝ ΤΕΡΧΕΡΑ. ∆ΙΣΠΟΣΙΧΙΟΝΕΣ ΧΟΜΥΝΕΣ Α ΛΟΣ ΠΡΟΧΕ∆ΙΜΙΕΝΤΟΣ

Αρτ. 33.− Ρεθυισιτοσ δε λα δεµανδα
Αρ!χυλο 33. Ελ εσχριτο δε λα δεµανδα δεβερ〈 εξπρεσαρ:
1. Ιδεν∀#χαχι⌠ν δελ τριβυναλ αντε ελ χυαλ σε ιντερπονε.
2. Νοµβρε, απελλιδο ψ δοµιχιλιο δε λασ παρτεσ, χαρ〈χτερ χον θυε αχταν, συ δοµιχιλιο προ−
χεσαλ ψ χορρεο ελεχτρ⌠νιχο, σι λο τυϖιερε.
3. Σι αλγυνα δε λασ παρτεσ φυεσε περσονα ϕυρδιχα δεβερ〈 ινδιχαρ λα δενοµιναχι⌠ν ο ραζ⌠ν
σοχιαλ ψ λοσ δατοσ ρελα∀ϖοσ α συ χρεαχι⌠ν ο ρεγιστρο.
4. Λα ρελαχι⌠ν δε λοσ ηεχηοσ ψ λοσ φυνδαµεντοσ δε δερεχηο χον συσ ρεσπεχ∀ϖασ χονχλυσιονεσ.
5. Σι λο θυε σε πρετενδε εσ λα ινδεµνιζαχι⌠ν δε δα〉οσ ψ περϕυιχιοσ, δεβερ〈 ινδιχαρσε ελ
φυνδαµεντο δελ ρεχλαµο ψ συ εσ∀µαχι⌠ν.
6. Λοσ ινστρυµεντοσ δε λοσ χυαλεσ σε δεριϖε ελ δερεχηο ρεχλαµαδο, λοσ θυε δεβερ〈ν προ−
δυχιρσε χον ελ εσχριτο δε λα δεµανδα.
7. Ιδεν∀#χαχι⌠ν δελ αποδεραδο ψ λα χονσιγναχι⌠ν δελ ποδερ.
Εν χασοσ ϕυσ∀#χαδοσ ποδρ〈 πρεσενταρσε λα δεµανδα εν φορµα οραλ αντε ελ τριβυναλ, ελ
χυαλ ορδεναρ〈 συ τρασχριπχι⌠ν. Λα νεγα∀ϖα α αχεπταρ λα πρεσενταχι⌠ν οραλ δεβερ〈 εσταρ
µο∀ϖαδα πορ εσχριτο.
Χοντενιδο:
Νυµ. 1.− Ιδεντι!χαχι⌠ν δελ τριβυναλ ............... 354
Νυµ. 2.− Νοµβρε, απελλιδο ψ δοµιχιλιο ......... 354
Νυµ. 3. ∆ενοµιναχι⌠ν ο ραζ⌠ν σοχιαλ ........... 355
Νυµ. 4. Ρελαχι⌠ν δε ηεχηοσ ψ δε δερεχηο ..... 356

Νυµ. 5. Φυνδαµεντο ψ εστιµαχι⌠ν ................ 357
Νυµ. 6. Ινστρυµεντοσ..................................... 358
Νυµ. 7. Ιδεντι!χαχι⌠ν δελ αποδεραδο ............ 359

Νυµ. 1.− Ιδεντιχαχι⌠ν δελ τριβυναλ
1040

Ρεσπεχτο α εστε ρεθυισιτο, σε ηα σε〉αλαδο θυε, τοδασ λασ χαυσασ θυε χυρσαν πορ αντε
εστοσ Τριβυναλεσ Συπεριορεσ δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, σον προϖιστασ δελ
ϑυζγαδο θυε παρα λα φεχηα εστ εν φυνχιονεσ δε διστριβυιδορ, ραζ⌠ν πορ λα χυαλ σε λε
ηαχε ιµποσιβλε α νινγν αχχιοναντε τενερ χερτεζα αλγυνα ρεσπεχτο δελ Τριβυναλ αντε
ελ χυαλ σε προπονε λα δεµανδα, δε µανερα θυε εξιστε υν υσο ινδεβιδο δε λοσ µεδιοσ
δε δεφενσα εν ϕυιχιο, δε φορµα θυε σε εστ〈 υτιλιζανδο ελ προχεσο χον !ναλιδαδεσ
διστιντασ α λασ θυε λε σον προπιασ, εξαγερανδο φορµαλιδαδεσ προχεσαλεσ χοµο λα δελ
πρεσεντε χασο (ΤΡΙΒ. ΣΥΠ. ΟΧΤΑςΟ Χ−Α ΡΕΓΙΝ ΧΑΠΙΤΑΛ 21/07/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 0279)
Νυµ. 2.− Νοµβρε, απελλιδο ψ δοµιχιλιο

1041

Λα νορµα νο χοντεµπλα λα οβλιγαχι⌠ν δε σε〉αλαρ εν ελ λιβελο δε δεµανδα, ελ
νµερο δε λα χδυλα δε ιδεντιδαδ δε λα παρτε δεµανδαδα. Εν τοδο χασο, αδεµ〈σ δελ
354
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νοµβρε ψ απελλιδο δε στε, ρεσυλτα µενεστερ σε〉αλαρ συ δοµιχιλιο προχεσαλ, α λοσ
!νεσ δε ποδερ λογραρ συ χιταχι⌠ν, υβιχαχι⌠ν ψ δεµ〈σ αχτυαχιονεσ προχεσαλεσ θυε
αµεριτεν συ νοτι!χαχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 2004 ΕΞΠ. 04−2694)
Αν αντε λα εξιστενχια δε ποσιβλεσ ερρορεσ εν λα ιδεντι!χαχι⌠ν δελ δεµανδαδο,
προϖενιεντεσ πορ εϕεµπλο, δε οµισιονεσ, σι εξιστεν συ!χιεντεσ ελεµεντοσ εν αυτοσ
θυε λλεϖεν αλ χονϖενχιµιεντο δελ ϕυεζ θυε σε εστ〈 εν πρεσενχια δελ ϖερδαδερο
δεµανδαδο (σ), ελ ϕυζγαδορ πυεδε οβϖιαρ διχηοσ ερρορεσ υ οµισιονεσ, σιεµπρε ψ
χυανδο στοσ νο σεαν δε ταλ µαγνιτυδ θυε ιµπιδαν λα ιδεντι!χαχι⌠ν ψ υβιχαχι⌠ν δελ
δεµανδαδο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 2004 ΕΞΠ. 04−2694)

1042

Λα νορµατιϖα αντεσ τρανσχριτα εσταβλεχε ελ δεβερ θυε τιενεν λασ παρτεσ δε συµινιστραρ
εν ελ εξπεδιεντε υνα διρεχχι⌠ν χον ελ !ν δε θυε στα συβσιστα παρα τοδοσ λοσ εφεχτοσ
δελ ϕυιχιο ψ δονδε σε πραχτιχαρ〈ν λασ νοτι!χαχιονεσ, χιταχιονεσ ο ιντιµαχιονεσ α θυε
ηαψα λυγαρ, ελλο εν ϖιρτυδ δε λα χελεριδαδ δελ προχεσο ψ χον ελ οβϕετο δε χρεαρ
χερτεζα ψ σεγυριδαδ εν λασ νοτι!χαχιονεσ θυε δεβαν ηαχερσε εν ελ χυρσο δελ µισµο

1043

(ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/05/2009 ΕΞΠ. 2004−1398)

Ελ αρτχυλο 174 ΧΠΧ νο εσταβλεχε υν µοµεντο πρεχλυσιϖο παρα θυε λασ παρτεσ χυµπλαν
χον διχηα χαργα, πορ χυαντο νο σ⌠λο φυε χονσαγραδα εν ιντερσ ο βενε!χιο χοµν δε
στασ, σινο πορθυε λα προπια νορµα δισπονε θυε α φαλτα δε ινδιχαχι⌠ν δε λα διρεχχι⌠ν,
σε τενδρ〈 χοµο ταλ λα σεδε δελ Τριβυναλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/05/2009 ΕΞΠ. 2004−1398)

1044

Αν χυανδο λα παρτε αχτορα νο σε〉αλ⌠ ελ δοµιχιλιο προχεσαλ δε συ ρεπρεσενταδα, λο
θυε εν πρινχιπιο χον!γυραρα ελ δεφεχτο δε φορµα αλεγαδο πορ λα παρτε δεµανδαδα,
νο οβσταντε, δαδα λα ∀εξιβιλιδαδ δελ αρτχυλο 174 ΧΠΧ, εν ελ σεντιδο δε θυε νο
εσταβλεχε υν µοµεντο πρεχλυσιϖο παρα θυε λασ παρτεσ χυµπλαν χον λα χαργα δε
συµινιστραρ συ δοµιχιλιο προχεσαλ ψ δαδο θυε αντε λα οµισι⌠ν δε ταλ σε〉αλαµιεντο
λα ρεφεριδα νορµατιϖα πρεϖ θυε σε τενδρ〈 χοµο ταλ λα σεδε δελ Τριβυναλ, λυγαρ
δονδε δεβερ〈ν πραχτιχαρσε λασ νοτι!χαχιονεσ χορρεσπονδιεντεσ, εσ πορ λο θυε λα
ΣΠΑ ηα δεχλαραδο λα ιµπροχεδενχια δε λα χυεστι⌠ν πρεϖια οπυεστα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/05/2009

1045

ΕΞΠ. 2004−1398)

Νυµ. 3. ∆ενοµιναχι⌠ν ο ραζ⌠ν σοχιαλ
Λασ λεψεσ προχεσαλεσ εξιγεν θυε εν ελ εσχριτο δε δεµανδα σε ιδεντι!θυε πρεχισαµεντε
αλ δεµανδαδο, ψα θυε ταλ ιδεντι!χαχι⌠ν γαραντιζα ελ δερεχηο δε δεφενσα δε αθυλ θυε
χαλι!χαδο χοµο δεµανδαδο ρεσυλτε εµπλαζαδο, ψ εσ αδεµ〈σ λα χλαϖε, εν λασ αχχιονεσ
δε χονδενα, ψα θυε δετερµινα σοβρε χυ〈λ περσονα σε εϕεχυταρ〈 ελ φαλλο δεχλαραδο χον
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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λυγαρ, ψ εν γενεραλ περµιτε !ϕαρ εντρε θυινεσ συρτιρ〈 εφεχτοσ διρεχτοσ λα χοσα ϕυζγαδα.
Πορ λο ταντο, λα ιδεντι!χαχι⌠ν δελ δεµανδαδο εσ β〈σιχα παρα δαρ χυρσο α λα δεµανδα,
ρεσυλτανδο ιναδµισιβλε (αρτχυλο 341 ΧΠΧ), πορ χοντραρια α δερεχηο, υνα δεµανδα
θυε νο µενχιονε αλ δεµανδαδο, ο θυε νο δεσιγνε χοµο ταλ α υνα περσονα νατυραλ ο
ϕυρδιχα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 08/02/2002 ΕΞΠ. 00−2295)
1047

Ρεγρεσανδο α λοσ προχεσοσ δε νατυραλεζα χιϖιλ, σι ελ χιταδο χοµο δεµανδαδο νο
αλεγα φορµαλµεντε εν συ οπορτυνιδαδ θυε λ νο εσ λα περσονα νατυραλ ο ϕυρδιχα
δεµανδαδα, εστ〈 αχεπτανδο ταλ χονδιχι⌠ν, ψ σι τραβα λα λιτισ χοµο δεµανδαδο,
ασυµε λασ ρεσυλτασ δελ ϕυιχιο; σιν θυε πυεδα λυεγο τραταρ δε α!ρµαρ ψ προβαρ λο
χοντραριο, ψα θυε ελλο σερα πρεµιαρ λα δεσλεαλταδ προχεσαλ, προηιβιδα πορ λοσ
αρτχυλοσ 17 ψ 170 ΧΠΧ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 08/02/2002 ΕΞΠ. 00−2295)
Νυµ. 4. Ρελαχι⌠ν δε ηεχηοσ ψ δε δερεχηο

1048

∆ελ µισµο µοδο, χοµο εν ελ αρτ. 4 ν.µ. 114, αδϖερταµοσ λα διϖερσιδαδ δε χριτεριοσ
εν χυαντο α λα νατυραλεζα δισποσιτιϖα ο ινθυισιτιϖα δελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο,
ταµβιν ενχοντραµοσ χριτεριοσ ∀εξιβλεσ ψ ργιδοσ, εν χυαντο α λα χαργα δε λα παρτε
δε αλεγαρ συσ ραζονεσ δε ηεχηο ψ δε δερεχηο ψ α λα συϕεχι⌠ν δελ ϕυεζ α ταλεσ
αργυµεντοσ. Εν χυαντο α λοσ χριτεριοσ ∀εξιβλεσ, ϖερεµοσ λοσ σιγυιεντεσ:

1049

Λα νορµα εξιγε α θυιεν ιντεντε λα δεµανδα ελ σε〉αλαµιεντο δε λοσ συπυεστοσ
φ〈χτιχοσ ψ βασαµεντοσ ϕυρδιχοσ εν λοσ θυε σοπορτα συ πρετενσι⌠ν δε υνα φορµα
χλαρα ψ χονχισα. ∆ε αλλ θυε, εσπεχ!χαµεντε χον ρεσπεχτο α λασ ραζονεσ δερεχηο,
νο σε ρεθυιερε υνα ινδιχαχι⌠ν πορµενοριζαδα ψ µινυχιοσα δε χαδα υνο δε λοσ
φυνδαµεντοσ, τοδα ϖεζ θυε ελ ϕυεζ νο σε ενχυεντρα οβλιγαδο α χονοχερ σ⌠λο δε λασ
χαλι!χαχιονεσ ϕυρδιχασ θυε ηαγαν λασ παρτεσ, πυεσ συ φαχυλταδ χοµο διρεχτορ δελ
προχεσο λλεϖα χονσιγο λα ποσιβιλιδαδ δε απλιχαρ ο δεσαπλιχαρ εξ οφ!χιο ελ δερεχηο
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 28/09/ 2004 ΕΞΠ. 2003−1538).

1050

Σεγν λα ΣΠΑ, εστε ρεθυισιτο εστ〈 µυψ ϖινχυλαδο χον ελ πρινχιπιο δε λεαλταδ προχεσαλ
ψ χον ελ πρινχιπιο δελ χοντραδιχτοριο, δε µοδο θυε ελ δεµανδαδο χονοζχα δελ αχτορ
λα πρετενσι⌠ν εν τοδοσ συσ ασπεχτοσ; περο ελλο νο σιγνι!χα θυε φορζοσαµεντε σε
τενγα θυε πορµενοριζαρ αλ δεταλλε χαδα ηεχηο ψ χαδα ελεµεντο δε ιυρε, ψα θυε εσ
συ!χιεντε χον θυε σε ηαγα υνα δεσχριπχι⌠ν µ〈σ ο µενοσ χονχρετα δε στοσ παρα υνα
αδεχυαδα δεφενσα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 28/09/ 2004 ΕΞΠ. 2003−1538).

1051

Λα εξιγενχια χοντενιδα εν ελ ορδιναλ 5° δελ αρτχυλο 340 ΧΠΧ, εσ θυε λα δεσχριπχι⌠ν
περµιτα αλ δεµανδαδο χονοχερ λα πρετενσι⌠ν δελ αχτορ, εσ δεχιρ, θυε πυεδα εντενδερ
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χλαραµεντε λο θυε σε ρεχλαµα ψ λασ ραζονεσ εν λασ θυε σε φυνδα διχηο ρεχλαµο, α !ν
δε ελαβοραρ αδεχυαδαµεντε συ δεφενσα; νο περµιτινδοσε εν χονσεχυενχια,
πετιχιονεσ ινιντελιγιβλεσ ο εξπρεσιονεσ θυε νο δεσχριβαν εν θυ χονσιστε λα πετιχι⌠ν
ψ συσ φυνδαµεντοσ. Λο αντεριορ περµιτε χονχλυιρ, θυε λα εξιγενχια δελ ρεφεριδο
ορδιναλ χονσιστε, φυνδαµενταλµεντε, εν θυε ελ εσχριτο δε λα δεµανδα σε ρεδαχτε δε
ταλ µανερα θυε σε πυεδεν εϖιδενχιαρ λοσ φυνδαµεντοσ δε ηεχηο ψ συ ρεσπεχτιϖα
ρελαχι⌠ν χον λοσ πρεχεπτοσ ο δισποσιχιονεσ λεγαλεσ θυε ελ αβογαδο θυε ρεπρεσεντε ο
ασιστα α λα παρτε αχτορα χονσιδερε απλιχαβλεσ αλ χασο, ηαχιενδο ασ λα πριµαρια
χαλι!χαχι⌠ν ϕυρδιχα δε λοσ ηεχηοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 28/09/ 2004 ΕΞΠ. 2003−1538). Εν χυαντο α
λοσ χριτεριοσ ργιδοσ, ϖερεµοσ λοσ σιγυιεντεσ:
Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ σ⌠λο πυεδε προνυνχιαρσε σοβρε λο θυε σε λε ηαψα πεδιδο δε
φορµα χλαρα, πρεχισα ψ λαχ⌠νιχα, εξχεπτο χυανδο µεδιε αλγυνα ϖιολαχι⌠ν αλ ορδεν
πβλιχο, τοδα ϖεζ θυε, λασ πρετενσιονεσ θυε σε φορµυλεν εν λα δεµανδα ρεσυλταν
χονσυστανχιαλεσ παρα ελ φονδο δελ λιτιγιο, πορ χυαντο λασ µισµασ !ϕαν λοσ λµιτεσ δε
λα σεντενχια, σιν θυε πυεδα α!ρµαρσε θυε ελ προνυνχιαµιεντο δεσφαϖοραβλε δελ
⌠ργανο ϕυρισδιχχιοναλ ιµπλιθυε υνα δενεγαχι⌠ν δε ϕυστιχια ο υνα ινσατισφαχχι⌠ν δε
λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, πυεστο θυε ελ αχτορ πυδο εϕερχερ λιβρεµεντε ψ σιν
λιµιταχι⌠ν αλγυνα συ δερεχηο δε αχχιοναρ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 23/05/2001 ΕΞΠ. 00−2895)

1052

Νυµ. 5. Φυνδαµεντο ψ εστιµαχι⌠ν
Ρεσπεχτο αλ ρεθυισιτο δε φορµα δε λα δεµανδα αντεσ σε〉αλαδο, εν ρειτεραδασ
δεχισιονεσ λα ΣΠΑ ηα εσταβλεχιδο θυε εφεχτιϖαµεντε ελ ορδιναλ 7° δελ αρτχυλο 340
ΧΠΧ ορδενα θυε εν ελ λιβελο δε λα δεµανδα, χυανδο εσ ρεχλαµαδα λα ινδεµνιζαχι⌠ν
δε δα〉οσ ψ περϕυιχιοσ, λα παρτε αχτορα δεβε ινδιχαρ λα εσπεχι!χαχι⌠ν δε στοσ ψ συσ
χαυσασ; σιν εµβαργο, σε αδϖιερτε θυε λα νορµα ρεφεριδα ναδα ινδιχα χον ρελαχι⌠ν α
λα εξιστενχια δε αλγυνα φορµαλιδαδ εσπεχιαλ α ταλ εφεχτο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 06/03/2001 ΕΞΠ. Ν≡
15.836). Ταλ οβλιγαχι⌠ν νο εστ〈 ρεφεριδα α υνα νεχεσαρια ε ινδισπενσαβλε χυαντι!χαχι⌠ν
δε λοσ δα〉οσ ψ περϕυιχιοσ θυε πυεδαν ρεχλαµαρσε, σινο θυε δεβε εντενδερσε χοµο
υνα ναρραχι⌠ν δε λασ σιτυαχιονεσ φ〈χτιχασ θυε χονστιτυψεν ελ φυνδαµεντο παρα ελ
ρεσαρχιµιεντο. Λα εσπεχι!χαχι⌠ν δε λοσ δα〉οσ ψ συσ χαυσασ σ⌠λο εξιγε λασ
εξπλιχαχιονεσ ινδισπενσαβλεσ παρα θυε ελ δεµανδαδο χονοζχα λα πρετενσι⌠ν
ρεσαρχιτορια δελ αχτορ εν τοδοσ συσ ασπεχτοσ. Λα εσπεχι!χαχι⌠ν δε λοσ δα〉οσ ψ συσ
χαυσασ νο εστ〈ν ρεφεριδοσ α λα χυαντι!χαχι⌠ν δε λοσ δα〉οσ, τοδα ϖεζ θυε χονφορµε
αλ αρτχυλο 249 ΧΠΧ, λα εστιµαχι⌠ν πυεδε ρεαλιζαρσε α τραϖσ δε υνα εξπερτιχια
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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χοµπλεµενταρια δελ φαλλο, εν χασο θυε λοσ δα〉οσ νο πυδιεραν σερ εστιµαδοσ πορ ελ
ϑυεζ (ΣΠ−ΤΣϑ 16/10/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2006−1060)
Νυµ. 6. Ινστρυµεντοσ
1054

Ηαν σιδο σε〉αλαδοσ χοµο ταλεσ δοχυµεντοσ φυνδαµενταλεσ, λα χοπια σιµπλε δε λα
δεχισι⌠ν ιµπυγναδα, εν ελ χασο δε αµπαροσ χοντρα δεχισιονεσ ϕυδιχιαλεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
24/03/2010 ΕΞΠ. 09−1254; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/03/2010 ΕΞΠ. 09−1153; δε ιγυαλ φορµα, εν ελ χασο λα
σολιχιτυδ δε ρεϖισι⌠ν δελ φαλλο ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 18/07/2002 ΕΞΠ. 02−0064); υνα σολιχιτυδ ο
ρεχυρσο χαπαζ δε χονστρε〉ιρ λεγαλµεντε αλ ρεφεριδο ϕεραρχα α χυµπλιρ ο εµιτιρ
αλγν αχτο, εν υν ρεχυρσο εν χοντρα δε λα νεγατιϖα δελ εντονχεσ Μινιστρο δε
Εδυχαχι⌠ν, Χυλτυρα ψ ∆επορτεσ, εν δαρ ρεσπυεστα α υν ασυντο θυε σοµετι⌠ α συ
χονσιδεραχι⌠ν (ΣΠΑ−ΤΣϑ 30/01/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2006−1932); εν υν ϕυιχιο δε χοβρο δε
πρεσταχιονεσ σοχιαλεσ πορ παρτε δε υν φυνχιοναριο πβλιχο, λοσ δοχυµεντοσ δε
δονδε σε δεριϖαρα ελ παγο α συ φαϖορ πορ παρτε δελ Μυνιχιπιο Ιριβαρρεν δελ Εσταδο
Λαρα, δελ διεζ πορ χιεντο (10%) δε λασ ρεχαυδαχιονεσ απορταδασ αλ Φισχο Μυνιχιπαλ
πορ λα δεµανδαντε δυραντε λα εξιστενχια δε λα ρελαχι⌠ν λαβοραλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 10/02/2009
ΕΞΠ. Ν≡ 2007−1114). Ποστεριορµεντε, λα Σαλα δεχλαρ⌠ συβσαναδο ελ δεφεχτο, ϖιστο θυε
εν λα δοχυµενταχι⌠ν χονσιγναδα πορ λα παρτε αχτορα σε πυεδεν απρεχιαρ λοσ
µοϖιµιεντοσ δε λα χυεντα ν⌠µινα δε λα αχτορα ψ λοσ παγοσ εφεχτυαδοσ πορ λα
Γερενχια δε Ρεχυρσοσ Ηυµανοσ δε λα Αλχαλδα δελ Μυνιχιπιο Ιριβαρρεν δελ Εσταδο
Λαρα, δεσδε ελ 1° δε ϕυνιο δε 1994 αλ 15 δε ϕυλιο δε 2007, δε λο χυαλ ποδρα λα Σαλα
δετερµιναρ εν λα εταπα χορρεσπονδιεντε σι, εφεχτιϖαµεντε, λα δεµανδαντε περχιβι⌠
λασ ρεµυνεραχιονεσ ρεχλαµαδασ εν λα δεµανδα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 27/10/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2007−1114)
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Σιν εµβαργο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα δεσεστιµαδο ελ αλεγατο δε ιναδµισιβιλιδαδ
οπυεστο, πορ φαλτα δε πρεσενταχι⌠ν δε χοπια χερτι!χαδα δελ φαλλο, νο σ⌠λο πορ
χονσιδεραρ θυε εν ελ χασο δε αυτοσ εστ〈 ενϖυελτο ελ ορδεν πβλιχο χονστιτυχιοναλ,
σινο πορθυε νο ηυβο υν δεσχονοχιµιεντο πορ παρτε δε λα τερχερα ιντερϖινιεντε δελ
ινστρυµεντο πριϖαδο, ρεπρεσενταδο πορ λα χοπια φοτοστ〈τιχα δελ φαλλο ιµπυγναδο
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 11/04/2002 ΕΞΠ. 01−1429)
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Σι βιεν πυεδεν αχεπταρσε χοπιασ δε δοχυµεντοσ αυτντιχοσ θυε σε αχοµπα〉αν α λοσ
εσχριτοσ δε αµπαρο, λοσ οριγιναλεσ ο χοπιασ χερτι!χαδασ δε διχηοσ δοχυµεντοσ
δεβεν σερ πρεσενταδοσ δυραντε ελ προχεσο δε αµπαρο ψ θυε νινγυνα µεδιδα
χαυτελαρ, χυανδο λοσ ηεχηοσ σε ϖερι!χαν χον δοχυµεντοσ, πυεδε δεχρεταρσε φυνδαδα
εν δοχυµεντοσ θυε χαρεχεν δε αυτεντιχιδαδ. Λοσ ινστρυµεντοσ νο αυτντιχοσ σολο
τρανσµιτεν ϖεροσιµιλιτυδ, λα χυαλ προδυχε συσ εφεχτοσ εν υν προχεσο χοµο ελ δε
358
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[Αρτχυλο 33. Ρεθυισιτοσ δε λα δεµανδα]

αµπαρο, βρεϖε, σιν φορµαλιδαδεσ ψ οραλ, λο θυε χονδυχε α λα ινµεδιαχι⌠ν εν λα
ρεχεπχι⌠ν δε λασ πρυεβασ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/02/2000 ΕΞΠ. Ν° 00−0010).
Λα ιµπρεσι⌠ν δελ φαλλο θυε φυε πυβλιχαδο εν λα π〈γινα δε ιντερνετ δελ Τριβυναλ
Συπρεµο δε ϑυστιχια νο σε χονσιδερα υνα χοπια σιµπλε δελ ϖερεδιχτο χοντενιδο εν
ελ εξπεδιεντε. Ελ Μαγιστραδο Πεδρο Ραφαελ Ρονδ⌠ν Ηααζ µανιφεστ⌠ εν συ ϖοτο
σαλϖαδο θυε, ταλ χριτεριο χοµπορτα υνα ρεστριχχι⌠ν, εν δεµασα, αλ δερεχηο δε
αχχι⌠ν, πυεσ ελ ηεχηο δε θυε λα παρτε ηυβιερα πρεσενταδο λα ιµπρεσι⌠ν δε υν αχτο
δε ϕυζγαµιεντο θυε φυε οβτενιδο δελ πορταλ ιντερνετ νο ιµπιδε θυε, ποστεριορµεντε,
σε χοντραστασε συ ϖεραχιδαδ χον ελ θυε απαρεζχα εν ελ εξπεδιεντε (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ

1057

28/04/2009 ΕΞΠ.− 08−1416).

Νυµ. 7. Ιδεντιχαχι⌠ν δελ αποδεραδο
Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα δεχλαραδο λα ιναδµισιβιλιδαδ δε λα αχχι⌠ν δε αµπαρο, εν
λα χυαλ λοσ αβογαδοσ νο αχοµπα〉αρον ελ ινστρυµεντο ποδερ δελ χυαλ πυδιεσε
χονσταταρσε λα ρεπρεσενταχι⌠ν θυε σε αρρογαβαν εν φαϖορ δελ δεµανδαντε, πορ λο
χυαλ λοσ µισµοσ χαρεχαν δε λεγιτιµαχι⌠ν παρα αχτυαρ εν ρεπρεσενταχι⌠ν δελ
αχχιοναντε (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/04/2005 ΕΞΠ.− 03−2036). Ταµβιν ηα σιδο δεχλαραδα
ιναδµισιβλε υνα δεµανδα πορ χυαντο λα ρεπρεσενταχι⌠ν ϕυδιχιαλ εσταβα χιρχυνσχριτα
α λα δεφενσα δε λοσ δερεχηοσ ε ιντερεσεσ δε συσ ποδερδαντεσ εν λα αχχι⌠ν δε
αµπαρο αντε λα σαλα χονστιτυχιοναλ δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, χον λο χυαλ
λα προφεσιοναλ δελ δερεχηο χαρεχερα δε φαχυλταδ παρα λα ινχοαρ λα δεµανδα δε
νυλιδαδ πορ ραζονεσ δε ινχονστιτυχιοναλιδαδ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 28/11/2006 ΕΞΠ. 06−1014)
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Αρτ. 34.− Πρεσενταχι⌠ν δε λα δεµανδα αντε οτρο τριβυναλ
Αρ!χυλο 34. Ελ δεµανδαντε εν χυψο δοµιχιλιο νο εξιστα υν τριβυναλ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χον−
τενχιοσο Αδµινιστρα∀ϖα χοµπετεντε παρα χονοχερ δε λα δεµανδα, ποδρ〈 πρεσενταρλα αντε
υν τριβυναλ δε µυνιχιπιο, ελ χυαλ δεβερ〈 ρεµι∀ρ ινµεδιαταµεντε ελ εξπεδιεντε, φολιαδο ψ
σελλαδο, αλ τριβυναλ σε〉αλαδο πορ λα παρτε αχτορα. Λα χαδυχιδαδ δε λα αχχι⌠ν σε δετερµιναρ〈
πορ λα φεχηα δε πρεσενταχι⌠ν ινιχιαλ δε λα δεµανδα.
Ελ τριβυναλ ρεχεπτορ αντεσ δε εφεχτυαρ λα ινδιχαδα ρεµισι⌠ν, λο ηαρ〈 χονσταρ αλ πιε δελ εσχριτο
ψ εν ελ λιβρο δε πρεσενταχι⌠ν.

Αρτ. 35.− Ιναδµισιβιλιδαδ δε λα δεµανδα
Αρ!χυλο 35. Λα δεµανδα σε δεχλαραρ〈 ιναδµισιβλε εν λοσ συπυεστοσ σιγυιεντεσ:
1. Χαδυχιδαδ δε λα αχχι⌠ν.
2. Αχυµυλαχι⌠ν δε πρετενσιονεσ θυε σε εξχλυψαν µυτυαµεντε ο χυψοσ προχεδιµιεντοσ
σεαν ινχοµπα∀βλεσ.
3. Ινχυµπλιµιεντο δελ προχεδιµιεντο αδµινιστρα∀ϖο πρεϖιο α λασ δεµανδασ χοντρα λα
Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, ο χοντρα λοσ ⌠ργανοσ ο εντεσ δελ Ποδερ Πβλιχο α λοσ χυαλεσ λα λεψ
λεσ ατριβυψε ταλ πρερρογα∀ϖα.
4. Νο αχοµπα〉αρ λοσ δοχυµεντοσ ινδισπενσαβλεσ παρα ϖερι#χαρ συ αδµισιβιλιδαδ.
5. Εξιστενχια δε χοσα ϕυζγαδα.
6. Εξιστενχια δε χονχεπτοσ ιρρεσπετυοσοσ.
7. Χυανδο σεα χοντραρια αλ ορδεν πβλιχο, α λασ βυενασ χοστυµβρεσ ο α αλγυνα δισποσιχι⌠ν
εξπρεσα δε λα λεψ.
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Λα αδµισιβιλιδαδ
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Λα ρεδαχχι⌠ν δε λα νορµα πυεδε χονδυχιρ αλ ερρορ. Λασ σιτυαχιονεσ δεσχριτασ εν ελ
αρτ. 35 σ⌠λο πυεδεν δαρ λυγαρ α λα ιναδµισι⌠ν δε λα δεµανδα, υνα ϖεζ θυε ελ ϕυεζ
ηα σεγυιδο ελ προχεδιµιεντο πρεϖιστο εν ελ αρτ 36 ψ λα παρτε νο ηυβιερα χοντραδιχηο
ο συβσαναδο λοσ ερρορεσ δε λα δεµανδα. Εν εφεχτο, λα νυεϖα ρεγυλαχι⌠ν δε λα
ΛΟϑΧΑ συπονε θυε δεβα χονσιδεραρσε συπεραδα λα ποσιβιλιδαδ δε ιναδµιτιρ υν
ρεχυρσο, σιν περµιτιρ λα οπορτυνιδαδ δε λασ παρτεσ, δε χονοχερ χον αντεριοριδαδ α λα
360
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[Αρτχυλο 35. Ιναδµισιβιλιδαδ δε λα δεµανδα ]

δεχισι⌠ν αχερχα δε λασ δυδασ δελ τριβυναλ; δε εµιτιρ συ οπινι⌠ν χον ρεσπεχτο α λοσ
ηεχηοσ ψ α λα ιντερπρεταχι⌠ν δελ δερεχηο απλιχαβλε, ασ χοµο, δε συβσαναρ ο χορρεγιρ
ερρορεσ υ οµισιονεσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ελ αρτ. 36).
∆εσδε υν πυντο δε ϖιστα προχεδιµενταλ, ελ δερεχηο δε αχχεσο α λα ϕυστιχια πυεδε σερ
οβϕετο δε λιµιταχιονεσ α τραϖσ δε λασ λλαµαδασ χαυσαλεσ δε ιναδµισιβιλιδαδ. Λα
δοχτρινα ηα πρεχισαδο θυε νο σε τρατα δε χονδιχιονεσ παρα λα αχχι⌠ν, σινο χονδιχιονεσ
δε λα πρετενσι⌠ν φυνδαδα,626 χριτεριο θυε ταµβιν ηα σοστενιδο λα ϕυρισπρυδενχια
χιϖιλιστα (ΣΧΧ−ΤΣϑ 07/11/2003 ΕΞΠ. Ν° 01−289). Λασ χονδιχιονεσ δε αχχεσο α λα ϕυστιχια
δεβεν εντενδερσε εν ελ σεντιδο δε τρ〈µιτεσ θυε δεπυραν ελ προχεσο, δε αλλ, θυε λα
φυνχι⌠ν εϕερχιδα πορ λασ φορµασ ψ ρεθυισιτοσ προχεσαλεσ εστ εν λνεα δε ηαχερ
αϖανζαρ λα πρετενσι⌠ν πορ χαµινοσ ραχιοναλεσ, ψ νο δε ιµποσιβιλιταρ
ινϕυστι!χαδαµεντε ελ εϕερχιχιο δε λα αχχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/09/2000 ΕΞΠ. Ν° 00−2131 Χ. Α.

1060

ΧΕΡςΕΧΕΡ⊆Α ΡΕΓΙΟΝΑΛ)

Λασ χαυσαλεσ δε αδµισιβιλιδαδ σον µατερια δε ρεσερϖα λεγαλ. Ελλο δεριϖα δε συ
σιγνι!χαδο εσπεχιαλ παρα ελ εϕερχιχιο δελ δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, ασ
χοµο λα νεχεσιδαδ εσπεχιαλ δε σεγυριδαδ ϕυρδιχα. Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα
σοστενιδο θυε α !ν δε γαραντιζαρ ελ πρινχιπιο προ αχτιονε χονσαγραδο εν ελ
αρτχυλο 26 δε νυεστρα Χαρτα Μαγνα, λασ χαυσαλεσ δε ιναδµισιβιλιδαδ δεβεν
εσταρ χοντενιδασ εξπρεσαµεντε εν ελ τεξτο λεγαλ, πορ λο θυε νο ποδρ〈 δεχλαραρσε λα
ιναδµισιβιλιδαδ δε υνα αχχι⌠ν ο υν ρεχυρσο, σιν θυε λα χαυσαλ σε ενχυεντρε
εξπρεσαµεντε χοντενιδα εν λεψ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 20/02/2008 ΕΞΠ. 07−1482)627
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Αδεµ〈σ, λασ χαυσαλεσ δε αδµισιβιλιδαδ πυεδεν σερ χονσιδεραδασ χοντραριασ αλ
δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, χυανδο ινφρινϕαν ελ πρινχιπιο δε ραζοναβιλιδαδ
ψ προπορχιοναλιδαδ, εν ελ σεντιδο θυε, λασ χονδιχιονεσ ψ ρεθυισιτοσ δε αχχεσο α λα
ϕυστιχια νο δεβεν ιµποσιβιλιταρ ο φρυστραρ ινϕυστι!χαδαµεντε ελ εϕερχιχιο δε λα
αχχι⌠ν α τραϖσ δε λα χυαλ σε δεδυχε λα πρετενσι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/11/2007 ΕΞΠ. Ν° 07−
1016; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 20/02/2008 ΕΞΠ. 07−1482)628 Λασ χαυσαλεσ δε ιναδµισιβιλιδαδ δεβεν σερ
προπορχιοναλεσ α λα !ναλιδαδ περσεγυιδα πορ λασ νορµασ προχεσαλεσ, εστο εσ, σερ
χαυχε ραχιοναλ παρα ελ αχχεσο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ, εν ελ σεντιδο δε ορδεναρ ελ
προχεσο, πορ λο θυε νο λεσ εσ δαβλε ϖυλνεραρ ελ χοντενιδο εσενχιαλ δελ δερεχηο α λα
τυτελα ϕυδιχιαλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/09/2000 ΕΞΠ.. Ν° 00−2131 Χ. Α. ΧΕΡςΕΧΕΡ⊆Α ΡΕΓΙΟΝΑΛ, χον
µ〈σ ρεφερενχιασ)
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626 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο Ι. π〈γ. 166
627 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/255.ητµ
628 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/255.ητµ
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Λοσ ρεθυισιτοσ δε αδµισιβιλιδαδ δεβεν σερ δε ιντερπρεταχι⌠ν ρεστριχτιϖα, εν ελ
σεντιδο θυε µ〈σ φαϖορεζχα αλ δερεχηο δε αχχεσο α λα ϕυρισδιχχι⌠ν.629 Ηα σε〉αλαδο λα
Σαλα Χονστιτυχιοναλ θυε, ελ δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα γαραντιζα λα
ποσιβιλιδαδ δε εϕερχιχιο ε!χιεντε δε λοσ µεδιοσ δε δεφενσα, ασ χοµο υνα
ιντερπρεταχι⌠ν δε λοσ µεχανισµοσ προχεσαλεσ ρελατιϖοσ α λα αδµισιβιλιδαδ θυε
φαϖορεζχα ελ αχχεσο δε λοσ χιυδαδανοσ α λοσ ⌠ργανοσ δε ϕυστιχια (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/09/2000
ΕΞΠ.. Ν° 00−2131 Χ. Α. ΧΕΡςΕΧΕΡ⊆Α ΡΕΓΙΟΝΑΛ; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 02/03/2005 ΕΞΠ. 03−2290 ΒΑΝΧΟ

Λα δεχισι⌠ν δε υν τριβυναλ δε λτιµα ινστανχια
µεδιαντε λα χυαλ σε δεχλαρε ιναδµισιβλε υνα αχχι⌠ν, βασαδα εν υν χριτεριο ερρ⌠νεο
δελ ϕυζγαδορ, χονχρεταρα υνα ινφραχχι⌠ν, εν λα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα δε θυιεν ιντερπονε
λα αχχι⌠ν, δελ δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/05/2001 ΕΞΠ. Ν≡: 00−
ΙΝ∆ΥΣΤΡΙΑΛ ∆Ε ςΕΝΕΖΥΕΛΑ Χ.Α.)

1683)
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Εν απλιχαχι⌠ν δε ταλ χριτεριο, ηα δεχλαραδο λα Σαλα θυε, ελ ρεθυισιτο προχεσαλ δε λα
χονσυλτα οβλιγατορια α θυε αλυδε ελ αρτχυλο 35 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Αµπαρο νο
ποδα σερ απλιχαδο εν υν χασο, εν ελ χυαλ λα παρτε αχχιοναντε δενυνχιαβα νο ηαβερ
σιδο νοτι!χαδο ρεσπεχτο αλ προχεσο θυε διο οριγεν α λα σεντενχια οβϕεταδα,
ιµποσιβιλιτ〈νδοσελε ασ συ δεφενσα. ∆ε απλιχαρσε, λα χονδιχι⌠ν σεγν λα χυαλ δεβα
αγοταρσε λα δοβλε ινστανχια παρα προχεδερ α λα αδµισιβιλιδαδ δε λα πετιχι⌠ν
εξαµιναδα, σερα δεσπροπορχιοναδο χον ελ !ν δε λα χονδιχι⌠ν, χυαλ εσ δαρ χαυχε
ραχιοναλ α λοσ ϕυιχιοσ εν ϖα δε αµπαρο ψ εϖιταρ λα µυλτιπλιχαχι⌠ν δε αχχιονεσ πορ
παρτε δε λοσ συϕετοσ θυε εν ελλοσ ηαψαν ιντερϖενιδο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/09/2000 ΕΞΠ. Ν° 00−
2131 Χ. Α. ΧΕΡςΕΧΕΡ⊆Α ΡΕΓΙΟΝΑΛ)
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Ταµβιν ηα σιδο απλιχαδο ελ δερεχηο δε αχχεσο α λα ϕυστιχια, εν ελ σεντιδο θυε,
λυεγο δε λα δεχλαρατορια δε συ ινχοµπετενχια ελ τριβυναλ, δεβε ρεµιτιρ ελ χασο αλ
τριβυναλ χοµπετεντε ψ νο δεχλαραρ ιναδµισιβλε ελ ρεχυρσο χυανδο ψα φενεχι⌠ ελ
λαπσο δε χαδυχιδαδ. ∆ε µανερα θυε σι βιεν ταλ ιντερπρεταχι⌠ν σε βασαβα εν ελ
αρτχυλο 84.2 δε λα ΛΟΧΣϑ, ταλ δισποσιχι⌠ν δεβι⌠ σερ δεσαπλιχαδα αντε λα εξιστενχια
δε υνα νορµα δε ρανγο χονστιτυχιοναλ θυε γαραντιζα δε µανερα εξπρεσα ελ αχχεσο
δε τοδα περσονα α λοσ ⌠ργανοσ δε αδµινιστραχι⌠ν δε ϕυστιχια (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 02/03/2005
ΕΞΠ. 03−2290 ΒΑΝΧΟ ΙΝ∆ΥΣΤΡΙΑΛ ∆Ε ςΕΝΕΖΥΕΛΑ Χ.Α.). Εν τρµινοσ σιµιλαρεσ, λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ δεχλαρ⌠ χονφορµε α δερεχηο υνα δεχισι⌠ν δε λα Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα, θυε δεσαπλιχ⌠ πορ χοντρολ διφυσο δε λα χονστιτυχιοναλιδαδ ελ αρτ. 19
απαρτε 5 δε λα ΛΟΤΣϑ δε 2004, εν λο θυε ρεσπεχτα α λα δεχλαρατορια δε ιναδµισιβιλιδαδ
629 Αραυϕο−ϑυ〈ρεζ, Λοσ Πρινχιπιοσ Φυνδαµενταλεσ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµι−
νιστρατιϖα, π〈γ.31
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Εσπινοζα/Ριϖασ

[Αρτχυλο 35. Ιναδµισιβιλιδαδ δε λα δεµανδα ]

δε λα χαυσα, εν ϖιρτυδ δε θυε λα χοµπετενχια παρα χονοχερ δε λα µισµα λε χοµπετε
α οτρο Τριβυναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 15/12/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 05−1212 ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 208)
Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα α!ρµαδο θυε, λασ δισποσιχιονεσ ρελατιϖασ αλ προχεδιµιεντο
αδµινιστρατιϖο πρεϖιο νο ατενταν χοντρα ελ δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, ψ εν
παρτιχυλαρ, αλ πρινχιπιο προ αχτιονε, εν ϖιρτυδ δε λα ποτεσταδ θυε τιενε ελ Λεγισλαδορ
δε ιµπλεµενταρ πρερρογατιϖασ προχεσαλεσ εν φαϖορ δε λα Ρεπβλιχα, σιεµπρε θυε λασ
µισµασ σε εσταβλεζχαν µεδιαντε λεψ ψ νο ατεντεν χοντρα ελ νχλεο εσενχιαλ δε λοσ
δερεχηοσ ψ πρινχιπιοσ χονστιτυχιοναλεσ; δετερµιν〈νδοσε συ χορρελαχι⌠ν ε
ιντερρελαχι⌠ν χον ελ δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/12/2009 ΕΞΠ.−
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07−0638 ΒΑΝΧΟ ΠΡΟςΙΝΧΙΑΛ ΟςΕΡΣΕΑΣ, Ν.ς.)

Ελ εξαµεν δε λα αδµισιβιλιδαδ δε λα δεµανδα περµιτε, αλ ινιχιο δελ προχεσο, λα
δεπυραχι⌠ν τεµπρανα δελ µισµο ε, ινχλυσο, λα δεχλαραχι⌠ν αντιχιπαδα δε συ
τερµιναχι⌠ν, λο χυαλ εσ ινδυδαβλεµεντε φαϖοραβλε α λα εχονοµα δε χοστοσ
προχεσαλεσ ψ α υνα αδµινιστραχι⌠ν δε ϕυστιχια οπορτυνα ψ σιν δεµορασ ινδεβιδασ νι
αχτυαχιονεσ ιννεχεσαριασ, ϖαλε δεχιρ, αλ ασεγυραµιεντο δε λα εφεχτιϖα ϖιγενχια δελ
δερεχηο φυνδαµενταλ α λα τυτελα ϕυδιχιαλ ε!χαζ θυε προχλαµα ελ αρτχυλο 26 δε λα
Χονστιτυχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/11/2009 ΕΞΠ. 08−1463). Χοντραριαµεντε α λα περχεπχι⌠ν,
χοµο µερα φορµαλιδαδ, δελ προνυνχιαµιεντο σοβρε λα αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα, λα
ϖαλοραχι⌠ν θυε πρεχεδε αλ µισµο χονστιτυψε υν αχτο προχεσαλ θυε εστ〈 διριγιδα αλ
αν〈λισισ ψ λα ϖαλοραχι⌠ν σοβρε λα σατισφαχχι⌠ν δε λασ φορµασ λεγαλεσ εσενχιαλεσ, χοµο
ρεθυισιτο πρεϖιο αλ εξαµεν, ελ δεβατε ψ λα δεχισι⌠ν σοβρε ελ φονδο δε λα πρετενσι⌠ν
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(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/11/2009 ΕΞΠ. 08−1463)

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ χονσιδερ⌠ χοντραριο αλ πρινχιπιο προ αχτιονε, ελ ρεθυισιτο
χοντενιδο εν ελ αρτ. 244 δε λα Λεψ δε Τιερρασ ψ ∆εσαρρολλο Αγραριο, ελ χυαλ εσταβλεχα
χοµο ρεθυισιτο δε αδµισιβιλιδαδ δελ ρεχυρσο δε χασαχι⌠ν, λα εξιστενχια δε φαλλοσ
δισχονφορµεσ εν λασ ινστανχιασ παρα ποδερ ιντερπονερ ελ ρεχυρσο δε χασαχι⌠ν.
Οβσερϖ⌠ λα Σαλα θυε, ταλ ρεθυισιτο ρεσυλτα α τοδασ λυχεσ δεσπροπορχιοναδο ε
ιρραχιοναλ, πορ χυαντο νο πυεδεν σοβρεπονερσε λοσ πρινχιπιοσ δε εχονοµα ψ
χελεριδαδ προχεσαλ αλ δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, τοδο ελλο εν ϖιρτυδ θυε
σι βιεν πυεδεν εξιστιρ υν χιερτο νµερο δε χασοσ εν δονδε λα χασαχι⌠ν νο ϖαψα α
τενερ υν ρεσυλταδο διστιντο αλ δε λα ινστανχια, πυεδε οβσερϖαρσε δε λο εξπυεστο πορ
λα µισµα Σαλα Εσπεχιαλ Αγραρια, θυε εξιστεν µυχηοσ χασοσ δονδε πυεδεν θυεδαρ
ινµυνεσ δε προτεχχι⌠ν υν σιν νµερο δε ϖιολαχιονεσ α δερεχηοσ ψ/ο γαραντασ
χονστιτυχιοναλεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/11/2007 ΕΞΠ. Ν° 07−1016)
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

Ρεθυισιτοσ γενεραλεσ δε αδµισιβιλιδαδ
1069

Λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004, εν συ αρτχυλο 19, ςΙ σε〉αλαβα χοµο ρεθυισιτοσ
γενεραλεσ παρα οβτενερ υν προνυνχιαµιεντο δε φονδο λα χοµπετενχια, λα χαδυχιδαδ,
λα ινεπτα αχυµυλαχι⌠ν, λα φαλτα δε λοσ δοχυµεντοσ ινδισπενσαβλεσ παρα ϖερι!χαρ σι
λα αχχι⌠ν ο ρεχυρσο εσ αδµισιβλε; ο ελ ινχυµπλιµιεντο δελ προχεδιµιεντο
αδµινιστρατιϖο πρεϖιο α λασ δεµανδασ χοντρα λα Ρεπβλιχα, ασ χοµο ελ χοντενερ
χοντιενε χονχεπτοσ οφενσιϖοσ ο ιρρεσπετυοσοσ ο συ χονδιχι⌠ν δε ταλ µοδο
ινιντελιγιβλε θυε ρεσυλτε ιµποσιβλε συ τραµιταχι⌠ν, λα φαλτα δε ρεπρεσενταχι⌠ν ο
λεγιτιµιδαδ δελ δεµανδαντε ψ λα χοσα ϕυζγαδα.630 Λα νορµα ερα εθυιϖαλεντε αλ
αρτχυλο 84 δε λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ.
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Χοµο σε〉αλαµοσ αντεσ, λα χαυσαλ δε ιναδµισιβιλιδαδ, ρελατιϖα α λα χοµπετενχια δελ
Τριβυναλ, ηα σιδο χονσιδεραδα χοντραρια α λα Χονστιτυχι⌠ν, πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1066)
Νυµ. 1. Χαδυχιδαδ δε λα αχχι⌠ν
ςασε αλ ρεσπεχτο, ελ αρτ. 32
Νυµ. 2. Αχυµυλαχι⌠ν δε πρετενσιονεσ
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Ελ αρτ. 35, νυµ. 2 ρεπροδυχε παρχιαλµεντε ελ χοντενιδο δελ αρτ. 78 ΧΠΧ, σεγν ελ
χυαλ, νο ποδρ〈ν αχυµυλαρσε εν ελ µισµο λιβελο πρετενσιονεσ θυε σε εξχλυψαν
µυτυαµεντε ο θυε σεαν χοντραριασ εντρε σ; νι λασ θυε πορ ραζ⌠ν δε λα µατερια νο
χορρεσπονδαν αλ χονοχιµιεντο δελ µισµο Τριβυναλ; νι αθυελλασ χυψοσ
προχεδιµιεντοσ σεαν ινχοµπατιβλεσ εντρε σ.
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Ελ πρινχιπιο ρεχτορ εν λα µατερια βαϕο αν〈λισισ, εσ λα λιβερταδ δελ αχχιοναντε δε
αχυµυλαρ χυαντασ πρετενσιονεσ θυιερα δεδυχιρ χοντρα ελ µισµο δεµανδαδο, αν
χυανδο προϖενγαν δε διϖερσοσ ττυλοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 16/12/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 2001−0431). Πορ υνα
παρτε, λα αχυµυλαχι⌠ν εϖιτα θυε σε διχτεν σεντενχιασ χοντραριασ ο χοντραδιχτοριασ, ψ
πορ οτρα, λα τραµιταχι⌠ν δε ϖαριοσ ϕυιχιοσ σεπαραδοσ σερα χοντραρια α λα εχονοµα
προχεσαλ.631 Λα χονεξι⌠ν εντρε δοσ ο µ〈σ χαυσασ µοδι!χα λα χοµπετενχια δε λοσ
τριβυναλεσ παρα χονοχερ δε διχηασ χαυσασ, εν αρασ δε λα σεγυριδαδ ϕυρδιχα, λα
εχονοµα προχεσαλ ψ ελ ορδεν πβλιχο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/05/2001 ΕΞΠ. Ν≡: 00−1683)
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Λα δεχλαρατορια δε νυλιδαδ δελ αχτο αδµινιστρατιϖο θυε σιρϖε δε φυνδαµεντο α
ϖαριοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ πυεδε χονστιτυιρ χονστιτυιρα ττυλο συ!χιεντε ψ χοµν
630 ςασε εν δεταλλε, Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Αν〈λισισ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ.
259
631 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ, π〈γ. 122
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Εσπινοζα/Ριϖασ

[Αρτχυλο 35. Ιναδµισιβιλιδαδ δε λα δεµανδα ]

α τοδοσ λοσ αχχιοναντεσ, ψα θυε λα πρετενσι⌠ν δε νυλιδαδ ερα χοµν α λοσ
δεµανδαντεσ, πορ ενχοντραρσε εν λα µισµα σιτυαχι⌠ν, ψ α συ ϖεζ λα νυλιδαδ αβσολυτα
δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο χονλλεϖα λα νυλιδαδ ο ανυλαβιλιδαδ δε τοδα αχτυαχι⌠ν
συβσιγυιεντε φυνδαµενταδα εν ελ αχτο δεχλαραδο νυλο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/05/2001 ΕΞΠ. Ν≡:
00−1683)

Σιν εµβαργο, εξιστεν τρεσ εξχεπχιονεσ α εστε πρινχιπιο, ϖαλε δεχιρ: 1) χυανδο τρατε
δε πρετενσιονεσ θυε σε εξχλυψαν µυτυαµεντε ο σεαν χοντραριασ εντρε σ; 2) θυε πορ
ραζ⌠ν δε λα µατερια νο χορρεσπονδα ελ χονοχιµιεντο αλ µισµο Τριβυναλ; ψ 3)
χυανδο συσ ρεσπεχτιϖοσ προχεδιµιεντοσ σεαν ινχοµπατιβλεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 16/12/2003 ΕΞΠ.
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Ν≡ 2001−0431).

1. Προχεδιµιεντοσ ινχοµπατιβλεσ
Εν χυαντο α λοσ προχεδιµιεντοσ ινχοµπατιβλεσ, λα δοχτρινα σε〉αλα θυε ταλ
προηιβιχι⌠ν σε ενχυεντρα ϕυστι!χαδα πορ λα νεχεσιδαδ δε µαντενερ λα υνιδαδ δε
προχεδιµιεντο.632 Ελλο ιµπεδιρα, πορ εϕεµπλο, λα αχυµυλαχι⌠ν δε υνα πρετενσι⌠ν
δε ρειϖινδιχαχι⌠ν δε υν ινµυεβλε, χον οτρα δε εϕεχυχι⌠ν δε ηιποτεχα.633 Λα σολιχιτυδ
δε νυλιδαδ δε ασιεντο ρεγιστραλ ψ λα ρειϖινδιχαχι⌠ν δε βιεν ινµυεβλε, σε τραµιταν
πορ ελ προχεδιµιεντο ορδιναριο ψ, πορ ταντο, νο εξιστε ινχοµπατιβιλιδαδ δε
προχεδιµιεντοσ (ΣΧΧ−ΤΣϑ 30/11/2010 ΕΞΠ. Ν≡ ΑΑ20−Χ−2010−000211). Σον ινχοµπατιβλεσ
ελ προχεδιµιεντο πορ χοβρο δε βολϖαρεσ (ϖα ιντιµαχι⌠ν), εν ελ χυαλ σε συπριµε λα
φασε χογνοσχιτιϖα ψ σε αχυδε α υνα εϕεχυχι⌠ν αντιχιπαδα δελ φαλλο πορ λα πρεσενχια
δε υν ττυλο χαλι!χαδο πρεϖιαµεντε πορ λα λεψ; µιεντρασ θυε ελ προχεδιµιεντο
πρεϖιστο παρα ελ χοβρο δε λοσ ηονοραριοσ προφεσιοναλεσ δε αβογαδο σε τραµιταρ〈
χονφορµε α λα νατυραλεζα δε λασ αχτιϖιδαδεσ ρεαλιζαδασ πορ ελ αβογαδο βιεν σεα
ϕυδιχιαλεσ ο εξτραϕυδιχιαλεσ. Εν ταλ χασο, λα αχυµυλαχι⌠ν ινφρινγε αδεµ〈σ ελ αρτ. 15
ΧΠΧ, πορ νο ηαβερ γαραντιζαδο ελ δερεχηο δε δεφενσα δελ ιντιµαδο (ΣΧΧ−ΤΣϑ
11/02/2010 ΕΞΠ. ΑΑ20−Χ−2009−000527). Λα αχυµυλαχι⌠ν δε λα ταχηα δε φαλσεδαδ δε υν
δοχυµεντο πορ ϖα πρινχιπαλ ψ λα νυλιδαδ δε χοντρατο δε ϖεντα δε υν ινµυεβλε,
πυεδε χαυσαρ γραϖε ινδεφενσι⌠ν, πορ χυαντο εν ελ χασο χονχρετο, νο φυε χυµπλιδο
ελ τρ〈µιτε εσπεχιαλ παρα λα ταχηα, ψ α πεσαρ δε ελλο λα σεντενχια ρεχυρριδα δεχλαρ⌠
φαλσο ελ δοχυµεντο ιµπυγναδο πορ εσα ϖα (ΣΧΧ−ΤΣϑ 20/05/2004 ΕΞΠ. Ν° 2002−000677).
Μιεντρασ θυε ελ χοβρο δε λοσ ηονοραριοσ προφεσιοναλεσ ϕυδιχιαλεσ δεβε σερ τραµιταδο
σεγν ελ προχεδιµιεντο πρεϖιστο εν ελ αρτχυλο 607 Χ⌠διγο δε Προχεδιµιεντο Χιϖιλ,
ελ χοβρο δε λοσ εξτραϕυδιχιαλεσ σε τραµιταρ〈 πορ ελ προχεδιµιεντο βρεϖε πρεϖιστο εν
632 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ, π〈γ. 129
633 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ, π〈γ. 129
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

ελ αρτχυλο 881 ειυσδεµ ψ σιγυιεντεσ, ελ χυαλ εσταβλεχε λαπσοσ µ〈σ λαργοσ ψ µ〈σ
οπορτυνιδαδεσ θυε ελ αντεριορ προχεδιµιεντο. Πορ ταλ µοτιϖο, λα αχυµυλαχι⌠ν
χονστιτυψε υνα ινφραχχι⌠ν δελ αρτ. 15 ΧΠΧ, πορ νο ηαβερ γαραντιζαδο ελ δερεχηο δε
δεφενσα δελ ιντιµαδο (ΣΧΧ−ΤΣϑ 15/07/2004 ΕΞΠ. ΑΑ20−Χ−2003−000767).
1076

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα σε〉αλαδο θυε νο εσ ποσιβλε τραµιταρ εν υνα
µισµα χαυσα λασ πρετενσιονεσ ρεφεριδασ α λα παρτιχι⌠ν δε λα χοµυνιδαδ ψ α λα
ινδεµνιζαχι⌠ν δε λοσ δα〉οσ µοραλεσ ψ µατεριαλεσ πρεσυνταµεντε οχασιοναδοσ,
τοδα ϖεζ θυε συσ ρεσπεχτιϖοσ προχεδιµιεντοσ σον ινχοµπατιβλεσ εντρε σ. Σι βιεν λα
πρετενσι⌠ν δε δα〉οσ σε τραµιτα πορ ελ ϕυιχιο ορδιναριο, εν ελ χασο δε λα παρτιχι⌠ν
στε σ⌠λο σε αβρε σι εν λα οπορτυνιδαδ δε χοντεσταρ λα δεµανδα ηυβιερε οποσιχι⌠ν α
διχηα παρτιχι⌠ν ο σι σε δισχυτε ελ χαρ〈χτερ ο λα χυοτα δε λοσ ιντερεσαδοσ. Πορ ταντο,
νο ποδρα τραµιταρσε εν υνα µισµα χαυσα αµβοσ προχεδιµιεντοσ, τοδα ϖεζ θυε αντε
λα ποσιβλε χιρχυνστανχια δε θυε νο ηυβιερε οποσιχι⌠ν α λα παρτιχι⌠ν, νι δισχυσι⌠ν
σοβρε ελ χαρ〈χτερ ο χυοτα δε λοσ ιντερεσαδοσ, χορρεσπονδε αλ ϕυεζ εµπλαζαρ α λασ
παρτεσ παρα ελ νοµβραµιεντο δελ παρτιδορ ψ χοντινυαρ χον ελ προχεδιµιεντο πρεϖιστο
παρα ταλ !ν (ΣΠΑ−ΤΣϑ 23/01/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2006−0673)
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Νο χονστιτυψεν πρετενσιονεσ λα φορµα δε χυµπλιρ λα ρεπαραχι⌠ν, θυε πυεδε
ϖερι!χαρσε, εν ελ χασο δε σερ προχεδεντε λα δεµανδα, πορ µεδιο δελ παγο δε υνα
συµα εθυιϖαλεντε ο ρεαλιζανδο ελ τραβαϕο νεχεσαριο παρα ρεσαρχιρ α λα αχχιοναντε. Λα
πρετενσι⌠ν εν εστα αχχι⌠ν εσ υνα, ϖαλε δεχιρ, ρεσαρχιρ ελ δα〉ο, πορ λο θυε λα
χοεξιστενχια δε αµβασ φορµασ δε ρεπαραχι⌠ν, νο πυεδεν χονσιδεραρσε χοµο
πρετενσιονεσ θυε σε εξχλυψαν εντρε σ, ο θυε συσ προχεδιµιεντοσ σεαν ινχοµπατιβλεσ
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 28/10/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0287); ταµποχο λο χονστιτυψε ελ ηεχηο δε ηαβερ
δεµανδαδο ελ παγο δε υνα χαντιδαδ δετερµιναδα, ψ σολιχιταρ λα εξπερτιχια
χοµπλεµενταρια δελ φαλλο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 28/10/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0287)
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Λα αντεριορ ρελαχι⌠ν ϕυρισπρυδενχιαλ περµιτε α!ρµαρ θυε λα ινχοµπατιβιλιδαδ δε
προχεδιµιεντοσ νο εσ εθυιϖαλεντε α υνα σιµπλε αχυµυλαχι⌠ν δε πρετενσιονεσ θυε
χορρεσπονδεν α προχεδιµιεντοσ διστιντοσ, σινο θυε σε ρεθυιερε θυε λοσ µισµοσ
σεαν δε διστιντα νατυραλεζα, αλ πυντο θυε, ελ τρ〈µιτε δε υνο δε ελλοσ συπονγα λα
οµισι⌠ν δε υνα εταπα εσενχιαλ αλ σεγυνδο. Ρεχορδεµοσ θυε λα αχυµυλαχι⌠ν δε
πρετενσιονεσ δεριϖα δε ιµπορταντεσ πρινχιπιοσ προχεσαλεσ. Πορ υνα παρτε, λα
αχυµυλαχι⌠ν εϖιτα θυε σε διχτεν σεντενχιασ χοντραριασ ο χοντραδιχτοριασ, ψ πορ οτρα,
λα εχονοµα προχεσαλ.634
634 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ, π〈γ. 122
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Λα ΛΟϑΧΑ εσταβλεχε τρεσ τιποσ διστιντοσ δε προχεδιµιεντο, περο θυε νο πυεδεν σερ
χονσιδεραδοσ ινχοµπατιβλεσ εντρε σ. Μ〈σ βιεν εξιστε εντρε λασ νορµασ θυε λοσ
ρεγυλαν υνα ρελαχι⌠ν δε χοµπλεµενταριεδαδ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1256). Πορ ταλ
µοτιϖο, εστιµαµοσ θυε λασ διϖερσασ πρετενσιονεσ ρεγυλαδασ εν λα ΛΟϑΧΑ πυεδεν ψ
δεβεν σερ αχυµυλαδασ εν υν σολο προχεσο ψ δεχιδιδασ εν υν νιχο φαλλο, αν χυανδο
πορ συ νατυραλεζα χορρεσπονδαν α προχεδιµιεντοσ διστιντοσ (ϖασε πορ εϕεµπλο, εν
ελ προχεδιµιεντο βρεϖε, αρτ. 65, ν.µ. 1416; αρτ. 76, ν.µ. 1483)
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2. Πρετενσιονεσ εξχλυψεντεσ
Πρετενσιονεσ θυε σε εξχλυψεν µυτυαµεντε σον αθυελλασ χυψοσ εφεχτοσ ϕυρδιχοσ νο
πυεδεν συβσιστιρ σιµυλτ〈νεαµεντε, σινο θυε σε οπονεν εντρε σ, χοµο εν ελ χασο δε
λα ρεσολυχι⌠ν δε χοντρατο αχυµυλαδα χον λα δε εϕεχυχι⌠ν δελ µισµο.635 Ελ αρτ. 78
ΧΠΧ περµιτε εν τοδο χασο, λα αχυµυλαχι⌠ν δε δοσ ο µ〈σ πρετενσιονεσ ινχοµπατιβλεσ
παρα θυε σεαν ρεσυελτασ υνα χοµο συβσιδιαρια δε οτρα σιεµπρε θυε συσ
ρεσπεχτιϖοσ προχεδιµιεντοσ νο σεαν ινχοµπατιβλεσ εντρε σ. ∆ε αλλ θυε ελ ερρορ σερ〈
φ〈χιλµεντε συβσαναβλε, δε λα φορµα πρεϖιστα εν ελ αρτ. 36 ΛΟϑΧΑ.
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Λα δεµανδα πορ χυµπλιµιεντο δελ χοντρατο αδµινιστρατιϖο δε χονχεσι⌠ν δε υσο
περσιγυε υν οβϕετο διαµετραλµεντε οπυεστο αλ ρεχυρσο δε πλενα ϕυρισδιχχι⌠ν. ∆ε
αδµιτιρσε λα αχυµυλαχι⌠ν δε αµβασ αχχιονεσ, σε χορρε ελ ριεσγο δε διχταρ υνα
σεντενχια χοντραδιχτορια, εν λα µεδιδα εν θυε, δε σερ δεχλαραδασ προχεδεντεσ αµβασ
πρετενσιονεσ, σε εσταρα βαϕο υν εσχεναριο χοντραπυεστο, εν ελ θυε, πορ υν λαδο, σε
δεχλαρα λα νυλιδαδ δελ αχτο αδµινιστρατιϖο ιµπυγναδο, χυψο εφεχτο ινµεδιατο σερ〈
λα ινεξιστενχια δε λα ρεσχισι⌠ν δελ χοντρατο ψ, πορ χονσιγυιεντε, ρετροτραερ λα ρελαχι⌠ν
χοντραχτυαλ αλ εσταδο εν θυε σε ενχοντραβα πρεϖιο α λα ιλεγαλ ρεσχισι⌠ν, µ〈σ ελ
ρεσαρχιµιεντο δε λοσ δα〉οσ σι λοσ ηυβιερε ψ, σιµυλτ〈νεαµεντε, σε χονδεναρα α λα
Αδµινιστραχι⌠ν νιχαµεντε α δαρ χυµπλιµιεντο α λα οβλιγαχι⌠ν δε ινδεµνιζαρ α λα
εµπρεσα, σιενδο θυε ελ πρεσυπυεστο φ〈χτιχο θυε αχτιϖα λα προχεδενχια δε ταλ
ινδεµνιζαχι⌠ν χοντραχτυαλ, εσ λα ϖαλιδεζ δελ αχτο αδµινιστρατιϖο θυε ορδενα λα
ρεσχισι⌠ν δελ χοντρατο ψ ελ συβσεχυεντε ρεσχατε αντιχιπαδο δελ βιεν οτοργαδο εν
χονχεσι⌠ν (ΣΠΑ−ΤΣϑ 09/03/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0006)
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Νυµ. 3. Αντεϕυιχιο αδµινιστρατιϖο
Ελ αντεϕυιχιο αδµινιστρατιϖο εσ λα πετιχι⌠ν θυε ελ ιντερεσαδο διριγε α λα
Αδµινιστραχι⌠ν χον ελ !ν δε οβτενερ λα σατισφαχχι⌠ν δε συ πρετενσι⌠ν σιν νεχεσιδαδ
635 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ, π〈γ. 127
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δε αχυδιρ α λα ϖα ϕυδιχιαλ (ϑΣ−ΣΠΑ 04/05/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1306). Ελ αντεϕυιχιο
αδµινιστρατιϖο τιενε πορ !ναλιδαδ εϖιταρ θυε σε ινσταυρεν χοντροϖερσιασ θυε πυεδαν
σερ ρεσυελτασ εν σεδε αδµινιστρατιϖα σιν νεχεσιδαδ δε αχυδιρ α λα ϖα ϕυδιχιαλ, εν
ϖιρτυδ δελ πρινχιπιο δε αυτοτυλελα δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 28/11/2001
ΕΞΠ.: Ν≡ 15500). Νο χοµπαρτιµοσ λα α!ρµαχι⌠ν δε θυε συ !ναλιδαδ ρεσιδε εν
γαραντιζαρ α λοσ αδµινιστραδοσ λα ποσιβιλιδαδ δε ρεσολϖερ ελ χον!ιχτο εν σεδε
αδµινιστρατιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 15/10/2002 ΕΞΠ Ν≡ 2001−0613), ψα θυε λασ γαραντασ δε λοσ
χιυδαδανοσ νο πυεδεν τενερ χαρ〈χτερ οβλιγατοριο, σινο οπχιοναλ. Σε τρατα εν ρεαλιδαδ
δε υνα γαραντα παρα λα Αδµινιστραχι⌠ν, εν ταντο θυε εν δε!νιτιϖα λε περµιτε
τενερ χονοχιµιεντο εξαχτο αχερχα δε λασ πρετενσιονεσ θυε σερ〈ν δεδυχιδασ πορ ελ
παρτιχυλαρ, εν ϖα ϕυρισδιχχιοναλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 26/07/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−0049; ΣΠΑ−ΤΣϑ
12/06/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−0049; ΣΠΑ−ΤΣϑ 08/02/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−2118), χον ελ !ν δε
γαραντιζαρ δε υνα µανερα εφεχτιϖα λα τυτελα δε λοσ ιντερεσεσ δελ Εσταδο (ΣΠΑ−ΤΣϑ
15/10/2002 ΕΞΠ Ν≡ 2001−0613). Λα ιναδµισιβιλιδαδ τιενε χαρ〈χτερ δε χοσα ϕυζγαδα
φορµαλ, ραζ⌠ν πορ λα χυαλ λα παρτε αχτορα ποδρ〈 ϖολϖερ α ιντερπονερ λα αχχι⌠ν, υνα
ϖεζ αγοταδο ταλ προχεδιµιεντο πρεϖιο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 03/08/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0834)
1083

Νο εξιστεν χριτεριοσ χλαροσ εν χυαντο α λα µατερια θυε δεβε σερ πρεχεδιδα δελ
αντεϕυιχιο αδµινιστρατιϖο.636 Σε ηα χονσιδεραδο εξιγιβλε, πορ εϕεµπλο, αντε υνα
ρεχλαµαχι⌠ν δε παγο δε λασ διφερενχιασ δε ασιγναχι⌠ν δε αντιγεδαδ ψ δε λοσ
ιντερεσεσ δεϖενγαδοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/06/2002 ΕΞΠ. ΝΟ. 0002). Αλ ιγυαλ θυε εν ϕυιχιοσ δε
νυλιδαδ δελ αχτο δε ρεσχισι⌠ν δε υν χοντρατο αδµινιστρατιϖο ε ινδεµνιζαχι⌠ν δε
δα〉οσ ψ περϕυιχιοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 17/10/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 2006−0524; ϑΣ−ΣΠΑ 11/08/2005 ΕΞΠ. Ν° 2005−
0242). Εν ϕυιχιοσ πορ ινδεµνιζαχι⌠ν δε δα〉οσ ψ περϕυιχιοσ (ϑΣ−ΣΠΑ 06/11/2007 ΕΞΠ. Ν°
2007−0515); χοβρο δε βολϖαρεσ, χορρεσπονδιεντεσ α χ〈νονεσ δε αρρενδαµιεντο (ϑΣ−
ΣΠΑ 30/09/2004 ΕΞΠ. Ν° 2003−0750); ιντερδιχτο ρεστιτυτοριο (ϑΣ−ΣΠΑ 08/08/2006 ΕΞΠ. Ν° 2006−
0834); εν µατερια δε χοντρατοσ αδµινιστρατιϖοσ, εσπεχ!χαµεντε εν λασ αχχιονεσ δε
νυλιδαδ χον πρετενσιονεσ δε χονδενα, περο νο εν οτροσ χασοσ, ταλεσ χοµο λασ
αχχιονεσ δε νυλιδαδ χον πρετενσιονεσ δε χονδενα εϕερχιδασ εν µατερια φυνχιοναριαλ
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 08/02/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−2118). Ταµποχο ηα σιδο ρεθυεριδο εν υνα δεµανδα
πορ ρεχισι⌠ν ϕυδιχιαλ δε χοντρατο αδµινιστρατιϖο, σιν χονδενα αλ παγο δε δα〉οσ ψ
περϕυιχιοσ (ΧΣΧΑ 07/02/2011 ΑΠ42−Γ−2008−000042). Σ⌠λο εσ εξιγιβλε ελ αντεϕυιχιο
αδµινιστρατιϖο εν χασο δε δεµανδασ ιντερπυεστασ πορ παρτιχυλαρεσ, ψ νο εσ εξιγιβλε
εν χασοσ δε χοντροϖερσιασ αδµινιστρατιϖασ, χον µοτιϖο δε λα νο τρανσφερενχια δελ
636 Βελανδρια Γαρχα, Ελ Προχεδιµιεντο Αδµινιστρατιϖο Πρεϖιο α λασ ∆εµανδασ χοντρα λα Ρεπβλιχα, π〈γ.
99, χον µ〈σ ρεφερενχιασ.
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σιτυαδο χονστιτυχιοναλ ψ δελ απορτε !νανχιερο αλ εντε αχχιοναντε, αλ τραταρσε δε υν
χον∀ιχτο δε αυτοριδαδεσ εντρε δοσ εντιδαδεσ πολτιχο τερριτοριαλεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 08/02/2011
ΕΞΠ. Ν≡ 2004−2118)

Μ〈σ βιεν σε ηαχε δεπενδερ ταλ ρεθυισιτο, δελ τιπο δε πρετενσι⌠ν. Εν ελ χασο δελ
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ρεγιδο πορ λα ΛΟϑΧΑ, ελ προχεδιµιεντο αδµινιστρατιϖο
πρεϖιο εσ εξιγιβλε εν λασ ελ προχεδιµιεντο δε λασ δεµανδασ δε χοντενιδο
πατριµονιαλ α θυε σε ρε!ερεν λοσ αρτσ. 56 ψ σιγ. ΛΟϑΧΑ. Μιεντρασ θυε λα µισµα
πρετενσι⌠ν δε χονδενα θυε σε εϕερζα εν φορµα αχχεσορια α υνα δεµανδα δε νυλιδαδ
νο τενδρα ταλ ρεθυισιτο.637 ∆ε ιγυαλ φορµα, υνα πρετενσι⌠ν δε χονδενα εν ελ µαρχο
δε υνα θυερελλα φυνχιοναριαλ νο εσταρα σοµετιδα αλ ρεθυισιτο δελ προχεδιµιεντο
αδµινιστρατιϖο πρεϖιο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 17/10/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 2006−0524; ϑΥΖΓ. ΣΥΠ. ΧΙςΙΛ Ψ Χ−Α
Ε∆Ο. ΖΥΛΙΑ 17/01/2011). Εν µατερια λαβοραλ, α παρτιρ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα Προχεσαλ δελ
Τραβαϕο νο σε ρεθυιερε δελ αγοταµιεντο δελ προχεδιµιεντο αδµινιστρατιϖο πρεϖιο α
λασ δεµανδασ (ΣΧΣ−ΤΣϑ 17/05/2007 Ρ.Χ Ν≡ ΑΑ60−Σ−2006−2248; ΡΕΙΤΕΡΑ∆Ο ΕΝ ΣΧΣ−ΤΣϑ
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17/04/2008 Ρ.Χ. Ν≡ ΑΑ60−Σ−2007−001564)

Χον ελλο, ρεσυλτα µυψ χυεστιοναβλε λα ραζοναβιλιδαδ δε εστε ρεθυισιτο προχεσαλ,
σοβρε τοδο, χυανδο ηα σιδο συπεραδα λα εξιγενχια δελ αγοταµιεντο δε λα ϖα
αδµινιστρατιϖα (ϖασε αλ ρεσπεχτο, αρτ. 35, 1095). Πορ ταλεσ µοτιϖοσ, σε τρατα δε υνα
χαργα προχεσαλ χοντραρια αλ πρινχιπιο δε ιγυαλδαδ προχεσαλ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, αρτ. 2
ν.µ. 78)
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∆ε αχυερδο χον ελ αρτ. 56 ΛΟΠΓΡ δε 2008, θυιενεσ πρετενδαν ινσταυραρ δεµανδασ
δε χοντενιδο πατριµονιαλ χοντρα λα Ρεπβλιχα δεβεν µανιφεσταρλο πρεϖιαµεντε πορ
εσχριτο αλ ⌠ργανο αλ χυαλ χορρεσπονδα ελ ασυντο ψ εξπονερ χονχρεταµεντε συσ
πρετενσιονεσ εν ελ χασο. Σεγν ελ αρτ. 58 ΛΟΠΓΡ δε 2008, υνα ϖεζ χονχλυιδα λα
συστανχιαχι⌠ν δελ εξπεδιεντε αδµινιστρατιϖο, ελ ⌠ργανο ρεσπεχτιϖο δεβε ρεµιτιρλο α
λα Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα, α οβϕετο δε θυε στα φορµυλε συ οπινι⌠ν
ϕυρδιχα ρεσπεχτο α λα προχεδενχια ο νο δε λα ρεχλαµαχι⌠ν. Εν ελ χασο δε
ιµπροχεδενχια, λα οπινι⌠ν δε λα Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα τενδρ〈
χαρ〈χτερ ϖινχυλαντε παρα ελ ⌠ργανο ρεσπεχτιϖο. Νο σε ρεθυιερε λα οπινι⌠ν δε λα
Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα, χυανδο σε τρατε δε ρεχλαµαχιονεσ χυψο
µοντο σεα ιγυαλ ο ινφεριορ α θυινιεντασ Υνιδαδεσ Τριβυταριασ (500 Υ.Τ.) ψ ηαψαν
σιδο δεχλαραδασ προχεδεντεσ πορ λα µ〈ξιµα αυτοριδαδ δελ ⌠ργανο ρεσπεχτιϖο.

1086

Ελ ιντερεσαδο δεβε δαρ ρεσπυεστα αλ ⌠ργανο θυε χορρεσπονδα, αχερχα δε σι αχογε ο
νο λα δεχισι⌠ν νοτι!χαδα. Εν χασο δε δεσαχυερδο, θυεδα φαχυλταδο παρα αχυδιρ α λα

1087

637 Πρεζ, Αχτυαλ Ποσιχι⌠ν ϑυρισπρυδενχιαλ σοβρε λα Χαδυχιδαδ, π〈γ. 283, χον µ〈σ ρεφερενχιασ ϕυρισπρυδενχιαλεσ
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ϖα ϕυδιχιαλ (αρτ. 60 ΛΟΠΓΡ). Λα αυσενχια δε οπορτυνα ρεσπυεστα, πορ παρτε δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν, δεντρο δε λοσ λαπσοσ πρεϖιστοσ, φαχυλτα αλ ιντερεσαδο παρα αχυδιρ α
λα ϖα ϕυδιχιαλ (αρτ. 61 ΛΟΠΓΡ). Λασ αχχιονεσ ο τερχερασ θυε σε ιντεντε χοντρα λα
Ρεπβλιχα, ρεθυιερεν ελ χυµπλιµιεντο δε λασ φορµαλιδαδεσ δελ προχεδιµιεντο
αδµινιστρατιϖο πρεϖιο (αρτ. 62 ΛΟΠΓΡ)
1088

Σεγν λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, ελ αγοταµιεντο δελ αντεϕυιχιο αδµινιστρατιϖο
πρεϖιο, νο δεβε σερ χονσιδεραδο χοµο υν φορµαλισµο ιντιλ θυε τιενδε α περϕυδιχαρ
α λοσ αδµινιστραδοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 15/10/2002 ΕΞΠ Ν≡ 2001−0613). Α λοσ !νεσ δε δαρ πορ
χυµπλιδο ελ ρεθυισιτο δελ αντεϕυιχιο αδµινιστρατιϖο, σε τενδρ〈 πορ συ!χιεντε λα
δεµοστραχι⌠ν δε ηαβερ σολιχιταδο αντε ελ ⌠ργανο θυε χορρεσπονδα, λα σατισφαχχι⌠ν
δε λασ µισµασ πρετενσιονεσ θυε ποστεριορµεντε σε ηαγαν ϖαλερ εν λα δεµανδα θυε
σε δεχιδα πλαντεαρ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 25/10/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 1997−13243). Λο εξιγιδο πορ ελ λεγισλαδορ
αλ παρτιχυλαρ νο εσ λα εξποσιχι⌠ν δε λασ ραζονεσ δε ηεχηο ψ δε δερεχηο εν θυε σε
φυνδαµεντα συ ρεχλαµαχι⌠ν, εν λοσ µισµοσ τρµινοσ δε υν λιβελο δε δεµανδα, δε
µοδο θυε νο ποδρα εξιγρσελε αλ ρεχυρρεντε ελ χυµπλιµιεντο δε λασ µισµασ
φορµαλιδαδεσ ρεθυεριδασ πορ ελ αρτχυλο 340 ΧΠΧ; πορ ελ χοντραριο, ελ αγοταµιεντο
δελ αντεϕυιχιο αδµινιστρατιϖο δεβε χονσιστιρ εν υν προχεδιµιεντο φ〈χιλ ψ εξπεδιτο,
θυε λε περµιτα αλ ιντερεσαδο πονερ εν χονοχιµιεντο δε λα Αδµινιστραχι⌠ν ελ
χοντενιδο δε συ πρετενσι⌠ν, λο χυαλ ρεσυλτα περφεχταµεντε ποσιβλε χον ελ σολο
χυµπλιµιεντο δε λοσ εξτρεµοσ ενυµεραδοσ εν ελ αρτχυλο 49 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε
Προχεδιµιεντοσ Αδµινιστρατιϖοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 26/07/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−0049). Σιν εµβαργο,
σε ηα εξιγιδο θυε σε ινδιθυε λα πρετενσι⌠ν δε ινσταυραρ δεµανδα χοντρα διχηο
Ινστιτυτο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 14/07/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0443). Νο εσ νεχεσαριο θυε ελ ιντερεσαδο σε
διριϕα αλ Μινιστρο, σινο αλ ⌠ργανο θυε χορρεσπονδα; λα ∆ιρεχχι⌠ν δε Χονσυλτορα
ϑυρδιχα δελ Μινιστεριο εσ πορ συ νατυραλεζα, λα ιδ⌠νεα παρα ρεχιβιρ εστε τιπο δε
σολιχιτυδεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 15/10/2002 ΕΞΠ Ν≡ 2001−0613).

1089

Ελ αρτχυλο 98 ΛΟΑΠ δε 2008 δισπονε θυε λοσ ινστιτυτοσ πβλιχοσ γοζαρ〈ν δε λοσ
πριϖιλεγιοσ ψ πρερρογατιϖασ θυε λα λεψ αχυερδε α λα Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ
διστριτοσ µετροπολιτανοσ ο λοσ µυνιχιπιοσ. Λα Λεψ νο ηιζο διστινχι⌠ν αλγυνα εντρε
πριϖιλεγιοσ !σχαλεσ ψ προχεσαλεσ, πορ λο θυε, ελ πριϖιλεγιο δελ αντεϕυιχιο
αδµινιστρατιϖο ρεσυλτα εξτενσιϖο α λοσ ινστιτυτοσ αυτ⌠νοµοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 26/07/2005 ΕΞΠ.
Ν≡ 2004−0049; ΣΠΑ−ΤΣϑ 12/06/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−0049). Σιν εµβαργο, λα Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα ηα εντραδο α ρεϖισαρ σι λα λεψ δε χρεαχι⌠ν δελ ινστιτυτο αυτ⌠νοµο λε
οτοργα υν πριϖιλεγιο χοµο παρα οβλιγαρ αλ παρτιχυλαρ, αχυδιρ πρεϖιαµεντε αλ
προχεδιµιεντο αδµινιστρατιϖο, µοτιϖο πορ ελ χυαλ ηα νεγαδο ελ ρεθυισιτο
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αδµινιστρατιϖο εν ελ χασο δελ Ινστιτυτο ςενεζολανο δε λοσ Σεγυροσ Σοχιαλεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ
16/05/2000 ΕΞΠ.Ν≡ 14.648) , µιεντρασ θυε λο ηα εξιγιδο εν ελ χασο δελ Ινστιτυτο Ναχιοναλ
δε λα ςιϖιενδα (ΙΝΑςΙ) (ΣΠΑ−ΤΣϑ 03/08/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0834). Περο εστε αν〈ισισ φυε
οβϖιαδο εν ΣΠΑ−ΤΣϑ 14/07/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0443.
Ελ αρτ. 56 ΛΟΠΓΡ δε 2008, σε ρε!ερε α λασ δεµανδασ δε χοντενιδο πατριµονιαλ
χοντρα λα Ρεπβλιχα. Πορ ταλ µοτιϖο, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα ρεχηαζαδο,
αχερταδαµεντε, ταλ ρεθυισιτο εν χυαντο α λασ εµπρεσασ δελ Εσταδο εν ΣΠΑ−ΤΣϑ
06/06/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1306 (ΧΑ∆ΑΦΕ); ϑΣ−ΣΠΑ 09/12/2010 ΕΞΠ. Ν° 2009−0420 (ΧΑςΙΜ). Χον
ελλο, ποδεµοσ α!ρµαρ θυε ηα σιδο συπεραδο ελ χριτεριο οπυεστο. Εν εφεχτο, λα Σαλα
Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηαβα εξτενδιδο ελ πριϖιλεγιο δελ αντεϕυιχιο αδµινιστρατιϖο
α εµπρεσασ δελ Εσταδο, ταλεσ χοµο ΧΑ∆ΑΦΕ (ϑΣ−ΣΠΑ 04/05/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1306; ϑΣ−
ΣΠΑ 04/05/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1306); λα εµπρεσα Π∆ςΣΑ ΠΕΤΡΛΕΟ, Σ.Α. (ϑΣ−ΣΠΑ
04/04/2006 ΕΞΠ. Ν° 2006−0553; ϑΣ−ΣΠΑ 04/04/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−1306); λα εµπρεσα Χ.ς.Γ.
ςΕΝΑΛΥΜ (ϑΣ−ΣΠΑ 23/05/2006 ΕΞΠ. Ν° 2006−374). Λοσ τριβυναλεσ δε ινστανχια ταµβιν
εξιγεν ελ χυµπλιµιεντο δελ αντεϕυιχιο αδµινιστρατιϖο εν δεµανδασ χοντρα εµπρεσασ
δελ Εσταδο, ταλεσ χοµο Ε∆ΕΛΧΑ (ΧΣΧΑ 13/05/2010 ΕΞΠ. Ν° ΑΠ42−Γ−2008−000111); Χεντρο
Σιµ⌠ν Βολϖαρ (ϑΥΖΓ. ΣΥΠ. 5ΤΟ Χ−Α ΡΕΓΙΝ ΧΑΠΙΤΑΛ 19/07/2010 ΕΞΠ: 09−2460)

1090

∆ε αχυερδο χον ελ αρτ. 36 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε ∆εσχεντραλιζαχι⌠ν, ∆ελιµιταχι⌠ν
ψ Τρανσφερενχια δε Χοµπετενχιασ δελ Ποδερ Πβλιχο δε 2009, λοσ εσταδοσ τενδρ〈ν
λοσ µισµοσ πριϖιλεγιοσ, πρερρογατιϖασ !σχαλεσ ψ προχεσαλεσ δε θυε γοζα λα
Ρεπβλιχα. Ελ αντεϕυιχιο αδµινιστρατιϖο ταµβιν ηα σιδο εξιγιδο εν χασο δε
εµπρεσασ εσταδαλεσ, ταλεσ χοµο λα Φυνδαχι⌠ν δελ Νι〉ο δελ Εσταδο Απυρε (ϑΥΖΓ. ΣΥΠ.

1091

Χ., Χ−Α Ψ ΑΓΡΑΡΙΟ Ε∆Ο. ΑΠΥΡΕ 01/10/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2244).

Εν ελ χασο δε λοσ Μυνιχιπιοσ, ταλ εξτενσι⌠ν σε ενχοντραβα εσταβλεχιδα εν ελ αρτ. 102
δε λα δερογαδα Λεψ Οργ〈νιχα δε Ργιµεν Μυνιχιπαλ δε 1989, λα χυαλ εστυϖο
ϖιγεντε ηαστα ελ 08/06/2005.638 Σιν εµβαργο, λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Ποδερ Πβλιχο
Μυνιχιπαλ δε 2010 νο χοντιενε εν συ τεξτο λα απλιχαχι⌠ν εξτενσιϖα α λοσ Μυνιχιπιοσ
δε λοσ πριϖιλεγιοσ δε λα Ρεπβλιχα.

1092

Τρατ〈νδοσε δε υν πριϖιλεγιο δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, συ ρεγυλαχι⌠ν σον νορµασ δε
εξχεπχι⌠ν θυε δεβεν ιντερπρεταρσε ρεστριχτιϖαµεντε ψ σερ χονσαγραδασ εν λα λεψ
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/06/2002 ΕΞΠ. ΝΟ. 0002). Ελ πρινχιπιο δε ρεσερϖα λεγαλ εσ ρειτεραδο πορ ελ αρτ.
35 νυµ. 3 ΛΟϑΧΑ, εν ελ σεντιδο θυε ελ προχεδιµιεντο αδµινιστρατιϖο δεβε σερ
αγοταδο πρεϖιο α λασ δεµανδασ χοντρα λοσ ⌠ργανοσ ο εντεσ δελ Ποδερ Πβλιχο α λοσ

1093

638 Βελανδρια Γαρχα, Ελ Προχεδιµιεντο Αδµινιστρατιϖο Πρεϖιο α λασ ∆εµανδασ χοντρα λα Ρεπβλιχα, π〈γ. 90
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χυαλεσ λα λεψ λεσ ατριβυψε ταλ πρερρογατιϖα. Σιν εµβαργο, λα Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα ηα ρειτεραδο ελ χριτεριο εσταβλεχιδο εν Σεντενχια Ν° 01026
09/07/2009 Μυλτισερϖιχιοσ ∆ισροχα Ι, Χ.Α; σεντενχια Ν≡ 01995 06/12/2007 Πραξαιρ
ςενεζυελα, Σ.Χ.Α, σεγν ελ χυαλ, αν χυανδο λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Ποδερ Πβλιχο
Μυνιχιπαλ νο ρεγυλ⌠ λα οβλιγατοριεδαδ δελ αγοταµιεντο δελ αντεϕυιχιο
αδµινιστρατιϖο χοµο ρεθυισιτο δε αδµισιβιλιδαδ δε λασ αχχιονεσ ινχοαδασ χοντρα
λοσ ⌠ργανοσ ψ εντεσ µυνιχιπαλεσ, ταλ πρερρογατιϖα προχεσαλ δεβε απλιχαρσε α λοσ
µισµοσ, εν ϖιρτυδ δελ ιντερσ πβλιχο ινϖολυχραδο εν ελ εϕερχιχιο δε συσ φυνχιονεσ.
∆ε αλλ θυε, λοσ Μυνιχιπιοσ ψ συσ ⌠ργανοσ δεσχεντραλιζαδοσ γοζαν δε λα πρερρογατιϖα
προχεσαλ εστατυιδα εν ελ αρτχυλο 84 δελ ∆εχρετο χον Φυερζα δε Λεψ Οργ〈νιχα δε λα
Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα, εν ϖιρτυδ δε λα µαγνιτυδ δε λα
ρεσπονσαβιλιδαδ λεγαλ θυε διχηοσ εντεσ πολτιχοσ τερριτοριαλεσ ποσεεν εν υν
προχεδιµιεντο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 09/03/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0006; ϑΣ−ΣΠΑ 28/04/2010 ΕΞΠ. Ν° 2009−
0754). Εν νυεστρο χριτεριο, ταλ ιντερπρεταχι⌠ν εξτενσιϖα εσ χοντραρια α λοσ πρινχιπιοσ
δε σεγυριδαδ ϕυρδιχα ψ δε ρεσερϖα λεγαλ δε λασ χαυσασ δε ιναδµισιβιλιδαδ, ελ χυαλ
προηβε απλιχαχιονεσ αναλ⌠γιχασ ο εξτενσιϖασ. Χον ρεσπεχτο α λα απλιχαχι⌠ν δε
πρερρογατιϖασ α οτροσ εντεσ ϖασε ν.µ. 83
Εξχυρσο. Λα ϖα αδµινιστρατιϖα
1094

Ελ αρτ. 124, νυµ. 2δο. δε λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ, δισπονα θυε, ελ ϑυζγαδο δε
Συστανχιαχι⌠ν νο δεβα αδµιτιρ ελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ, χυανδο ελ ρεχυρρεντε νο
ηυβιερε αγοταδο λα ϖα αδµινιστρατιϖα. Φρεντε α ταλ ρεγλα γενεραλ νο σε ενχοντραβα
πρεϖιστα νινγυνα εξχεπχι⌠ν θυε διερα υν τρατο µ〈σ ραζοναβλε α σιτυαχιονεσ
εσπεχιαλεσ ψ υργεντεσ. Ταµβιν εν εστε ασπεχτο, λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Αµπαρο Σοβρε
∆ερεχηοσ ψ Γαραντασ Χονστιτυχιοναλεσ οφρεχα υνα ρεγυλαχι⌠ν µ〈σ !εξιβλε θυε λοσ
ρεχυρσοσ ορδιναριοσ, αλ δισπονερ εν ελ Παρ〈γραφο ∨νιχο δελ αρτχυλο 5 θυε νο σερα
νεχεσαριο ελ αγοταµιεντο πρεϖιο δε λα ϖα αδµινιστρατιϖα, χυανδο σε εϕερχιερα λα
αχχι⌠ν δε αµπαρο χοντρα αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ χονϕυνταµεντε χον ελ ρεχυρσο
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο.

1095

Χον λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1999 σε αγρεγα υν νυεϖο ελεµεντο α λα δισχυσι⌠ν, αχερχα
δε λα ραζοναβιλιδαδ δελ ρεθυισιτο δε αγοταρ λα ϖα αδµινιστρατιϖα. Αν χυανδο νο σε
ηαχε νινγυνα ρεφερενχια εν ελ τεξτο νορµατιϖο δε λα Χονστιτυχι⌠ν, νι ερα ελ λυγαρ
παρα υν δεβατε δε ταλ νατυραλεζα, σιν εµβαργο, εν λα Εξποσιχι⌠ν δε Μοτιϖοσ δε λα
Χονστιτυχι⌠ν δε 1999 σε〉αλα θυε λα λεψ οργ〈νιχα δεβερ〈 ελιµιναρ λα χαργα θυε
τιενεν λοσ αδµινιστραδοσ δε αγοταρ λα ϖα αδµινιστρατιϖα. Θυεδαβα εντονχεσ πορ
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δετερµιναρ σι ταλ µανδατο τενα εφεχτοσ νορµατιϖοσ δε απλιχαχι⌠ν ινµεδιατα πορ ελ
ϑυεζ, ο σι ηαβα θυε εσπεραρ λα δεχισι⌠ν δελ Λεγισλαδορ.
Μιεντρασ θυε λα Χορτε Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο ηαβα σοστενιδο
ελ χριτεριο θυε ελ αγοταµιεντο δε λα ϖα αδµινιστρατιϖα χονστιτυα υν φορµαλισµο νο
εσενχιαλ,639 λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ σοστυϖο θυε ερα νεχεσαρια λα προµυλγαχι⌠ν δε λα
λεψ οργ〈νιχα δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα, α λα χυαλ χορρεσπονδα
εσταβλεχερ ελ χαρ〈χτερ οπτατιϖο δε λα ϖα αδµινιστρατιϖα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 25/05/2001 ΕΞΠ. Ν≡:
00−2106). Πορ λο ταντο, ηαστα ελ µοµεντο εν θυε νο φυεσε προµυλγαδα λα λεψ οργ〈νιχα
ρεφεριδα, λα δισποσιχι⌠ν χοντενιδα εν ελ αρτ. 124 νυµ. 2 δε λα ηοψ δερογαδα ΛΟΧΣϑ,
µαντενα συ ϖιγενχια.

1096

Χοµο σε σαβε, λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004, λα χυαλ συστιτυψ⌠ α λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ,
νο χοντενα νινγυνα ρεφερενχια αλ αγοταµιεντο δε λα ϖα αδµινιστρατιϖα, πορ λο θυε
σε λα χονσιδερ⌠ χοµο υν ρεχυρσο οπχιοναλ νο δε χυµπλιµιεντο οβλιγατοριο πορ ελ
ιντερεσαδο. Πορ συ παρτε, λα ΛΟΑΠ δε 2001 δισπονα εν ελ αρτ. 7, νυµ. 9, θυε λοσ
παρτιχυλαρεσ εν συσ ρελαχιονεσ χον λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα τενδραν ελ δερεχηο
δε εϕερχερ, α συ ελεχχι⌠ν ψ σιν θυε φυερε οβλιγατοριο ελ αγοταµιεντο δε λα ϖα
αδµινιστρατιϖα, λοσ ρεχυρσοσ αδµινιστρατιϖοσ ο ϕυδιχιαλεσ θυε φυερεν προχεδεντεσ
παρα λα δεφενσα δε συσ δερεχηοσ ε ιντερεσεσ φρεντε α λασ αχτυαχιονεσ υ οµισιονεσ δε
λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα, δε χονφορµιδαδ χον λα λεψ. Ταλ δισποσιχι⌠ν φυε
µοδι!χαδα εν ελ αρτ. 7 νυµ. 10 δε λα ΛΟΑΠ δε 2008, εν λα χυαλ σε αγρεγ⌠ λα φρασε,
σαλϖο ελ προχεδιµιεντο αδµινιστρατιϖο πρεϖιο α λασ αχχιονεσ χοντρα λα Ρεπβλιχα

1097

Σιν εµβαργο, αν χυανδο λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ αδϖερτα αλ τριβυναλ δε ινστανχια
θυε λασ χαυσαλεσ δε ιναδµισιβιλιδαδ δεβαν εσταρ χοντενιδασ εξπρεσαµεντε εν ελ
τεξτο λεγαλ, πορ λο θυε νο ποδρα δεχλαραρσε λα ιναδµισιβιλιδαδ δε υνα αχχι⌠ν ο υν
ρεχυρσο, σιν θυε λα χαυσαλ σε ενχυεντρε εξπρεσαµεντε χοντενιδα εν λεψ, σιν εµβαργο,
εν ελ µισµο φαλλο εσταβλεχι⌠ υν ρεθυισιτο δε αδµισιβιλιδαδ. Εν εφεχτο, χυανδο ελ
ρεχυρρεντε ηυβιερα ιντενταδο υν ρεχυρσο αδµινιστρατιϖο σε ενχοντραρα εντονχεσ
οβλιγαδο α εσπεραρ λα ρεσπυεστα εξπρεσα δελ ρεχυρσο ο ελ σιλενχιο αδµινιστρατιϖο
νεγατιϖο, παρα ποδερ ινχοαρ λα δεµανδα χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ

1098

20/02/2008 ΕΞΠ. 07−1482).

Εν χυαντο α λοσ ρεχυρσοσ εϕερχιδοσ εν ελ µαρχο δελ Χ⌠διγο Οργ〈νιχο Τριβυταριο, λα
Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα δεϕαδο χλαρο θυε, εν µατερια τριβυταρια ελ ρεθυισιτο
639 ςασε εν δεταλλε, Τροχονισ, Λα Χοµπετενχια δε λοσ Τριβυναλεσ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖοσ, π〈γ. 89;
Τορρεαλβα, Ελ Αχτο Αδµινιστρατιϖο χοµο Οβϕετο δε λα Πρετενσι⌠ν Προχεσαλ Αδµινιστρατιϖα ψ συ Τραταµιεντο
ϑυρισπρυδενχιαλ, π〈γ. 138, χον µ〈σ ρεφερενχιασ
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δελ αγοταµιεντο δε λα ϖα αδµινιστρατιϖα νο εσ υνα χονδιχι⌠ν προχεσαλ ινδισπενσαβλε,
πυεσ ελ αρτχυλο 185 δελ Χ⌠διγο Οργ〈νιχο Τριβυταριο ϖιγεντε ρατιοναε τεµπορισ,
περµιτα αλ ρεχυρρεντε οπταρ πορ λα εσπερα δε λα δεχισι⌠ν δελ ρεχυρσο αδµινιστρατιϖο,
υ οπταρ διρεχταµεντε α λα ϖα ϕυδιχιαλ σιν θυε σε χονσυµαρα λα δεχισι⌠ν αδµινιστρατιϖα
εν ϖα ρεχυρσιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 17/09/2002 ΕΞΠ. Ν° 15101)
Νυµ. 4. ∆οχυµεντοσ ινδισπενσαβλεσ
1100

∆ε αχυερδο χον ελ Χ⌠διγο δε Προχεδιµιεντο Χιϖιλ, λα χονσεχυενχια δε λα φαλτα δε
πρεσενταχι⌠ν δε λοσ ινστρυµεντοσ εν θυε σε φυνδαµεντα λα πρετενσι⌠ν νο εσ λα
ιναδµισι⌠ν, σινο θυε, σεγν δισπονε ελ αρτ. 434, σι ελ δεµανδαντε νο ηυβιερε
αχοµπα〉αδο συ δεµανδα χον λοσ ινστρυµεντοσ εν θυε λα φυνδαµεντα, νο σε λε
αδµιτιρ〈ν α µενοσ θυε ηαψα ινδιχαδο εν ελ λιβελο ο ελ λυγαρ δονδε σε ενχυεντρεν,
ο σεαν δε φεχηα ποστεριορ, ο θυε απαρεζχα, σι σον αντεριορεσ, θυε νο τυϖο
χονοχιµιεντο δε ελλοσ. Λα !ναλιδαδ δε λα νορµα εσ εϖιταρ υνα ποσιχι⌠ν ϖενταϕιστα
ψ δεσλεαλ δελ δεµανδαντε, θυε πριϖασε αλ δεµανδαδο δελ χονοχιµιεντο δε εσοσ
ινστρυµεντοσ εσενχιαλεσ παρα λα απροπιαδα δεφενσα.640 ∆εβεµοσ αδϖερτιρ θυε λα
απλιχαχι⌠ν δε ταλεσ πρινχιπιοσ εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δεβε σερ ασυµιδα
χον ρεσερϖασ. Εν πριµερ λυγαρ, πορθυε ελ δεµανδαδο νο εσ υν παρτιχυλαρ θυε δεβα
δεφενδερσε α τοδα χοστα, σινο υν ⌠ργανο δελ Εσταδο συϕετο αλ πρινχιπιο δε λεγαλιδαδ.
Εν σεγυνδο λυγαρ, γενεραλµεντε εσ λα Αδµινιστραχι⌠ν θυιεν τιενε εν συ ποδερ λοσ
δοχυµεντοσ θυε σε ρεθυιερεν παρα ρεσολϖερ λα χοντροϖερσια ψ παρα ϖερι!χαρ συ
αδµισιβιλιδαδ.

1101

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα δεχλαραδο λα ιναδµισιβιλιδαδ δε λα αχχι⌠ν δε αµπαρο
χονστιτυχιοναλ, εν λοσ χασοσ εν θυε λα παρτε αχχιοναντε νο χονσιγν⌠ νι σιθυιερα
χοπια σιµπλε δε λα δεχισι⌠ν ιµπυγναδα, ινχυµπλιενδο χον συ δεβερ δε απορταρ ελ
δοχυµεντο φυνδαµενταλ θυε, εν συ χριτεριο, λε χαυσ⌠ υν γραϖαµεν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
24/03/2010 ΕΞΠ. 09−1254; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/03/2010 ΕΞΠ. 09−1153; δε ιγυαλ φορµα, εν ελ χασο δε
υν ρεχυρσο δε ρεϖισι⌠ν δε σεντενχιασ ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 18/07/2002 ΕΞΠ. 02−0064). Ελ Μαγιστραδο
Πεδρο Ραφαελ Ρονδ⌠ν Ηααζ ηα σε〉αλαδο εν ϖοτο χονχυρρεντε θυε ταλ ποσιβιλιδαδ
προδυχε υν ινχονστιτυχιοναλ εφεχτο δε δεσιγυαλδαδ εντρε θυιενεσ δεµανδεν αντε
λοσ τριβυναλεσ ορδιναριοσ, πορθυε ελλοσ τενδρ〈ν οπορτυνιδαδ δε συβσαναχι⌠ν δε λοσ
δεφεχτοσ θυε ελ ϑυεζ απρεχιε ρεσπεχτο δε λα φορµαλιζαχι⌠ν δε συ πρετενσι⌠ν, εν
ταντο θυε αθυλλοσ θυε δεβαν οχυρριρ αντε ελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, παρα
λα ιντερποσιχι⌠ν δελ αµπαρο νο γοζαρ〈ν δε διχηα οπορτυνιδαδ, πορθυε λα µισµα
640 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙΙ. π〈γ. 44
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εστ〈 νεγαδα πορ ελ ρεφεριδο αρτχυλο 19 δε λα λεψ οργ〈νιχα θυε ριγε α εστε Μ〈ξιµο
τριβυναλ. Ρεχορδ⌠ ελ Μαγιστραδο θυε εν σεντενχια ν.° 801 δε 7 δε αβριλ δε 2006,
σε ρειτερ⌠ θυε, παρα ελ συπυεστο δε θυε ελ θυερελλαντε νο αχοµπα〉ε, νι αυν χοπια
σιµπλε, δελ αχτο υ αχτοσ χυψα ιµπυγναχι⌠ν πρετενδα, εν λα οπορτυνιδαδ εν θυε
προπονγα συ δεµανδα, σε δεχλαραρ〈 λα ιναδµισι⌠ν, α µενοσ θυε αλεγυε ψ πρυεβε λα
ιµποσιβιλιδαδ παρα λα οβτενχι⌠ν δε λασ µισµασ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/03/2010 ΕΞΠ. 09−1254).
Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο θυε, σι βιεν πυεδεν αχεπταρσε χοπιασ δε
δοχυµεντοσ αυτντιχοσ θυε σε αχοµπα〉αν α λοσ εσχριτοσ δε αµπαρο, λοσ οριγιναλεσ
ο χοπιασ χερτι!χαδασ δε διχηοσ δοχυµεντοσ δεβεν σερ πρεσενταδοσ δυραντε ελ
προχεσο δε αµπαρο ψ θυε νινγυνα µεδιδα χαυτελαρ, χυανδο λοσ ηεχηοσ σε ϖερι!χαν
χον δοχυµεντοσ, πυεδε δεχρεταρσε φυνδαδα εν δοχυµεντοσ θυε χαρεχεν δε
αυτεντιχιδαδ. Λοσ ινστρυµεντοσ νο αυτντιχοσ σολο τρανσµιτεν ϖεροσιµιλιτυδ, λα χυαλ
προδυχε συσ εφεχτοσ εν υν προχεσο χοµο ελ δε αµπαρο, βρεϖε, σιν φορµαλιδαδεσ ψ
οραλ, λο θυε χονδυχε α λα ινµεδιαχι⌠ν εν λα ρεχεπχι⌠ν δε λασ πρυεβασ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ

1102

01/02/2000 ΕΞΠ. Ν° 00−0010).

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα δεχλαραδο λα ιναδµισιβιλιδαδ δε λα αχχι⌠ν, εν ραζ⌠ν δε
θυε, εν συ χριτεριο, λα ιµπρεσι⌠ν δελ φαλλο θυε φυε πυβλιχαδο εν λα π〈γινα δε ιντερνετ
δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια νο πυεδε εθυιπαραρσε χον λα χοπια σιµπλε δελ
ϖερεδιχτο χοντενιδο εν ελ εξπεδιεντε. Ελ Μαγιστραδο Πεδρο Ραφαελ Ρονδ⌠ν Ηααζ
µανιφεστ⌠ εν συ ϖοτο σαλϖαδο θυε, ταλ χριτεριο χοµπορτα υνα ρεστριχχι⌠ν, εν δεµασα,
αλ δερεχηο δε αχχι⌠ν, πυεσ ελ ηεχηο δε θυε λα παρτε ηυβιερα πρεσενταδο λα ιµπρεσι⌠ν
δε υν αχτο δε ϕυζγαµιεντο θυε φυε οβτενιδο δελ πορταλ ιντερνετ νο ιµπιδε θυε,
ποστεριορµεντε, σε χοντραστασε συ ϖεραχιδαδ χον ελ θυε απαρεζχα εν ελ εξπεδιεντε

1103

(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 28/04/2009 ΕΞΠ.− 08−1416).

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δεχλαρ⌠ ιναδµισιβλε υν ρεχυρσο εν χοντρα δε λα
νεγατιϖα δελ εντονχεσ Μινιστρο δε Εδυχαχι⌠ν, Χυλτυρα ψ ∆επορτεσ, εν δαρ ρεσπυεστα
α υν ασυντο θυε σοµετι⌠ α συ χονσιδεραχι⌠ν, εν ραζ⌠ν δε θυε, αλ µενοσ δε λοσ
ρεχαυδοσ θυε φυερον αχοµπα〉αδοσ αλ εσχριτο δε δεµανδα, ελ αχτορ νο ιντερπυσο
υνα σολιχιτυδ ο ρεχυρσο χαπαζ δε χονστρε〉ιρ λεγαλµεντε αλ ρεφεριδο ϕεραρχα α
χυµπλιρ ο εµιτιρ αλγν αχτο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 30/01/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2006−1932)

1104

Εν υν ϕυιχιο δε χοβρο δε πρεσταχιονεσ σοχιαλεσ πορ παρτε δε υν φυνχιοναριο πβλιχο,
λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δεχλαρ⌠ χον λυγαρ λα χυεστι⌠ν πρεϖια ρεφεριδα αλ
δεφεχτο δε φορµα δε λα δεµανδα, πορ χυαντο λα παρτε δεµανδαντε σε λιµιτ⌠ α
χονσιγναρ λασ χονστανχιασ δε τραβαϕο ψ δισφρυτε δε ϖαχαχιονεσ, ασπεχτοσ θυε νο

1105
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εσταβαν εν δισχυσι⌠ν, σιν τραερ α λοσ αυτοσ λοσ ρεφεριδοσ δοχυµεντοσ δε δονδε σε
δεριϖαρα ελ παγο α συ φαϖορ πορ παρτε δελ Μυνιχιπιο Ιριβαρρεν δελ Εσταδο Λαρα, δελ
διεζ πορ χιεντο (10%) δε λασ ρεχαυδαχιονεσ απορταδασ αλ Φισχο Μυνιχιπαλ πορ λα
δεµανδαντε δυραντε λα εξιστενχια δε λα ρελαχι⌠ν λαβοραλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 10/02/2009 ΕΞΠ. Ν≡
2007−1114). Ποστεριορµεντε, λα Σαλα δεχλαρ⌠ συβσαναδο ελ δεφεχτο, ϖιστο θυε εν λα
δοχυµενταχι⌠ν χονσιγναδα πορ λα παρτε αχτορα σε πυεδεν απρεχιαρ λοσ µοϖιµιεντοσ
δε λα χυεντα ν⌠µινα δε λα αχτορα ψ λοσ παγοσ εφεχτυαδοσ πορ λα Γερενχια δε Ρεχυρσοσ
Ηυµανοσ δε λα Αλχαλδα δελ Μυνιχιπιο Ιριβαρρεν δελ Εσταδο Λαρα, δεσδε ελ 1° δε
ϕυνιο δε 1994 αλ 15 δε ϕυλιο δε 2007, δε λο χυαλ ποδρα λα Σαλα δετερµιναρ εν λα
εταπα χορρεσπονδιεντε σι, εφεχτιϖαµεντε, λα δεµανδαντε περχιβι⌠ λασ ρεµυνεραχιονεσ
ρεχλαµαδασ εν λα δεµανδα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 27/10/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2007−1114).
1106

Α πεσαρ δε θυε εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο σε χονσιδερα συπεραδα λα
οβλιγατοριεδαδ δελ αγοταµιεντο δε λα ϖα αδµινιστρατιϖα (ϖασε αλ ρεσπεχτο, αρτ. 35
Εξχυρσο. Λα ϖα αδµινιστρατιϖα), ψ δε θυε λα δετερµιναχι⌠ν δε χαυσαλεσ δε
αδµισιβιλιδαδ δε λα αχχι⌠ν εσ µατερια δε ρεσερϖα λεγαλ, σιν εµβαργο, λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ ηα χονσιδεραδο ιναδµισιβλε λα πρετενσι⌠ν δε ρεχτι!χαχι⌠ν δε δατοσ
χοντενιδοσ εν ελ ελ Σιστεµα Ιντεγραδο δε Ινφορµαχι⌠ν Πολιχιαλ πορ νο δεµοστραρ ελ
αγοταµιεντο δε λοσ προχεδιµιεντοσ αντε ελ Χυερπο δε Ινϖεστιγαχιονεσ Χιεντ!χασ
Πεναλεσ ψ Χριµιναλστιχασ, παρα λα τραµιταχι⌠ν δε λασ σολιχιτυδεσ δε χορρεχχι⌠ν ο
δεστρυχχι⌠ν δε δατοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 26/06/2006 Εξπ: 05−1964; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 28/11/2007 Εξπ. 07−
1074). Ταλ χριτεριο ηα σιδο απλιχαδο ιγυαλµεντε εν ελ χασο δε λα ρεχι!χαχι⌠ν δε δατοσ
αντε ελ Σερϖιχιο Αδµινιστρατιϖο δε Ιδεντι!χαχι⌠ν, Μιγραχι⌠ν ψ Εξτρανϕερα (ΣΑΙΜΕ)
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 30/11/2010 Εξπ. Ν° 10−0626). Ταλ χριτεριο σε βασα εν υνα ιντερπρεταχι⌠ν
εξτενσιϖα δε λα οβλιγαχι⌠ν δε αχοµπα〉αρ λοσ δοχυµεντοσ ινδισπενσαβλεσ παρα
ϖερι!χαρ λα αδµισιβιλιδαδ δε λα δεµανδα. Χον ελλο σε ρεαχτιϖα ϕυρισπρυδενχιαλµεντε
λα χαυσαλ δε ιναδµισιβιλιδαδ, ρελατιϖα αλ αγοταµιεντο δε λα ϖα αδµινιστρατιϖα (ϖασε
ταµβιν, ν.µ. 735)
Νυµ. 5. Εξιστενχια δε χοσα ϕυζγαδα

1107

Ελ µοτιϖο δε θυε ελ µανδατο χοντενιδο εν λα σεντενχια σεα ινµυταβλε, οβεδεχε α
ραζονεσ δε υτιλιδαδ ψ δε πολτιχα προχεσαλ, ψα θυε χον ελλο σε θυιερε εϖιταρ λα
ποσιβιλιδαδ δε ρενοϖαρ, εν φορµα χονσταντε, λοσ προβλεµασ ϕυρδιχοσ ψα ρεσυελτοσ
χονφορµε α δερεχηο, αλ πρεχλυιρ λασ ρεσπεχτιϖασ οπορτυνιδαδεσ δε ιµπυγναχι⌠ν
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 26/04/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 1999−16.135)

1108

Εν εστε σεντιδο, σε ποστυλα θυε λα ε!χαχια δε λα αυτοριδαδ δε λα χοσα ϕυζγαδα,
χονλλεϖα τρεσ χορολαριοσ φυνδαµενταλεσ: α) ινιµπυγναβιλιδαδ, σεγν λα χυαλ λα
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σεντενχια χον αυτοριδαδ δε χοσα ϕυζγαδα νο πυεδε σερ ρεϖισαδα πορ νινγν ϕυεζ
χυανδο ψα σε ηαψαν αγοταδο τοδοσ λοσ ρεχυρσοσ θυε δ λα λεψ; β) ινµυταβιλιδαδ,
σεγν λα χυαλ λα σεντενχια νο εσ αταχαβλε ινδιρεχταµεντε, πορ νο σερ ποσιβλε αβριρ
υν νυεϖο προχεσο σοβρε ελ µισµο τεµα; ψ νο πυεδε οτρα αυτοριδαδ µοδι!χαρ λοσ
τρµινοσ δε υνα σεντενχια πασαδα εν χοσα ϕυζγαδα; ψ χ) χοερχιβιλιδαδ, θυε χονσιστε
εν λα εϖεντυαλιδαδ δε εϕεχυχι⌠ν φορζαδα εν λοσ χασοσ δε σεντενχιασ δε χονδενα;
εστο εσ, λα φυερζα θυε ελ δερεχηο ατριβυψε νορµαλµεντε α λοσ ρεσυλταδοσ
προχεσαλεσ, σε τραδυχε εν υν νεχεσαριο ρεσπετο ψ συβορδιναχι⌠ν α λο διχηο ψ ηεχηο
εν ελ προχεσο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 20/02/2009 ΕΞΠ. 08−1225)
Σε ηαβλα δε χοσα ϕυζγαδα φορµαλ, χυανδο χοντρα λα σεντενχια νο ηαψ ποσιβιλιδαδ δε
ρεχυρσο αλγυνο ψ, εν χονσεχυενχια, νινγν ϕυεζ ποδρ〈 ϖολϖερ α δεχιδιρ λα
χοντροϖερσια ψα δεχιδιδα πορ διχηα σεντενχια; σε ηαβλα δε χοσα ϕυζγαδα µατεριαλ,
χυανδο λα σεντενχια δε!νιτιϖαµεντε !ρµε εν λοσ λµιτεσ δε λα χοντροϖερσια
δεχιδιδα, εστο εσ, συ οβϕετο εσ ϖινχυλαντε παρα λασ παρτεσ εν τοδο προχεσο φυτυρο.
Ασ, σε ιµπιδε τοδο αταθυε θυε βυσθυε ρεπλαντεαρ ψ ρενοϖαρ λα µισµα µατερια: νον
βισ ιν εαδεµ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 26/04/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 1999−16.135).

1109

Α λα χοσα ϕυζγαδα σε λε ατριβυψεν υνοσ λµιτεσ, λοσ χυαλεσ σε ενχυεντραν εσταβλεχιδοσ
εν ελ αρτχυλο 1.395, ορδιναλ 3≡, δελ Χ⌠διγο Χιϖιλ, σεγν ελ χυαλ, λα αυτοριδαδ δε
λα χοσα ϕυζγαδα νο προχεδε σινο ρεσπεχτο δε λο θυε ηα σιδο οβϕετο δε λα σεντενχια.
Εσ νεχεσαριο θυε λα χοσα δεµανδαδα σεα λα µισµα; θυε λα νυεϖα δεµανδα εστ
φυνδαδα σοβρε λα µισµα χαυσα; θυε σεα εντρε λασ µισµασ παρτεσ, ψ θυε στασ
ϖενγαν αλ ϕυιχιο χον ελ µισµο χαρ〈χτερ θυε εν ελ αντεριορ.

1110

Λα ρεεδιχι⌠ν
Λοσ εφεχτοσ δε λα χοσα ϕυζγαδα θυε δεχλαρε λα νυλιδαδ, οπεραν δε πλενο δερεχηο, σιν
θυε ρεεδιχιονεσ, ο λα απροβαχι⌠ν δε νυεϖασ λεψεσ θυε δυπλιθυεν λο ανυλαδο, πυεδαν
µενοσχαβαρ λα χοσα ϕυζγαδα, ψ θυε πορ ταντο, δε ο!χιο, −χοµο απλιχαχι⌠ν δε λα
ινστιτυχι⌠ν δε λα χοσα ϕυζγαδα ψ συσ εφεχτοσ εξτενσιϖοσ− δεντρο δελ προχεσο δονδε
σε διχτ⌠ λα νυλιδαδ, πυεδε ανυλαρ χυαλθυιερ λεψ ο αχτο θυε χοντραδιγα λα χοσα
ϕυζγαδα, λιµιτ〈νδοσε, σιν νεχεσιδαδ δε χιταρ α ναδιε, α χοτεϕαρ λο δεχλαραδο εν λα
σεντενχια χον λασ νυεϖασ δισποσιχιονεσ θυε ρεπροδυχεν λασ ανυλαδασ, υνα ϖεζ θυε
πορ χυαλθυιερ ϖα χονστατε λα εξιστενχια δελ δεσαχατο α λα νυλιδαδ δεχλαραδα. Αντε λα
σιτυαχι⌠ν οβϕετιϖα θυε σε χοµπρυεβα χον λα χονφρονταχι⌠ν θυε δεµυεστρα λα
ιδεντιδαδ εντρε λο ανυλαδο ψ λο ρεεδιταδο, ψ χοµο πρεσερϖαχι⌠ν δε λα χοσα ϕυζγαδα,
νο ηαχε φαλτα χιταρ α ναδιε, σινο ϖερι!χαρ συ βυρλα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 16/02/2006 ΕΞΠ. 01−0415)
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ

377

1111

[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]
1112

Νο χαβε ινιχιαρ υν νυεϖο προχεσο θυε νο πυεδε µ〈σ θυε χονδυχιρ νυεϖαµεντε α λα
δεχλαρατορια δε ινχονστιτυχιοναλιδαδ δε λα νορµα ανυλαδα; λο προχεδεντε, εν
χονσεχυενχια, εσ ρατι!χαρ ελ φαλλο ανυλατοριο σιν νεχεσιδαδ δε προχεδιµιεντο, πυεσ
δεβε ρεχορδαρσε θυε λοσ φαλλοσ ανυλατοριοσ δε νορµασ τιενεν εφεχτο εργα οµνεσ ψ
νυνχα ιντερ παρτεσ, θυε εσ ελ συπυεστο δε λα χοσα ϕυζγαδα ρεγυλαδα πορ ελ Χ⌠διγο
Χιϖιλ. Λασ νορµασ ανυλαδασ δεσαπαρεχεν ϕυρδιχαµεντε ψ, πορ ταντο, ναδιε πυεδε
ινϖοχαρλασ νι απλιχαρλασ. Εσοσ φαλλοσ προϖοχαν ϖερδαδερα χοσα ϕυζγαδα, εν ελ σεντιδο
δε θυε ελ χασο νο εσ ρεπλαντεαβλε. Ελλο εσ ασ ινχλυσο πορ ραζονεσ λ⌠γιχασ θυε ϖαν
µ〈σ αλλ〈 δε λα νεχεσιδαδ δε µαντενερ ελ χριτεριο αδοπταδο πορ λα Σαλα: οχυρρε πορ
χυαντο λα ανυλαχι⌠ν ελιµινα λα νορµα χοµο ταλ, λε θυιτα ϖιγενχια, ψ εσ υν πρινχιπιο
εν νυεστρο δερεχηο θυε σ⌠λο σον ιµπυγναβλεσ λασ νορµασ ϖιγεντεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
05/04/2006 ΕΞΠ.− 06−0189). Περο, σεγν λα Σαλα εσ διστιντο ελ χασο εν θυε ελ Λεγισλαδορ
διχτε υνα νυεϖα δισποσιχι⌠ν θυε τιενε υν τεξτο διφερεντε, θυε ιµπιδε ϖερλα χοµο
υνα ρεπετιχι⌠ν. Σ⌠λο εν χασο δε σερ οβϖια λα ρεεδιχι⌠ν πυεδε ελιµιναρσε ελ προχεσο
ϕυδιχιαλ χορρεσπονδιεντε, υνα δε χυψασ φασεσ εσενχιαλεσ εσ ελ χοντραδιχτοριο
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 06/12/2006 Εξπ.: 02−0311). Χον ρεσπεχτο α λα απλιχαχι⌠ν δε λα τεορα
δε λα ρεεδιχι⌠ν δελ αχτο, χυανδο ταλ αχτυαχι⌠ν τιενε λα !ναλιδαδ δε εϖαδιρ λα
εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο, ϖασε ν.µ. 2076. Χον ρεσπεχτο α λα περσιστενχια δελ ιντερσ,
φρεντε αχτοσ δερογαδοσ, ϖασε ν.µ. 923
Νυµ. 6. Χονχεπτοσ ιρρεσπετυοσοσ

1113

Λα νορµα χονστιτυψε υνα λιµιταχι⌠ν αλ δερεχηο α λα λιβρε εξπρεσι⌠ν δελ πενσαµιεντο
(αρτ. 57 δε λα Χονστιτυχι⌠ν) ψ λασ γαραντασ δε λα δεφενσα (αρτ. 49,Ι) ψ λα τυτελα
ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα (αρτ. 26). Συ φυνδαµεντο ρεσιδε εν λα προτεχχι⌠ν δελ ηονορ ψ
ρεπυταχι⌠ν δε λασ περσονασ (αρτ. 60), περο σοβρε τοδο δε λα βυενα µαρχηα δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν δε ϕυστιχια. Παρα συ απλιχαχι⌠ν δεβε τενερσε εν χονσιδεραχι⌠ν ελ
ϖαλορ δε λοσ ιντερεσεσ εν χον∀ιχτο ψ πονδεραρσε εντρε σ.

1114

Λα ϖαλοραχι⌠ν δε λα λιβερταδ δε εξπρεσι⌠ν δεβε τοµαρ εν χονσιδεραχι⌠ν συ
ιµπορτανχια παρα ελ δεσενϖοϖιµιεντο δελ ινδιϖιδυο εν λιβερταδ ψ παρα λα σοχιεδαδ
δεµοχρ〈τιχα, δε λα χυαλ εσ υν ελεµεντο χονστιτυτιϖο, σοβρε τοδο εν χυαντο α λα
φορµαχιον δε λα οπινι⌠ν πβλιχα πλυραλ. Λα ϖαλοραχι⌠ν δε λασ γαραντασ α λα δεφενσα
ψ α λα τυτελα ϕυδιχιαλ δεβε τοµαρ εν χονσιδεραχι⌠ν ελ περϕυιχιο θυε πυεδε προδυχιρσε
α τραϖσ δελ τρ〈µιτε δε χορρεχχι⌠ν ε ινχλυσο λα χονσεχυενχια δε λα ιναδµισι⌠ν δε λα
δεµανδα. Εϕεµπλο δε ελλο εσ λα αφεχταχι⌠ν δελ δερεχηο χονστιτυχιοναλ θυε τιενε ελ
πεναδο α θυε συ σεντενχια σεα ρεϖισαδα πορ υνα ινστανχια συπεριορ, πορ λα ιναδµισι⌠ν
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δε υν ρεχυρσο δε ρεϖοχαχι⌠ν

(ΧΟΡΤΕ ∆Ε ΑΠΕΛΑΧΙΟΝΕΣ Ε∆Ο. ΑΜΑΖΟΝΑΣ 11/02/2005

ΑΣΥΝΤΟ: ΞΠ01−Ρ−2004−000089)

Πορ συ παρτε, λα ϖαλοραχι⌠ν δελ ηονορ ψ ρεπυταχι⌠ν δεβε τοµαρ εν χονσιδεραχι⌠ν λα
εντιδαδ δελ δα〉ο χαυσαδο, περο ταµβιν λα χιρχυνστανχια δε θυε λασ εξπρεσιονεσ ψ
µενσαϕεσ θυε βυσχαν θυε λασ περσονασ πβλιχασ ... χυµπλαν χον συσ δεβερεσ
λεγαλεσ νο πυεδεν σερ χονσιδεραδασ νι οφενσιϖασ νι ιρρεσπετυοσασ, ασ ελ λενγυαϕε
υτιλιζαδο σεα δυρο; περο ελ αταθυε περσοναλ δενιγραντε διριγιδο χοντρα λασ περσονασ
θυε λα νορµα σε〉αλα, ψ θυε πορ συσ χαργοσ χονφορµαν λα χπυλα δελ Εσταδο, θυε
ατροπελλα λα διγνιδαδ δε εσοσ συϕετοσ (δετερµιναδα χονφορµε α µ〈ξιµασ δε
εξπεριενχια χοµυνεσ), ψ θυε πρεσεντα πβλιχαµεντε α λοσ διγναταριοσ δελ Εσταδο
−εν λο περσοναλ− χοµο σερεσ ινδιγνοσ, τιενδε α δεβιλιταρ λασ φυνχιονεσ θυε εϕερχεν,
αλ µενοσ αντε λα οπινι⌠ν πβλιχα, πυδιενδο χρεαρ εσταδοσ δε πρεαναρθυα (ΣΧΟΝ−

1115

ΤΣϑ 15/07/2003 ΕΞΠ. Ν° 01−0415)

∆εβε τοµαρσε εν χονσιδεραχι⌠ν αδεµ〈σ θυε λα τυτελα δελ δερεχηο αλ ηονορ σε
δεβιλιτα, προπορχιοναλµεντε ... χυανδο συσ τιτυλαρεσ εϕερχεν φυνχιονεσ πβλιχασ,
χοµο εσ ελ χασο, ο ρεσυλταν ιµπλιχαδασ εν ασυντοσ δε ρελεϖανχια πβλιχα, εστανδο
οβλιγαδασ πορ ελλο α σοπορταρ υν χιερτο ριεσγο δε θυε συσ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ
αλ ηονορ, α λα ιντιµιδαδ ψ α λα προπια ιµαγεν ρεσυλτεν αφεχταδοσ πορ οπινιονεσ ο
ινφορµαχιονεσ δε ιντερσ γενεραλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 15/07/2003 ΕΞΠ. Ν° 01−0415).

1116

Πορ λο αντεριορ, λα ρεγλα γενεραλ εσ ελ δεβερ δελ φυνχιοναριο πβλιχο δε τολεραρ λασ
χρτιχασ αλ εϕερχιχιο δε συσ φυνχιονεσ, νο σ⌠λο χυανδο λα φορµα εν θυε ηυβιεραν σιδο
εξπυεστασ σεαν ϕυστι!χαδασ χον αργυµεντοσ τχνιχοσ, σινο ταµβιεν ινχλυσο χυανδο
λασ µισµασ σεαν ρεαχχιονεσ εµοτιϖασ ο σιν φυνδαµεντο. Σ⌠λο εξχεπχιοναλµεντε,
χυανδο ρεσυλτε αφεχταδο ελ φυνχιοναµιεντο δε λα Ινστιτυχι⌠ν, αλ πυντο δε χρεαρ
εσταδοσ δε πρεαναρθυα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 15/07/2003 ΕΞΠ. Ν° 01−0415), σε ϕυστι!χα λα
λιµιταχι⌠ν.

1117

Λοσ χονχεπτοσ ιρρεσπετυοσοσ υ οφενσιϖοσ σον χονσιδεραδοσ χοντραριοσ αλ δεβερ δε
λεαλταδ πρεϖιστο εν ελ αρτχυλο 17 δελ ΧΠΧ, σεγν ελ χυαλ, ελ ϑυεζ δεβερ〈 τοµαρ δε
ο!χιο ο α πετιχι⌠ν δε παρτε, τοδασ λασ µεδιδασ νεχεσαριασ εσταβλεχιδασ εν λα λεψ,
τενδεντεσ α πρεϖενιρ ο α σολυχιοναρ λασ φαλτασ α λα λεαλταδ ψ προβιδαδ εν ελ προχεσο,
λασ χοντραριασ α λα τιχα προφεσιοναλ, λα χολυσι⌠ν ψ ελ φραυδε προχεσαλεσ, ο χυαλθυιερ
αχτο χοντραριο α λα µαϕεσταδ δε λα ϕυστιχια ψ αλ ρεσπετο θυε σε δεβεν λοσ λιτιγαντεσ
ψ 9 δελ Χοδιγο δε Ετιχα Προφεσιοναλ δελ Αβογαδο ςενεζολανο.

1118
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Μεδιαντε Αχυερδο δε φεχηα 16 δε ϕυλιο δε 2003 λα Σαλα Πλενα δελ ΤΣϑ εσταβλεχι⌠
θυε, δε χονφορµιδαδ χον λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 171 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα
Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια, α παρτιρ δε λα πυβλιχαχι⌠ν δελ πρεσεντε Αχυερδο, λασ
Σαλασ δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια ψ δεµ〈σ τριβυναλεσ δελ πασ ποδρ〈ν ρεχηαζαρ
χυαλθυιερ δεµανδα ο σολιχιτυδ θυε χοντενγα χονχεπτοσ ιρρεσπετυοσοσ υ οφενσιϖοσ α
συ µαϕεσταδ ψ λα δε συσ ιντεγραντεσ, ασ χοµο ιναδµιτιρ εσχριτοσ θυε σι βιεν νο
ιρρεσπετεν υ οφενδαν, ταλεσ αγραϖιοσ σε χοµπρυεβεν χον δεχλαραχιονεσ πβλιχασ
ηεχηασ πορ λασ παρτεσ, συσ αβογαδοσ αποδεραδοσ ο ασιστεντεσ, σοβρε ελ χασο.

1120

Ηα σιδο χονσιδεραδα ιρρεσπετυοσα λα εξπρεσι⌠ν εξαβρυπτο λεγαλ

(ΤΡΙΒ. 1ΡΟ

ΠΡΙΜΕΡΑ ΙΝΣΤΑΝΧΙΑ ΑΓΡΑΡΙΑ ΕΣΤΑ∆Ο ΨΑΡΑΧΥΨ 26/072010 ΕΞΠ. Ν° Α−0017/2010);

σαβεν υστεδεσ λα βαρβαριε θυε συχεδι⌠ ( ) πρετενδεν απλιχαρ τερρορισµο ϕυδιχιαλ
(ϑΣ−ΤΣϑ−ΠΛΕΝΟ 07/03/2006 ΕΞΠ. Ν° ΑΑ10−Λ−2003−000007); θυε ελ χιυδαδανο (ξξξ),
αβογαδο ψ αχτυαλ πρεσιδεντε δε λα Χορτε δε Απελαχιονεσ δελ Χιρχυιτο ϑυδιχιαλ
Πεναλ δελ Εσταδο Λαρα ( ) θυεβραντα µισ δερεχηοσ ( ) πορ νο αχαταρ λα
Βολιϖαριανα ( ), σε εϖιδενχια λα παρχιαλιδαδ θυε χονλλεϖα α (σιχ) οµισι⌠ν,
ενχυβριµιεντο, αγαϖιλλαµιεντο, χοηεχηο ψ πρεϖαριχαχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 29/07/2005 ΕΞΠ.
Ν≡ 05−0317)
1121

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ χαλι!χ⌠ χοµο λενγυαϕε ιρρεσπετυοσο, ελ σιγυιεντε: σαβεν θυε
σοψ µυϕερ ψ θυε δυραντε τρειντα α〉οσ µε ηε δεδιχαδο α δεφενδερ υν ηοµιχιδιο
προπιχιαδο πορ ελ Εσταδο. Νο εσ ϕυστο, θυε υνα µυϕερ ϕυζγαδορα, εν εστε χασο υνα
Μαγιστραδα, ψ λα Σαλα τιενε δοσ, θυε σαβεν λο θυε ψο σιεντο, δεχιδαν µι χαυσα ψ λο
ηαγαν εν υνοσ τρµινοσ ηυµαναµεντε ινχοµπρενσιβλεσ. Σολαµεντε π⌠νγανσε εν µι
λυγαρ, αυνθυε σεα πορ υν ινσταντε, ε ιµαγνενσε θυε λεσ συχεδα λο θυε α νοσοτροσ νοσ
αχοντεχι⌠. ςολτεεν συσ ροστροσ χυανδο σε ενχυεντρεν χον συσ σερεσ θυεριδοσ ψ πιενσεν
θυε, πορ αλγν µαλ µοµεντο δελ δεστινο, αλγυιεν πυδιεσε ηαχερλεσ δα〉ο ψ
αρρεβατ〈ρσελοσ δε λα ϖιδα ψ σε περδιεσε παρα σιεµπρε ελ ποδερ ϖερλοσ ο εσχυχηαρλοσ,
σολαµεντε πορθυε χυαλθυιερα δισπυσο θυε ασ φυερα. ∨νιχαµεντε χυανδο πυεδαν
πονερσε εν µι λυγαρ ψ υβιχαρσε δε λα µανερα θυε λο δεσχριβο, ποδρ〈ν εντενδερ ελ
ενορµε δολορ θυε µε ηα αγοβιαδο πορ ταντοσ α〉οσ, λο χυαλ, µε λλεϖ⌠ α νο ρεηαχερ µι
ϖιδα πορ δεδιχαρµε α χυλµιναρ ελ προχεσο δελ ηοµιχιδιο δε µι µαριδο ΡΑΜΝ
ΧΑΡΜΟΝΑ ςℑΣΘΥΕΖ. Ποστεριορµεντε, λα ρεχυρρεντε ψ ελ αβογαδο ασιστεντε ινσιστιερον
εν εµπλεαρ, λο θυε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ χαλι!χ⌠ χοµο υν λενγυαϕε ιρρεσπετυοσο
παρα συστενταρ συ σολιχιτυδ, χυανδο χαλι!χαρον δε µενδαζ ελ φαλλο χυψα αχλαρατορια
σε σολιχιτα, εν λοσ σιγυιεντεσ τρµινοσ: Νο δεϕα δε χαυσαρµε ιµπρεσι⌠ν, χαδα ϖεζ
θυε λεο ελ φαλλο διχταδο εν λα χαυσα δε λα ΦΑΜΙΛΙΑ ΧΑΡΜΟΝΑ ϑΟΡΓΕ, λα χαντιδαδ δε
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χιρχυνστανχιασ µενδαχεσ, αβσολυταµεντε ατεντατοριασ εν χοντρα δε πρινχιπιοσ
ελεµενταλεσ δε δερεχηο ϖιολατοριασ δελ δεβιδο προχεσο θυε ϖυλνεραν ελ χονϕυντο δε
πρεχεπτοσ χονσολιδαδοσ θυε δεβεν ρεγιρ λοσ παρ〈µετροσ θυε υστεδεσ, χοµο Σαλα
Χονστιτυχιοναλ, δεβεν νεχεσαριαµεντε δετενταρ. Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ σανχιον⌠ α
λα χιυδαδανα Γλαδψσ ϑοσε!να ϑοργε Σααδ (ςδα.) δε Χαρµονα α παγαρ λα συµα
εθυιϖαλεντε α χιεν υνιδαδεσ τριβυταριασ (100 Υ.Τ.) (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 16/01/2008 ΕΞΠ. Ν° 03−2808)
Νο ηα σιδο χονσιδεραδο ιρρεσπετυοσα λα εξπρεσι⌠ν δελ δεφενσορ θυε ρατι!χα λα
σολιχιτυδ δε ατενχι⌠ν µδιχα εσπεχιαλιζαδα α συ δεφενδιδο ψ οπορτυνα ρεσπυεστα
πορ παρτε δε λα ϑυεζα, εν λοσ σιγυιεντεσ τρµινοσ: Λα ηαγο α υστεδ χιυδαδανα
ϑυεζα αβσολυταµεντε ρεσπονσαβλε δε λο θυε οχυρρα α λα σαλυδ ψ α λα ϖιδα δε µι
δεφενδιδο Εδυαρδο Χεδε〉ο, ρατι!χανδο τοδασ λασ σολιχιτυδεσ ηεχηασ α υστεδ...ψ
τενγα πρεσεντε θυε παρα εσο υστεδ εν ϑυεζ ψ δεβε χυµπλιρ χον συ δεβερ, δε λο
χοντραριο ρενυνχιε α συ χαργο σι νο εσ χαπαζ δε εϕερχερλο χοµο µανδα λα ΛΕΨ
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(ΣΑΛΑ 2 ΧΟΡΤΕ ∆Ε ΑΠΕΛΑΧΙΟΝΕΣ ΕΝ ΛΟ ΠΕΝΑΛ Ψ ΡΕΣΠΟΝΣΑΒΙΛΙ∆Α∆ ΠΕΝΑΛ ∆ΕΛ
Α∆ΟΛΕΣΧΕΝΤΕ ΧΙΡΧΥΙΤΟ ϑΥ∆ΙΧΙΑΛ ΠΕΝΑΛ ∆ΕΛ ΕΣΤΑ∆Ο ΧΑΡΑΒΟΒΟ 21/01/2010
ΑΣΥΝΤΟ: ΓΠ01−Ξ−2010−000001)

Α πεσαρ δε ηαβερ σιδο χονσιδεραδα οφενσιϖα λα εξπρεσι⌠ν εν εστε ϑυζγαδο δε
Συστανχιαχι⌠ν πεδιρλα εσ σοµετερσε α υν ατραχο α µανο αρµαδα, πορθυε ηαψ θυε
παγαρλε α λοσ ρετασαδορεσ νο µενοσ δε δοσ µιλλονεσ δε βολϖαρεσ οµισσισ νο
τενγο δινερο παρα παγαρ λα ρετασα ψ µυχηο µενοσ παρα ρεχονοχερ ελ δερεχηο α
χοβραρ δε εσε ιντρυσο ξξξ, σιν εµβαργο, δε µανερα εξχεπχιοναλ, λα Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα εντρ⌠ α χονοχερ δελ φονδο δελ χασο, εν αρασ δε πρεσερϖαρ υνα
τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, δαδα λα ιµπορταντε χυαντα δε λα χονδενατορια οβϕετο δε
απελαχι⌠ν (ΣΠΑ−ΤΣϑ 08/04/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2000−0096). Εν οτρα οπορτυνιδαδ εξπρεσ⌠ λα
Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα θυε, δε λα ρεϖισι⌠ν ρεαλιζαδα αλ εσχριτο ρεχυρσιϖο ψ
συχεσιϖασ διλιγενχιασ αδϖιερτε λα Σαλα θυε χιερταµεντε νο φυερον ρεδαχταδοσ
ατενινδοσε νιχαµεντε α λασ χονσιδεραχιονεσ ϕυρδιχασ, σινο θυε εν ελλοσ σε
ρεαλιζαν α!ρµαχιονεσ θυε δενοταν συ δεσαχυερδο χον λα δεχισι⌠ν ιµπυγναδα ψ συ
ϖινχυλαχι⌠ν περσοναλ χον ελ ασυντο δεβατιδο µ〈σ αλλ〈 δε λα σολα ρεπρεσενταχι⌠ν
ϕυδιχιαλ δε λα αχτορα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 03/06/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2001−0621)

1123

Νυµ. 7. Χοντραρια αλ ορδεν πβλιχο
Λα δισποσιχι⌠ν τρανσχριβε λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 341 δελ ΧΠΧ, σεγν λα χυαλ,
πρεσενταδα λα δεµανδα, ελ Τριβυναλ λα αδµιτιρ〈 σι νο εσ χοντραρια αλ ορδεν
πβλιχο, α λασ βυενασ χοστυµβρεσ ο α αλγυνα δισποσιχι⌠ν εξπρεσα δε λα Λεψ. Λα
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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[Ττυλο ΙΙΙ. ∆ε λα χοµπετενχια δε λοσ ⌠ργανοσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα]

δοχτρινα αδµιτε εν εστοσ χασοσ, θυε σι ελ ϕυεζ ενχυεντρα θυε λοσ ηεχηοσ α!ρµαδοσ
πορ ελ αχτορ νο σον ιδ⌠νεοσ παρα προδυχιρ ελ εφεχτο ϕυρδιχο πρετενδιδο, πυεδε
ρεχηαρζαρ λα δεµανδα.641
1125

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα σε〉αλαδο θυε, δε λασ ρεγλασ δε ορδεν πβλιχο
σε ενχυεντραν λασ θυε ριγεν λα χοµπετενχια δελ ϕυεζ παρα ελ χονοχιµιεντο δε υνα
δετερµιναδα χοντροϖερσια ϕυρδιχα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 16/03/2000 ΕΞΠ. Ν≡ 15965) ∆εβεµοσ
αδϖερτιρ θυε λα χοµπετενχια νο χονστιτυψε υνα χαυσαλ δε αδµισιβιλιδαδ δε λα αχχι⌠ν,
σινο θυε, δε χονφορµιδαδ χον λοσ αρτχυλοσ 69 ψ 353 δελ ΧΠΧ, δεχλαραδα χον λυγαρ
λα φαλτα δε χοµπετενχια προδυχιρ〈 ελ εφεχτο δε πασαρ λοσ αυτοσ αλ ϑυεζ χοµπετεντε
παρα θυε χοντινε χονοχιενδο (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1066)

641 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙΙ. π〈γ. 36
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Αρτ. 36.− Αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα
Αρ!χυλο 36. Σι ελ τριβυναλ χονστατα θυε ελ εσχριτο νο σε ενχυεντρα ινχυρσο εν λοσ συπυεστοσ
πρεϖιστοσ εν ελ αρ!χυλο αντεριορ ψ χυµπλε χον λοσ ρεθυισιτοσ δελ αρ!χυλο 33, προχεδερ〈 α
λα αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα, δεντρο δε λοσ τρεσ δασ δε δεσπαχηο σιγυιεντεσ α συ ρεχιβο.
Εν χασο χοντραριο, ο χυανδο ελ εσχριτο ρεσυλτασε αµβιγυο ο χονφυσο, χονχεδερ〈 αλ δεµαν−
δαντε τρεσ δασ δε δεσπαχηο παρα συ χορρεχχι⌠ν, ινδιχ〈νδολε λοσ ερρορεσ υ οµισιονεσ θυε
σε ηαψαν χονσταταδο.
Συβσαναδοσ λοσ ερρορεσ, ελ τριβυναλ δεχιδιρ〈 σοβρε συ αδµισιβιλιδαδ δεντρο δε λοσ τρεσ δασ
δε δεσπαχηο σιγυιεντεσ. Λα δεχισι⌠ν θυε ιναδµιτα λα δεµανδα σερ〈 απελαβλε λιβρεµεντε
δεντρο δε λοσ τρεσ δασ δε δεσπαχηο σιγυιεντεσ αντε ελ τριβυναλ δε αλζαδα, ελ χυαλ δεβερ〈
δεχιδιρ χον λοσ ελεµεντοσ χυρσαντεσ εν αυτοσ δεντρο δε λοσ διεζ δασ δε δεσπαχηο σιγυιεντεσ
α λα ρεχεπχι⌠ν δελ εξπεδιεντε, λα θυε αδµιτα σερ〈 απελαβλε εν υν σολο εφεχτο.
Χοντενιδο:
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1. Εσχριτο αµβιγυο ο χονφυσο
Λοσ αρτχυλοσ 84 ςΙ δε λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ ψ 19 ςΙ δε λα ταµβιν δερογαδα ΛΟΤΣϑ
δε 2004, δισποναν θυε νο σε αδµιτιρα λα δεµανδα, σολιχιτυδ ο ρεχυρσο, σι εσ δε
ταλ µοδο ινιντελιγιβλε ο χοντραδιχτορια θυε ρεσυλτε ιµποσιβλε συ τραµιταχι⌠ν.
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Ηα σιδο δεχλαραδα ιναδµισιβλε λα αχχι⌠ν χυανδο συ οβϕετο ρεσυλτα αµβιγυο ψ ποχο
χλαρο, πυεσ νο σε διστινγυε σι σε ρεχυρρε χοντρα αχτοσ φορµαλεσ, χοντρα αχτυαχιονεσ
µατεριαλεσ ο ϖασ δε ηεχηο, λο θυε αχαρρεα θυε σεα ιµποσιβλε λα τραµιταχι⌠ν δε λα
χαυσα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 24/11/2000 ΕΞΠ. 0120); υν εσχριτο εν ελ χυαλ ελ σολιχιταντε µανιφεστ⌠ θυε
µε περµιτο ηαχερλε λα σιγυιεντε ΧΟΝΣΥΛΤΑ, α λοσ !νεσ δε θυε σεα αναλιζαδα,
πορ συ ελεϖαδο χριτεριο, χον λα ρεσπυεστα δε ριγορ χορρεσπονδιεντε (ΣΠΑ−ΤΣϑ
01/06/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0339); υν ρεχυρσο δε νυλιδαδ θυε σε λιµιτα α ναρραρ λοσ ηεχηοσ
οχυρριδοσ, σιν θυε εν µοδο αλγυνο σε φυνδαµεντε χυ〈λεσ σον λοσ ϖιχιοσ δε
ιλεγαλιδαδ εν λοσ θυε ινχυρρε ελ αχτο ιµπυγναδο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 05/04/2001 ΕΞΠ. Ν≡ 14548)

1127

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο θυε, λασ εξιγενχιασ εν χυαντο α λα φορµα δελ
εσχριτο λιβελαρ σον ρεθυισιτοσ φορµαλεσ δεστιναδοσ πριµορδιαλµεντε α ιλυστραρ αλ
⌠ργανο ϕυρισδιχχιοναλ σοβρε λοσ ηεχηοσ εν λοσ χυαλεσ σε φυνδα λα δεµανδα ψ λοσ
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αλχανχεσ δε λα πρετενσι⌠ν. ∆ε αλλ θυε, λα ινσατισφαχχι⌠ν δε λοσ µισµοσ τραιγα
απαρεϕαδα λα ιναδµισι⌠ν δελ εσχριτο; νο δε λα πρετενσι⌠ν, πορ λο θυε ποδρα σερ
νυεϖαµεντε προπυεστο, λλενανδο λοσ ρεθυισιτοσ αντεσ χοµενταδοσ ψ σιεµπρε ψ
χυανδο νο ηαψα χαδυχαδο ελ εϕερχιχιο δε λα αχχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 29/11/2002 ΕΞΠ. 02−0388)
2. Ιναδµισιβιλιδαδ ιν λιµινε λιτισ
1129

Ελ αρτχυλο 84 δε λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ (σιµιλαρ αλ αρτχυλο 19, ςΙ δε λα δερογαδα
ΛΟΤΣϑ δε 2004) φαχυλταβα αλ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν παρα δεχλαραρ λα
ιναδµισιβιλιδαδ ιν λιµινε λιτισ, εσ δεχιρ, αντεσ δε ινιχιαρσε ελ προχεσο.642 Σεγν
Χαλχα〉ο δε Τεµελτασ, λασ βονδαδεσ δε λα νορµα εραν ταν εϖιδεντεσ, αλ δεσεµβαραζαρ
αλ τριβυναλ δε ασυντοσ θυε νο µερεχαν υνα λαργα τραµιταχι⌠ν, θυε εν λα ρεφορµα δε
λα λεγισλαχι⌠ν προχεσαλ χιϖιλ, σε ινχορπορ⌠ υνα δισποσιχι⌠ν σιµιλαρ εν ελ αρτχυλο 341
δελ ΧΠΧ.643 Εν εφεχτο, ελ αρτχυλο 341 δε ΧΠΧ δισπονε θυε, πρεσενταδα λα δεµανδα,
ελ Τριβυναλ λα αδµιτιρ〈 σι νο εσ χοντραρια αλ ορδεν πβλιχο, α λασ βυενασ χοστυµβρεσ
ο α αλγυνα δισποσιχι⌠ν εξπρεσα δε λα Λεψ. Σε τρατα δε χυεστιονεσ δε δερεχηο, εν
λασ θυε ελ ϕυεζ ενχυεντρα θυε λοσ ηεχηοσ α!ρµαδοσ πορ ελ αχτορ νο σον ιδ⌠νεοσ παρα
προδυχιρ ελ εφεχτο ϕυρδιχο πρετενδιδο.644

1130

Ταλ προχεδιµιεντο συµαριο ηα σιδο οβϕετο δε φυερτεσ χρτιχασ. Σε σε〉αλα αλ εφεχτο
θυε λα εξιστενχια δελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν εσ χοντραρια αλ πρινχιπιο δε
ινµεδιαχι⌠ν, εν ραζ⌠ν δε θυε ιµπιδε θυε ελ ϕυεζ σε ενχυεντρε πρεσεντε εν τοδασ λασ
εταπασ δελ προχεσο (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. ).645 Συπονε αδεµ〈σ θυε ελ λεγισλαδορ
χοντινυ⌠ χον ελ µοδελο χερραδο δελ σιστεµα φρανχσ, εν ελ χυαλ σε εστ〈 αντε υν
ϕυιχιο οβϕετιϖο, εν ελ χυαλ ελ ϕυεζ ασυµε πορ σ µισµο ελ χοντρολ δε λοσ ρεθυισιτοσ
δε αδµισιβιλιδαδ, εν λυγαρ δε περµιτιρ λα χονφρονταχι⌠ν δε λασ παρτεσ ψ λα ποσιβιλιδαδ
δε συβσαναρ λοσ δεφεχτοσ δε λα δεµανδα, χοµο οχυρριρα εν ελ χασο δε λα ρεµισι⌠ν
θυε εσταβλεχα λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια α λα απλιχαχι⌠ν δελ
προχεδιµιεντο χοντραδιχτοριο δε λασ χυεστιονεσ πρεϖιασ εν ελ Χ⌠διγο δε
Προχεδιµιεντο Χιϖιλ.646
3. Ιναδµισι⌠ν ιναυδιτα παρτε
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Εν χιερτασ οπορτυνιδαδεσ, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα σε ηα προνυνχιαδο αχερχα
δε υνα χυεστι⌠ν πρεϖια οπυεστα, δεχλαρανδο λα ιναδµισιβιλιδαδ δε λα δεµανδα, πορ
642 Χαλχα〉ο δε Τεµελτασ, Ασπεχτοσ Γενεραλεσ δελ Ργιµεν Λεγαλ δε λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια, π〈γ. 93
643 Χαλχα〉ο δε Τεµελτασ, Ασπεχτοσ Γενεραλεσ δελ Ργιµεν Λεγαλ δε λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια, π〈γ. 94
644 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙΙ. π〈γ. 36
645 Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Αν〈λισισ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 258
646 Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Αν〈λισισ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 260
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λα αχυµυλαχι⌠ν δε πρετενσιονεσ χυψοσ προχεδιµιεντοσ σεαν ινχοµπατιβλεσ, δε
χονφορµιδαδ χον ελ αρτχυλο 19, απαρτε θυιντο, δε λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004, εν
λυγαρ δε αχορδαρ λα συσπενσι⌠ν δελ προχεσο ηαστα θυε ελ δεµανδαντε συβσαναρε
διχηοσ δεφεχτοσ υ οµισιονεσ, χοµο λο δισπονε ελ αρτχυλο 254 δελ ΧΠΧ (ΣΠΑ−ΤΣϑ
23/01/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2006−0673); πορ σερ δε ταλ µοδο ινιντελιγιβλε θυε ρεσυλτε ιµποσιβλε
συ τραµιταχι⌠ν (ΣΠΑ−ΤΣϑ 17/02/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2009−0023), ο πορ νο χονσταρ θυε λα παρτε
αχχιοναντε ηυβιερε αγοταδο ελ αντεϕυιχιο αδµινιστρατιϖο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 09/03/2010 ΕΞΠ. Ν≡
2010−0006)

∆ε ρεστο, εν λασ µατεριασ προπιασ δελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, λα ιναδµισι⌠ν δε
λα δεµανδα ερα δεχλαραδα, ινχλυσο πορ µοτιϖοσ µεραµεντε φορµαλεσ, σιν δαρ
οπορτυνιδαδ α λασ παρτεσ δε προνυνχιαρσε αλ ρεσπεχτο ο δε συβσαναρ ελ δεφεχτο υ
οµισι⌠ν. Ταλ πρ〈χτιχα σε χοντινα προδυχιενδο βαϕο λα ϖιγενχια δε λα ΛΟϑΧΑ (ϖασε
αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1138) Εν ταλ σεντιδο, ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο σε υβιχαβα εν
υνα παραδ⌠ϕιχα δεσϖενταϕα φρεντε αλ προχεδιµιεντο χιϖιλ. Ελ Μαγιστραδο Πεδρο
Ραφαελ Ρονδ⌠ν Ηααζ ηα σε〉αλαδο εν ϖοτο χονχυρρεντε θυε ταλ ποσιβιλιδαδ προδυχε
υν ινχονστιτυχιοναλ εφεχτο δε δεσιγυαλδαδ εντρε θυιενεσ δεµανδεν αντε λοσ
τριβυναλεσ ορδιναριοσ, πορθυε ελλοσ τενδρ〈ν οπορτυνιδαδ δε συβσαναχι⌠ν δε λοσ
δεφεχτοσ θυε ελ ϑυεζ απρεχιε ρεσπεχτο δε λα φορµαλιζαχι⌠ν δε συ πρετενσι⌠ν (ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 24/03/2010 ΕΞΠ. 09−1254). Ηεµοσ σε〉αλαδο θυε, ελ δεβερ δε ασεσοραµιεντο πυεδε
ενχοντραρσε φυνδαδο εν ελ πρινχιπιο δε ϕυστιχια, µιεντρασ θυε, ελ δεβερ δε χονσυλτα
σε βασα εν ελ πρινχιπιο δε ϕυστιχια τρανσπαρεντε ψ εν ελ δερεχηο α λα δεφενσα (ϖασε
αλ ρεσπεχτο, ελ αρτ. 4 ν.µ. 135).
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4. Χορρεχχι⌠ν δε ερρορεσ υ οµισιονεσ
Λα ρεδαχχι⌠ν δελ αρτ. 36 ΛΟϑΧΑ πυεδε δαρ λυγαρ α ιντερπρεταχιονεσ ερρ⌠νεασ. Σε ηα
σε〉αλαδο, πορ εϕεµπλο θυε σε τρατα δε υνα µερα ορδεν δε συβσαναχι⌠ν δε λοσ
δεφεχτοσ φορµαλεσ δελ λιβελο, εν λο θυε σε ρε!ερε α λα ιντελιγιβιλιδαδ δελ µισµο ψ α
λοσ ρεχαυδοσ ινδισπενσαβλεσ παρα λα αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα.647 Περο υν αν〈λισισ
µ〈σ δετενιδο περµιτε εσταβλεχερ θυε, λα φρασε εν χασο χοντραριο αµπλα ελ
〈µβιτο δε απλιχαχι⌠ν δε λα νορµα, νο σ⌠λο αλ συπυεστο εν θυε ελ εσχριτο ρεσυλτασε
αµβιγυο ο χονφυσο, σινο θυε ταµβιν δεβε ελ τριβυναλ ηαχερ υσο δελ δεσπαχηο
σανεαδορ, εν οτροσ δοσ συπυεστοσ, (1) σι ελ εσχριτο σε ενχυεντρα ινχυρσο εν λοσ
συπυεστοσ πρεϖιστοσ εν ελ αρτχυλο αντεριορ, εστο εσ, σι λα δεµανδα ινχυρρε εν αλγυνο
δε λοσ συπυεστοσ δε ιναδµισιβιλιδαδ δελ αρτ. 35, ο χυανδο, (2) ελ εσχριτο νο χυµπλε
647 Χρτιχο δε εστα ιντερπρεταχι⌠ν, Τορρεαλβα, Λα ςα δε Ηεχηο εν ςενεζυελα, π〈γ. 216
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χον λοσ ρεθυισιτοσ δελ αρτ. 33, ελ χυαλ δισπονε λοσ ελεµεντοσ θυε δεβε χοντενερ ελ
εσχριτο δε λα δεµανδα. Λα νυεϖα ρεγυλαχι⌠ν δε λα ΛΟϑΧΑ συπονε θυε δεβα
χονσιδεραρσε συπεραδα λα ποσιβιλιδαδ δε ιναδµιτιρ υν ρεχυρσο, σιν περµιτιρ λα
οπορτυνιδαδ δε λασ παρτεσ, ο πορ λο µενοσ δε λα παρτε δεµανδαντε, δε χονοχερ χον
αντεριοριδαδ α λα δεχισι⌠ν αχερχα δε λασ δυδασ δελ τριβυναλ; δε εµιτιρ συ οπινι⌠ν χον
ρεσπεχτο α λοσ ηεχηοσ ψ α λα ιντεπρεταχι⌠ν δελ δερεχηο απλιχαβλε, ασ χοµο, δε
συβσαναρ ο χορρεγιρ ερρορεσ υ οµισιονεσ.
1134

Ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν δε λα ΣΠΑ ηα προχεδιδο δε διφερεντεσ µανερασ. Εντρε
ελλασ, λα αχτυαχι⌠ν µ〈σ αϕυσταδα α λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 36 ΛΟϑΧΑ ηα σιδο λα
δε ρεθυεριρ αλ δεµανδαντε λα πρεσενταχι⌠ν δε λοσ ρεχαυδοσ θυε δεµυεστρεν ελ
χυµπλιµιεντο δελ αντεϕυιχιο αδµινιστρατιϖο (ϑΣ−ΣΠΑ 13/04/2011 ΕΞΠ. Ν° 2010−0525) ψ,
υνα ϖεζ πρεσενταδο ταλ ρεχαυδο, αδµιτιρ λα δεµανδα (ϑΣ−ΣΠΑ 03/05/2011 ΕΞΠ. Ν° 2010−
0525). Ελ ϕυζγαδο ηα αχορδαδο ρεθυεριρ Αχτα δε Ασαµβλεα Ορδιναρια δε Αχχιονιστασ,
ασ χοµο, λοσ εστατυτοσ δε λα σοχιεδαδ µερχαντιλ δεµανδαντε, εν λοσ χυαλεσ σε
φαχυλτα αλ ςιχεπρεσιδεντε Εϕεχυτιϖο παρα εϕερχερ λα δεµανδα χοντρα λα Ρεπβλιχα
Βολιϖαριανα δε ςενεζυελα, πορ χοβρο δε βολϖαρεσ (ϑΣ−ΣΠΑ 21/09/2010 Εξπ. Ν≡
2010−0692); ψ αδµιτι⌠ λα δεµανδα υνα ϖεζ θυε φυε πρεσενταδο ελ ρεχαυδο (ϑΣ−ΣΠΑ
28/10/2010 Εξπ. Ν≡ 2010−0692

1135

Λα αυδιενχια πρελιµιναρ (αρτ. 57), περο ταµβιεν εν λοσ ρεσταντεσ προχεδιµιεντοσ, λα
αυδιενχια οραλ (αρτ. 70) ο λα αυδιενχια δε ϕυιχιο (αρτ. 82), χονστιτυψε λα οπορτυνιδαδ
ιδ⌠νεα παρα δεπυραρ εν φορµα οραλ τοδοσ λοσ ϖιχιοσ προχεσαλεσ θυε πυδιερε δετεχταρ,
σεα δε ο!χιο ο α πετιχι⌠ν δε παρτε. Πορ ταλ µοτιϖο, λα ρεϖισι⌠ν συµαρια θυε ρεαλιζα
ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν, αχερχα δε λα αδµισιβιλιδαδ δε λα δεµανδα δεβερα
ρεδυχιρσε α χασοσ µυψ εϖιδεντεσ παρα περµιτιρ ελ δεβατε δε λασ παρτεσ (ϖασε αλ
ρεσπεχτο, ν.µ. 1294).

1136

Περο ινχλυσο χυανδο ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν εστιµε λα εξιστενχια δε αλγυνα
χαυσαλ δε ιναδµισιβιλιδαδ ο χυανδο ελ εσχριτο ρεσυλτασε αµβιγυο ο χονφυσο, δεβε
ηαχερ υσο δελ δεσπαχηο σανεαδορ α θυε σε ρε!ερε ελ πρεσεντε αρτχυλο. Εν συ λυγαρ
ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν δε λα ΣΠΑ ηα αχτυαδο δε διϖερσασ µανερασ, σιν θυε
ποδαµοσ εσταβλεχερ υν χριτεριο ϖ〈λιδο δε διφερενχιαχι⌠ν εντρε ελλασ. Εν πριµερ,
λυγαρ δεβεµοσ αδϖερτιρ θυε λα ΛΟϑΧΑ σ⌠λο δεϕα υν 〈µβιτο δε εϖαλυαχι⌠ν αλ τριβυναλ,
παρα δεχιδιρ σι αδµιτε λα δεµανδα ο σι χονχεδερ〈 αλ δεµανδαντε τρεσ δασ δε
δεσπαχηο παρα λα χορρεχχι⌠ν δε λοσ ερρορεσ υ οµισιονεσ θυε σε ηαψαν χονσταταδο.
∆ε αλλ θυε ελ τριβυναλ νο τιενε λα φαχυλταδ δε ιναδµιτιρ λα δεµανδα ιν αυδιτα παρτε
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(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1138). Χον ρεσπεχτο α λα πρ〈χτιχα δελ ϑυζγαδο δε
Συστανχιαχι⌠ν δε λα ΣΠΑ, δε λιµιταρσε α ρεθυεριρ ελ εξπεδιεντε αδµινιστρατιϖο, σιν
προνυνχιαρσε σοβρε λα αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα, ϖασε, ν.µ. 1501 , εν τροσ χασοσ,
ρεθυεριρ ινφορµαχι⌠ν εξχλυσιϖαµεντε α λα παρτε δεµανδαδα, ϖασε, ν.µ. 1139
Εν εφεχτο, νο χοµπαρτιµοσ λα πρ〈χτιχα ρειτεραδα δελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν δε
λα ΣΠΑ, µεδιαντε λα χυαλ ηα δεχλαραδο ιν αυδιτα παρτε λα ιναδµισιβιλιδαδ δε λα
δεµανδα. ∆ε ταλ φορµα, ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν ηα δεχλαραδο πορ εϕεµπλο, λα
οµισι⌠ν δελ αγοταµιεντο δε λα ινστανχια αδµινιστρατιϖα πρεϖια α λασ δεµανδασ
χοντρα λα Ρεπβλιχα, τοδα ϖεζ θυε λοσ δεµανδαντεσ νο αχοµπα〉αρον αλ λιβελο
νινγν δοχυµεντο θυε περµιτα δετερµιναρ ελ χυµπλιµιεντο δε εστε ρεθυισιτο (ϑΣ−
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ΣΠΑ 12/04/2011 ΕΞΠ. 2010−1050; ϑΣ−ΣΠΑ 08/02/2011 ΕΞΠ. Ν° 2010−0443; ϑΣ−ΣΠΑ 02/02/2011 ΕΞΠ.
Ν° 2010−0520);

θυε εν λα οπορτυνιδαδ εν θυε σε ιντεντ⌠ λα νυλιδαδ δελ αχτο
αδµινιστρατιϖο, διχταδο πορ λα Χοµισι⌠ν δε Φυνχιοναµιεντο ψ Ρεεστρυχτυραχι⌠ν
δελ Σιστεµα ϑυδιχιαλ, ψα ηαβα τρανσχυρριδο ελ αλυδιδο λαπσο δε τρειντα (30) δασ
χοντινυοσ παρα ιντερπονερ λα αχχι⌠ν δε νυλιδαδ (ϑΣ−ΣΠΑ 05/04/2011 ΕΞΠ. Ν° 2010−1185).
Εν ρεαλιδαδ, σεγν ελ τεξτο δελ αρτ. 36 ΛΟϑΧΑ, ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν δεβι⌠
χονχεδερ αλ δεµανδαντε λα οπορτυνιδαδ δε προνυνχιαρσε αχερχα δε λοσ ελεµεντοσ
δε ηεχηο ψ δε δερεχηο ρελεϖαντεσ παρα λα δεχισι⌠ν αχερχα δε λα αδµισιβιλιδαδ δελ
ρεχυρσο. Ταλ αχτυαχι⌠ν σερα χονφορµε αλ δερεχηο α λα δεφενσα δε λα δεµανδαντε,
περο αδεµ〈σ µ〈σ χονϖενιεντε δεσδε ελ πυντο δε ϖιστα δε λα χελεριδαδ προχεσαλ. Εν
εφεχτο, εσ ποσιβλε θυε ελ δεµανδαντε ηυβιερα σατισφεχηο, πορ εϕεµπλο, ελ ρεθυισιτο
δε λα ρεχλαµαχι⌠ν αδµινιστρατιϖα πρεϖια ψ βαστε χον τραερ αλ εξπεδιεντε ελ ρεχαυδο
χορρεσπονδιεντε. ∆ε λο χοντραριο, σερα πρεχισο θυε ελ δεµανδαντε απελε δελ αυτο
θυε δεχλαρ⌠ λα ιναδµισιβιλιδαδ ο θυε εϕερζα νυεϖαµεντε λα αχχι⌠ν. Εν αµβοσ χασοσ,
σε προδυχε λα δυπλιχιδαδ δε τραβαϕο παρα ελ τριβυναλ.
Εν οτροσ χασοσ, ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν δε λα ΣΠΑ ηα εστιµαδο νεχεσαριο
ρεθυεριρ ινφορµαχι⌠ν α λα παρτε δεµανδαδα. Εν υνα δεµανδα πρεσενταδα ελ
02/03/2011, παρεχα ραζοναβλε λα δυδα αχερχα δε λα χαυδυχιδαδ δε λα αχχι⌠ν, δαδο
θυε ελ αχτο ιµπυγναδο ηαβα σιδο νοτι!χαδο, σεγν ελ δεµανδαντε, ελ 23/06/2010.
Ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν αχορδ⌠ ρεθυεριρ ελ εξπεδιεντε αδµινιστρατιϖο, σιν
προνυνχιαρσε σοβρε λα αδµισιβιλιδαδ (ϑΣ−ΣΠΑ 17/03/2011 ΕΞΠ. Ν° 2011−0227). Υνα ϖεζ
ρεχιβιδο ελ εξπεδιεντε αδµινιστρατιϖο, ελ ϑυζγαδο οβσερϖ⌠ θυε εν ελ µισµο νο σε
εϖιδενχια λα χονστανχια δε λα φεχηα δε νοτι!χαχι⌠ν περσοναλ, δελ αχτο ιµπυγναδο,πορ
λο θυε ορδεν⌠ ο!χιαρ νυεϖαµεντε αλ ⌠ργανο δεµανδαδο, δε χονφορµιδαδ χον λο
εσταβλεχιδο εν ελ αρτχυλο 79 δε λα ΛΟϑΧΑ, σολιχιτ〈νδολε συ ρεµισι⌠ν (ϑΣ−ΣΠΑ
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18/05/2011 ΕΞΠ. Ν° 2011−0227). Χιερταµεντε, χονστιτυψε υν αϖανχε, εν ελ σεντιδο δε νο

ηαβερ σιδο δεχλαραδα λα ιναδµισι⌠ν ιν αυδιτα παρτε (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1138),
περο αν νο εσ συ!χιεντε α λα λυζ δε λοσ πρινχιπιοσ δε λα ΛΟϑΧΑ. Εν εφεχτο, ελ
αγοταµιεντο δελ δεβατε χον ρεσπεχτο α λα αδµισιβιλιδαδ δε λα δεµανδα πρεσυπονε
θυε ελ τριβυναλ εξτεριοριχε συσ δυδασ αχερχα, εν εστε χασο, δε λα χαδυχιδαδ δε λα
αχχι⌠ν (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 137); θυε σε ινϖιτε α αµβασ παρτεσ α πρεσενταρ συ
ποσιχι⌠ν ρεσπεχτο α λα οβσερϖαχι⌠ν δελ τριβυναλ, περο ταµβιν χον ρεσπεχτο αλ
αργυµεντο δε λα οτρα παρτε (ϖασε, ν.µ. 136). Αν χυανδο χονσιδεραµοσ θυε ταλ
χοντραδιχτοριο εσ προπιο δε λα αυδιενχια αντε ελ ϕυεζ δε µριτο (ϖασε ταµβιν, ν.µ.
), σιν εµβαργο, σι σε πρετενδε δεπυραρ ελ δεβατε εν υνα εταπα πρεϖια, ελλο δεβε
περµιτιρ ελ αν〈λισισ δελ προβλεµα εν τοδα συ χοµπλεϕιδαδ. Ασ, πορ εϕεµπλο, νο εσ
συ!χιεντε παρα ρεσολϖερ σοβρε λα χαδυχιδαδ, λα σιµπλε χονφρονταχι⌠ν δε λα φεχηα δε
λα νοτι!χαχι⌠ν, σινο θυε πυεδεν σερ δετερµιναντεσ οτροσ φαχτορεσ, ταλεσ χοµο ελ
χυµπλιµιεντο δε λασ φορµαλιδαδεσ παρα λα ε!χαχια δελ αχτο (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ.
999); ελ σιλενχιο αδµινιστρατιϖο (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1007) ε ινχλυσο χαυσασ νο
µπυταβλεσ α λα παρτε (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1542)
5. Χυεστιονεσ πρεϖιασ. Αντεχεδεντεσ
1139

Λα ποσιβιλιδαδ δε ιναδµισι⌠ν ιν λιµινε λιτισ, αηορα χον υν τρ〈µιτε θυε ηαχε ποσιβλε
λα δεφενσα ψ λα χορρεχχι⌠ν δε λοσ δεφεχτοσ ψ οµισιονεσ, νο δεϕα σιν υτιλιδαδ ελ
αν〈λισισ δε λα ινχορποραχι⌠ν δε ινχιδενχιασ πρεϖιασ εν λοσ προχεδιµιεντοσ ρεγυλαδοσ
πορ λα ΛΟϑΧΑ.
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Ρεχορδεµοσ θυε ελ αρτχυλο 130 δε λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ δισπονα θυε, λασ
εξχεπχιονεσ ο δεφενσασ οπυεστασ εν ελ χυρσο δε εστοσ ϕυιχιοσ σερ〈ν δεχιδιδασ εν λα
σεντενχια δε!νιτιϖα, α µενοσ θυε ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν χονσιδερε θυε δεβε
ρεσολϖερσε αλγυνα δε ελλασ πρεϖιαµεντε, εν χυψο χασο, σι φυερε νεχεσαριο, αβριρ〈
υνα αρτιχυλαχι⌠ν χον αρρεγλο α λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 386 δελ Χ⌠διγο δε
Προχεδιµιεντο Χιϖιλ. Εν λα πρ〈χτιχα, ελ ϑυζγαδο δε Συστανχι⌠ν νο ηα ηεχηο υσο δε
ταλ ποσιβιλιδαδ. Περο ελλο σ⌠λο χον!ρµα νυεστρασ οβσερϖαχιονεσ, χον ρεσπεχτο α λασ
αχτυαχιονεσ δε εσε ⌠ργανο (ϖασε αλ ρεσπεχτο, αρτ. 16 ν.µ. )

1141

Εν ϕυιχιο πορ ρεσολυχι⌠ν δε χοντρατο δε αρρενδαµιεντο ψ χοβρο δε βολϖαρεσ, λα Σαλα
αδϖερτα υν χαµβιο δε χριτεριο εν χυαντο α λα απελαβιλιδαδ δελ αυτο δε αδµισι⌠ν, εν
ελ σεντιδο θυε, λα παρτε δεµανδαδα πυεδε οπτατιϖαµεντε οπονερ λα χυεστι⌠ν
πρεϖια χοντενιδα εν ελ αρτχυλο 346, ορδιναλ 11≡ δελ Χ⌠διγο δε προχεδιµιεντο
Χιϖιλ, εν λα οπορτυνιδαδ θυε ελ µισµο δισπονε, ο βιεν, πυεδε απελαρ δεντρο δε λασ
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τρεσ (3) αυδιενχιασ σιγυιεντεσ δε ηαβερσε προδυχιδο λα δεχισι⌠ν δελ ϑυζγαδο δε
Συστανχιαχι⌠ν, αχορδανδο λα αδµισι⌠ν (ΣΠΑ−ΤΣϑ 27/07/2000 ΕΞΠ. Ν≡ 14.226). Αγρεγ⌠
λα Σαλα θυε λα οπχι⌠ν δε λα απελαχι⌠ν ερα υνα µεδιδα σανεαδορα πρεφεριβλε, εν
φυνχι⌠ν δε λα βρεϖεδαδ δε λα τραµιταχι⌠ν δε λα ινχιδενχια (ΣΠΑ−ΤΣϑ 27/07/2000 ΕΞΠ.
Ν≡ 14.226). Εν νυεστρο χριτεριο, ελ φαλλο µενχιοναδο απλιχ⌠ ερρ⌠νεαµεντε ελ αρτχυλο
97 δε λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ, εν ραζ⌠ν δε θυε ελ προχεδιµιεντο δε λασ δεµανδασ
πατριµονιαλεσ ερα ελ εσταβλεχιδο εν ελ Χ⌠διγο δε Προχεδιµιεντο Χιϖιλ.
Εν εφεχτο, χον αντεριοριδαδ α λα ϖιγενχια δε λα ΛΟϑΧΑ, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα
σ⌠λο ηα απλιχαδο λασ δισποσιχιονεσ σοβρε χυεστιονεσ πρεϖιασ ΧΠΧ εν λασ δεµανδασ
πατριµονιαλεσ θυε σε τραµιταβαν α τραϖσ δελ προχεδιµιεντο ορδιναριο δε διχηο
χ⌠διγο. Ταλ ηα σιδο ελ χασο δε υνα δεµανδα πορ χυµπλιµιεντο δε χοντρατο ε
ινδεµνιζαχι⌠ν δε δα〉οσ ψ περϕυιχιοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 06/03/2001 ΕΞΠ. Ν≡ 15.836); υν ϕυιχιο πορ
χοβρο δε βολϖαρεσ ε ινδεµνιζαχι⌠ν δε δα〉οσ ψ περϕυιχιοσ γενεραδοσ πορ λα φαλτα δε
χυµπλιµιεντο δε χοντρατο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 28/09/ 2004 ΕΞΠ. 2003−1538); υν ϕυιχιο πορ
χυµπλιµιεντο φορζοσο ψ παγο δε ιντερεσεσ µορατοριοσ, δεριϖαδοσ πορ ελ
ινχυµπλιµιεντο δε λασ οβλιγαχιονεσ χοντραδασ πορ λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ
Εξπεριµενταλ Πολιτχνιχα Αντονιο ϑοσ δε Συχρε (ΣΠΑ−ΤΣϑ 25/10/2005); υν ϕυιχιο
δε χοβρο δε πρεσταχιονεσ σοχιαλεσ πορ παρτε δε υν φυνχιοναριο πβλιχο (ΣΠΑ−ΤΣϑ
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29/01/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2007−1114; ΣΠΑ−ΤΣϑ 10/02/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2007−1114; ΣΠΑ−ΤΣϑ 27/10/2009 ΕΞΠ.
Ν≡ 2007−1114).

Περο εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, α διφερενχια δελ ϕυιχιο χιϖιλ παρεχα νο ηαβερ
λυγαρ παρα λα φασε χοντροϖερτιδα δε λασ χυεστιονεσ πρεϖιασ, σινο θυε γενεραλµεντε
σε ρεσολϖα εν ελ φαλλο δε!νιτιϖο, αλ !ναλ δελ ϕυιχιο. Λοσ αρτχυλοσ 130 δε λα δερογαδα
ΛΟΧΣϑ ψ 21 π〈ρραφο 16 δε λα ταµβιν δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004 εσταβλεχαν θυε,
λασ εξχεπχιονεσ ο δεφενσασ οπυεστασ εν ελ χυρσο δε εστοσ ϕυιχιοσ σερ〈ν δεχιδιδασ
εν λα σεντενχια δε!νιτιϖα, α µενοσ θυε ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν χονσιδερε θυε
δεβε ρεσολϖερσε αλγυνα δε ελλασ πρεϖιαµεντε. Εστα σιτυαχι⌠ν ποδρα ηαβερ
χαµβιαδο χον ελ προχεδιµιεντο εσταβλεχιδο εν ελ φαλλο ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/08/2004 ΕΞΠ.:04−
0824 (Χονστιτυχιον Φεδεραλ δελ Εσταδο Φαλχ⌠ν),648 απλιχαβλε α λασ δεµανδασ δε
ανυλαχι⌠ν ταντο δε νορµασ χοµο δε αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ, ασ χοµο ελ φαλλο ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 09/11/2009 ΕΞΠ.− 09−0369 (Μερχεδεσ ϑοσε!να Ραµρεζ),649 απλιχαβλε α λα αχχι⌠ν δε
ηαβεασ δατα.

1143

Εν εφεχτο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ εσταβλεχι⌠ ελ προχεδιµιεντο α σεγυιρ παρα ελ χασο
δε δεµανδασ δε ανυλαχι⌠ν ταντο δε νορµασ χοµο δε αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ (ΣΧΟΝ−

1144
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Χονστιτυχιον Φεδεραλ δελ Εσταδο Φαλχ⌠ν).650 Αν χυανδο
σε µαντιενα λα αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα πορ ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν, σιν
εµβαργο, σε χρεαβα υν αχτο οραλ ψ πβλιχο, εν ελ θυε σε εξπονδρ〈ν λοσ αργυµεντοσ
δελ δεµανδαντε ψ σε πρεχισαρ〈 λα χοντροϖερσια. Σε ινδιχαβα εν ταλ ϕυρισπρυδενχια
νορµατιϖα θυε, δε εξιστιρ δεφενσασ θυε δεβαν σερ ρεσυελτασ δε µανερα ινµεδιατα,
πορ ρεφεριρσε α λα χοµπετενχια δελ τριβυναλ ο λα αδµισιβιλιδαδ δελ ρεχυρσο, λοσ
Μαγιστραδοσ σε ρετιραρ〈ν α δελιβεραρ. Υνα ϖεζ λογραδο ελ αχυερδο σοβρε ελ ασπεχτο
πλαντεαδο, σε ρεινιχιαρ〈 ελ αχτο ψ ελ Πρεσιδεντε δε λα Σαλα λο χοµυνιχαρ〈 α λασ
παρτεσ ψ θυεδαρ〈 ασενταδο εν ελ αχτα. Σι λα Σαλα εστιµασε νεχεσαριο συσπενδερ ελ
αχτο παρα ρεσολϖερ λα δεφενσα οπυεστα, σε ηαρ〈 υνα νυεϖα χονϖοχατορια, λα χυαλ
δεβερ〈 ηαχερσε δεντρο δε λοσ διεζ δασ δε δεσπαχηο σιγυιεντεσ. Εν χασο δε
συσπενσι⌠ν δελ αχτο, λασ παρτεσ ποδρ〈ν πρεσενταρ, δεντρο δε λοσ τρεσ δασ δε
δεσπαχηο σιγυιεντεσ, λοσ εσχριτοσ σοβρε λα δεφενσα οπυεστα, α !ν δε ιλυστραρ ελ
χριτεριο δε λα Σαλα. (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/08/2004 ΕΞΠ.:04−0824 Χονστιτυχιον Φεδεραλ δελ
Εσταδο Φαλχ⌠ν).651
ΤΣϑ 19/08/2004 ΕΞΠ.:04−0824
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Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηαβα αδµιτιδο θυε, εν λα οπορτυνιδαδ δε ρεσολϖερ
υνα σολιχιτυδ δε µεδιδα χαυτελαρ δεβα ελ ϕυεζ ινδαγαρ, αυνθυε εν φορµα συµαρια,
σοβρε ελ ρεθυισιτο δε λα λεγιτιµαχι⌠ν αχτιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/04/2000 ΕΞΠ. Ν° 16.438). Πορ συ
παρτε, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ εσταβλεχι⌠ θυε αντε λα ιντερποσιχι⌠ν χονϕυντα δελ
ρεχυρσο δε νυλιδαδ πορ ινχονστιτυχιοναλιδαδ χον αλγυνα ο ϖαριασ σολιχιτυδεσ
χαυτελαρεσ, σε λε δαρα εντραδα αλ µισµο εν λα Σεχρεταρα δε λα Σαλα ε ινµεδιαταµεντε
σε δεσιγναρα πονεντε, α θυιεν σε πασαρα ελ εξπεδιεντε παρα ελ προνυνχιαµιεντο
σοβρε λα αδµισιβιλιδαδ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/07/2005 ΕΞΠ. Ν ≡ ΑΑ50−Τ−2005−000159, χριτεριο
ρειτεραδο). Περο, εν λοσ χασοσ, εν θυε νο σε ηαβα σολιχιταδο µεδιδα χαυτελαρ
χονϕυνταµεντε χον ελ ρεχυρσο πρινχιπαλ, ασ χοµο ταµποχο υν αµπαρο χαυτελαρ, λα
Σαλα δεβα ρεµιτιρ ελ εξπεδιεντε αλ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν, αλ χυαλ χορρεσπονδα
ηαχερ ελ προνυνχιαµιεντο σοβρε λα αδµισιβιλιδαδ ο νο δελ ρεχυρσο, ατενδιενδο α λο
δισπυεστο εν λοσ απαρτεσ 4 ψ 5 δελ αρτχυλο 19 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ
Συπρεµο δε ϑυστιχια (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/10/2009 ΕΞΠ. Ν≡ ΑΑ50−Τ−2009−0768; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
22/06/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 10−0204)

6. Χυεστιονεσ πρεϖιασ εν λα ΛΟϑΧΑ
1146

Χοµο σε οβσερϖα, αν χυανδο νο σε ηυβιερα αδµιτιδο ελ τρ〈µιτε δε λασ χυεστιονεσ
πρεϖιασ, πορ απλιχαχι⌠ν αναλ⌠γιχα δελ ΧΠΧ, σιν εµβαργο, λα ποσιβιλιδαδ δε ρεσολϖερ
650 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/172.ητµ
651 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/172.ητµ
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αντιχιπαδαµεντε χιερτασ χυεστιονεσ ρελατιϖασ α λα αδµισιβιλιδαδ δε λα αχχι⌠ν νο ηα
σιδο εξτρα〉ο αλ προχεδιµιεντο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ϖενεζολανο, ελ χυαλ,
ηαστα λα ϖιγενχια δε λα ΛΟϑΧΑ σε ενχοντραβα χεντραδο εν ελ ϕυιχιο δε νυλιδαδ δε
αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ.
Εν λα δοχτρινα σε ηα α!ρµαδο λα χονϖενιενχια δε θυε λασ εξχεπχιονεσ ο δεφενσασ
οπυεστασ σεαν ρεσυελτασ α τραϖσ δε λα ινχιδενχια πρεϖιστα εν ελ αρτχυλο 607 δελ
ΧΠΧ,652 αηορα εθυιϖαλεντε αλ αρτ. 40 ΛΟϑΧΑ, σεγν ελ χυαλ, ελ ϕυεζ πυεδε ρεσολϖερ
αχερχα δε λα σολιχιτυδ δε λασ παρτεσ, δεντρο δε λοσ τρεσ δασ δε δεσπαχηο σιγυιεντεσ.
Εστιµαµοσ θυε, ελ ϕυεζ δεβε προχυραρ ρεσολϖερ λα χυεστι⌠ν πλαντεαδα εν λα µισµα
αυδιενχια (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/08/2004 ΕΞΠ.:04−0824 Χονστιτυχιον Φεδεραλ δελ Εσταδο
Φαλχ⌠ν)653, σαλϖο ελ χασο δε νεχεσιδαδ δε εσχλαρεχε αλγν ηεχηο. Εν εφεχτο, δυραντε
λα αυδιενχια οραλ, λα παρτε δεµανδαδα ο λοσ ιντερεσαδοσ ε ινχλυσο ελ ϕυεζ, εν υσο δε
συσ φαχυλταδεσ δε χονσυλτα ψ ασεσοραµιεντο δε λασ παρτεσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ελ αρτ.
4 ν.µ. 135), πυεδεν πλαντεαρ συσ οβσερϖαχιονεσ χον ρεσπεχτο α λα αδµισιβιλιδαδ δε
λα δεµανδα. Εν ταλεσ χασοσ, ελ ϕυεζ δεβε ρεσολϖερ ελ ασυντο, εν λυγαρ δε εσπεραρ α λα
σεντενχια δε!νιτιϖα, χον ελ οβϕετο δε περµιτιρ λα χορρεχχι⌠ν δε λοσ ερρορεσ ψ
οµισιονεσ, σι φυερα ποσιβλε, ο δεσχαργαρ αλ τριβυναλ δε υνα χαυσα θυε νο τιενε
προβαβιλιδαδεσ δε ξιτο. Ταλ φαχυλταδ απαρεχε εξπρεσαµεντε ινχορποραδα εν ελ αρτ.
57 (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1294), ρελατιϖο α λα αυδιενχια πρελιµιναρ, εν ελ
προχεδιµιεντο δε λασ δεµανδασ δε χοντενιδο πατριµονιαλ, σεγν ελ χυαλ, εν εστε
αχτο, ελ ϑυεζ ο ϑυεζα ποδρ〈 ρεσολϖερ λοσ δεφεχτοσ δελ προχεδιµιεντο, δε ο!χιο ο α
πετιχι⌠ν δε παρτε, λο χυαλ ηαρ〈 χονσταρ εν αχτα (ϖασε αχερχα δε λα απλιχαβιλιδαδ
συπλετορια εν οτροσ προχεδιµιεντοσ, αρτ. 56 ν.µ. 1266)
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Εν χιερτοσ χασοσ ηαβρ〈 νεχεσιδαδ δε εσχλαρεχερ αλγν ηεχηο. Εν εφεχτο, ελ αρτχυλο
352 ΧΠΧ αδµιτε λα απερτυρα δε υνα αρτιχυλαχι⌠ν προβατορια εν λοσ χασοσ εν θυε λα
παρτε δεµανδαντε νο συβσανα ελ δεφεχτο υ οµισι⌠ν εν ελ πλαζο ινδιχαδο εν ελ
αρτχυλο 350, ο σι χοντραδιχε λασ χυεστιονεσ α θυε σε ρε!ερε ελ αρτχυλο 351. Εν
ταλεσ χασοσ, ελ ϕυεζ πυεδε ορδεναρ λα απερτυρα δε υνα αρτιχυλαχι⌠ν προβατορια πορ
οχηο δασ δε δεσπαχηο, ταλ χοµο λο δισπονε ελ αρτ. 40 δε λα ΛΟϑΧΑ.

1148

Εν ελ προχεδιµιεντο βρεϖε, ελ αρτ. 69 δε λα ΛΟϑΧΑ εσταβλεχε λα ποσιβιλιδαδ δε θυε
ελ δεµανδαδο ινφορµε σοβρε λα χαυσα δε λα δεµορα, οµισι⌠ν ο δε!χιενχια δελ
σερϖιχιο πβλιχο, δε λα αβστενχι⌠ν ο δε λασ ϖασ δε ηεχηο, σεγν σεα ελ χασο, λο χυαλ
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652 Απιτζ Βαρβερα, Λα ινχιδενχια δελ Χ⌠διγο δε Προχεδιµιεντο Χιϖιλ εν λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσα−Αδµινι−
στρατιϖα π〈γ. 478
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τιενε λυγαρ χον αντεριοριδαδ α λα αυδιενχια οραλ. Εν ταλ χασο, εσ ποσιβλε λα απλιχαχι⌠ν
αναλ⌠γιχα, σεγν ελ αρτ. 31 ΛΟϑΧΑ, δελ προχεδιµιεντο δε χυεστιονεσ πρεϖιασ εν ελ
προχεδιµιεντο οραλ, ρεγυλαδο πορ λοσ αρτχυλοσ 866 ψ σιγυιεντεσ δελ ΧΠΧ.
6. Απελαχι⌠ν δε λα αδµισι⌠ν
1150

Λα νορµα ρεσυελϖε υν χον!ιχτο δοχτριναριο, σοβρε ελ χυαλ λα ϕυριπρυδενχια σε ηαβα
προνυνχιαδο ινιχιαλµεντε εν σεντιδο νεγατιϖο,654 περο θυε φυερα αδµιτιδα
ποστεριορµεντε. Εν εφεχτο, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα σε〉αλαδο θυε, α
διφερενχια δε λα ρεγλα γενεραλ εσταβλεχιδα εν ελ Χ⌠διγο δε Προχεδιµιεντο Χιϖιλ,
εν µατερια χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα, σι βιεν, σε πυεδεν αλεγαρ χαυσαλεσ δε
ιναδµισιβιλιδαδ παρα θυε σεαν δεχιδιδασ χοµο πυντο πρεϖιο α λα σεντενχια
δε!νιτιϖα, δεβε εσπεραρσε λα χονχλυσι⌠ν δελ προχεσο παρα θυε ελ ϕυεζ δεχιδα, πορ
λο θυε σε εσταρα χαυσανδο υν γραϖαµεν α λα παρτε δεµανδαδα θυιεν σε ϖε
οβλιγαδα α σεγυιρ υν προχεδιµιεντο, ταλ ϖεζ ιννεχεσαριο. (ΣΠΑ−ΤΣϑ 14/05/2002 ΕΞΠ.
Ν≡ 2001−0862; ΣΠΑ−ΤΣϑ 11/12/2007 Χ.Σ. Ν≡ ΑΑ40−Ξ−2007−000083; ΣΠΑ−ΤΣϑ 21/04/2009 ΕΞΠ. Ν°
2008−0503)
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Λα νορµα πλαντεα αλγυνασ ιντερρογαντεσ. Εν πριµερ λυγαρ, νο εσταβλεχε λαπσο
εσπεχ∀χο παρα απελαρ δε λα δεχισι⌠ν δε αδµιτιρ λα δεµανδα. Ποδρα χονσιδεραρσε
απλιχαβλε ελ λαπσο εσταβλεχιδο εν ελ µισµο π〈ρραφο χον ρεπεχτο α λα δεχισι⌠ν θυε
ιναδµιτα λα δεµανδα, εστο εσ, δεντρο δε λοσ τρεσ δασ δε δεσπαχηο σιγυιεντεσ. Περο
εστα αλτερνατιϖα δεϕαρα πρ〈χτιχαµεντε ιντιλ λα ποσιβιλιδαδ δε απελαχι⌠ν, εν ραζ⌠ν
δε θυε λα παρτε δεµανδαδα αν νο τιενε χονοχιµιεντο δελ ϕυιχιο, πορ νο ηαβερ σιδο
αν χιταδα.655 Εν εφεχτο, ταντο εν ελ προχεδιµιεντο ορδιναριο δελ ΧΠΧ (αρτ. 341),
χοµο εν ελ προχεδιµιεντο βρεϖε (αρτ. 67) ψ εν ελ προχεδιµιεντο χοµν α λασ
δεµανδασ δε νυλιδαδ, ιντερπρεταχι⌠ν ψ χοντροϖερσιασ αδµινιστρατιϖασ (αρτ. 77) δε λα
ΛΟϑΧΑ, λα δεχισι⌠ν αχερχα δε λα αδµισι⌠ν ο ιναδµισι⌠ν ιν λιµινε λιτισ σε προδυχε
χον αντεριοριδαδ α λα χιταχι⌠ν δελ δεµανδαδο (αρτ. 67); α λα νοτι∀χαχι⌠ν δε περσονασ
ψ εντεσ (αρτ. 78) ο αλ εµπλαζαµιεντο α λοσ ιντερεσαδοσ (αρτ. 80). ∆ε αλλ θυε, λα
πριµερα οπορτυνιδαδ δελ δεµανδαδο παρα εξπονερ συ ποσιχι⌠ν αχερχα δε λα
αδµισιβιλιδαδ δε λα δεµανδα νο εσ οτρα θυε λα αυδιενχια πρελιµιναρ δε λασ
δεµανδασ δε χοντενιδο πατριµονιαλ (αρτ. 57); λα αυδιενχια οραλ δελ προχεδιµιεντο
βρεϖε (αρτ. 70) ψ λα αυδιενχια δε ϕυιχιο εν ελ προχεδιµιεντο χοµν α λασ
654 Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Αν〈λισισ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, π〈γ. 259
655 Εν υνα απελαχι⌠ν ρεσυελτα πορ λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα σε τραµιτ⌠ σιν οβσερϖαχι⌠ν αλγυνα υνα απε−
λαχι⌠ν εϕερχιδα ελ 08/05/2007 δελ αυτο δε αδµισι⌠ν, δε φεχηα 31/01/2007 (ΣΠΑ−ΤΣϑ 26/07/2007 ΕΞΠ. Ν≡
2007−0039).
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δεµανδασ δε νυλιδαδ, ιντερπρεταχι⌠ν ψ χοντροϖερσιασ αδµινιστρατιϖασ (αρτ. 82), εν
χυψο χασο, εστιµαµοσ θυε λο προχεδεντε εσ λα οποσιχι⌠ν δε χυεστιονεσ πρεϖιασ ψ νο
λα απελαχι⌠ν δε λα αδµισι⌠ν.
Ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα χονσιδεραδο
εξτεµπορ〈νεα λα απελαχι⌠ν δε λα αδµισι⌠ν δε υνα ρεχονϖενχι⌠ν, εν ϖιρτυδ δε θυε
ελ λαπσο εσταβλεχιδο παρα απελαρ δε λασ δεχισιονεσ θυε αδµιταν ο ιναδµιταν λασ
δεµανδασ, εσ δε τρεσ (3) δασ δε δεσπαχηο, ελ χυαλ σε εντενδερ〈 αβιερτο α παρτιρ
δε λα φεχηα δε συ πυβλιχαχι⌠ν (ϑΣ−ΣΠΑ 26/01/2011 ΕΞΠ.09−420)

1152

7. Μοτιϖαχι⌠ν δελ αυτο δε αδµισι⌠ν
Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα νεγαδο λα νεχεσιδαδ δε θυε ελ αυτο δε αδµισι⌠ν
δελ ρεχυρσο σεα µοτιϖαδο, σε〉αλανδο αλ εφεχτο θυε, ελ αυτο δε αδµισι⌠ν διχταδο
πορ ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν εσ υνα δεχισι⌠ν ιντερλοχυτορια, λα χυαλ νο σε
ενχυεντρα σοµετιδα α λασ ριγυροσιδαδεσ προπιασ δε υνα σεντενχια δε µριτο, πορ λο
θυε νο πυεδε εξαµιναρσε χον χριτεριοσ θυε νο λε σον απλιχαβλεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 21/04/2009

1153

ΕΞΠ. Ν° 2008−0503)

8. Αντε ελ τριβυναλ δε αλζαδα
Εν ελ αρτ. 19 νυµ. 5 δε λα δερογαδα ΛΟΤΣϑ δε 2004, αλ ιγυαλ θυε εν ελ αρτ. 84 δε λα
δερογαδα ΛΟΧΣϑ λα αδµισι⌠ν δελ ρεχυρσο χονστιτυα υνα ατριβυχι⌠ν δελ ϑυζγαδο δε
Συστανχιαχι⌠ν. Σιν εµβαργο, ελ αρτ. 36 δε λα ΛΟϑΧΑ δα λυγαρ α λα ιντερρογαντε
αχερχα δε, σι λα ρεϖισι⌠ν αχερχα δε λα αδµισιβιλιδαδ δε λα δεµανδα, ασ χοµο ελ
τρ〈µιτε δε λα χορρεχχι⌠ν δε λοσ ερρορεσ υ οµισιονεσ δεβερα σερ ρεαλιζαδο πορ ελ ϕυεζ
δε λα χαυσα ο πορ ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν. Λα πριµερα ιντερπρεταχι⌠ν σερα λα
µ〈σ αϕυσταδα αλ πρινχιπιο δε ινµεδιατεζ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, αρτ. 2 ν.µ. 70). Ταλ
ιντερπρεταχι⌠ν δεριϖα αδεµ〈σ δελ αρτ. 18 δε λα ϖιγεντε ΛΟΤΣϑ δε 2010, σεγν ελ χυαλ
χαδα Σαλα χονοχερ〈 δε λασ απελαχιονεσ ψ ρεχυρσοσ θυε σε ιντεντεν δε αχυερδο χον
λα λεψ χοντρα λασ δεχισιονεσ δελ ρεσπεχτιϖο ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν.  Εν εφεχτο,
σι α!ρµ〈ραµοσ θυε λα αδµισι⌠ν χορρεσπονδε αλ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν, εντονχεσ
νο τενδρα σεντιδο λα ποσιβιλιδαδ δε απελαρ αντε ελ Τριβυναλ δε αλζαδα.
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Αρτ. 37.− Χιταχι⌠ν
Αρ!χυλο 37. Λα χιταχι⌠ν περσοναλ σε ηαρ〈 χονφορµε α λασ πρεϖισιονεσ δελ Χ⌠διγο δε Προχε−
διµιεντο Χιϖιλ α εξχεπχι⌠ν δε λα δελ Προχυραδορ Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα, θυε σε ηαρ〈 δε
αχυερδο αλ ∆εχρετο χον Ρανγο, ςαλορ ψ Φυερζα δε Λεψ δε Ρεφορµα Παρχιαλ δελ ∆εχρετο χον
Φυερζα δε Λεψ Οργ〈νιχα δε λα Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα.
Α παρ∀ρ δε θυε χονστε εν αυτοσ λα χιταχι⌠ν πραχ∀χαδα, χοµενζαρ〈 α χοµπυταρσε ελ λαπσο
δε χοµπαρεχενχια εν ελ χασο δε λασ δεµανδασ δε χοντενιδο πατριµονιαλ.
Ηεχηα λα χιταχι⌠ν λασ παρλεσ θυεδαν α δερεχηο, ψ νο ηαβρ〈 νεχεσιδαδ δε υνα νυεϖα χιτα−
χι⌠ν παρα νινγν οτρο αχτο δελ ϕυιχιο, α µενοσ θυε εξιστα δισποσιχι⌠ν χοντραρια δε λα λεψ.
Χοντενιδο:
1.
2.
3.

Λα χιταχι⌠ν περσοναλ ................................ 394
Χιταχι⌠ν δελ προχυραδορ γενεραλ .............. 395
Φαλτα δε νοτι!χαχι⌠ν δε λα ΠΓΡ .............. 396

4.
5.

Χυανδο λα ρεπβλιχα νο εσ παρτε .............. 398
Λασ παρτεσ εσταρ〈ν α δερεχηο ................... 398

1. Λα χιταχι⌠ν περσοναλ
1155

Σεγν λα δοχτρινα προχεσαλιστα, σον φορµασ δε λα χιταχι⌠ν περσοναλ, λα ϖολυνταρια
ο διρεχτα, λα πρεσυντα, λα ρεαλιζαδα µεδιαντε αποδεραδο ψ λα προϖοχαδα ο ιν
φαχιεµ.656

1156

Λα χιταχι⌠ν ϖολυνταρια εσ λα θυε ρεαλιζα ελ δεµανδαδο εσποντ〈νεα ψ περσοναλµεντε,
δε λα φορµα πρεϖιστα εν ελ αρτχυλο 216 δελ ΧΠΧ, σεγν ελ χυαλ, λα παρτε δεµανδαδα
ποδρ〈 δαρσε πορ χιταδα περσοναλµεντε παρα λα χοντεσταχι⌠ν, µεδιαντε διλιγενχια
συσχριτα αντε ελ Σεχρεταριο.

1157

Λα χιταχι⌠ν πρεσυντα εσ λα χοντεµπλαδα εν ελ νιχο απαρτε δελ αρτ. 216 ΧΠΧ, σεγν
ελ χυαλ, σιεµπρε θυε ρεσυλτε δε αυτοσ θυε λα παρτε ο συ αποδεραδο αντεσ δε λα
χιταχι⌠ν, ηαν ρεαλιζαδο αλγυνα διλιγενχια εν ελ προχεσο, ο ηαν εσταδο πρεσεντεσ εν
υν αχτο δελ µισµο, σε εντενδερ〈 χιταδα λα παρτε δεσδε εντονχεσ παρα λα χοντεσταχι⌠ν
δε λα δεµανδα, σιν µ〈σ φορµαλιδαδ. Λα νορµα αλυδε α θυε ελ δεµανδαδο ηυβιερα
ρεαλιζαδο αλγυνα διλιγενχια εν ελ προχεσο ο ηυβιερα εσταδο πρεσεντε εν υν αχτο δελ
µισµο.657 Ταλ σερα ελ χασο, εν θυε αλ µοµεντο δε εϕεχυταρσε υνα µεδιδα δε
εµβαργο δε µυεβλεσ δελ δεµανδαδο, ελ µισµο σε ενχυεντρα πρεσεντε, ψ ασ σε ηαχε
χονσταρ εν αυτοσ.658
656 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ. π〈γ. 239
657 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ. π〈γ. 241
658 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ. π〈γ. 242
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Λα χιταχι⌠ν πορ µεδιο δε αποδεραδο σε ενχυεντρα ρεγυλαδα εν ελ αρτχυλο 217 δελ
ΧΠΧ, εν ελ σεντιδο θυε χυανδο σε πρεσενταρε αλγυιεν πορ ελ δεµανδαδο α δαρσε
πορ χιταδο, σ⌠λο σερ〈 αδµιτιδο εν ελ χασο δε εξηιβιρ ποδερ χον φαχυλταδ εξπρεσα
παρα ελλο. Λα νορµα νο εξιγε θυε ελ αποδεραδο τενγα ποδερ εσπεχιαλ οτοργαδο πορ
ελ δεµανδαδο, χοµο λο εξιγα ελ χ⌠διγο δερογαδο.659

1158

Λα χιταχι⌠ν προϖοχαδα ο ιν φαχιεµ εσ λα ρεγυλαδα εν ελ αρτχυλο 218 δελ ΧΠΧ, σεγν
ελ χυαλ, λα χιταχι⌠ν περσοναλ σε ηαρ〈 µεδιαντε χοµπυλσα χον λα ορδεν δε λα
χοµπαρεχενχια εξπεδιδα πορ ελ Τριβυναλ, εντρεγαδα πορ ελ Αλγυαχιλ α λα περσονα ο
περσονασ δεµανδαδασ εν συ µοραδα ο ηαβιταχι⌠ν, ο εν συ ο!χινα, ο εν ελ λυγαρ
δονδε εϕερχε λα ινδυστρια ο ελ χοµερχιο, ο εν ελ λυγαρ δονδε σε λα ενχυεντρε, δεντρο
δε λοσ λµιτεσ τερριτοριαλεσ δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν δελ Τριβυναλ, α µενοσ θυε σε ενχυεντρε
εν εϕερχιχιο δε αλγν αχτο πβλιχο ο εν ελ τεµπλο, ψ σε λε εξιγιρ〈 ρεχιβο, !ρµαδο
πορ ελ χιταδο, ελ χυαλ σε αγρεγαρ〈 αλ εξπεδιεντε δε λα χαυσα. Ελ ρεχιβο δεβερ〈
εξπρεσαρ ελ λυγαρ, λα φεχηα ψ λα ηορα δε λα χιταχι⌠ν. Σι ελ χιταδο νο πυδιερε ο νο
θυισιερε !ρµαρ ελ ρεχιβο, ελ Αλγυαχιλ δαρ〈 χυεντα αλ ϑυεζ ψ στε δισπονδρ〈 θυε ελ
Σεχρεταριο δελ Τριβυναλ λιβρε υνα βολετα δε νοτι!χαχι⌠ν εν λα χυαλ χοµυνιθυε αλ
χιταδο λα δεχλαραχι⌠ν δελ Αλγυαχιλ ρελατιϖα α συ χιταχι⌠ν. Λα βολετα λα εντρεγαρ〈 ελ
Σεχρεταριο εν ελ δοµιχιλιο ο ρεσιδενχια δελ χιταδο, ο εν συ ο!χινα, ινδυστρια ο
χοµερχιο, ψ πονδρ〈 χονστανχια εν αυτοσ δε ηαβερ λλεναδο εστα φορµαλιδαδ,
εξπρεσανδο ελ νοµβρε ψ απελλιδο δε λα περσονα α θυιεν λα ηυβιερε εντρεγαδο. Ελ δα
σιγυιεντε αλ δε λα χονστανχια θυε πονγα ελ Σεχρεταριο εν αυτοσ δε ηαβερ χυµπλιδο
διχηα αχτυαχι⌠ν, χοµενζαρ〈 α χονταρσε ελ λαπσο δε χοµπαρεχενχια δελ χιταδο.

1159

2. Χιταχι⌠ν δελ προχυραδορ γενεραλ
∆ε αχυερδο χον ελ αρτ. 81 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα
Ρεπβλιχα, λασ χιταχιονεσ αλ Προχυραδορ ο Προχυραδορα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα
παρα λα χοντεσταχι⌠ν δε δεµανδασ δεβεν σερ πραχτιχαδασ πορ ο!χιο, αχοµπα〉αδο
δελ λιβελο ψ δε λοσ ρεχαυδοσ προδυχιδοσ πορ ελ αχτορ. Ελ ο!χιο δεβε σερ εντρεγαδο
περσοναλµεντε αλ Προχυραδορ ο Προχυραδορα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα, ο α θυιεν
εστ φαχυλταδο πορ δελεγαχι⌠ν. Πορ συ παρτε ελ αρτχυλο 82 δισπονε θυε χονσιγναδο
πορ ελ Αλγυαχιλ ελ αχυσε δε ρεχιβο δε λα χιταχι⌠ν εν ελ εξπεδιεντε ρεσπεχτιϖο,
χοµιενζα α τρανσχυρριρ υν λαπσο δε θυινχε (15) δασ η〈βιλεσ, α χυψα τερµιναχι⌠ν
σε χονσιδερα χονσυµαδα λα χιταχι⌠ν δελ Προχυραδορ ο Προχυραδορα Γενεραλ δε λα
Ρεπβλιχα, ινιχι〈νδοσε ελ λαπσο χορρεσπονδιεντε παρα λα χοντεσταχι⌠ν δε λα
δεµανδα...
659 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ΙΙ. π〈γ. 245
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Λα πρεχισι⌠ν, εν ελ αρτ. 81 ΛΟΠΓΡ, σεγν λα χυαλ ελ ο!χιο δεβε σερ εντρεγαδο
περσοναλµεντε αλ Προχυραδορ ο Προχυραδορα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα, ο α θυιεν
εστ φαχυλταδο πορ δελεγαχι⌠ν. ∆εβε χονσιδεραρσε ιναπλιχαβλε εν ελ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο, εν ραζ⌠ν δε λα απλιχαχι⌠ν πρεφερεντε δελ αρτ. 78 δε λα ΛΟϑΧΑ, σεγν
ελ χυαλ λασ νοτι!χαχιονεσ πρεϖιστασ σε ρεαλιζαρ〈ν µεδιαντε ο!χιο θυε σερ〈
εντρεγαδο πορ ελ ο λα Αλγυαχιλ εν λα ο!χινα ρεχεπτορα δε χορρεσπονδενχια δε θυε
σε τρατε.

1162

Ελ αρτχυλο 97 δε λα ΛΟΑΠ δε 2001,660 δισπονα θυε, λοσ Ινστιτυτοσ Αυτ⌠νοµοσ
γοζαρ〈ν δε λοσ πριϖιλεγιοσ ψ πρερρογατιϖασ θυε λα λεψ ναχιοναλ αχυερδε α λα
Ρεπβλιχα, λοσ εσταδοσ, λοσ διστριτοσ µετροπολιτανοσ ο µυνιχιπιοσ. Α λο θυε ϖαλε
αγρεγαρ, θυε αχτυαλµεντε, βαϕο λα ϖιγεντε ΛΟΑΠ δε 2008,661 λοσ ινστιτυτοσ αυτ⌠νοµοσ
χοντιναν γοζανδο δε λοσ µισµοσ πριϖιλεγιοσ ψ πρερρογατιϖασ δε λα Ρεπβλιχα,
χονφορµε λο πρεϖ ελ αρτχυλο 98 δε διχηα λεψ, µιεντρασ θυε, αντεριορµεντε, ταλεσ
πριϖιλεγιοσ εξισταν σ⌠λο χυανδο ελ δεχρετο δε χρεαχι⌠ν δελ Ινστιτυτο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
12/07/2010 ΕΞΠ. 09−1430). Πορ συ παρτε, λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Ποδερ Πβλιχο Μυνιχιπαλ
ρεγυλα λασ χιταχιονεσ α λοσ µυνιχιπιοσ, ασ χοµο λα νο χοµπαρεχενχια αλ αχτο δε
χοντεσταχι⌠ν. Πορ ελλο, λα χιταχι⌠ν χονφορµε α λο πρεϖιστο εν λοσ αρτχυλοσ 218 ψ σιγ.
δελ ΧΠΧ, ψ λα δεσιγναχι⌠ν δε υν δεφενσορ αδ λιτεµ, νο εσ απλιχαβλε χυανδο λα παρτε
δεµανδαδα σεα υν µυνιχιπιο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 07/06/2011 Εξπ. Ν≡ 1999−16354)
3. Φαλτα δε νοτιχαχι⌠ν δε λα ΠΓΡ

1163

Ελ δεβερ δε νοτι!χαχι⌠ν δε λα Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα, ηα σιδο
χονσιδεραδο υνα φορµαλιδαδ εσενχιαλ εν ελ ϕυιχιο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 14/12/2006 ΕΞΠ. Ν≡
ΑΑ50−Τ−2006−0428). Λα !ναλιδαδ δε λα χιταχι⌠ν εσ πονερ εν χονοχιµιεντο δε λα παρτε
α θυιεν σε δεµανδα θυε εξιστε υν ϕυιχιο εν συ χοντρα, ελλο παρα περµιτιρλε θυε
εϕερζα λοσ ρεχυρσοσ θυε εστιµε χονϖενιεντεσ παρα συ µεϕορ δεφενσα (ΣΠΑ−ΤΣϑ
12/06/2003 ΕΞΠ Ν≡ 0871).

1164

Συ οµισι⌠ν εσ χαυσαλ δε ρεποσιχι⌠ν ψ στα πυεδε σερ δεχλαραδα δε ο!χιο πορ ελ
Τριβυναλ ο α ινστανχια δελ Προχυραδορ ο Προχυραδορα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα
(αρτ. 86 ΛΟΠΓΡ). Ιγυαλ οχυρρε χον λασ νοτι!χαχιονεσ δεφεχτυοσασ (αρτ. 98
ΛΟΠΓΡ). Εν τοδο χασο, δεβε τενερσε εν χυεντα θυε, δε αχυερδο χον ελ αρτ. 206 ΧΠΧ,
εν νινγν χασο σε δεχλαραρ〈 λα νυλιδαδ σι ελ αχτο ηα αλχανζαδο ελ !ν αλ χυαλ
660 Πυβλιχαδα εν λα Γαχετα Ο!χιαλ δε λα Ρεπβλιχα Βολιϖαριανα δε ςενεζυελα Ν° 37.305 δελ 17 δε οχτυβρε δε
2001
661 Πυβλιχαδο εν λα Γαχετα Ο!χιαλ δε λα Ρεπβλιχα Βολιϖαριανα δε ςενεζυελα Ν° 5.890 Εξτραορδιναριο, δελ 31
δε ϕυλιο δε 2008
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εσταβα δεστιναδο.
Αλ ρεσπεχτο ηα σε〉αλαδο λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα θυε ελ !ν δε λα χιταχι⌠ν
σ σε ηαβα χυµπλιδο, πορ χυαντο, σε ρειτερα, αλ τενερ λοσ αβογαδοσ δε λα
Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα, ελ µανδατο θυε λεσ περµιτα ρεπρεσενταρ α
λα ναχι⌠ν ϖενεζολανα, σε εσταβα χυµπλιενδο χον ελ οβϕετιϖο δε λα χιταχι⌠ν, χυαλ εσ
λογραρ ελ εϕερχιχιο δελ δερεχηο α λα δεφενσα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 12/06/2003 ΕΞΠ Ν≡ 0871)
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Εν υν ϕυιχιο εν χοντρα δελ Ινστιτυτο ςενεζολανο δε λοσ Σεγυροσ Σοχιαλεσ σε εφεχτυ⌠
λα νοτι!χαχι⌠ν χονφορµε α λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 218 ΧΠΧ, πορ λο θυε ελ
Αλγυαχιλ δεϕ⌠ χονστανχια δε λα ιµποσιβιλιδαδ δε πραχτιχαρ λα χιταχι⌠ν περσοναλ, λο
θυε χονλλεϖ⌠, πρεϖια σολιχιτυδ δε λα παρτε δεµανδαντε, α θυε σε αχορδαρα λα χιταχι⌠ν
πορ χαρτελεσ, λα χυαλ υνα ϖεζ πραχτιχαδασ ψ ϖενχιδο ελ τρµινο !ϕαδο εν λοσ χαρτελεσ,
σιν θυε ηυβιερε χοµπαρεχιδο ελ δεµανδαδο, σε προχεδι⌠ α δεσιγναρ υν δεφενσορ
αδ−λιτεµ αλ εντε δεµανδαδο. Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ εστιµ⌠ θυε λα δεσιγναχι⌠ν
δελ δεφενσορ αδ−λιτεµ προδυχτο δε λα φορµα εν θυε σε πραχτιχ⌠ λα χιταχι⌠ν, δεϕ⌠ εν
εσταδο δε ινδεφενσι⌠ν αλ Ινστιτυτο ςενεζολανο δε λοσ Σεγυροσ Σοχιαλεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
12/07/2010 ΕΞΠ. 09−1430). Σιν εµβαργο, εν χριτεριο δε λα Μαγιστραδα Χαρµεν Ζυλετα
δε Μερχη〈ν, λα χιταχι⌠ν πορ χαρτελεσ ορδεναδα πορ ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν
ηαβρα χυµπλιδο συ χοµετιδο δε πονερ εν χονοχιµιεντο δελ ϕυιχιο αλ Ινστιτυτο, ψα
θυε φυερον πυβλιχαδοσ εν πρενσα ψ χονσιγναδοσ ψ !ϕαδο ελ χαρτελ εν λα µοραδα δελ
Ινστιτυτο ςενεζολανο δε λοσ Σεγυροσ Σοχιαλεσ. ∆ε µοδο θυε, ελ δερεχηο α λα
δεφενσα δελ Ινστιτυτο εστυϖο γαραντιζαδο, θυε εσ εν δε!νιτιϖα λο θυε λε ιντερεσα α
λα ϕυρισδιχχι⌠ν χονστιτυχιοναλ; ταντο µ〈σ σι σε τιενε εν χυεντα θυε α λο λαργο δελ
προχεσο ελ εντε δεµανδαδο φυε νοτι!χαδο πορ ο!χιο δε τοδασ ψ χαδα υνα δε λασ
αχτυαχιονεσ προχεσαλεσ... ψ νο οβσταντε ελλο, λοσ ρεπρεσενταντεσ λεγαλεσ δελ Ινστιτυτο
νυνχα αχυδιερον α ϕυιχιο, χοµο ταµποχο λο ηιζο λα ρεπρεσενταχι⌠ν δε λα
Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα. (ςοτο σαλϖαδο εν ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 12/07/2010 ΕΞΠ.
09−1430). Σε〉αλ⌠ αδεµ〈σ λα Μαγιστραδα Χαρµεν Ζυλετα δε Μερχη〈ν θυε, ρεσυλτα
σορπρενδεντε ε ινφελιζ θυε λοσ αποδεραδοσ ϕυδιχιαλεσ δε υν εντε πβλιχο χοµο ελ
Ινστιτυτο ςενεζολανο δε λοσ Σεγυροσ Σοχιαλεσ, λλαµαδο α σαλϖαγυαρδαρ ψ ϖελαρ πορ
λα σεγυριδαδ σοχιαλ δε λοσ ϖενεζολανοσ, ηαγαν υσο δε αρτι!χιοσ προχεσαλεσ παρα
διλαταρ ελ χυµπλιµιεντο δε υνα ινδεµνιζαχι⌠ν πενδιεντε θυε δεβι⌠ σερ χανχελαδα
χονχιλιατοριαµεντε δεσδε ηαχε µυχηο τιεµπο πορ λα νοτοριεδαδ πβλιχα; λα
γραϖεδαδ ψ λο εσχανδαλοσο δε λοσ ηεχηοσ χοντροϖερτιδοσ
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χονστιτυχιοναλ α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα εσταβλεχιδα εν ελ αρτχυλο 26 δε λα
Χονστιτυχι⌠ν, αλ χονσιδεραρ ιντιλ ταλ ρεποσιχι⌠ν ψ προπιχιαρ ινδεβιδασ διλαχιονεσ
θυε ατενταν χοντρα υνα ϕυστιχια εξπεδιτα, ψ ελ δερεχηο φυνδαµενταλ α λα δεφενσα,
δεβε πρεϖαλεχερ υνα λιµιταχι⌠ν δελ δερεχηο α λα τυτελα ϕυρδιχα εφεχτιϖα, πορ
ρεσυλταρ συπεδιταδο εν εστε χασο αλ ιντερσ γενεραλ θυε δεριϖα εν λα προτεχχι⌠ν δελ
δερεχηο α λα δεφενσα ψ αλ δεβιδο προχεσο παρα λα Ρεπβλιχα. (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 14/12/2006
ΕΞΠ. Ν≡ ΑΑ50−Τ−2006−0428)Εν χυαντο α λα φαλτα δε χοντεσταχι⌠ν δε λα δεµανδα, ϖασε
αρτ. 61 ν.µ. 1323
4. Χυανδο λα ρεπβλιχα νο εσ παρτε
1168

∆ε αχυερδο χον ελ αρτχυλο 96 δε λα ΛΟΠΓΡ, λοσ φυνχιοναριοσ ϕυδιχιαλεσ εστ〈ν
οβλιγαδοσ α νοτι!χαρ αλ Προχυραδορ ο Προχυραδορα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα δε λα
αδµισι⌠ν δε τοδα δεµανδα θυε οβρε διρεχτα ο ινδιρεχταµεντε χοντρα λοσ ιντερεσεσ
πατριµονιαλεσ δε λα Ρεπβλιχα. Λοσ φυνχιοναριοσ ϕυδιχιαλεσ εστ〈ν ιγυαλµεντε
οβλιγαδοσ α νοτι!χαρ αλ Προχυραδορ ο Προχυραδορα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα δε τοδα
οποσιχι⌠ν, εξχεπχι⌠ν, προϖιδενχια, σεντενχια ο σολιχιτυδ δε χυαλθυιερ νατυραλεζα
θυε διρεχτα ο ινδιρεχταµεντε οβρε χοντρα λοσ ιντερεσεσ πατριµονιαλεσ δε λα
Ρεπβλιχα.

1169

Ταλ δισποσιχι⌠ν εσ απλιχαβλε χυανδο λα παρτε δεµανδαδα εσ υνα εµπρεσα εν λα χυαλ
ελ Εσταδο τιενε υνα παρτιχιπαχι⌠ν δεχισιϖα, χοµο λο εσ ΗΙ∆ΡΟΧΑΠΙΤΑΛ (ΣΠΑ−ΤΣϑ
08/08/2002 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0287)

5. Λασ παρτεσ εσταρ〈ν α δερεχηο
1170

Λα νορµα ρειτερα ελ χοντενιδο δελ αρτχυλο 26 δελ ΧΠΧ, σεγν ελ χυαλ ηεχηα λα
χιταχι⌠ν παρα λα χοντεσταχι⌠ν δε λα δεµανδα λασ παρτεσ θυεδαν α δερεχηο, ψ νο
ηαβρ〈 νεχεσιδαδ δε νυεϖα χιταχι⌠ν παρα νινγν οτρο αχτο δελ ϕυιχιο, α µενοσ θυε
ρεσυλτε λο χοντραριο δε αλγυνα δισποσιχι⌠ν εσπεχιαλ δε λα λεψ. Εσταρ α δερεχηο εσ
λα πρεσυνχι⌠ν λεγαλ δε θυε ελ λιτιγαντε χονοχε τοδο λο θυε αχαεχε εν ελ ϕυιχιο, σιν
νεχεσιδαδ δε θυε σε λο νοτι!θυε ελ ϕυεζ.662 Λασ παρτεσ σε ενχυεντραν α δερεχηο
µιεντρασ εν ελ προχεσο χορρεν λοσ πλαζοσ παρα σεντενχιαρ, περο τρανσχυρριδοσ εστοσ
τρµινοσ σιν φαλλο αλγυνο, ελλασ δεϕαν δε εσταρ α δερεχηο, πορ λο θυε δεβερ〈ν σερ
νοτι!χαδοσ, α !ν θυε χορραν λοσ λαπσοσ παρα ιντερπονερ λοσ ρεχυρσοσ χοντρα λα
σεντενχια διχταδα εξτεµπορ〈νεαµεντε. Ταλ νοτι!χαχι⌠ν σε ορδενα δε ο!χιο, δεβιδο
αλ χαρ〈χτερ δε διρεχτορ δελ προχεσο θυε τιενε ελ ϕυεζ, ψα θυε εσ α λ α θυιεν εσ
ατριβυιβλε λα διλαχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/06/2001 ΕΞΠ. Ν≡: 00−1491)
662 Ηενρθυεζ Λα Ροχηε, Ινστιτυχιονεσ δε ∆ερεχηο Προχεσαλ, π〈γ. 78
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[Αρτχυλο 38. Χιταχιονεσ ψ νοτι!χαχιονεσ πορ µεδιοσ ελεχτρ⌠νιχοσ]

Αρτ. 38.− Χιταχιονεσ ψ νο!∀χαχιονεσ πορ µεδιοσ ελεχτρ⌠νιχοσ
Αρ!χυλο 38. Ελ τριβυναλ ποδρ〈 πραχ∀χαρ λασ χιταχιονεσ ψ νο∀#χαχιονεσ πορ µεδιοσ ελεχ−
τρ⌠νιχοσ.
Λασ χερ∀#χαχιονεσ δε λασ χιταχιονεσ ψ νο∀#χαχιονεσ σε ηαρ〈ν δε χονφορµιδαδ χον λο εστα−
βλεχιδο εν λα ∆εχρετο χον Φυερζα δε Λεψ Σοβρε Μενσαϕεσ δε ∆ατοσ ψ Φιρµασ Ελεχτρ⌠νιχασ,
ατενδιενδο σιεµπρε α λοσ πρινχιπιοσ δε ινµεδιατεζ, βρεϖεδαδ ψ χελεριδαδ. Ελ Σεχρεταριο ο
Σεχρεταρια δεϕαρ〈 χονστανχια εν ελ εξπεδιεντε δε λασ χιταχιονεσ ψ νο∀#χαχιονεσ ρεαλιζαδασ,
χυµπλιδο λο χυαλ χοµενζαρ〈ν α χονταρσε λοσ λαπσοσ χορρεσπονδιεντεσ.
Χοντενιδο:
1.
2.

Ρεγλαµεντο ................................................................................................................................. 399
Τεχνολογα ψ αχχεσο α λα ϕυστιχια ................................................................................................. 401

1. Ρεγλαµεντο
Λα Λεψ σοβρε Μενσαϕεσ δε ∆ατοσ ψ Φιρµασ Ελεχτρ⌠νιχασ εσταβλεχε χιερτασ νορµασ,
χον ρεσπεχτο α λα ϖερι!χαχι⌠ν δε λα εµισι⌠ν δελ Μενσαϕε δε ∆ατοσ (αρτ. 9), σεγν ελ
χυαλ λασ παρτεσ ποδρ〈ν αχορδαρ υν προχεδιµιεντο παρα εσταβλεχερ χυ〈νδο ελ
Μενσαϕε δε ∆ατοσ προϖιενε εφεχτιϖαµεντε δελ Εµισορ; λα οπορτυνιδαδ δε λα
εµισι⌠ν (αρτ. 10), σεγν ελ χυαλ σαλϖο αχυερδο εν χοντραριο εντρε λασ παρτεσ, ελ
Μενσαϕε δε ∆ατοσ σε τενδρ〈 πορ εµιτιδο χυανδο ελ σιστεµα δε ινφορµαχι⌠ν δελ
Εµισορ λο ρεµιτα αλ ∆εστιναταριο; Ρεγλασ παρα λα δετερµιναχι⌠ν δε λα ρεχεπχι⌠ν
(αρτ. 11), σεγν ελ χυαλ σαλϖο αχυερδο εν χοντραριο εντρε ελ Εµισορ ψ ελ
∆εστιναταριο, ελ µοµεντο δε ρεχεπχι⌠ν δε υν Μενσαϕε δε ∆ατοσ σε δετερµιναρ〈
χονφορµε α λασ σιγυιεντεσ ρεγλασ: 1. Σι ελ ∆εστιναταριο ηα δεσιγναδο υν σιστεµα δε
ινφορµαχι⌠ν παρα λα ρεχεπχι⌠ν δε Μενσαϕεσ δε ∆ατοσ, λα ρεχεπχι⌠ν τενδρ〈 λυγαρ
χυανδο ελ Μενσαϕε δε ∆ατοσ ινγρεσε αλ σιστεµα δε ινφορµαχι⌠ν δεσιγναδο. 2. Σι ελ
∆εστιναταριο νο ηα δεσιγναδο υν σιστεµα δε ινφορµαχι⌠ν, λα ρεχεπχι⌠ν τενδρ〈
λυγαρ, σαλϖο πρυεβα εν χοντραριο, αλ ινγρεσαρ ελ Μενσαϕε δε ∆ατοσ εν υν σιστεµα
δε ινφορµαχι⌠ν υτιλιζαδο ρεγυλαρµεντε πορ ελ ∆εστιναταριο; ελ λυγαρ δε εµισι⌠ν ψ
ρεχεπχι⌠ν (αρτ. 12), σεγν ελ χυαλ σαλϖο πρυεβα εν χοντραριο, ελ Μενσαϕε δε ∆ατοσ
σε τενδρ〈 πορ εµιτιδο εν ελ λυγαρ δονδε ελ Εµισορ τενγα συ δοµιχιλιο ψ πορ ρεχιβιδο
εν ελ λυγαρ δονδε ελ ∆εστιναταριο τενγα ελ συψο; δελ αχυσε δε ρεχιβο (αρτ. 13),
σεγν ελ χυαλ ελ Εµισορ δε υν Μενσαϕε δε ∆ατοσ ποδρ〈 χονδιχιοναρ λοσ εφεχτοσ δε
διχηο µενσαϕε α λα ρεχεπχι⌠ν δε υν αχυσε δε ρεχιβο εµιτιδο πορ ελ ∆εστιναταριο
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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Χοµο σε οβσερϖα, ελ υσο δε µεχανισµοσ δε αλµαχεναµιεντο δε δοχυµεντοσ πορ
µεδιοσ ελεχτρ⌠νιχοσ, ινφορµ〈τιχοσ ο τελεµ〈τιχοσ ψ λα εµισι⌠ν δε µενσαϕεσ δε
δατοσ ρεθυιερεν δε υνα µαψορ πρεχισι⌠ν νορµατιϖα. Εν νυεστρο αντεπροψεχτο δε
ΛΟϑΧΑ663 προποναµοσ θυε λοσ τριβυναλεσ εν λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο
ελαβοραραν υν Ρεγλαµεντο Ιντερνο, εν ελ χυαλ σε εσταβλεζχα χον µαψορ δεταλλε ελ
υσο δε εστοσ µεχανισµοσ. Αδεµ〈σ προποναµοσ θυε εν λυγαρ δε λα φορµα εσχριτα
παρα λασ αχτυαχιονεσ δε λασ παρτεσ ο δε λοσ ιντερϖινιεντεσ, ασ χοµο χον ρεσπεχτο
α λοσ ινφορµεσ, δεχλαραχιονεσ ψ εξπερτιχιασ δε τερχεροσ, ποδρα σερ αδµιτιδα λα
πρεσενταχι⌠ν δε λα ινφορµαχι⌠ν εν φορµατο ελεχτρ⌠νιχο, σιεµπρε θυε ελ τριβυναλ
δισπυσιερα δε λα χαπαχιδαδ τχνιχα νεχεσαρια παρα χονσυλταρ, ρεπροδυχιρ ψ
χονσερϖαρ σιν αλτεραχιονεσ διχηα ινφορµαχι⌠ν. Ελ δοχυµεντο δεβερα τενερ
ασοχιαδα υνα !ρµα ελεχτρ⌠νιχα, δε χονφορµιδαδ χον λο δισπυεστο εν λοσ αρτχυλοσ
16 ψ σιγυιεντεσ δελ ∆εχρετο χον Φυερζα δε Λεψ σοβρε Μενσαϕεσ δε ∆ατοσ ψ Φιρµασ
Ελεχτρ⌠νιχασ.
1173

Πορ οτρα παρτε, εστιµαµοσ ρεχοµενδαβλε θυε ελ τριβυναλ θυε χονοχιερα εν πριµερα
ινστανχια, δοτασε α λασ παρτεσ ε ιντερϖινιεντεσ, ρεπρεσενταντεσ λεγαλεσ, εξπερτοσ,
νοταριοσ ψ α χυαλθυιερ οτρα περσονα θυε ϕυζγυε χονϖενιεντε, δε υνα διρεχχι⌠ν
ελεχτρ⌠νιχα, θυε σερα νιχα παρα τοδασ λασ νοτι!χαχιονεσ α πραχτιχαρ πορ λοσ ⌠ργανοσ
δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα. Λα διρεχχι⌠ν ελεχτρ⌠νιχα νιχα
δεβερα χυµπλιρ λοσ σιγυιεντεσ ρεθυισιτοσ:
1. Ποσεερ ιδεντι!χαδορεσ δε υσυαριο ψ χλαϖεσ δε αχχεσο παρα γαραντιζαρ λα εξχλυσιϖιδαδ δε
συ υσο;
2. Χονταρ χον µεχανισµοσ δε αυτεντιχαχι⌠ν θυε γαραντιχεν λα ιδεντιδαδ δελ υσυαριο;
3. Χοντενερ µεχανισµοσ δε χιφραδο παρα προτεγερ λα χον!δενχιαλιδαδ δε λοσ δατοσ;
4. Περµιτιρ θυε λα ινφορµαχι⌠ν θυε χοντενγαν πυεδα σερ χονσυλταδα ποστεριορµεντε.
5. Γαραντιζαρ θυε χονσερϖεν ελ φορµατο εν θυε σε γενερ⌠, αρχηιϖ⌠ ο ρεχιβι⌠ ο εν αλγν
φορµατο θυε σεα δεµοστραβλε θυε ρεπροδυχε χον εξαχτιτυδ λα ινφορµαχι⌠ν γενεραδα ο
ρεχιβιδα.
6. Χονσερϖαρ τοδο δατο θυε περµιτα δετερµιναρ ελ οριγεν ψ ελ δεστινο δελ Μενσαϕε δε ∆ατοσ,
λα φεχηα ψ λα ηορα εν θυε φυε ενϖιαδο ψ ρεχιβιδο, ελ αχχεσο δελ δεστιναταριο αλ χοντενιδο δελ
µενσαϕε δε νοτι!χαχι⌠ν, ασ χοµο χυαλθυιερ χαυσα τχνιχα θυε ιµποσιβιλιτε αλγυνα δε λασ
χιρχυνστανχιασ αντεριορεσ;
7. Χυαλθυιερ οτρο θυε σε !ϕε λεγαλ ο ρεγλαµενταριαµεντε.

2. Τεχνολογα ψ αχχεσο α λα ϕυστιχια
663 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/σιτε2008/ΝΥΕςΟΣ/ΛΕΓΙΣΛΑΤΙςΟ/ϕυρισδιχχιον.ητµ
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[Αρτχυλο 38. Χιταχιονεσ ψ νοτι!χαχιονεσ πορ µεδιοσ ελεχτρ⌠νιχοσ]
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Εν νυεστρο σιστεµα αν σε ρεθυιερε δε λα περµανεντε πρεσενχια δε λασ παρτεσ, ο πορ
λο µενοσ δε συσ αποδεραδοσ, εν λα σεδε δελ τριβυναλ, αν χυανδο νο σε τρατε δε υνα
αυδιενχια οραλ. Πορ ταλ µοτιϖο, λα διστριβυχι⌠ν τερριτοριαλ δε λοσ τριβυναλεσ εσ
δετερµιναντε δελ εϕερχιχιο δελ δερεχηο δε αχχεσο α λα ϕυστιχια. Εν ελ χασο δε λα Σαλα
Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ψ δε λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ, ηεµοσ α!ρµαδο θυε λα
διστανχια πυεδε χονστιτυιρ υν φαχτορ θυε ιµπιδα ελ αχχεσο α βυενα παρτε δε λα
ποβλαχι⌠ν (ϖασε αλ ρεσπεχτο, αρτ. 2 ν.µ. 46). Πορ οτρα παρτε, ελ υσο δε ηερραµιεντασ
τεχνολ⌠γιχασ α θυε αλυδε λα ΛΟϑΧΑ σ⌠λο αβαρχα παρχιαλµεντε συ ποτενχιαλ, εν λα
µεδιδα εν θυε σ⌠λο πρεϖ λασ χιταχιονεσ ψ νοτι!χαχιονεσ πορ µεδιοσ ελεχτρ⌠νιχοσ.
Υν υσο αδεχυαδο δε λα τεχνολογα ποδρα περµιτιρ συπεραρ ελ προβλεµα δε ελεϖαδοσ
χοστοσ ψ ρεταρδο θυε προδυχε λα χονσταντε πρεσενχια δε λασ παρτεσ ο συσ αποδεραδοσ
εν λα σεδε δελ τριβυναλ (ϖασε πορ εϕεµπλο, ν.µ. 2063). Λασ αχτυαχιονεσ δε λασ
παρτεσ ψ λοσ αχτοσ δελ τριβυναλ ποδραν σερ ρεενϖιαδοσ α λοσ ρεσταντεσ παρτιχιπαντεσ
δελ προχεδιµιεντο ϖα ελεχτρ⌠νιχα.

1175

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα αδµιτιδο λα ποσιβιλιδαδ δε ρεχεπχι⌠ν δε λα αχχι⌠ν δε
αµπαρο χονστιτυχιοναλ, α τραϖσ δε χορρεο ελεχτρ⌠νιχο. Ηα εστιµαδο αλ εφεχτο θυε,
δεντρο δελ µεδιο τελεγρ〈!χο α θυε ηαχε αλυσι⌠ν διχηο αρτιχυλαδο, εστ〈 ινχλυιδο
ελ Ιντερνετ χοµο µεδιο ποσιβλε δε ιντερποσιχι⌠ν δε λα πετιχι⌠ν δε αµπαρο
χονστιτυχιοναλ. (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 03/11/2009 ΕΞΠ.− 09−1020). Σιν εµβαργο, λα φαλτα δε
ρατι!χαχι⌠ν, περσοναλ ο µεδιαντε αποδεραδο, δεντρο δε λοσ τρεσ (3) δασ σιγυιεντεσ
α συ ρεχεπχι⌠ν ηα δαδο λυγαρ α λα ιναδµισιβιλιδαδ δε λα αχχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 03/11/2009
ΕΞΠ.− 09−1020; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/06/2010 ΕΞΠ.− 10−0405; ΣΧΝ−ΤΣϑ 04/06/2010 ΕΞΠ.− 10−0405; αχχι⌠ν
δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ σοβρεϖενιδο χοντρα ελ Σεχρεταριο δε λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 11/0/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 10−0187;
ελ εσχριτο δε ρατι!χαχι⌠ν φυε πρεσενταδο αλ δα σιγυιεντε δε ηαβερ φενεχιδο ελ λαπσο
δε λοσ τρεσ δασ εξιγιδοσ εν ελ αρτχυλο 16 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Αµπαρο σοβρε
∆ερεχηοσ ψ Γαραντασ Χονστιτυχιοναλεσ, πορ λο θυε διχηα πρετενσι⌠ν δε αµπαρο
ρεσυλτα ιναδµισιβλε πορ εξτεµπορ〈νεα ΣΟΝ−ΤΣϑ 24/03/2010 ΕΞΠ. 09−1187; ιναµισιβλε
πορ ηαβερ σιδο ρατι!χαδα µεδιαντε υν ο!χιο ενϖιαδο πορ χορρεο ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/04/2003
ΕΞΠ. 02−3188; αδµισιβλε ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 08/03/2004 ΕΞΠ. 02−1127; αδµισιβλε λα σολιχιτυδ δε
αχλαρατορια φορµυλαδα µεδιαντε χορρεο ελεχτρ⌠νιχο, δαδα λα ιµποσιβιλιδαδ φσιχα
δε χοµπαρεχερ ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 05/06/2003 ΕΞΠ. 02−0281).

1176
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.- Auto para mejor proveer
Ar culo 39. En cualquier estado de la causa el Juez o Jueza podrá solicitar información o
hacer evacuar de oﬁcio las pruebas que considere per#nentes. Este auto será inapelable.
Las partes podrán hacer observaciones sobre las actuaciones prac#cadas.
Contenido:
1.

Principios inquisitivo y dispositivo..........402

3.

Discrecionalidad e igualdad.....................404

2.

Discrecionalidad del juez.........................403

4.

Deberes de consulta y asesoramiento........405

1. Principios inquisitivo y dispositivo
1178

La amplitud de los poderes del juez de investigación de oficio puede observarse
más claramente, de la comparación con respecto a la regulación del CPC. El
artículo 514 del CPC dispone al efecto que, “después de presentados los informes
dentro del lapso perentorio de quince días, podrá el Tribunal, si lo juzgare
procedente, dictar auto para mejor proveer, en el cual podrá acordar: 1º Hacer
comparecer a cualquiera de los litigantes para interrogarlos sobre algún hecho
importante del proceso que aparezca dudoso u obscuro. 2º La presentación de
algún instrumento de cuya existencia haya algún dato en el proceso, y que se
juzgue necesario. 3º Que se practique inspección judicial en alguna localidad, y
se forme un croquis sobre los puntos que se determinen, o bien, que se tenga a la
vista un proceso que exista en algún archivo público, y se ponga certificación de
algunas actas, siempre que en el pleito de que se trate haya alguna circunstancia
de tal proceso y tengan relación el uno con el otro. 4º Que se practique alguna
experticia sobre los puntos que fije el Tribunal, o se amplíe o aclare la que existiere
en autos. En el auto para mejor proveer, se señalará término suficiente para
cumplirlo. Contra este auto no se oirá recurso alguno; cumplido que sea, las
partes podrán hacer al Tribunal, antes del fallo, las observaciones que crean
pertinentes respecto de las actuaciones practicadas.”

1179

Como se observa, mientras que el art. 514 del CPC contiene limitaciones
importantes de las facultades inquisitivas del juez, con respecto a la oportunidad
“después de presentados los informes dentro del lapso perentorio de quince días”,
y con respecto al contenido, “hacer comparecer a cualquiera de los litigantes”,
“la presentación de algún instrumento”, “inspección judicial” y “experticia”;
por su parte, el art. 39 LOJCA, siguiendo la tradición de los artículos 129 de la
derogada LOCSJ y 21 num. 14 de la derogada LOTSJ de 2004, establece con
402
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parámetros mucho más amplios que, “en cualquier estado de la causa el Juez o
Jueza podrá solicitar información o hacer evacuar de oficio las pruebas que
considere pertinentes.”
La atribución de tal facultad discrecional del juez constituye una decisión del
legislador en cuanto a la naturaleza del contencioso administrativo (véase al
respecto el art. 4 n.m. 114). Al efecto, a diferencia del juicio civil, el proceso
contencioso administrativo se encuentra regido por el principio inquisitivo, sobre
todo en cuanto a los poderes de investigación de oficio de los hechos relevantes
para la decisión del asunto.

1180

2. Discrecionalidad del juez
De allí que el juez contencioso administrativo posee la facultad de asumir, luego
de la ponderación de los intereses en conflicto, la decisión de si resulta o no
necesario realizar una investigación de oficio, pero también puede decidir en qué
oportunidad y a través de cuáles medios es idónea su realización.

1181

Según el art. 23 del CPC, “cuando la ley dice: “El Juez o Tribunal puede o podrá”,
se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo
más equitativo o racional, en obsequio de la justicia y de la imparcialidad.” A tal
efecto, el juez se encuentra sujeto a los principios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad. Según el principio de idoneidad, el juez no puede omitir las
medidas capaces de lograr el objetivo perseguido por la norma. De igual forma, las
medidas que hubieran sido adoptadas no pueden ser objetivamente insuficientes.
Según el principio de necesidad, las medidas que constituyan una limitación de la
libertad de particulares, como por ejemplo, el secreto de las comunicaciones, la
intimidad o el hogar doméstico, sólo pueden ser realizadas, en la medida en que
otros mecanismos menos gravosos no resulten igualmente idóneos. El principio
de proporcionalidad supone una valoración de los intereses en conflicto por
separado y su ponderación para establecer un equilibrio y la mejor realización de
los mismos (véase en detalle, n.m. 1724 y sig.)

1182

La Sala Político Administrativa se ha pronunciado con respecto a la facultad
discrecional de solicitar el expediente administrativo, prevista en el artículo 21.11
de la derogada LOTSJ de 2004, en el sentido que, si bien a tenor de la norma
contenida en el artículo 23 CPC debe entenderse que ésta faculta a la Sala a obrar
según su prudente arbitrio, lo cierto es que en la práctica judicial todo tribunal
contencioso administrativo, particularmente cuando se está en presencia de un

1183
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recurso de nulidad ejercido contra un acto de efectos particulares, solicita los
antecedentes administrativos del caso, conformados por el expediente
administrativo que se formó a tal efecto, ya que éste constituye un elemento de
importancia cardinal para la resolución de la controversia y una carga procesal
para la Administración acreditarlo en juicio (SPA-TSJ 11/07/2007 EXP. Nº 2006-0694
ECHO CHEMICAL 2000 C.A.)

3. Discrecionalidad e igualdad
1184

El principio de igualdad constituye un mecanismo potencialmente productivo con
el objeto de establecer límites al ejercicio de la discrecionalidad. De tal forma, la
conducta del juez en ejercicio de sus poderes de investigación de oficio podrían ser
contrarios al principio de igualdad, si son ejercidos en forma desigual, en
situaciones análogas, sin que exista un motivo material que justifique tal
tratamiento. Ejemplo del desconocimiento de tal principio, lo encontramos en la
propia LOJCA. En efecto, dicha ley dispone tres formas distintas de procedimiento,
sin que en muchos casos exista una justificación material para ello. En algunos
casos, la distinción deriva de omisiones por defectos de técnica legislativa, por lo
que hemos sujerido su aplicación uniforme en todos los procedimientos (véase al
respecto, n.m. 1256).

1185

En ciertos casos, la LOJCA establece una actuación del juez, en ejercicio de sus
poderes de investigación de oficio, en uno de los procedimientos, cuya aplicación
hubiera sido de gan ventaja en los restantes. Ejemplo de ello, es el requerimiento
del expediente administrativo, en el procedimiento común a las demandas de
nulidad, interpretación y controversias administrativas (art. 79). Mientras que en
la demanda de interpretación de leyes tal requerimiento sería inútil, en una
demanda por abstención o negativa (véase al respecto, art. 67 n.m. 1436), en
demandas por daños y perjuicios (como por ejemplo en SPA-TSJ 01/02/2011 EXP. Nº
2009-0280) o incluso en una controversia derivada de un contrato administrativo
(véase al respecto, n.m. 1289), sería de gran importancia que el juez tuviera
conocimiento de los antecedentes del caso, además de su función determinante en
relación a la carga de la prueba (véase al respecto, art. 62 n.m. 1341). Otro ejemplo
en este sentido, lo constituye el requerimiento del informe a la parte demandada
sobre las causas que dieron lugar a la controversia (véase al respecto art. 67 n.m.
1433). De allí que la desigualdad planteada en la ley debe ser corregida en lo
posible a través de la actuación de los jueces en lo contencioso administrativo.
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4. Deberes de consulta y asesoramiento
El art. 39 dispone que, „las partes podrán hacer observaciones sobre las
actuaciones practicadas.“ Tal disposición forma parte de los deberes de consulta
y asesoramiento de las partes que, como hemos afirmado en el art. 4 n.m. 135,
ostentan los jueces de lo contencioso administrativo. Mientras que el deber de
asesoramiento puede encontrarse fundado en el principio de justicia social, el
deber de consulta se basa en el principio de justicia transparente y en el derecho a
la defensa. Las partes deben tener la oportunidad de pronunciarse sobre todos los
aspectos procesales relevantes y sobre todos los puntos de hecho y de derecho que
son determinantes de la sentencia. Pero en el caso de las facultades de investigación
de oficio, se suman los principios de control y fiscalización de la prueba, mediante
el cual se asegura a las partes la garantía de la defensa y la eficacia del
contradictorio.664

664 Rengel-Romberg, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo III. pág. 350
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Art. 40.- Resolución de incidencias
Ar culo 40. Si por alguna necesidad del procedimiento una de las partes solicitara alguna
providencia, el Juez o Jueza resolverá dentro de los tres días de despacho siguientes; a
menos que haya necesidad de esclarecer algún hecho, caso en el cual ordenará la apertura
de una ar#culación probatoria por ocho días de despacho.
Si la resolución incidiere en la decisión de la causa, el Juez o Jueza resolverá la ar#culación
en la sentencia deﬁni#va; en caso contrario, decidirá dentro de los tres días de despacho
siguientes al vencimiento de aquélla.
1187

La norma es similar al artículo 607 del CPC, según el cual, “si por resistencia de
una parte a alguna medida legal del Juez, por abuso de algún funcionario, o por
alguna necesidad del procedimiento, una de las partes reclamare alguna
providencia, el Juez ordenará en el mismo día que la otra parte conteste en el
siguiente, y hágalo ésta o no, resolverá a más tardar dentro del tercer día, lo que
considere justo; a menos que haya necesidad de esclarecer algún hecho, caso en
el cual abrirá una articulación por ocho días sin término de distancia.” El artículo
607 es aplicable en el caso de que las partes pidan la apertura a pruebas de la
incidencia de inhibición;665 en el caso de la objeción al poder otorgado por el
demandado;666 la oposición a la intervención del interviniente adhesivo;667
cualquier otra incidencia que surja durante la ejecución (art. 533 CPC); si se
alegare la reconciliación por alguno de los cónyuges (art. 765 CPC).

1188

En el contencioso administrativo la norma puede ser productiva en el sentido de la
facultad del juez de resolver asuntos que se planteen durante la tramitación, una
vez oídos los argumentos de las partes, sin tener que esperar la sentencia definitiva.
Ejemplo de ello puede ser la decisión acerca de la reconducción de la pretensión y
la decisión acerca del procedimiento a seguir, en caso de que el juez estime que la
vía judicial no resulte idónea para resolver la controversia planteada, o incluso
para resolver acerca de cuestiones de la admisibilidad o de la forma de la demanda.
(Véase al respecto art. 36)

665 Rengel-Romberg, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo I. pág. 419
666 Rengel-Romberg, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II. pág. 55
667 Rengel-Romberg, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo III. pág. 183
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Art. 41.- Perención
Ar culo 41. Toda instancia se ex#ngue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado
ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la ﬁjación de la audiencia
y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la
declaratoria.
Contenido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Naturaleza jurídica .................................. 407
De pleno derecho .................................... 408
Salvo cuestiones de orden público .......... 409
La inactividad de las partes ..................... 410
La inactividad del juez ............................ 411
Después de vista la causa ........................ 411
Antes del auto de admisión ..................... 412

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Efectos de la perención ........................... 412
Inmediatamente después ......................... 412
Pérdida del interés ................................... 413
El lapso de prescripción .......................... 414
La paralización de la causa ..................... 414
El procedimiento ..................................... 415
El abandono del trámite .......................... 416

1. Naturaleza jurídica
La perención de la instancia ha sido calificada como una sanción procesal por la
inactividad de las partes (SCON-TSJ 01/06/2001 EXP. Nº: 00-1491; SCON-TSJ 06/07/2004
EXP. N° 00-0584; criterio reiterado SCON-TSJ 21/02/2006 EXP. 00-2859; SCON-TSJ 16/06/2009
EXP.- 06-0301). También constituye una sanción, el llamado desistimiento tácito o
presunto por la inasistencia del demandante a la audiencia oral (véase al respecto,
art. 60 n.m. 1311). La perención es distinta a la pérdida del interés. Según la Sala
Constitucional, „no consideró el legislador que el supuesto de la perención,
constituyese una falta de interés procesal, el cual no podía ser certificado por tan
corto plazo de inactividad, y por ello la perención no perjudica a la acción“
(SCON-TSJ 01/06/2001 EXP. Nº: 00-1491). En cuanto a su finalidad, se afirma que tal
figura tiene el propósito de „evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de
administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales
no existe interés de los sujetos procesales“ (SPA-TSJ 17/10/2006 EXP. N° 2000-0722).

1189

De acuerdo con ello, podríamos señalar que la imposición de una sanción procesal
de tal naturaleza es el resultado del incumplimiento de un deber jurídico imputable
a la parte (nulla poena sine culpa). Conforme a tal principio, la norma sólo permite
la aplicación de la sanción, en aquellos casos en que la inactividad es producto de
la omisión de una carga que correspondía a la parte interesada.

1190
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1191

La justificación de la sanción estaría referida a la necesidad de proteger otros
bienes jurídicos, tales como la celeridad procesal y la seguridad jurídica. En efecto,
una tardanza injustificada en el procedimiento puede causar perjuicios a la parte
demandada o a terceros, bien por el incremento del valor de las indemnizaciones,
como en el caso de los sueldos dejados de percibir, o bien por la falta de certeza en
la estabilidad de las decisiones de la Administración.
2. De pleno derecho

1192

El artículo 19 aparte 15 de la derogada LOTSJ de 2004 establecía la extinción de
la instancia “de pleno derecho.“ Tal disposición era consecuente con la regulación
prevista en el artículo 86 de la derogada LOCSJ, según la cual la perención debía
ser declarada „sin más trámites“. Sin embargo, la derogada LOTSJ de 2004
agregaba que, “el Tribunal Supremo de Justicia deberá declarar consumada la
perención de oficio o a instancia de parte, la cual deberá ser notificada a las
partes, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. Luego
de transcurrido un lapso de quince (15) días continuos se declarará la perención
de la instancia”. Es decir que la declaratoria de perención era producto de un
procedimiento contradictorio.

1193

Inicialmente, la Sala Constitucional interpretó que „una vez comprobado el
supuesto que la permite, puede declararse de oficio, previa notificación a las
partes.“ A tal efecto, se ordenó a la Secretaría la publicación del cartel en un diario
de circulación nacional, en el cual se notifique a los accionantes el contenido de la
decisión; transcurridos quince (15) días continuos, se declararía consumada la
perención y, en consecuencia, extinguida la instancia (SCON-TSJ 06/07/2004 EXP. N°
00-0584).

1194

Sin embargo, la Sala Constitucional modificó su postura inicial y declaró que
carecía „de sentido práctico ... notificar a una parte para quizás “avisarle” de la
inmediata decisión que el Tribunal tomará“ (SCON-TSJ 05/08/2004 EXP. 01-1772). La
Sala Constitucional estimó que la norma era „contradictoria y de imposible
entendimiento“, pero no analizó todos los posibles sentidos de la norma antes de
declarar su desaplicación. En nuestro criterio, la sola calificación de la perención
como una „sanción procesal“ presupone que deba darse la oportunidad al afectado
exponer sus defensas, por imperativo del artículo 49 de la Constitución. Tales
defensas pueden referirse a la falta de culpa, por cuanto la inactividad no se debía
al incumplimiento de sus deberes procesales; a la existencia de una causa de
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justificación, etc. Además, hemos afirmado la existencia de los deberes de los
jueces de consulta y asesoramiento de las partes, en base a los principios de justicia
material, principio de justicia transparente y en el derecho a la defensa (véase al
respecto, el art. 4 n.m. 135).
3. Salvo cuestiones de orden público
Recordemos que los artículos 87 de la derogada LOCSJ, 19 párrafo 19 de la
derogada LOTSJ de 2004, disponían que, “el desistimiento de la apelación o la
perención de la instancia dejan firme la sentencia apelada o el acto recurrido,
salvo que éstos violen normas de orden público.” Por su parte, la LOJCA no hace
referencia al respecto, ni en cuanto a la perención, ni en los casos de desistimiento
tácito de los artículos 60; 70; 81 y 82. Para resolver el asunto debemos advertir que
la noción de orden público activa en el juez contencioso administrativo sus
facultades de oficio (véase al respecto, el art. 4 n.m. 114), lo cual constituye un
principio general del derecho que no requiere de declaración legal expresa. En
todo caso, el artículo 96 de la vigente LOTSJ de 2010 reedita el mismo principio,
en el sentido que, “el desistimiento de la apelación o la perención de la instancia
dejan firme la sentencia apelada o la actuación objeto de la demanda, salvo que
lesionen normas de orden público.”

1195

La noción de orden público, es aplicable tanto a los argumentos en los cuales se
funda la pretensión, como en cuanto al contenido de la pretensión deducida (CPCA
06/12/1982).668 La también derogada LOTSJ de 2004 establecía en el numeral 52 del
artículo 5 que, “cuando medie un recurso popular de inconstitucionalidad,…no
privará el principio dispositivo, pudiendo la Sala suplir, de oficio, las deficiencias
o técnicas del recurrente sobre las disposiciones expresamente denunciadas por
éste, por tratarse de un asunto de orden público.” Tal disposición aparece reeditada
en el artículo 32 de la vigente LOTSJ de 2010. Como vicios de orden público se
consideran los vicios de nulidad absoluta, establecidos en el artículo 19 de la
LOPA (CPCA 10/12/1987).669 En algunas oportunidades, los tribunales han considerado
admisible la posibilidad de pronunciarse sobre la nulidad de normas que no
hubieran sido alegadas por el recurrente, sobre todo si se trata de cuestiones de
orden público (PLENO-CSJ 16/12/1981).670 La presunta infracción del derecho a la
libertad personal, es materia de orden público (SCON-TSJ 27/02/2003 EXP. Nº: 02-1222 ;
SCON-TSJ 11/08/2011 EXP: 10-0028)). Véase también n.m. 120

1196

668 Fuente: Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso Administrativa (1961-1996), pág.935
669 Fuente: Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso Administrativa (1961-1996), pág. 937
670 Fuente: Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso Administrativa (1961-1996), pág. 935
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1197

Tampoco habrá lugar a perención cuando el juicio se trate de sentencias sujetas a
consulta legal, como lo dispone el artículo 270 del CPC.
4. La inactividad de las partes

1198

Como señalamos anteriormente, la imposición de una sanción procesal de la
perención es el resultado del incumplimiento de un deber jurídico imputable a la
parte (nulla poena sine culpa). El principio, según el cual toda sanción, no sólo la
sanción penal, sino también las sanciones similares a las penales, presupone la
culpa, es un principio de rango constitucional. El mismo deriva del principio del
Estado de derecho.671 Conforme a tal principio, la norma sólo permite la aplicación
de la sanción, en aquellos casos en que la inactividad es producto de la omisión de
una carga que correspondía a la parte interesada. La eventual suspensión del
proceso, por una causa imputable al incumplimiento de un deber de la parte
demandada, o de un funcionario judicial, sería contrario al principio de culpa. La
Sala Constitucional ha señalado al efecto que, „siendo la perención un “castigo”
a la inactividad de las partes, la de los jueces no puede perjudicar a los litigantes,
ya que el incumplimiento del deber de administrar justicia oportuna es sólo de la
responsabilidad de los sentenciadores, a menos que la falta de oportuno fallo
dependa de hechos imputables a las partes“ (SCON-TSJ 01/06/2001 EXP. Nº: 00-1491).
Con ello es consecuente que el art. 94 de la vigente LOTSJ de 2010 establece con
mayor precisión, que la perención se produce por la „inactividad de parte actora“.

1199

Como ejemplo de la inactividad de la parte, se ha señalado que puede tener lugar
„cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando
el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso
del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo
requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer
a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de
Procedimiento Civil)“ (SCON-TSJ 01/06/2001 EXP. Nº: 00-1491).

1200

Según la Sala Constitucional, estando la causa en estado de sentencia, ella puede
paralizarse, rompiéndose la estada a derecho de las partes, por lo que el Tribunal
no puede actuar, y se hace necesario para su continuación, que uno de los litigantes
la inste y sean notificadas las partes no peticionantes o sus apoderados. Ello puede
suceder „si las diversas piezas de un expediente que se encuentra en estado de
sentencia se desarticulan y se envían a diversos tribunales, sin que el tribunal a
671 BVerfGE 20, 323
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quien le corresponde la última pieza para sentenciar, pueda hacerlo“
01/06/2001 EXP. Nº: 00-1491).

(SCON-TSJ

5. La inactividad del juez
El numeral 8 del artículo 49 ordena al Estado que repare las lesiones causadas por
retardo u omisión injustificada, lo que significa que es una responsabilidad del
Estado sentenciar a tiempo, y si la dilación produce indemnizaciones a favor de las
víctimas, mal puede producir un mal mayor que el de ella misma (la dilación), cuál
es, además, el de la perención (SCON-TSJ 01/06/2001 EXP. Nº: 00-1491). Asimismo, ha
señalado la Sala Constitucional que, „innumerables huelgas tribunalicias y
designaciones de nuevos jueces, han dejado procesos paralizados, por lo que en
cualquier lapso de perención o desinterés habrá que restarles estos plazos muertos
o inactivos“ (SCON-TSJ 01/06/2001 EXP. Nº: 00-1491)

1201

Las partes se encuentran a derecho mientras en el proceso corren los plazos para
sentenciar, pero transcurridos estos términos sin fallo alguno, ellas dejan de estar
a derecho, por lo que deberán ser notificados, a fin que corran los lapsos para
interponer los recursos contra la sentencia dictada extemporáneamente. Tal
notificación se ordena de oficio, debido al carácter de director del proceso que
tiene el juez, ya que es a él a quien es atribuible la dilación (SCON-TSJ 01/06/2001 EXP.
Nº: 00-1491).

1202

Para que corra la perención la clave es la paralización de la causa. Sólo en la que
se encuentra en tal situación puede ocurrir la perención, siempre que la parálisis
sea de la incumbencia de las partes, ya que según el Código de Procedimiento
Civil, la inactividad del juez después de vista la causa no producirá la perención

1203

(SCON-TSJ 01/06/2001 EXP. Nº: 00-1491)

El Juzgado Superior recibió la orden de la Sala Civil de resolver el conflicto de
competencia, correspondiéndole por tanto a dicho Juzgado el resolver el conflicto
planteado, para lo cual no requería impulso de las partes (SCON-TSJ 01/06/2001 EXP.

1204

Nº: 00-1491)

6. Después de vista la causa
Según el art. 267 del CPC, „la inactividad del Juez después de vista la causa, no
producirá la perención.“ En dicho estado de causa no existen actos de las partes,
quienes no pueden verse perjudicadas por su inactividad durante la misma, pues
“el incumplimiento del deber de administrar justicia oportuna es sólo de la
LOJCA - Comentarios
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responsabilidad de los sentenciadores, a menos que la falta de oportuno fallo
dependa de hechos imputables a las partes” (SCON-TSJ 14/12/2001 EXP. 01-2782;
criterio reiterado en SCON-TSJ 10/05/2002 EXP. N° 01-2882; SCON-TSJ 15/10/2002 EXP.021103; SCON-TSJ 26/02/2003 EXP. N° 02-1471; SCON-TSJ 04/11/2003 EXP. Nº: 03-0285; SCONTSJ 25/03/2003 EXP. 09-1384; SCON-TSJ 25/04/2003 EXP. Nº: 02-1371; SCON-TSJ 05/04/2004
EXP. 03-1861; SCON-TSJ 04/06/2010 EXP. 09-1384).
1206

La paralización de la causa cuando estaba pendiente la decisión sobre la suspensión
de efectos, pero antes de que la Sala hubiere dicho “vistos”, debía ser sancionada
con perención por cuanto, a pesar de que estaba pendiente una actuación de la
Sala, el demandante aún podía realizar actuaciones tendientes a impulsar el
proceso (SCON-TSJ 26/06/2002 EXP. 02-0606). Un juicio que estuvo paralizado en dos
oportunidades a saber: desde el 9 de mayo de 1991, fecha en que el tribunal se
declaró competente, hasta el 14 de julio de1993, cuando uno de los magistrados se
inhibió y luego desde el 29 de septiembre de 1994, cuando se declararon
procedentes las inhibiciones planteadas y se ordenó la convocatoria de los
conjueces, hasta el 3 de mayo de 2001, cuando la parte actora solicitó decisión, es
un proceso que ha estado entorpecido por circunstancias que no son imputables al
recurrente (SCON-TSJ 21/04/2003 EXP. Nº: 02-1285)
Véase sin embargo, la pérdida del interés en el n.m. 1210
7. Antes del auto de admisión

1207

Antes del auto de admisión, no puede considerarse la posibilidad de que se paralice
el curso de la causa, pues precisamente la admisión le da curso (SCON-TSJ 09/11/2009
EXP. 08-1463)

8. Efectos de la perención
1208

De conformidad con el artículo 270 del CPC, la perención no extingue los efectos
de las decisiones dictadas, ni las pruebas que resulten de los autos. Cuando el
juicio en que se verifique la perención se halle en apelación, la sentencia apelada
quedará con fuerza de cosa juzgada.
9. Inmediatamente después

1209

La norma se aparta de la regla contenida en el 271 del CPC, según la cual, “en
ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes de que
transcurran noventa días continuos después de verificada la perención.” En
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general, la LOJCA permite la interposición inmediata de la acción, en casos de
extinción de la instancia, tales como el desistimiento tácito del art. 60. En los
restantes casos de desistimiento tácito, en los artículos 70; 81 y 82, la LOJCA no
contiene indicación expresa al respecto. En tales casos, la regla de la interposición
inmediata de la acción debe ser de aplicación analógica.
10. Pérdida del interés
La Sala Constitucional ha advertido que, dentro de las modalidades de extinción
de la acción, se encuentra la pérdida del interés, lo cual “tiene lugar cuando el
accionante no quiere que se sentencie la causa” (SCON-TSJ 01/06/2001 EXP. Nº: 00-

1210

1491)

La pérdida del interés procesal puede producirse cuando habiéndose interpuesto la
acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el
juicio, por un tiempo suficiente que “hace presumir” al juez que el actor realmente
no tiene interés procesal (SCON-TSJ 01/06/2001 EXP. Nº: 00-1491). La Sala Político
Administrativa ha acogido tal criterio, declarando extinguida la acción por el
transcurso de un año, por cuanto “no hubo pronunciamiento respecto de la
admisión del recurso, y visto que la parte accionante desde el 13 de noviembre de
2008 dejó de instar para que ello se produjese” (SPA-TSJ 24/11/2009 EXP. Nº 2008-0872)
Sin embargo, en tal decisión no se acordó la notificación de la parte, con el objeto
de que explicara acerca de la causa de su inactividad, como lo había establecido la
Sala Constitucional (SCON-TSJ 01/06/2001 EXP. Nº: 00-1491).

1211

La otra oportunidad en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando
la causa se paraliza en estado de sentencia. “Tal parálisis conforme a los principios
generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los
términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida
o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del
interés” (SCON-TSJ 01/06/2001 EXP. Nº: 00-1491).

1212

No compartimos esta posición. Sea cual fuere la justificación que se pretenda
señalar como fundamento de la “presunción de pérdida del interés”, bien se trate
de una sanción procesal, como la perención, o bien de la pérdida del derecho,
como la prescripción, en ningún caso puede producirse por una causa ajena a los
deberes razonablemente exigibles a las partes. Hemos visto que, antes del auto de
admisión, no puede considerarse la posibilidad de que se paralice el curso de la

1213
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causa, pues precisamente la admisión le da curso (SCON-TSJ 09/11/2009 EXP. 08-1463);
mientras que, según el art. 267 del CPC, „la inactividad del Juez después de vista
la causa, no producirá la perención. “ Es al juez a quien es atribuible la dilación
(SCON-TSJ 01/06/2001 EXP. Nº: 00-1491). En ambos casos, la “presunción de pérdida
del interés” es contraria al principio constitucional nulla poena sine culpa,
desarrollado antes (véase al respecto, n.m. 1198). Pero, sobre todo, esta creación
jurisprudencial constituye una infracción del principio de reserva legal, tanto
desde el punto de vista de la creación de una sanción, no prevista en una ley formal
(art. 49, VI de la Constitución), como desde el punto de vista del acceso a la
justicia, del art. 26 de la Constitución. A la reserva legal se asocia la infracción del
principio de seguridad jurídica. Como veremos no es posible establecer con
certeza los presupuestos o el procedimiento para la declaración de la pérdida del
interés.
11. El lapso de prescripción
1214

Recordemos que, según la Sala Constitucional la paralización de la causa en
estado de sentencia daría lugar a la pérdida del interés “si ella rebasa los términos
de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque
que se sentencie” (SCON-TSJ 01/06/2001 EXP. Nº: 00-1491). Sin embargo, la referencia
al lapso de prescripción del derecho no es tomada en consideración por la Sala
Político Administrativa. La Sala ha declarado la presunción de pérdida del interés,
en un juicio en el cual se dijo “Vistos” el 08/08/2006 y no se había dicado sentencia
hasta el 20/04/2010 (SPA-TSJ 20/04/2010 EXP. Nº 2004-2881), es decir, un lapso muy
inferior al de la prescripción del derecho objeto de la pretensión. En el mismo
sentido, desde que la parte actora solicitó se dictara la sentencia respectiva, han
transcurrido más de tres (3) años (SPA-TSJ 24/11/2009 EXP. Nº 2004-0574)
12. La paralización de la causa

1215

A pesar de que la figura había sido creada para casos de paralización de la causa
(SCON-TSJ 01/06/2001 EXP. Nº: 00-1491), la Sala Político Administrativa la ha aplicado
en un caso en que no se había producido tal paralización, sino que el 16/03/2010 se
dijo “Vistos” y la última actuación del coadyuvante del recurrente, en fecha
11/03/2004, oportunidad en la cual solicitó se dictase sentencia, habían transcurrido
más de seis (6) años, sin que conste en el expediente alguna otra actuación, motivo
por el que la Sala estimó necesario requerir al accionante que manifieste su interés
en la continuación de la causa (SPA-TSJ 04/05/2010 EXP. Nº 1994-10582). Vista la
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ausencia de manifestación de alguna de las partes para que se decidiera el caso de
autos, la Sala estimó “inútil y gravoso” continuar con el juicio, por lo cual declaró
extinguido el proceso por pérdida sobrevenida de interés procesal (SPA-TSJ
25/01/2011 EXP. Nº 1994-10582)

13. El procedimiento
En cuanto al trámite para la declaratoria de pérdida del interés, señaló la Sala
Constitucional que, “el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte,
declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello
fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la
notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las
puertas del tribunal” (SCON-TSJ 01/06/2001 EXP. Nº: 00-1491). La Sala Político
Administrativa ha aplicado tal criterio en el sentido de “notificar a la parte
recurrente, para que informe en un plazo máximo de treinta (30) días continuos, a
partir de su notificación, su interés en culminar este proceso a través de un fallo
sobre el mérito del asunto…Transcurrido dicho lapso sin que la parte informe
sobre su deseo de continuar la presente causa, esta Sala declarará extinguida de
pleno derecho la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal” (SPA-TSJ

1216

20/04/2010 EXP. Nº 2004-2881)

La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las
explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la
causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderará
el juez para declarar extinguida la acción (SCON-TSJ 01/06/2001 EXP. Nº: 00-1491).

1217

La Sala Político Administrativa ha declarado la extinción de la acción por pérdida
del interés, sin notificar a las partes, en un recurso de nulidad interpuesto en 1980
y que se tramitó en su totalidad, por lo que se encuentra en estado de sentencia. Sin
embargo, desde 1987, oportunidad en la cual la extinta Corte Suprema de Justicia
designó ponente, hasta 2010, habían transcurrido más de veintitrés (23) años sin
que se advierta de autos que durante ese lapso las partes hubiesen realizado
actuación alguna que evidencie el interés en que se dicte sentencia (SPA-TSJ
02/02/2011 EXP. Nº 2010-1136). De igual forma, en un recurso, en el que la parte actora
no actúa desde el 15/06/1999, es decir, hace más de once (11) años (SPA-TSJ 09/02/2011

1218

EXP. Nº 1996-12355)
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14. El abandono del trámite
1219

La Sala Constitucional ha establecido que la inactividad, en el marco del proceso
de amparo, permite presumir que las partes han perdido interés en que se protejan
sus derechos fundamentales por esta vía, lo que produce un decaimiento del interés
procesal. En criterio de la Sala, el abandono del trámite puede asumirse –entre
otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional, una
vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa
por falta de interés procesal de la parte actora. Según la Sala, resultaría incongruente
entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses
para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase
pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un
pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél (SCON-TSJ 06/06/2001 EXP N° 00-0562)

1220

En cuanto al caso concreto, la Sala no sólo tomó en consideración que la causa
había sido abandonada por la parte actora, sino, además, que no existían intereses
de orden público inherentes a la misma (SCON-TSJ 06/06/2001 EXP N° 00-0562); ni a las
buenas costumbres (SCON-TSJ 20/08/2010 EXP.- 09-1214; con voto salvado del
Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, quien consideraba que el derecho a la
libertad personal, es materia de orden público). Ha sido considerado de orden
público, la pretensión de que la Contraloría General de la República “informara
sobre cuál es el salario base y otras erogaciones que devenga el Contralor
General de la República así como las remuneraciones que devenga el personal
que labora en la Contraloría” (SCON-TSJ 15/07/2010 EXP.- 09-1003); la omisión en la
notificación de una de las partes en el proceso penal que motivó el amparo (SCONTSJ 16/03/2011 EXP. 09-1142)

1221

El haber declarado extinta la instancia por abandono de trámite, a pesar de que la
causa se paralizó después de celebrada la audiencia pública, demuestra un
desconocimiento del procedimiento de amparo constitucional. Por tanto, el
Juzgado ha debido, al finalizar el debate, dictar la decisión inmediatamente,
exponiendo de forma oral los términos del dispositivo del fallo; o diferir la
audiencia oral por un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas. Además,
transcurrido tres (3) meses después de la celebración de la audiencia, un nuevo
Juez se abocó al conocimiento de la causa y, luego de un (1) año y tres (3) meses
de su abocamiento, dictó la sentencia que declaró extinta la instancia por abandono
del trámite, sin oír a las partes que acudieron a dicha audiencia. Así, al decidir en
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esas circunstancias, subvirtió el orden procesal establecido por esta Sala para
tramitar y decidir las solicitudes de amparo constitucional (SCON-TSJ 16/0/2004 EXP.
Nº 03-2035)

El abandono de trámite y extinción de la instancia solo puede ser declarado cuando
transcurren más de seis (6) meses sin impulso por parte del actor “en la práctica
de las notificaciones a que hubiera lugar o en la fijación de la oportunidad para
la celebración de la audiencia oral”, pero no con posterioridad a dicha fijación
(SPA-TSJ 08/12/2010 EXP. 08-1386 ). Si se hubiera producido la inactividad de las partes
después de vistos, el tribunal debía notificar a la actora a los fines de que manifestara
si conservaba el interés para continuar el procedimiento. Pero si el tribunal de
instancia dictó sentencia de fondo, habiendo acudido a la segunda instancia la
parte recurrente, manifestando que mantiene interés en la resolución de la
controversia, no puede ser declarada la pérdida de interés (SPA-TSJ 03/08/2011 EXP. Nº

1222

2010-0937)

La doctrina sentada por la Sala Constitucional constituye una infracción del
principio de reserva legal, tanto desde el punto de vista de la creación de una
sanción, no prevista en una ley formal (art. 49, VI de la Constitución), como desde
el punto de vista del acceso a la justicia, del art. 26 de la Constitución. A la reserva
legal se asocia la infracción del principio de seguridad jurídica. Además, adolece
de toda distinción relativa a la etapa del procedimiento, en que puede ser declarado
el abandono del trámite; no se precisa si la paralización del juicio es atribuible al
incumplimiento de la parte actora o del tribunal, ni menos aún se establece algún
procedimiento que permita al demandante pronunciarse acerca de si aún ostenta
interés en obtener una sentencia de fondo.
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SECCIÓN CUARTA. LA INHIBICIÓN Y LA RECUSACIÓN
1224

Las leyes anteriores a la LOJCA que regularon transitoriamente la jurisdicción
contencioso administrativa habían omitido la regulación de la inhibición y la
recusación. En su defecto, eran aplicables las disposiciones CPC sobre la materia.
Estimamos que es innecesario el desarrollo de la materia en esta ley, sobre todo
porque el proceso contencioso administrativo no requiere de una regulación
especial. Como resultado veremos que algunos artículos sólo son una repetición, a
veces incompleta de las disposiciones del CPC. En otros casos, se produce una
actualización de las normas, sobre todo en cuanto a las sanciones pecuniarias.
Art. 42.- Causales de inhibición y de recusación
Ar culo 42. Los funcionaros o funcionarias judiciales así como los auxiliares de jus#cia,
pueden ser recusados por algunas de las causas siguientes;
1. Por parentesco de consanguinidad o de aﬁnidad dentro del cuarto y segundo grado,
respec#vamente, con cualquiera de las partes, sus representantes o cónyuges.
2. Por haber sido el recusado padre o madre adoptante o hijo adop#vo o hija adop#va
de alguna de las partes.
3. Por tener con alguna de las partes amistad ín#ma o enemistad maniﬁesta.
4. Por tener el recusado, su cónyuge, o algunos de sus aﬁnes o parientes consanguíneos,
dentro de los grados indicados, interés directo en los resultados del proceso.
5. Por haber manifestado opinión sobre lo principal del juicio o sobre la incidencia pendiente, antes de la emisión de la sentencia correspondiente, siempre que el recusado sea
el Juez o Jueza de la causa.
6. Cualquiera otra causa fundada en mo#vos graves que afecte su imparcialidad.

1. Remisión al CPC
1225

El artículo 42 constituye una repetición incompleta del artículo 82 del CPC. A
pesar de que la LOJCA constituye una norma especial y posterior frente al CPC y,
por lo tanto podría pensarse que su aplicación preferente haría inaplicables las
normas de éste último, sin embargo, el art. 42 de la LOJCA no pretende ser una
regulación exhaustiva del tema. Ello deriva de la cláusula general del numeral 6
(cualquiera otra causa fundada en motivos graves que afecte su imparcialidad).
De allí que el artículo 82 del CPC es de aplicación supletoria, en aquellos supuestos
no previstos expresamente en el art. 42.
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La Sala Político Administrativa ha considerado aplicable, por remisión del art. 31
LOJCA, la causal prevista en el art. 82 num. 9 del CPC (SPA-TSJ 05/10/2010 EXP. N°

1226

1990-7542)

El art. 42 num. 1 LOJCA es equivalente al art. 82 num. 1 y 3 CPC; el art. 42 num.
3 es equivalente al art. 82 num. 12 y 18; el art. 42 num. 4 es equivalente al art. 82
num. 4; el art. 42 num. 5 es equivalente al art. 82 num. 15. El art. 42 num. 6
constituye una cláusula general que permite la aplicación del art. 82 num. 2; 5; 6;
7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 19; 20; 21 y 22.

1227

2. Adelantar opinión
Tal causal de recusación es clasificada en la doctrina como una forma de relación
entre el juez y el objeto de la causa, similar a los casos en los que el juez hubiera
intervenido como defensor, testigo o experto en la controversia.672 Lamentablemente,
en algunas situaciones los jueces se han abstenido de resolver una situación
planteada ante el temor de incurrir en una causal de recusación. Tal es el caso, del
deber de promoción de medios alternativos para la solución de conflictos (véase al
respecto, art. 6 n.m. 143); el deber de asesoría y consulta de las partes (véase al
respecto, art. 4 n.m. 135) y especialmente la decisión anticipada en la solicitud de
medidas cautelares (véase al respecto, art. 104 n.m. 1998)

1228

Art. 43.- Deber de inhibición
Ar culo 43. Los funcionarios o funcionarias y auxiliares de jus#cia a quienes sean aplicables cualquiera de las causales señaladas en el ar culo anterior, deberán inhibirse del
conocimiento del asunto sin esperar a que se les recuse.
Igualmente lo harán si son recusados y es#men procedente la causal imputada.
Contra la inhibición no habrá recurso alguno.

El primer párrafo del art. 43 es similar al art. 84 CPC, según el cual, “el funcionario
judicial que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, está
obligado a declararla, sin aguardar a que se le recuse.”

672 Rengel-Romberg, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo I. pág. 415
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1230

Sin embargo, la LOJCA no contiene regulación relativa a la sanción del funcionario
por la omisión del deber de inhibirse. El art. 84 párrafo 2 dispone que, “si del
expediente apareciere haber conocido el funcionario dicha causal, y que, no
obstante, hubiere retardado la declaración respectiva, dando lugar a actos que
gravaren la parte, ésta tendrá derecho a pedir al Superior, que le imponga una
multa, la cual podrá alcanzar hasta mil bolívares.” Cierto que las normas
sancionatorias no son de aplicación analógica (art. 49 num. 6 Constitución), pero
en este caso no se trata de una “materia análoga”, como sí lo serían por ejemplo
las normas del CPC sobre el procedimiento ordinario, frente a alguno de los
procedimientos de la LOJCA. En realidad esta es una ley especial en lo que atañe
al proceso contencioso administrativo, pero los deberes de imparcialidad de los
jueces y su responsabilidad administrativa y disciplinaria no son materias
especiales dentro del contencioso administrativo, sino que forman parte del mismo
ordenamiento al cual pertenece el CPC. La aplicación de los deberes del juez
previstos en el CPC a los jueces contencioso administrativo no es contraria a sus
derechos a la seguridad jurídica o a la confianza legítima.
Art. 44.- Lapso para inhibirse
Ar culo 44. La inhibición del funcionario o funcionaría judicial o del auxiliar de jus#cia,
podrá manifestarse en cualquier estado del juicio y deberá proponerse dentro de los
tres días de despacho siguientes al momento en que se conozca la causa que la mo#ve.
Art. 45.- Allanamiento
Ar culo 45. El funcionario o funcionaria judicial o el auxiliar de jus#cia inhibido podrá
con#nuar en sus funciones si convinieren en ello las parles o aquélla contra quien obrare
el impedimento, dentro de los cinco días de despacho siguientes. No habrá allanamiento
cuando la causal manifestada sea el parentesco o relaciones de pareja.
Los apoderados judiciales no necesitarán autorización especial para prestar su consen#miento en este caso.

1231

El art. 45 es similar a los arts. 86; 87 y 94 del CPC.
Artículo 86.- La parte o su apoderado deberán manifestar su allanamiento, firmándolo ante
el Secretario del Tribunal, dentro de los dos días siguientes a aquel en que se manifieste el
impedimento. Pasado este término no podrán allanar al impedido.
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Artículo 87.- Si el funcionario allanado no manifestare en el mismo día, o en el siguiente,
que no está dispuesto a seguir conociendo, quedará obligado a continuar desempeñando
sus funciones, caso de no ser el impedimento de los que según el artículo 85 no dejan al
impedido la facultad de seguir conociendo en virtud del allanamiento.
Artículo 94.- Cuando se allanare a quien haya manifestado el impedimento, cesará la
incidencia desde que él exprese su voluntad de seguir conociendo, o desde que, según la
ley, se presuma esa voluntad.

Art. 46.- Remisión del expediente
Ar culo 46. Cuando el Juez o Jueza advierta que está incurso en alguna de las causales
de recusación o inhibición, se abstendrá de conocer, levantará un acta y la remi#rá con
sus recaudos en cuaderno separado al tribunal competente.

El art. 46 es equivalente al último aparte del artículo 84 CPC, según el cual, la
declaración de que trata este artículo, se hará en un acta en la cual se expresan
las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que sean
motivo del impedimento; además deberá expresar la parte contra quien obre el
impedimento.

1232

Art. 47.- No suspensión de la causa por la incidencia
Ar culo 47. Ni la recusación ni la inhibición detendrán el curso de la causa, cuyo conocimiento pasará inmediatamente mientras se decide la incidencia a otro tribunal de la
misma categoría si lo hubiera en la localidad y en defecto de éste a quien deba suplirlo
conforme a la ley.
Si la recusación o la inhibición fuere declarada con lugar, el Juez sus#tuto o Jueza sus#tuía
con#nuará conociendo de la causa; en caso contrario, devolverá los autos al Juez o Jueza
que venía conociendo del asunto.

El art. 47 es equivalente al art. 93 CPC. También es aplicable al efecto el art. 97
Artículo 93.- Ni la recusación ni la inhibición detendrán el curso de la causa, cuyo
conocimiento pasará inmediatamente mientras se decide la incidencia, a otro Tribunal de
la misma categoría, si lo hubiere en la localidad, y en defecto de éste, a quien deba suplirlo
conforme a la Ley. Si la recusación o la inhibición fuere declarada con lugar, el sustituto
continuará conociendo del proceso, y en caso contrario, pasará los autos al inhibido o
recusado.
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Artículo 97.- El día siguiente a aquél en que se reciban los autos por el Tribunal que haya
de seguir conociendo, continuará la causa su curso en el estado en que se encuentre, sin
necesidad de providencia.
1234

La Sala Constitucional ha interpretado, con carácter vinculante, “a los fines de
evitar los posibles riesgos de subversión procesal y desconocimiento del principio
de celeridad procesal y de transparencia,” que las decisiones que resuelvan las
incidencias relativas a la recusación o inhibición deberán ser notificadas dentro de
las veinticuatro (24) horas siguientes al juez o jueza inhibido o recusado y al
sustituto temporal (SCON-TSJ 23/11/2010 EXP. 08-1497). En su voto salvado, el
Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López advierte que tal interpretación,
constituye un quebrantamiento de la reserva legal en materia procesal, “por
cuanto no estamos en presencia de una interpretación constitucional del artículo
93 CPC, ni integrando la norma ante un vacío.” Aunado a ello, “la obligación a
la que insta la decisión, queda disminuida frente al deber del juez de administrar
justicia lo más brevemente posible como lo prevé el artículo 10 eiusdem en su
primera parte.”

1235

El art. 93 CPC no indica claramente hasta qué oportunidad el Juez sustituto puede
conocer en ausencia de norma reguladora, de las actuaciones, por lo que nada le
impide al tribunal sustituto dictar sentencia, ya que se trata de un juzgado que
comparte en grado, materia y territorio la misma competencia (SCON-TSJ 23/11/2010
EXP. 08-1497).
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Art. 48.- Oportunidad para recusar
Ar culo 48. La recusación de los funcionarios o funcionarias judiciales o de los auxiliares de jus#cia, sólo podrá proponerse hasta el día en que concluya el lapso probatorio.
Cuando el mo#vo de la recusación fuese sobrevenido, ésta podrá proponerse hasta el
día ﬁjado para el acto de informes. Si fenecido el lapso probatorio el Juez o Jueza, el
funcionario o funcionaria judicial o el auxiliar de jus#cia interviniere en la causa, las
partes podrán recusarlo por cualquier mo#vo legal dentro de los cinco días de despacho
siguientes a su aceptación. Cuando la causa fuese sobrevenida, la recusación deberá
proponerse dentro de los cinco días de despacho siguientes al momento en que se
conozca la causa que la mo#va.

El art. 48 es similar al art. 90 CPC.

1236

Artículo 90.- La recusación de los Jueces y Secretarios sólo podrá intentarse, bajo pena
de caducidad, antes de la contestación de la demanda pero si el motivo de la recusación
sobreviniere con posterioridad a ésta, o se tratara de los impedimentos previstos en el
artículo 85, la recusación podrá proponerse hasta el día en que concluya el lapso probatorio.
Si fenecido el lapso probatorio otro Juez o Secretario intervienen en la causa, las partes
podrán recusarlos por cualquier motivo legal, dentro de los tres días siguientes a su
aceptación.
Cuando no haya lugar al lapso probatorio conforme al artículo 389 de éste Código, la
recusación de los Jueces y Secretarios podrá proponerse dentro de los cinco primeros días
del lapso previsto para el acto de informes en el artículo 391.
Los asociados, alguaciles, jueces comisionados, asesores, peritos, prácticos, intérpretes y
demás funcionarios ocasionales podrán ser recusados dentro de los tres días siguientes a
su nombramiento, si se trata de jueces comisionados, o de la aceptación, en el caso de los
demás funcionarios indicados, salvo disposición especial.
Propuesta la recusación de secretarios, alguaciles, asociados, jueces comisionados,
peritos, prácticos, intérpretes y demás funcionarios ocasionales o auxiliares, el
funcionario que debe decidir la incidencia oirá, dentro del plazo de tres días siguientes
a la recusación, las observaciones que quieran formular las partes y si alguna de éstas
lo pidiere, abrirá una articulación probatoria por ocho días y decidirá dentro de los tres
días siguientes, si tratare de recusación de asociados, peritos prácticos, interpretes u otros
funcionarios ocasionales o auxiliares declarada con lugar, el Juez fijará nuevo día y hora
para la elección del sustituto.
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Art. 49.- Trámite de la recusación
Ar culo 49. La recusación se propondrá mediante diligencia o escrito ante el tribunal de
la causa. Si la recusación se funda en un mo#vo que la haga admisible, el recusado, a más
tardar al día siguiente, informará ante la secretaría, debiendo remi#r la recusación al tribunal competente para su conocimiento dentro de los cinco días de despacho siguientes.
1237

El art. 49 es equivalente al art. 92 CPC
Artículo 92.- La recusación se propondrá por diligencia ante el Juez, expresándose las
causas de ella.
Si la recusación se fundare en un motivo que la haga admisible, el recusado, en el día
siguiente, informará ante el Secretario del Tribunal, indicando lo conveniente para la
averiguación de la verdad.
Si el recusado fuere el mismo Juez extenderá su informe a continuación de la diligencia de
recusación, inmediatamente o en el día siguiente.

Art. 50.- Inadmisibilidad de la recusación
Ar culo 50. El Juez o Jueza recusado declarará inadmisible la recusación que se intente
sin estar fundada en mo#vo legal, fuera del lapso. Esta decisión será apelable.
1238

El art. 50 es similar a los arts. 101 a 103 CPC
Artículo 101.- No se oirá recurso contra las providencias o sentencias que se dicten en la
incidencia de recusación e inhibición.
Artículo 102.- Son inadmisibles: la recusación que se intente sin expresar motivos legales
para ella; la intentada fuera del término legal, y la que se intente después de haber
propuesto dos en la misma instancia, o sin pagar la multa, o sin sufrir arresto en que se
haya incurrido por una recusación anterior, según el artículo 98.
Artículo 103.- Ni la recusación ni la inhibición tienen efecto alguno sobre los actos
anteriores.

1239

La Sala Político Administrativa ha desaplicado el art. 101 CPC, que establece que
contra las providencias o sentencias que se dicten en la incidencia de recusación e
inhibición no se oirá recurso alguno, por ser contraria al principio constitucional
de la doble instancia y a los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido
proceso. En consecuencia, la apelación debía ser oída en un solo efecto (SPA-TSJ
20/03/2003 EXP. Nº 2002-1011)

424

Espinoza/Rivas

[Artículo 52. Recusación de funcionario o funcionaria judicial]

Art. 51.- Incidencia de la recusación
Ar culo 51. El Juez o Jueza a quien corresponda conocer de la incidencia, admi#rá y
evacuará las pruebas que los interesados presenten dentro de los cinco días de despacho
siguientes a la fecha en que reciba las actuaciones y sentenciará dentro de los cinco días
de despacho siguientes al vencimiento del lapso probatorio.

El art. 51 es similar a los arts. 89 y 96 del CPC

1240

Artículo 89.- En los casos de inhibición, corresponderá la decisión de la incidencia de
los funcionarios que indica la Ley Orgánica del Poder Judicial, los cuales dictarán la
resolución dentro de los tres días siguientes al recibo de las actuaciones.
Artículo 96.- El funcionario a quien corresponda conocer de la incidencia, admitirá las
pruebas que el recusante, el recusado o la parte contraria de aquel, quieran presentar dentro
de los ocho días siguientes, los cuales correrán desde la fecha que reciba las actuaciones
y sentenciará al noveno, sin admitirse término de la distancia; pero si renunciaren a aquel
término, y el Juez no creyere conveniente mandar a evacuar de oficio alguna prueba dentro
de dicho término, se dictará sentencia dentro de veinticuatro horas después de recibidas
las actuaciones. Lo mismo se hará si el punto fuere de mero derecho. No podrá obligarse al
Juez recusado a contestar posiciones; pero podrán exigírsele informes; que extenderá por
escrito, sin necesidad de concurrir ante el que conozca de la recusación.

La Sala Constitucional ha considerado que el retardo del juez, al proveer la incidencia
de inhibición mes y medio después de recibidas las actuaciones, puede generar
responsabilidad disciplinaria del funcionario a cargo de ese Juzgado (SCON-TSJ
23/11/2010 EXP. 08-1497). No obstante, a la luz de lo establecido en el artículo 93 CPC,
no puede afirmarse que tal retraso genere la nulidad de la decisión dictada por el
Tribunal que recibió las actuaciones con ocasión de la inhibición de la Juez que
previno en el conocimiento de las actas (SCON-TSJ 23/11/2010 EXP. 08-1497).
Art. 52.- Recusación de funcionario o funcionaria judicial
Ar culo 52. Si el inhibido o el recusado es el Secretario o Secretaria del tribunal, el Juez o
Jueza nombrara un sus#tuto el mismo día o en el siguiente; y de igual forma se procederá
cuando se trate de otros funcionarios o funcionarias judiciales.
Si el inhibido o el recusado es un auxiliar de jus#cia, el Juez o Jueza procederá sin más
trámite a hacer un nuevo nombramiento.
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Art. 53.- Conocimiento de la recusación
Ar culo 53. Si la recusación o inhibición fuere declarada con lugar, conocerá del proceso
en curso cualquier otro tribunal de la Jurisdicción Contencioso Administra#va de la misma
categoría, si lo hubiere en la jurisdicción; de no haberlo o si los jueces o juezas de estos
tribunales se inhibieran o fuesen recusados, serán convocados los suplentes.
1242

El art. 53 es similar a lo dispuesto en el art. 88 y parte final del art. 93 CPC
Artículo 88.- El Juez a quien corresponde conocer de la inhibición, la declarará con lugar
si estuviere hecha en la forma legal y fundada en alguna de las causales establecidas por
la ley.
En caso contrario, la declarará sin lugar y el Juez inhibido continuará conociendo.
Lo dispuesto en este artículo deja a salvo el derecho de recusación de que pueden usar las
partes.
Artículo 93.- Ni la recusación ni la inhibición detendrán el curso de la causa, cuyo
conocimiento pasará inmediatamente mientras se decide la incidencia, a otro Tribunal de
la misma categoría, si lo hubiere en la localidad, y en defecto de éste, a quien deba suplirlo
conforme a la Ley. Si la recusación o la inhibición fuere declarada con lugar, el sustituto
continuará conociendo del proceso, y en caso contrario, pasará los autos al inhibido o
recusado.

Art. 54.- Multas
Ar culo 54. Declarada inadmisible la recusación, la parte o su apoderado pagarán multa
equivalente a cincuenta unidades tributarias (50 U.T.). Igual monto pagará si desiste de
la recusación o ésta sea declarada sin lugar, siempre que su interposición hubiese sido
temeraria. La decisión sobre la temeridad deberá mo#varse.
La multa se pagará dentro del lapso de cinco días hábiles siguientes a la decisión de la
incidencia, ante una oﬁcina receptora de fondos nacionales.
Sí la parte o el, abogado o abogada que la represente, según sea el caso, no acredita el
expediente el pago de la multa, quedarán impedidos de actuar en la causa,
1243

El art. 54 es similar a lo dispuesto en el art. 98 CPC. Se produjo en todo caso una
actualización de la sanción pecuniaria, en unidades tributarias.
Artículo 98.- Declarada sin lugar la recusación o inadmisible o habiendo desistido de ella
el recusante, pagará éste una multa, de dos mil bolívares si la causa de la recusación no
fuere criminosa, y de cuatro mil bolívares si lo fuere. La multa se pagará en el término de
tres días al Tribunal donde se intentó la recusación, el cual actuará de agente del Fisco
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Nacional para su ingreso de la Tesorería Nacional. Si el recusante no pagare la multa
dentro de los tres días, sufrirá un arresto de quince días en el primer caso y de treinta días
en el segundo.
Si la causa de la recusación fuere criminosa, tendrá el recusado la acción penal
correspondiente contra quien la haya propuesto, el cual podrá incurrir también en las
costas causadas a la otra parte.
Artículo 99.- El funcionario recusado que quiera hacer uso de dicha acción contra el
recusante, deberá abstenerse, en todo caso, de seguir interviniendo en el asunto.
Artículo 100.- Si la parte sufriere el arresto a que se refiere el artículo 98 por culpa o
negligencia de su apoderado en no comunicarle oportunamente la multa impuesta por el
Tribunal podrá reclamarle indemnización por daños y perjuicios.

Art. 55.- Recusación e inhibición en tribunales colegiados
Ar culo 55. En el caso de los tribunales colegiados la incidencia será decidida por el Presidente o Presidenta; cuando éste fuere el recusado por el Vicepresidente o Vicepresidenta;
y cuando fuesen recusados todos se convoca a los suplentes por el orden de la lista.

El art. 55 es similar a los arts. 46 num. 18 de la derogada LOCSJ; 3 parágrafo
primero num. 16 de la derogada LOTSJ de 2004 y 22 num. 18 de la vigente LOTSJ
de 2010.
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CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA
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1. La acción y el procedimiento
1245

Injustificadamente,673 la ley ha creado tres tipos distintos de procedimientos, sin un
criterio claro de distinción entre ellos. En nuestro criterio, el tipo de pretensión no
guarda relación alguna con un procedimiento más abreviado o más dotado de
posibilidades de contradicción. Por ejemplo, el procedimiento breve podría tener,
en teoría una duración mayor que los restantes procedimientos, si la complejidad
del asunto exigiera que se prorrogue la audiencia, hasta agotar el tema debatido
(véase al respecto, n.m. 1300). La circunstancia de que la afectación de la situación
jurídica hubiera sido producto de un acto administrativo, de una abstención, de
una vía de hecho o de una actuación relacionada con un contrato, nada dice con
respecto a la complejidad del asunto u otras circunstancias, que pueden justificar
válidamente una mayor duración del juicio (véase al respecto, n.m. 66). Por otra
parte, es inútil tratar de identificar determinadas actuaciones procesales, con
determinadas pretensiones. Por ejemplo, cierto que en el juicio de nulidad de un
acto administrativo es de gran importancia la solicitud del expediente o de los
antecedentes administrativos, pero la misma actuación procesal puede estar
justificada en el caso de una situación regida por un contrato o en el caso de una
abstención, en la cual se hubiera sustanciado algún procedimiento. Por este motivo
consideramos aplicables tales normas en los distintos procedimientos (véase al
respecto, n.m. 1256 y sig.)
673 La división de tres tipos de procedimientos ha sido calificada con razón de “arbitraria”; Brewer-Carías,
Introducción General al Régimen de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pág. 67; HernándezMendible, El Recurso Especial de Juridicidad, pág. 404, considera que tal configuración contraviene lo
dispuesto en el art. 257 de la Constitución; también en este sentido, Urosa Maggi, Las Pretensiones Procesales en la Nueva Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Adminitrativa, pág. 223; Torrealba, La Vía
de Hecho en Venezuela, pág. 201. Por el contrario para Kiriakidis, Notas en Torno al Procedimiento Breve
de la Ley Orgánica de la Juridicción Contencioso Administrativa, pág. 168, tal previsión constituye uno
de los aciertos de la ley. En criterio de Hernández, Breves Notas sobre la Vía de Hecho en la Actualidad
de la Justicia Administrativa en Venezuela, pág. 178, la tutela judicial frente a la vía de hecho requiere de
un procedimiento abreviado
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El efecto potencial negativo podría ser el de la inseguridad jurídica derivada del
error en la calificación de la acción que, en el mejor de los casos, sería despejado
por el juez en la audiencia preliminar (art. 57), oral (art. 70) o de juicio (art. 82).
No deja de causar preocupación la similitud con respecto a la situación planteada
con la acción de amparo constitucional, en cuyo caso, el juez contencioso
administrativo declaró con frecuencia la inadmisibilidad de la acción, por no
constituir la vía judicial idónea (véase al respecto art. 9 n.m. 206)

1246

El esquema previsto en la LOJCA podría impedir la acumulación de pretensiones
que eran admisibles tradicionalmente. Tal sería por ejemplo el caso de la
acumulación de la pretensión de nulidad con pretensiones de indemnización por
daños y perjuicios lo cual era admisible dentro de nuestro ordenamiento jurídico
bajo el contexto del “recurso de plena jurisdicción” (SPA-TSJ 09/03/2010 EXP. Nº 2010-

1247

0006)

La tramitación errónea de un procedimiento que corresponde a un tipo de
pretensión distinto no debería dar lugar a la reposición de la causa. La Sala Político
Administrativa ha considerado por ejemplo que, no existe incompatibilidad entre
en el procedimiento previsto en la Ley de Carrera Administrativa y el dispuesto en
la derogada LOTSJ de 2004, por lo que, en atención al principio de celeridad
procesal, acordó convalidar las actuaciones realizadas por el Tribunal de la Carrera
Administrativa, a los fines de evitar dilaciones indebidas y reposiciones inútiles

1248

(SPA-TSJ 07/11/2006 EXP. Nº 2006-1556)

La LOJCA no ofrece ningún indicio para determinar cuál sería el procedimiento a
seguir en el caso de la pretensión por negativa, así como en el caso de otras
pretensiones no previstas expresamente en la ley. En nuestro criterio, deberá
seguirse el procedimiento breve (véase al respecto, n.m. 1425),

1249

2. Capacidad del sistema
Los tres tipos de procedimientos de la LOJCA se inician con una forma de audiencia
oral. El legislador debió prever que la desproporción entre causas y número de
jueces podría producir efectos graves, cuando el juez debe presenciar un gran
número de audiencias. Es de suponer que las audiencias serán fijadas con gran
retardo y frecuentemente postergadas674 (véase por ejemplo, en materia de medios
alternativos, n.m. 159). Por otra parte, se afectarán las restantes tareas del juez,
674 También, en este sentido, Hernández-Mendible, El Proceso Administrativo por Audiencias, pág. 187
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tales como la elaboración y discusión de los proyectos de ley. También es motivo
de gran retardo, la realización de notificaciones, para solicitar de las partes su
posición respecto a la convocatoria del tribunal. Al respecto, hemos advertido
acerca de las ventajas de la realización de citaciones y notificaciones por medios
electrónicos (véase al respecto, n.m. 1172).
1251

Por motivos de economía procesal, hubiera sido más adecuada la solución que
ofrece la nueva LOTSJ de 2010 (art. 171), según el cual, “el Tribunal podrá
convocar a una audiencia pública cuando la complejidad del caso así lo amerite.”
En efecto, el juicio oral no contiene necesariamente una audiencia oral, sino que
el legislador hubiera podido reservar tales mecanismos para los casos más
complejos e importantes. En nuestro Anteproyecto LJCA-IEC proponíamos, como
potestad del juez ponente acordar, previa consulta a los participantes, que la causa
fuese decidida sin la realización de la audiencia oral, siempre que el asunto no
presente una considerable dificultad en sus aspectos de hecho o de derecho, y el
objeto de la controversia hubiera sido suficientemente debatido (art. 73).675
3. Mecanismos de corrección

1252

Para evitar el colapso del tribunal, por las nuevas tareas que exigen la presencia
del juez, deberán adoptarse ciertas medidas correctivas. La más obvia de ellas, es
la adecuación del número de jueces al volumen de causas. Lo recomendable, dado
que no se trata de una situación transitoria u ocasional, sino que el colapso de la
capacidad del contencioso administrativo deriva de su falta de adecuación a las
exigencias de la sociedad, es que el aumento de la capacidad se realice a través del
aumento del número de jueces de carrera (véase al respecto, art. 14 n.m. 565).
Hemos visto, en la experiencia de las Cortes de lo Contencioso administrativo un
aumento extremo del número de funcionarios auxiliares, pero el mantenimiento
del mismo número de jueces y, con ello, la persistencia del problema.

1253

El art. 861 CPC dispone que, “para asegurar la eficacia de la audiencia y la
continuidad del debate oral en los Tribunales a los cuales se les asigne el
conocimiento del procedimiento oral, la autoridad competente designará uno o
más Relatores para la sustanciación de los procesos escritos conforme a lo
previsto en el artículo 125 de este Código.” Sin embargo, estimamos que tal
solución sólo puede aliviar momentáneamente un problema de causas
675 http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/NUEVOS/LEGISLATIVO/jurisdiccion.htm
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estructurales. Pero la norma citada también dispone la alternativa de que la
autoridad competente elija “uno o más jueces que integren el Tribunal, conforme
a las previsiones que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la
materia.” De allí deriva la interesante posibilidad de que sea uno sólo de los
jueces del tribunal colegiado, quien presencie la audiencia oral, generalmente el
juez ponente. Efectivamente, en materia de medios alternativos de resolución de
conflictos, la Sala Político Administrativa ha fijado la realización de un acto, que
tendría lugar en el Despacho del Magistrado ponente (AUTO SPA-TSJ 22/07/2008
EXP. 2006-1893; véase en, n.m. 162)
Se ha advertido que dos terceras partes del trabajo de la Sala Político Administrativa
se concentra en asuntos que bien podrían ser resueltos por los magistrados
individualmente.676 En nuestro Anteproyecto de LJCA-IEC (art. 22),677 proponíamos
que le fuera atribuida, exclusivamente al juez ponente (JUEZ ÚNICO), la
competencia para:

1254

1. Instruir la causa y realizar todos los actos preparativos para el juicio oral;
2. Declarar la suspensión del procedimiento;
3. Acordar la acumulación de las demandas;
4. Decidir acerca de la terminación del procedimiento por transacción, conciliación,
desistimiento, convenimiento, satisfacción extraprocesual y por cualquier otra causa;
5. Pronunciarse acerca de la validez de los actos procesales.

Proponíamos además que, en principio, las decisiones de los tribunales colegiados
pudieran ser asumidas por sólo uno de los miembros de la respectiva Sala salvo en
los casos siguientes (art. 23):
1. Cuando el asunto presente una considerable dificultad en sus aspectos de hecho o de
derecho;
2. Cuando la importancia del asunto exceda del caso concreto;
3. Cuando el asunto sea de importancia fundamental para establecer criterios sobre la
interpretación y aplicación de normas de derecho y no existan antecedentes jurisprudenciales
sobre la cuestión debatida;
4. Cuando el asunto sea de elevado interés público;
5. Cuando el asunto hubiera sido objeto de debate oral ante el cuerpo colegiado.
676 Canova, Perspectivas del Contencioso Administrativo Venezolano, pág. 27
677 http://www.estudiosconstitucionales.com/site2008/NUEVOS/LEGISLATIVO/jurisdiccion.htm
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4. Otras disposiciones comunes
1256

Además de la inconveniencia de la existencia de mútiples procedimientos, el
legislador incluyó expresamente (véase el art. 56 n.m. 1266) normas comunes en
la Sección Primera, e implícitamente, pueden considerarse aplicables ciertas
normas contenidas en las restantes secciones.

1257

La Sección Primera del Capítulo II, relativa a las demandas de contenido
patrimonial contiene determinadas normas que deben ser aplicadas en los restantes
procedimientos, tales como, la facultad del juez de „resolver los defectos del
procedimiento, de oficio o a petición de parte, lo cual hará constar en acta“
prevista en el art. 57 (véase al respecto art. 36 n.m. 1150); en la audiencia el juez
debe „fijar con precisión los controvertidos“como lo dispone el art. 57; la
convocatoria de personas, entes y organizaciones „cuyo ámbito de actuación se
encuentre vinculado con el objeto de la controversia“, contenida en los arts. 58 y
59; la norma especial, según la cual „el desistimiento del procedimiento solo
extingue la instancia y el demandante podrá volver a proponer nueva demanda
inmediatamente“, contenida en el art. 60; la posibilidad de presentar escritos
contentivos de sus argumentos en la audiencia oral (art. 63); la precisión de que
„la sentencia publicada fuera del lapso deberá ser notificada a las panes, sin lo
cual no correrá el lapso para recurrir“ (art. 64).

1258

Es aplicable al procedimiento breve, la posibilidad de que las partes expresen, „si
convienen en algún hecho y oponerse a las pruebas que aparezcan manifiestamente
ilegales o impertinentes“, prevista en el art. 62, así como la posibilidad de diferir
justificadamente la sentencia, a que se refiere el art. 64.

1259

La Sección Tercera, relativa al procedimiento breve no indica la oportunidad en la
cual debe designarse ponente. Los restantes procedimientos contienen soluciones
distintas. Mientras que en las demandas de contenido patrimonial, se designa
ponente dentro de cinco días de despacho siguientes a que hubiera finalizado el
lapso de pruebas (art. 63), en el procedimiento común a las demandas de nulidad,
interpretación y controversias administrativas se designa ponente dentro de los
cinco días de despacho siguientes a que conste en autos la publicación del cartel
de emplazamiento (art. 82). Estimamos que la designación de ponente debe
realizarse, a más tardar, en la oportunidad en que se fija la audiencia oral, dentro
de los diez días de despacho siguientes al recibo del informe o transcurrido el
término para su presentación (art. 70).
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Por aplicación analógica del art. 62, puede corregirse la inconsistencia del art. 84,
el cual establece el mismo lapso para la admisión de las pruebas y la oposición por
las partes.

1260

Del procedimiento breve también derivan algunas normas aplicables a los restantes
procedimientos, tales como, la facultad del juez de „realizar las actuaciones que
estime procedentes para constatar la situación denunciada“ (véase art. 69; véase
también, el art. 4 n.m. 114); la facultad del juez de propiciar la conciliación en la
audiencia oral (véase art. 71); la facultad del juez de prolongar la audiencia (véase
art. 72); el uso de medios audiovisuales para registrar audiencias orales (véase art.
73)

1261

5. Reforma de la demanda
De acuerdo con el art. 343 CPC, “el demandante podrá reformar la demanda, por
una sola vez, antes que el demandado haya dado la contestación a la demanda.”
Sin embargo, en el contencioso administrativo es admisible la modificación de las
pretensiones deducidas inicialmente por el demandante. Tal es el caso la reforma
de la demanda, en base al debate realizado en la audiencia oral (véase al respecto,
n.m. 1294). También es admisible la adecuación de la pretensión a una situación
sobrevenida, producida por la conducta de la Administración demandada. La Sala
Político Administrativa ha señalado que en los casos de actos reeditados, en los
cuales la Administración dicta un nuevo acto sobre el mismo objeto y contenido
de un acto precedente contra el cual hubiese sido interpuesto un recurso de nulidad
o haya sido acordada la suspensión de sus efectos, es procedente la solicitud de
extensión de los efectos de la sentencia que se dicte sobre el recurso (PLENO-CSJ
08/07/1998 EXP. 0660).678 En tales casos, la adecuación de la pretensión puede
producirse en cualquier estado y grado del proceso, incluso en la etapa de ejecución
del fallo (véase al respecto, n.m. 2076).

678 http://www.estudiosconstitucionales.com/SENTENCIAS_archivos/034.htm
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SECCIÓN PRIMERA. DEMANDAS DE CONTENIDO PATRIMONIAL

Art. 56.- Supuestos de procedencia
Ar culo 56. El procedimiento regulado en esta sección regirá la tramitación de las demandas de contenido patrimonial en las que sean partes los sujetos enunciados en el
ar culo 7 de esta Ley.
Las previsiones de esta sección tendrán carácter supletorio en los demás procedimientos.
Contenido:
1.
2.
3.
4.

Demandas de contenido patrimonial....... 434
Conveniencia .......................................... 435
Carácter supletorio .................................. 435
Reclamación autónoma ........................... 436

5.
6.
7.

Prescripción del derecho ......................... 438
Prejudicialidad ........................................ 439
Juicios ejecutivos .................................... 442

1. Demandas de contenido patrimonial
1263

Demandas de contenido patrimonial son aquellas que contienen pretensiones
autónomas679 de condena,680 tales como las indicadas en el art. 9 num. 4 “las
pretensiones de condena al pago de sumas de dinero y la reparación de daños y
perjuicios originados por responsabilidad contractual o extracontractual de los
órganos que ejercen el Poder Público”; art. 9 num. 8 “las demandas que se
ejerzan contra la República, los estados, los municipios, los institutos autónomos,
entes públicos, empresas o cualquier otra forma de asociación en las cuales la
República, los estados, los municipios o cualquiera de las personas jurídicas
antes mencionadas tengan participación decisiva”; art. 9 num. 9 “las demandas
que ejerzan la República, los estados, los municipios, los institutos autónomos,
entes públicos, empresas o cualquier otra forma de asociación, en la cual la
República, los estados, los municipios o cualquiera de las personas jurídicas
antes mencionadas tengan participación decisiva, si es de contenido
administrativo”.

1264

Tanto la ley como la jurisprudencia venezolanas han atribuido a los jueces
contencioso administrativos la competencia para conocer de controversias que
derivan de relaciones jurídicas de derecho privado (véase al respecto, art. 7 n.m.
679 Urosa Maggi, Las Pretensiones Procesales en la Nueva Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Adminitrativa, pág. 220
680 Torrealba, La Vía de Hecho en Venezuela, pág. 211
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181), cuyo trámite se realizaba a través de la aplicación del procedimiento
ordinario del CPC. Sin embargo, la LOJCA contiene mecanismos de corrección de
tal situación, a través de las cláusulas que permiten reservar al contencioso
administrativo exclusivamente pretensiones de derecho público, tales como, la
cláusula supletoria “cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en
razón de su especialidad” (véase art. 9 num. 8 n.m. 495 y 498), o la cláusula de
especialidad que limita la aplicación de la norma a las demandas “de contenido
administrativo” (véase art. 9 num. 9 n.m. 523). Tales disposiciones ofrecen a los
jueces contencioso administrativos herramientas suficientes para reservar su
conocimiento a materias de derecho público y excluir aquellas de derecho privado.
Esta precisión servirá de punto de partida a nuestro análisis, en los casos en que
deba establecerse el alcance de los poderes inquisitivos del juez en el procedimiento
(véase al respecto art. 4 n.m. 114)
2. Conveniencia
Es muy discutible la conveniencia de una regulación especial de procedimientos
de las demandas de contenido patrimonial en el contencioso administrativo. Si
bien es positiva la introducción de elementos propios del procedimiento oral, sin
embargo, para ello hubiera bastado con la remisión a las normas de tal naturaleza
del CPC específicamente al procedimiento oral (arts. 859 y sig.). Debemos
considerar que la línea que separa la competencia del contencioso administrativo
y la de los tribunales ordinarios es muy tenue en esta materia. Son lamentablemente
muy frecuentes las declinatorias de competencia en uno y otro sentido.681 Pero si a
ello se añade el seguimiento de un procedimiento distinto, será menos probable
impedir la reposición de la causa y la nulidad de lo actuado una vez realizada la
declinatoria o la regulación de la competencia.

1265

3. Carácter supletorio
Además de la inconveniencia de la existencia de mútiples procedimientos (véase
n.m. 1245), constituye un error de técnica legislativa incluir normas comunes en la
Sección Primera, sobre todo por la inseguridad jurídica que deriva de la falta de
indicación expresa de cuáles de ellas son de aplicación supletoria. En realidad, no
sólo el procedimiento de la Sección Primera contiene normas que son aplicables a
las restantes secciones, sino que aquellas también contienen normas aplicables a
las restantes secciones.
681 Brewer Carías, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pág. 218
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1267

Partiendo del supuesto que, también en materia de demandas patrimoniales, la
competencia del contencioso administrativo está referida a asuntos de derecho
público (véase n.m. 1263), en las cuales predominan las facultades inquisitivas del
juez (véase al respecto art. 4 n.m. 114), consideramos que debe ser aplicada en
todos los procedimientos la facultad del juez de „resolver los defectos del
procedimiento, de oficio o a petición de parte, lo cual hará constar en acta“
prevista en el art. 57 (véase al respecto art. 36 n.m. 1147); en la audiencia el juez
debe „fijar con precisión los controvertidos“ como lo dispone el art. 57; los arts.
58 y 59, en su totalidad referidos a la convocatoria de personas, entes y
organizaciones „cuyo ámbito de actuación se encuentre vinculado con el objeto
de la controversia“; la norma especial, según la cual „el desistimiento del
procedimiento solo extingue la instancia y el demandante podrá volver a proponer
nueva demanda inmediatamente“, contenida en el art. 60; la posibilidad de que las
partes expresen, „si convienen en algún hecho“, prevista en el art. 62, es aplicable
al procedimiento breve;

1268

Por aplicación analógica del art. 62, puede corregirse la inconsistencia del art. 84,
el cual establece el mismo lapso para la admisión de las pruebas y la oposición por
las partes.
4. Reclamación autónoma

1269

La Sala Político Administrativa se ha pronunciado acerca de la posibilidad de
interponer en forma autónoma la reclamación de daños y perjuicios, derivados de
una actuación administrativa, es decir, sin la solicitud previa de anulación del acto
administrativo.

1270

Al respecto, ha interpretado la Sala el contenido del art. 131 de la derogada LOCSJ,
según el cual „la Corte declarará si procede o no la nulidad del acto impugnado...
Igualmente, la Corte podrá de acuerdo con los términos de la respectiva solicitud,
condenar el pago de sumas de dinero y reparación de daños y perjuicios originados
en responsabilidad de la administración.” Dicho dispositivo contemplaba la
posibilidad de acumular en una misma demanda la pretensión de nulidad del acto
administrativo recurrido y la indemnización por daños y perjuicios a que hubiere
lugar (SPA-TSJ 25/03/2003 EXP. Nº 12711; SPA-TSJ 20/03/2003 EXP. Nº 14637)

1271

El análisis de la situación varía si se trata de una reclamación de indemnización
por daños y perjuicios derivada de una actuación ilícita (responsabilidad con falta
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o culpa) o si se trata de la responsabilidad sin falta, derivada de un acto lícito, con
fundamento en el principio de igualdad ante las cargas públicas Mientras que en el
caso de la responsabilidad sin falta, es admisible el ejercicio de la reclamación
autónoma de daños y perjuicios; en el caso de la responsabilidad con falta, derivada
de un acto administrativo, se afirma que, el mismo goza de una presunción de
legalidad. En este último caso, „la prueba del ilícito debe provenir de la sentencia
que haya decidido el recurso contencioso administrativo de anulación que ha
debido interponerse contra el acto administrativo lesivo“. Por tal motivo, se
sostuvo que, no era posible la reclamación autónoma de daños y perjuicios contra
un acto administrativo considerado ilícito, sin vincular tal reclamación a una
sentencia del correspondiente recurso contencioso administrativo de anulación
(CSJ-SPA 25/01/1996 Ferrocarriles del Estado).682

El anterior criterio ha sido reiterado, en diversas oportunidades (SPA-TSJ 26/06/2007
EXP. NO. 2005-5370), en las cuales la reclamación de pago por daños y perjuicios,
derivada de un acto, que no hubiera sido revocado por la Administración,
impugnado ante la jurisdicción contencioso administrativa y declarado nulo, ha
sido declarada improcedente (SPA-TSJ 20/04/2004 EXP. Nº 1995-12018; SPA-TSJ 27/06/2006
EXP. Nº 2001-0348) o inadmisible (SPA-TSJ 28/11/2006 EXP. Nº 1997-14001). La Sala
Constitucional ha considerado que tales criterios no constituyen “una grosera
desviación constitucional” (SCON-TSJ 15/12/2005 EXP. Nº 05-1083).

1272

Al respecto, podemos observar que, en caso de que se estime requisito indispensable
la impugnación del acto administrativo, el juez no debe declarar la improcedencia
o la inadmisibilidad de la reclamación, sino la reconducción de la pretensión
(véase al respecto, art. 9 n.m. 202). Pero, también debemos advertir la distinción
entre la reclamación de daños y perjuicios y el restablecimiento de la situación
jurídica infringida (véase al respecto, art. 74 n.m. 1456). Mientras que, el
restablecimiento de la situación jurídica infringida deriva necesariamente de la
anulación del acto administrativo, la reclamación de daños y perjuicios tiene como
fundamento el daño y la contrariedad a derecho de la actuación, no necesariamente
su anulación. No existe una relación necesaria entre la anulación del acto
administrativo y la indemnización de daños y perjuicios.683 Por ello, „la prueba
del ilícito” a que alude la sentencia FERROCARRILES DEL ESTADO (CSJ-SPA

1273

682 Fuente: Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso Administrativa (1961-1996), pág. 258
683 En este sentido, Pérez, Actual Posición Jurisprudencial sobre la Caducidad, pág. 278
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25/01/1996),684 puede producirse por un medio distinto de una sentencia de anulación.

Recordemos que, según el art. 32 LOJCA, “la ilegalidad del acto administrativo
de efectos particulares podrá oponerse siempre por vía de excepción”.685
1274

La Sala Político Administrativa declaró sin lugar un recurso de nulidad ejercido en
contra del acto administrativo de rescisión de contrato. La Sala se abstuvo de analizar
los argumentos atinentes a la propia ejecución del contrato; la procedencia de la
excepción non adimpleti contractus, o la existencia de una causa extraña no
imputable a la contratista que la eximiera de cualquier responsabilidad, dado que las
mismas debían ventilarse a la luz de un procedimiento seguido en virtud de una
demanda. Para la Sala, este tipo de pretensión sólo puede ser satisfecha
apropiadamente, con la interposición de una demanda de cumplimiento de contrato,
en la cual sí se podría imponer al ente contratante, de resultar vencedora la contratista,
el deber de cumplir con la contraprestación que le impone la convención celebrada
entre ambos (SPA-TSJ 13/05/2009 EXP. Nº 2007-0582). Posteriormente, la parte demandante
interpuso demanda por cobro de bolívares, derivados del incumplimiento del
contrato. El Juzgado de Sustanciación de la SPA desestimó las cuestiones previas
referidas a la cosa juzgada; la acumulación de pretensiones e incompatibilidad de
procedimientos y caducidad de la acción propuesta. Observó el Juzgado que el
demandante había solicitado el reconocimiento por el tribunal de la nulidad absoluta
de la Resolución, mediante la cual había sido rescindido el contrato. Según el
Juzgado, no se ha interpuesto una acción autónoma contra la resolución en cuestión,
sino, antes bien, se ha opuesto la ilegalidad de la misma por la vía indicada en el
artículo 32 LOJCA, como fundamento de la demanda de contenido patrimonial (JSSPA 24/03/2011 EXP. N° 2010-692)

1275

Han sido consideradas admisibles reclamaciones autónomas de daños y perjuicios,
cuando no se ha demandado la nulidad de ningún acto administrativo, sino una
indemnización por daños y perjuicios derivadas del retardo o inactividad de la
Administración en producir determinados actos (SPA-TSJ 25/03/2003 EXP. Nº 12711;
SPA-TSJ 20/03/2003 EXP. Nº 14637)

5. Prescripción del derecho
1276

A pesar de sostener que existe una diferencia esencial entre la responsabilidad civil
y la responsabilidad patrimonial (sea contractual o extracontractual) de las
684 Fuente: Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso Administrativa (1961-1996), pág. 258
685 En este sentido, Pérez, Actual Posición Jurisprudencial sobre la Caducidad, pág. 285
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Administraciones públicas, sin embargo, la Sala Político Administrativa ha
establecido que, dado que no existen normas especializadas en el contencioso
administrativo, la prescripción de la acción por responsabilidad patrimonial se
produce a los diez (10) años, contados a partir de la fecha en que se cometió el
delito. Pero tal prescripción se suspende, con la interposición de la acción penal,
hasta que se dicte la sentencia definitivamente firme donde queden establecidos
los hechos y tipos delictivos y definidos sus autores (prescripción extraordinaria);
sin perjuicio que la víctima o victimas opten ejercer la acción patrimonial ante una
jurisdicción distinta a la penal antes que sea decidida la acción penal, es decir, ante
la civil en caso que se demanden a los funcionarios (persona física que
presuntamente cometió el hecho), o en los casos como el objeto del presente juicio
ante la contencioso administrativa cuando se demande a las administraciones
públicas, en cuyo caso, en cuanto a la prescripción, deben seguirse las reglas del
Código Civil (prescripción ordinaria) (SPA-TSJ 11/05/2001 EXP. NO. 14658 CASO
CARMONA).686

6. Prejudicialidad
Los principios que informan al contencioso administrativo en materia de
responsabilidad de las Administraciones Públicas, excluyen con carácter general
la prejudicialidad de lo decidido en instancias judiciales del derecho común, esto
es, que las decisiones contenciosas no están condicionadas por lo decidido por los
jueces ordinarios (penales, civiles, mercantiles, etc), y además, que se puedan por
los mismos hechos tramitarse, paralelamente a las pretensiones seguidas ante la
jurisdicción ordinaria, pretensiones ante la contencioso administrativa, a lo cual es
intrínseco que en materia de prescripción la misma sería independiente para cada
caso (SPA-TSJ 11/05/2001 EXP. NO. 14658, CASO CARMONA)687

1277

Además, no debe establecerse una excesiva y obligante carga sobre los perjudicados
por el hecho delictivo, en el sentido que se les fuerce a llevar paralelamente dos
juicios, a no ser que el perjudicado así quiera hacerlo (pero en todo caso esa es una
opción para él y no una obligación). (SPA-TSJ 11/05/2001 EXP. NO. 14658 CASO

1278

CARMONA)688

Sin embargo, la propia Sala Político Administrativa ha estimado procedente un
criterio distinto, en los casos, en que por su entidad o naturaleza, la determinación
686 http://www.estudiosconstitucionales.com/SENTENCIAS_archivos/275.htm
687 http://www.estudiosconstitucionales.com/SENTENCIAS_archivos/275.htm
688 http://www.estudiosconstitucionales.com/SENTENCIAS_archivos/275.htm
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de los hechos que se debaten en la jurisdicción ordinaria es en alto grado
determinante para “precisar armónicamente” la responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública (SPA-TSJ 11/05/2001 EXP. NO. 14658).689 No se trata de la
posibilidad de decisiones contradictorias, sino que las particularidades que lo
definen (en particular la estrecha relación de causa y efecto que la envuelve),
“exigen la búsqueda de soluciones armónicas y uniformes que descansen en los
más altos principios constitucionales que enmarcan a la tutela judicial efectiva y,
en general, a la seguridad jurídica” (SPA-TSJ 11/05/2001 EXP. NO. 14658 CASO
CARMONA)690
1280

Para comprender el anterior criterio, debe tomarse en consideración que en el caso
que dio lugar a la sentencia, la parte demandada opuso la prescripción, por el
transcurso de diecinueve años, seis meses y catorce dias, desde la fecha que
sucedió el delito a fecha de interposición del antejuicio administrativo. En ese
contexto, no era necesario crear una excepción al principio de la no prejudicialidad,
sino que hubiera sido suficiente el texto expreso del art. 48 COPP de la época,
según el cual, “la prescripción de la acción civil derivada de un hecho punible se
suspenderá hasta que la sentencia penal esté firme.” En todo caso, parece claro
del fallo citado que el interesado podía optar entre esperar la sentencia penal o
“ejercer la acción patrimonial ante una jurisdicción distinta a la penal” (SPA-TSJ
11/05/2001 EXP. NO. 14658 CASO CARMONA)691

1281

En un caso, en el cual el demandante alegó haber recibido recibió impactos de bala
de un arma de fuego que le disparó un funcionario de la Dirección General de los
Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), la Sala Político Administrativa
observó que el demandante había omitido ciertos hechos, tales como “que el
vehículo que conducía impactó con otro vehículo …que luego de eso se diera a la
fuga, hecho éste generador de las actuaciones de posteriores de los funcionarios
policiales, los cuales trataban de detener al ciudadano Francisco Javier González
González.” Según la Sala no había aún “un claro establecimiento de los hechos
ocurridos”, por lo que la posible responsabilidad de los funcionarios involucrados,
aún “no ha sido determinada por el órgano jurisdiccional competente.” Para la
Sala, el actor pretende de alguna manera someter al conocimiento de la Sala, los
hechos penales actualmente discutidos ante el Juzgado de Primera Instancia con
689 http://www.estudiosconstitucionales.com/SENTENCIAS_archivos/275.htm
690 http://www.estudiosconstitucionales.com/SENTENCIAS_archivos/275.htm
691 http://www.estudiosconstitucionales.com/SENTENCIAS_archivos/275.htm
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Funciones de Control de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Carabobo,
“lo cual atentaría contra la competencia por la materia de cada tribunal y en
consecuencia contra el juez natural.” La sentencia afirma que no estamos ante
una cuestión prejudicial, sino que por el contrario estamos ante “el necesario
cumplimiento de un requisito para el ejercicio de esta acción civil.” El requisito
de existencia de la sentencia condenatoria penal, no es un simple requerimiento
formal, sino que por el contrario, es una exigencia que surge por la necesidad de
que “exista certeza de la comisión de un hecho punible, el cual haya sido capaz
de causar daños y perjuicios.” La sentencia declaró la inadmisibilidad de la
acción, en base al art. 19 LOTSJ de 2004, según el cual se declarará inadmisible la
demanda, solicitud o recurso “cuando así lo disponga la Ley.” (SPA-TSJ 03/08/2004
EXP. Nº 2003-0962)

En nuestro criterio, la anterior decisión constituye una clara denegación de justicia,
en razón de que la Sala Político Administrativa se abstiene de decidir, en razón de
que aún no habían sido establecidos claramente los hechos. Con ello olvida la Sala
que su función como tribunal de instancia es la de establecer los hechos, sin que
resulte vinculante la determinación realizada por otro tribunal, sino que la Sala
puede sostener una apreciación distinta de las pruebas que el tribunal penal. En una
oportunidad anterior, la Sala Político Administrativa había rechazado la cuestión de
prejudicialidad opuesta, en razón de que, aún cuando el juez no cuente con todos los
elementos o antecedentes necesarios que le permita resolver un asunto, sin embargo,
“el juez no puede dejar de emitir un pronunciamiento en virtud de la prohibición del
non liquet, contenida en el artículo 19 del Código de Procedimiento Civil” (SPA-TSJ
02/08/2001 EXP. Nº 16213). En caso de que las partes actuantes en el juicio penal, son
distintas de las que sostienen la litis relativa a la responsabilidad del Estado, debe
tenerse en cuenta que las probanzas no pudieron ser objeto de control por la parte
demandada en el juicio de indemnización (SPA-TSJ 01/06/2006 EXP. Nº 1994-11.240). Sin
embargo, el juez contencioso administrativo puede tomar en cuenta todos aquellos
elementos, de los cuales hayan dejado constancia los jueces penales, por haber
tenido a su vista las probanzas que sirvieron de apoyo a su decisión (SPA-TSJ 01/06/2006

1282

EXP. Nº 1994-11.240).

También olvida la Sala que los parámetros para la determinación de la
responsabilidad penal del funcionario son distintos a la determinación de la
contrariedad a derecho, en base a las reglas de derecho administrativo que rigen su
conducta, las cuales pueden ser más estrictas que las primeras (véase en detalle,
n.m. 1611).
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Así lo ha sostenido la propia Sala Político-Administrativa. Según la Sala, denuncias
realizadas por los actores ante la Guardia Nacional, el Ministerio del Ambiente y
de Recursos Naturales y el Ministerio Público, en virtud de los daños producidos
al ambiente por el derrame de las sustancias tóxicas contenidas en la laguna de
ripios, no constituyen una cuestión prejudicial de la demanda de responsabilidad
extracontractual, “puesto que lo relevante en el presente caso es la existencia del
daño y que el mismo haya sido efectivamente causado por la demandada o por las
cosas que se encontraban bajo su guarda” (SPA-TSJ 13/11/2007 EXP. Nº 2003-0873)

1285

En su contenido, la causal de admisibilidad creada jurisprudencialmente no es
distinta de una cuestión prejudicial. La Sala Político Administrativa ha definido la
prejudicialidad como “la existencia de una causa pendiente y conexa en otro
procedimiento que debe ser decidida con antelación a la presente” (SPA-TSJ
19/11/2002 Exp. Nº 16742). Una cuestión es prejudicial a un proceso, cuando su
resolución constituye un presupuesto necesario de la controversia sometida a
juicio. La cuestión prejudicial se corresponde entonces, con una relación jurídica
sustancial independiente y distinta de la que motiva el juicio, cuya resolución
constituye materia de la sentencia de fondo (SPA-TSJ 22/11/2006 EXP. Nº 2004-1352). Sin
embargo, la cuestión prejudicial no es un requisito de admisibilidad de la demanda.
La creación jurisprudencial no sólo es contraria a la garantía de reserva legal y de
tutela judicial efectiva, sino que su consecuencia es mucho más gravosa que la
cuestión prejudicial. De acuerdo con el art. 355 CPC, “el proceso continuará su
curso hasta llegar al estado de sentencia, en cuyo estado se suspenderá hasta que
se resuelva la cuestión prejudicial que deba influir en la decisión de él.”
7. Juicios ejecutivos

1286

La Sala Político Administrativa ha establecido que, por la naturaleza y
características que revisten al procedimiento de intimación el mismo no es
aplicable a los procesos contenciosos administrativos, que entre otras cosas
requieren de la notificación del Procurador, la cual bajo las reglas de dicho proceso
sumario sería de muy difícil observancia, pues tan solo se concede al deudor un
plazo de 10 días de despacho para que apercibido de ejecución pague o acredite
haber pagado o ejerza oposición al decreto, sin lo cual se procederá como sentencia
pasada en autoridad de cosa juzgada, ordenándose la ejecución forzosa (SPA-TSJ
28/11/2001 EXP. 15500 CASO: VTV; JS-CPCA 08/07/2009 EXP. AP42-G-2009-000043)
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Análisis previo al art. 57
Contenido:
1.
2.

Expediente administrativo .......................................................................................................... 443
Informe del demandado .............................................................................................................. 444

Las etapas del procedimiento que tienen lugar con anterioridad a la fijación de la
audiencia preliminar se encuentran, en parte, descritas en la Sección Tercera,
relativa a las „Disposiciones Comunes a los Procedimientos.“ Allí se regula lo
relativo a los requisitos de la demanda (véase art. 33); la presentación de la
demanda ante otro tribunal (véase art. 34); los requisitos de admisibilidad (véase
art. 35); la admisión de la demanda (véase art. 36); la citación (véase art. 37), y las
citaciones y notificaciones por medios electrónicos (véase art. 38).

1287

Pero también pueden ser consideradas de aplicación supletoria las disposiciones
relativas a la notificación de determinadas personas y entes (véase art. 78); según
las circunstancias del caso, podría estimarse necesario requerir el expediente
administrativo (véase art. 79); el informe del demandado (véase art. 67); así como
un cartel de emplazamiento, aún cuando la sanción no podría ser de aplicación
analógica (véase art. 80). La finalidad perseguida con el cartel también puede ser
alcanzada a través de otros mecanismos, menos gravosos para el accionante, pero
igual o incluso más eficaces. Ejemplo de ello es la posibilidad de publicación del
cartel en el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia, como lo dispone
el art. 91 de la LOTSJ de 2010. En cuanto a las medidas cautelares, el procedimento
a seguir es el regulado en el art. 105, aún cuando estimamos que en casos urgentes,
el juez puede seguir el procedimiento del art. 69

1288

1. Expediente administrativo
Según las según las circunstancias del caso, el juez podría estimar necesario
requerir el expediente administrativo, por aplicación analógica del art. 79 (véase
n.m. 1525). En efecto, no existe justificación material que sirva de fundamento a
un tratamiento desigual entre las demandas de nulidad y controversias
administrativas, con respecto a una demanda derivada de una relación contractual
o incluso extracontractual del Estado, por lo que la desigualdad planteada en la ley
debe ser corregida en lo posible por la actuación de los jueces en lo contencioso
administrativo (véase al respecto, art. 39 n.m. 1184). En estos casos, sería de gran
importancia que el juez tuviera conocimiento de los antecedentes del caso, además
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de su función determinante en relación a la carga de la prueba (véase al respecto,
art. 62 n.m. 1340).
2. Informe del demandado
1290

Los argumentos señalados con respecto a la necesidad de reestablecer un
tratamiento igualitario en los procedimientos, cuando no existe motivo que
justifique un trato desigual (véase al respecto, art. 39 n.m. 1184), también son
aplicables en cuanto a la facultad del juez de requerir al inicio del debate un
informe del demandado sobre la causa de la situación planteada en el juicio (véase
al respecto, art. 67 n.m. 1433). Al igual que en el caso del expediente administrativo,
la aplicación analógica de tal facultad se encuentra determinada por la importancia
de la participación del funcionario o del representante del órgano,
independientemente de los argumentos jurídicos presentados por la Procurduría
General de la República (véase al respecto, art. 29 n.m. 948)
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Art. 57.- Audiencia preliminar
Ar culo 57. La audiencia preliminar tendrá lugar el décimo día de despacho siguiente a la
hora que ﬁje el tribunal. Dicha audiencia será oral, con la asistencia de las partes. En este
acto, el Juez o Jueza podrá resolver los defectos del procedimiento, de oﬁcio o a pe#ción
de parte, lo cual hará constar en acta.
El demandado deberá expresar con claridad si contraviene los hechos alegados por la
contraparte, a ﬁn de que el Juez o Jueza pueda ﬁjar con precisión los controver#dos. En
esta oportunidad, las partes deberán promover los medios de prueba que sustenten sus
aﬁrmaciones.
Contenido:
1.
2.
3.

Audiencia oral ......................................... 445
Resolver defectos del procedimiento ...... 446
Contenido de la audiencia ....................... 447

4.
5.

El agotamiento del tema debatido ........... 448
Deber de asesoramiento y consulta ......... 449

1. Audiencia oral
La audiencia o debate oral será presidida por el Juez, quien será su director (art.
870 CPC). En nuestro criterio, en los tribunales colegiados el debate oral podría ser
presenciado solamente por el juez ponente (véase al respecto, n.m. 1253), pero no
por un juez distinto al facultado para dictar la sentencia de fondo. Sin embargo, el
Juzgado de Sustanciación de la SPA ha asumido la práctica de la realización de la
audiencia preliminar (véase al respecto, n.m. 585). Por otra parte, para asegurar la
eficacia de la audiencia y la continuidad del debate, la autoridad competente puede
designar uno o más Relatores para la sustanciación de los procesos escritos (art.
861 CPC). En el caso de no existir facilidades en la sede del Tribunal, éste podrá
disponer que la audiencia oral se celebre en otro lugar apropiado. Esta determinación
deberá tomarse por el Tribunal al fijar el día y la hora de la audiencia (art. 870
CPC).

1291

Del art. 49, III de la Constitución deriva, como principio del derecho a ser oído,
aplicable a la audiencia oral que, „quien no hable castellano o no pueda
comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete“ (véase también,
n.m. 97).

1292

La audiencia la declarará abierta el Juez que la dirige, quien dispondrá de todas las
facultades disciplinarias y de orden para asegurar la mejor celebración de la misma

1293
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(art. 872 CPC). Entre tales medidas estimamos aplicable la facultad del juez de
„expulsar de la sede a cualquier persona que transgreda el orden dentro del
recinto o que se encuentre incurso en los supuestos que se describen en los
artículos anteriores“ (art. 124 LOTSJ de 2010). En efecto, tal medida puede ser
considerada como de naturaleza preventiva para garantizar el orden y la buena
marcha de la audiencia, y no una verdadera sanción, por lo que es posible su
aplicación analógica. Según el art. 116 CPC „El Alguacil es el guardián del orden
dentro del local del Tribunal, y ejecuta las órdenes que en uso de sus atribuciones
le comunique el Juez o el Secretario.“ El artículo 15 LOTSJ de 2010 dispone que
“en el ejercicio de sus funciones los o las Alguaciles son funcionarios o
funcionarias de policía, dentro y fuera del Tribunal Supremo de Justicia, y con tal
carácter podrán recabar la colaboración de otros agentes del orden público para
el cumplimiento de aquéllas.”
2. Resolver defectos del procedimiento
1294

La audiencia preliminar (art. 57), pero tambien en los restantes procedimientos, la
audiencia oral (art. 70) o la audiencia de juicio (art. 82), constituye la oportunidad
idónea para depurar en forma oral todos los vicios procesales que pudiere detectar,
sea de oficio o a petición de parte. Por tal motivo, la revisión sumaria que realiza
el Juzgado de Sustanciación, acerca de la admisibilidad de la demanda debería
reducirse a casos muy evidentes para permitir el debate de las partes (véase al
respecto, n.m. 1499). Durante la audiencia oral, la parte demandada o los
interesados e incluso el juez, en uso de sus facultades de consulta y asesoramiento
de las partes (véase al respecto, el art. 4 n.m. 135), pueden plantear sus
observaciones con respecto a la admisibilidad de la demanda.692 También es la
oportunidad para revisar si la calificación de la demanda es acertada o debe ser
reconducida (véase al respecto, n.m. 212). En esta oportunidad, el demandante
puede modificar las pretensiones deducidas en la demanda, a través de una reforma
del libelo en forma oral (véase al respecto, n.m. 1262).693

1295

En tales casos, el juez debe resolver el asunto, en lugar de esperar a la sentencia
definitiva, con el objeto de permitir la corrección de los errores y omisiones, si
fuera posible, o descargar al tribunal de una causa que no tiene probabilidades de
692 También en este sentido, Herrera, Las Iniciativas Procesales del Juez en la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, pág. 184
693 Véase también, Carballo, La Audiencia Preliminar en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pág. 83, con
referencia al art. 134 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
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éxito (véase al respecto art. 36 n.m. 1147). Tal facultad es de aplicación supletoria
en los restantes procedimientos de la LOJCA, dado que todos inician con alguna
forma de audiencia oral: audiencia preliminar (art. 57), audiencia oral (art. 70) o
audiencia de juicio (art. 82, véase al respecto, n.m. 1499).
Para ello, el juez puede hacer uso de la posibilidad de resolver dentro de los tres
días de despacho siguientes; a menos que haya necesidad de esclarecer algún
hecho, caso en el cual ordenará la apertura de una articulación probatoria por ocho
días de despacho, tal como lo dispone el art. 40. En efecto, el artículo 352 CPC
admite la apertura de una articulación probatoria en los casos en que “la parte
demandante no subsana el defecto u omisión en el plazo indicado en el artículo
350, o si contradice las cuestiones a que se refiere el artículo 351”. De resto
estimamos que el juez debe procurar resolver la cuestión planteada en la misma
audiencia (SCON-TSJ 19/08/2004 EXP.:04-0824 Constitución Federal del Estado
Falcón).694

1296

3. Contenido de la audiencia
En la audiencia el juez debe fijar con precisión los hechos controvertidos. Tal
facultad debe ser aplicada también en los restantes procedimientos de la LOJCA
(véase al respecto art. 56 n.m. 1266). Para ello, el juez debe consultar a las partes,
„si convienen en algún hecho“, como lo dispone el art. 62 (véase n.m. 1334)
Del procedimiento breve derivan algunas normas aplicables a los restantes
procedimientos para regular la audiencia oral, tales como, la facultad del juez de
„realizar las actuaciones que estime procedentes para constatar la situación
denunciada“ (véase art. 69; véase también, el art. 4 n.m. 114); la facultad del juez
de propiciar la conciliación en la audiencia oral (véase art. 71); la facultad del juez
de prolongar la audiencia (véase art. 72); el uso de medios audiovisuales para
registrar audiencias orales (véase art. 73).

1297

Gracias a la inmediación, la audiencia oral constituye un acto de varios propósitos;
no sólo oir a las partes en el ejercicio de su derecho a la defensa (alegatos), sino
obtener mediante la actividad y actitud de las partes en el acto, elementos
probatorios que podrían ser suficientes (SCON-TSJ 30/06/2000 EXP. Nº: 00-0275). En
voto salvado del Magistrado Moisés A. Troconis Villarreal, se deja claro que, la
oralidad del procedimiento impone que el momento de la prueba se despliegue,

1298

694 http://www.estudiosconstitucionales.com/SENTENCIAS_archivos/172.htm
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esencialmente, en la audiencia. La audiencia ha de ser, ante todo, audiencia de
prueba. Y, naturalmente, en ella no debe bastar la exposición del actor para dictar
sentencia, vista la existencia del derecho al contradictorio y, en particular, del
derecho a la prueba, a disposición de la contraparte (SCON-TSJ 30/06/2000 EXP. Nº:
00-0275). No se concibe un acto oral para alegar donde el juez no puede hacer
preguntas a los presentes, no sólo con fines aclarativos de los alegatos, destinados a
la fijación de los hechos controvertidos, sino también con fines probatorios para
verificar las afirmaciones contrapuestas de las partes. De allí, que en la audiencia
preliminar prevista en el artículo 868 CPC, donde las partes se acuerdan sobre los
hechos alegados y las pruebas hasta allí producidas, el Juez puede intervenir con
amplitud, interrogando a las partes y hasta terceros, ponderando el derecho de
defensa de los litigantes (SCON-TSJ 22/08/2001 EXP. Nº. 01-1274)
1299

La versatilidad de la audiencia oral permite al juez del amparo, ordenar que
comparezcan a él, personas distintas de las partes, de acuerdo a la materia de que
se trate, y así menores, cónyuges (que no sean partes en el proceso) y hasta los
litisconsortes de los procesos en que incide el amparo pero que en éste no actúen,
puedan ser oídos en dicho acto, si el amparo le es atinente; y hasta terceros que el
juez del amparo convoque pueden también ser oídos, siempre que el derecho de
defensa de las partes se mantenga incólume. Por ello, puede no resultar extraño
que alguien del público, aludido por ambas partes, pueda ser llamado a estrados en
dicho acto (SCON-TSJ 30/06/2000 EXP. Nº: 00-0275).
4. El agotamiento del tema debatido

1300

Según los arts. 142, relativo a los procesos ante la Sala Constitucional, y 158 LOTSJ de
2010, relativo a las demandas de protección de derechos e intereses colectivos y
difusos, si no fuere suficiente la audiencia fijada para agotar completamente el debate,
esta continuara en la oportunidad que fije el Tribunal y así „cuantas veces fuere
necesario hasta agotarlo.“ En términos similares, el art. 874 CPC, dispone que la
audiencia o debate oral podrá prolongarse por petición de cualquiera de las partes,
„hasta agotarse el debate en el mismo día,“ con la aprobación del Juez. En todo
caso, si no fuere suficiente la audiencia fijada para „agotar completamente el
debate,“ el Juez deberá fijar otra dentro de los dos días siguientes para la continuación
del debate, y así “cuantas sean necesarias hasta agotarlo.“

1301

El principio del agotamiento del debate no resulta afectado por la facultad del juez
de fijar un tiempo disponible para las exposiciones de las partes, como lo indica el
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art. 83, sino que son compatibles entre sí, que el juez fije un tiempo para cada
intervención, pero que garantice, en ejercicio de sus facultades de asesoramiento
y consulta (véase al respecto art. 4 n.m. 135), que las partes tengan la oportunidad
de pronunciarse sobre todos los aspectos que el juez estime relevantes para la
decisión de fondo. Tal compatibilidad resulta clara de los arts. 141 y 158 LOTSJ,
los cuales combinan ambas situaciones. En todo caso, la práctica de los tribunales,
de establecer limitaciones importantes en el tiempo de exposición de las partes,
generalmene de 10 minutos, ha sido objeto de justificadas críticas. Se señala al
efecto, que con ello se impide una exposición suficiente, sin presiones
psicológicas.695
El principio del agotamiento del tema debatido supone que los aspectos fácticos y
jurídicos de la controversia deben ser objeto de debate por las partes. La sentencia
sólo puede ser dictada sobre la base de hechos y resultados de pruebas, acerca de
los cuales las partes han tenido oportunidad de pronunciarse. Tales garantías
forman parte del derecho a ser oído (art. 49 III Constitución). El carácter de
garantía constitucional, en concordancia con el principio de dignidad humana,
supone que la parte no es simple objeto del procedimiento, sino sujeto de derecho,
al cual debe darse oportunidad de expresar su posición y ejercer de tal forma
influencia sobre el resultado del juicio.696 De tal forma, la participación del
representante judicial no hace innecesaria la posibilidad de que la parte exponga
sus argumentos.697 La obligación del tribunal de oir a las partes tiene vigencia,
independientemente del número de participantes en el juicio, sobre todo en el caso
de las acciones colectivas.698

1302

5. Deber de asesoramiento y consulta
En ejercicio del derecho a ser oído, las partes pueden recibir indicaciones del juez,
que les permitan superar obstáculos del procedimiento, bien derivados de
desconocimiento o inexperiencia, o bien en asuntos complejos que no eran
fácilmente previsibles, sobre todo, en relación a hechos relevantes para la decisión,
que requieren ser aclarados.699 La finalidad es evitar las decisiones sorpresa,
basadas en argumentos que las partes no tomaron en cuenta (véase al respecto, art.
4 n.m. 135)
695 Bello/Jiménez, La Acción de Amparo Constitucional y sus Modalidades Judiciales, pág. 250
696 Kopp, Verwaltungsverfahrensgesetz, §108, 19
697 Kopp, Verwaltungsverfahrensgesetz, §108, 19
698 Kopp, Verwaltungsverfahrensgesetz, §108, 19f
699 Kopp, Verwaltungsverfahrensgesetz, §108, 25
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Art. 58.- De la par!cipación popular en juicio
Ar culo 58. El Juez o Jueza podrá, de oﬁcio o a pe#ción de parte, convocar para su par#cipación en la audiencia preliminar a las personas, entes, consejos comunales, colec#vos
o cualquier otra manifestación popular de planiﬁcación, control y ejecución de polí#cas
y servicios públicos, cuyo ámbito de actuación se encuentre vinculado con el objeto de
la controversia, para que opinen sobre el asunto deba#do.
De ser procedente su par#cipación se les no#ﬁcará, de conformidad con lo dispuesto en
el ar culo 37 de esta Ley, ﬁjándose la audiencia cuando conste en autos la no#ﬁcación
respec#va.
Las personas y entes antes señalados, no requerirán representación ni asistencia de abogado. El Juez o Jueza facilitará su comparecencia y deberá informarles sobre los aspectos
relevantes de la controversia.
Contenido:
1.
2.
3.

La participación popular ......................... 450
Participación de personas........................ 450
Representación o asistencia .................... 451

4.
5.

El juez facilitará su comparecencia......... 451
Aplicación supletoria .............................. 451

1. La participación popular
1304

Hemos señalado que la LOJCA dejó sin aplicación algunas formas de participación
popular previstas constitucionalmente, tales como el derecho de todo ciudadano o
ciudadana de participar como escabino o escabina en el ejercicio de la
administración de justicia, así como la participación ciudadana en el procedimiento
de selección y designación de los jueces o juezas (véase al respecto, art. 10 n.m.
546).
2. Participación de personas

1305

Los entes, consejos comunales, colectivos y otras manifestaciones populares de
planificación, control, ejecución de políticas y servicios públicos, pueden actuar
en el contencioso administrativo como sujeto pasivo, legitimado activo, tercero
interesado u órgano consultivo, pero ninguna de ellas constituye realmente una
participación ciudadana en la formación, ejecución y control de la gestión pública,
salvo que la decisión del juez constituya una „gestión pública“ (véase al respecto,
art. 10 n.m. 550).
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3. Representación o asistencia
La regla general en el contencioso administrativo es la de que, „las partes actuarán
en juicio asistidos o representados por un abogado o abogada“ (véase al respecto,
art. 28 n.m. 741), Sin embargo, es una condición que puede llegar a enervar el
acceso a la justicia de amplios sectores que no disponen de medios económicos
suficientes (Véase art. 2 n.m. 39). Por ello, excepcionalmente la LOJCA admitió la
posibilidad de actuación de los entes, consejos comunales, colectivos y otras
manifestaciones populares de planificación, control, ejecución de políticas y
servicios públicos, sin representación ni asistencia de abogado. En todo caso, la
única forma de que la participación sin abogado pueda producirse adecuadamente,
es a través de los deberes del juez de consulta y asesoramiento de las partes (véase
al respecto, n.m. 135)

1306

4. El juez facilitará su comparecencia
La facultad del juez de facilitar la comparecencia e informar sobre los aspectos
relevantes de la controversia a las personas, entes, consejos comunales, colectivos
o cualquier otra manifestación popular de planificación, control y ejecución de
políticas y servicios públicos, cuyo ámbito de actuación se encuentre vinculado
con el objeto de la controversia, constituye una forma de aplicación de los deberes
de asesoramiento del juez (véase art. 4 n.m. 137)

1307

5. Aplicación supletoria
Esta disposición debe ser aplicada también en los restantes procedimientos de la
LOJCA (véase al respecto art. 56 n.m. 1266)

1308

Art. 59.- Representación en la audiencia preliminar
Ar culo 59. Cuando el Juez o Jueza acuerde la par#cipación de las personas o entes indicados en el ar culo anterior, podrá escoger entre los presentes quien los represente.

Esta disposición debe ser aplicada también en los restantes procedimientos de la
LOJCA (véase al respecto art. 56 n.m. 1266)
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Art. 60.- Ausencia de las partes
Ar culo 60. Si el demandante no compareciere a la audiencia preliminar, se declarará
desis#do el procedimiento.
El desis#miento del procedimiento solo ex#ngue la instancia y el demandante podrá
volver a proponer nueva demanda inmediatamente.
Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, la causa seguirá su curso.

Contenido:
1.
2.
3.
4.

Diferimiento de la audiencia ................... 452
El desistimiento tácito ............................. 452
Causa no imputable a la parte ................. 453
Proponer nueva demanda ........................ 453

5.
5.
6.

Solo extingue la instancia ....................... 453
Normas de orden público ........................ 454
Falta de comparecencia del demandado . 455

1. Diferimiento de la audiencia
1310

En una demanda de nulidad, la Sala entró a analizar la solicitud de diferimiento de
la audiencia de juicio, cuyo fundamento consistía en la necesidad de contar “con
un lapso razonable y suficiente para la mejor asistencia y defensa técnica de la
causa”. Observó la Sala que, desde la notificación de la Resolución impugnada
hasta laa oportunidad en la cual se fijó la audiencia de juicio cuyo diferimiento se
solicita, habían transcurrido más de quince (15) meses, tiempo este que a juicio de
la Sala es “razonable y suficiente” para preparar la argumentación necesaria a la
defensa de la recurrente en la ocasión de la referida audiencia (SPA-TSJ 26/04/2011
EXP. N° 2010-0547)

2. El desistimiento tácito
1311

Es errónea la calificación de la figura como un „desistimiento“ tácito o presunto,
sobre todo porque si tal fuera el caso, la parte siempre tendría la posibilidad de
desvirtuar expresamente, que en realidad no desea desistir de la instancia. La
naturaleza jurídica de este desistimiento presunto es el de una sanción, por el
incumplimiento de un deber procesal. Hemos advertido que (véase al respecto el
art. 41 n.m. 1189), que el principio nulla poena sine culpa prohíbe la imposición
de una sanción por un hecho no imputable al sujeto. Conforme a tal principio, la
norma sólo permite la aplicación de la sanción, en aquellos casos en que la
inactividad es producto de la omisión de una carga que correspondía a la parte
interesada.
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La justificación de la sanción estaría referida a la necesidad de proteger otros
bienes jurídicos, tales como la celeridad procesal y la seguridad jurídica. En efecto,
una tardanza injustificada en el procedimiento puede causar perjuicios a la parte
demandada o a terceros, bien por el incremento del valor de las indemnizaciones,
como en el caso de los sueldos dejados de percibir, o bien por la falta de certeza en
la estabilidad de las decisiones de la Administración.

1312

La sanción impuesta debe ser proporcional a la importancia de los bienes jurídicos
protegidos. La Sala Constitucional ha señalado al efecto que, „resulta ineludible
la consideración de la proporcionalidad de los efectos de los requisitos procesales
que impidan el conocimiento del fondo de la pretensión“ invocada por el justiciable
(SCON-TSJ 19/08/2002 EXP. 01-2840). La presunción de desistimiento ocasiona un
perjuicio al demandante, cuya gravedad depende de factores externos. La carga de
volver a interponer la demanda y de impulsar nuevamente el procedimiento hasta
la realización de la audiencia no es en sí misma insoportable. Incluso en casos
urgentes es en teoría reparable la situación, a través de medidas cautelares. Pero,
la sanción puede constituir un perjuicio irreparable en los casos en que hubiera
transcurrido el lapso de caducidad. En tal supuesto, la sanción es desproporcionada,
con respecto a la importancia de los bienes jurídicos protegidos. Ni la celeridad
procesal, ni la seguridad jurídica pueden justificar la afectación absoluta del
derecho a obtener tutela judicial y de los derechos que el demandante persiga en
juicio. Tal situación inconstitucional es subsanable a través de una intepretación
conforme a la Constitución.

1313

3. Causa no imputable a la parte
La Sala Político Administrativa ha considerado aplicable el art. 202 CPC, el cual
permite la prórroga o la reapertura de lapsos procesales „cuando una causa no
imputable a la parte que lo solicite lo haga necesario” (véase al respecto el art. 81
n.m. 1542)

1314

4. Proponer nueva demanda
Esta disposición debe ser aplicada también en los restantes procedimientos de la
LOJCA (véase al respecto art. 56 n.m. 1266)

1315

5. Solo extingue la instancia
En efecto, el mal llamado desistimiento tácito constituye una sanción que no
afecta el derecho a la acción, sino que sólo extingue la instancia. La norma permite
LOJCA - Comentarios
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la interposición de una nueva demanda „inmediatamente“, lo cual modifica la
regla, según la cual „el demandante no podrá volver a proponer la demanda antes
que transcurran noventa días“ (art. 266 CPC). Una interpretación conforme al
derecho a la tutela judicial efectiva, debe considerar que en la admisión de la
nueva demanda no debe contarse el lapso de caducidad, sino en todo caso, a partir
de la decisión de la extinción de la instancia. Tal „solución“ ha sido empleada por
la Sala Constitucional, en decisiones en las cuales luego de la reconducción de una
acción no idónea, acuerda la „reapertura del lapso de caducidad“ (SCON-TSJ
14/12/2006 EXP. N º 06-1358).700 Una interpretación distinta, que prohiba la nueva
interposición de la demanda, por el transcurso de la caducidad de la acción, sería
una sanción desproporcionada.
5. Normas de orden público
1317

En sentencia SCON-TSJ 01/02/2000 EXP. N° 00-0010, la Sala Constitucional estableció
con carácter vinculante que, la falta de comparecencia del presunto agraviado a la
audiencia oral dará por terminado el procedimiento,701 a menos que el Tribunal
considere que los hechos alegados afectan el orden público, caso en que podrá
inquirir sobre los hechos alegados, en un lapso breve, ya que conforme al principio
general contenido en el artículo 11 CPC y el artículo 14 de la Ley Orgánica de
Amparo, en materia de orden público el juez podrá tomar de oficio las providencias
que creyere necesarias (criterio reiterado SCON-TSJ 03/0/2001 EXP. 09-1153; SCON
27/10/2003 EXP. 02-2016; CPCA 28/04/2005 EXP. Nº AP42-O-2004-000772).

Recordemos que los artículos 87 de la derogada LOCSJ, 19 párrafo 19 de la derogada
LOTSJ, disponían que, “el desistimiento de la apelación o la perención de la
instancia dejan firme la sentencia apelada o el acto recurrido, salvo que éstos violen
normas de orden público.” Por su parte, la LOJCA no hace referencia al respecto,
ni en cuanto a la perención, ni en los casos de desistimiento tácito de los artículos
60; 70; 81 y 82. Para resolver el asunto debemos advertir que la noción de orden
público activa en el juez contencioso administrativo sus facultades de oficio (véase
al respecto, el art. 4), lo cual constituye un principio general del derecho que no
requiere de declaración legal expresa. En todo caso, el artículo 96 de la vigente
LOTSJ de 2010 reedita el mismo principio, en el sentido que, “el desistimiento de
la apelación o la perención de la instancia dejan firme la sentencia apelada o la
actuación objeto de la demanda, salvo que lesionen normas de orden público.”
700 http://www.estudiosconstitucionales.com/SENTENCIAS_archivos/218.htm
701 Con ello se creaba una sanción, en infracción al principio de reserva legal
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La noción de orden público, es aplicable tanto a los argumentos en los cuales se
funda la pretensión, como en cuanto al contenido de la pretensión deducida (CPCA
06/12/1982).702 La también derogada LOTSJ de 2004 establecía en el numeral 52 del
artículo 5 que, “cuando medie un recurso popular de inconstitucionalidad,…no
privará el principio dispositivo, pudiendo la Sala suplir, de oficio, las deficiencias
o técnicas del recurrente sobre las disposiciones expresamente denunciadas por
éste, por tratarse de un asunto de orden público.” Tal disposición aparece reeditada
en el artículo 32 de la vigente LOTSJ. Como vicios de orden público se consideran
los vicios de nulidad absoluta, establecidos en el artículo 19 de la LOPA (CPCA
10/12/1987).703 En algunas oportunidades, los tribunales han considerado admisible
la posibilidad de pronunciarse sobre la nulidad de normas que no hubieran sido
alegadas por el recurrente, sobre todo si se trata de cuestiones de orden público
(PLENO-CSJ 16/12/1981).704 La presunta infracción del derecho a la libertad personal,
derecho fundamental e irrenunciable, es materia de orden público (SCON-TSJ

1318

27/02/2003 EXP. Nº: 02-1222)

6. Falta de comparecencia del demandado
En los juicios de amparo constitucional contra sentencias, la Sala Constitucional
estableció que, la falta de comparecencia del Juez que dicte el fallo impugnado o
de quien esté a cargo del Tribunal, no significará aceptación de los hechos, y el
órgano que conoce del amparo, examinará la decisión impugnada (SCON-TSJ
01/02/2000 EXP. N° 00-0010). Con relación a los amparos que no se interpongan contra
sentencias, la falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral
aquí señalada produciría los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica
de Amparo (SCON-TSJ 01/02/2000 EXP. N° 00-0010).

1319

Sin embargo, el art. 60 no le atribuye efecto alguno a la falta de comparecencia del
demandado: “si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, la
causa seguirá su curso.” De acuerdo con el art. 871 CPC, relativo a la audiencia o
debate oral en el procedimiento oral, “si solamente concurre una de las partes, se
oirá su exposición oral y se practicarán las pruebas que le hayan sido admitidas,
pero no se practicarán las pruebas de la parte ausente.”

1320

702 Fuente: Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso Administrativa (1961-1996), pág.935
703 Fuente: Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso Administrativa (1961-1996), pág. 937
704 Fuente: Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso Administrativa (1961-1996), pág. 935
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Art. 61.- Contestación de la demanda
Ar culo 61. La contestación deberá realizarse por escrito dentro de los diez días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia preliminar, y deberán presentarse los
documentos probatorios. Para las actuaciones posteriores se dejará transcurrir íntegramente el lapso previsto en este ar culo.
Contenido:
1.
2.
3.

La falta de contestación .......................... 456
Confesión ficta ........................................ 456
Excepciones ............................................ 457

4.
5.

Aplicación de privilegios ........................ 457
La carga de la prueba .............................. 458

1. La falta de contestación
1321

La LOJCA no regula la consecuencia de la falta de contestación de la demanda, en
el procedimiento de las demandas de contenido patrimonial. Tampoco contiene
indicación de la consecuencia de la falta de comparecencia del demandado a la
audiencia de juicio, en el procedimiento común a las demandas de nulidad,
interpretación y controversias administrativas. En el procedimiento breve, cuando
el informe no sea presentado oportunamente, el responsable podrá ser sancionado
con multa entre cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) y cien unidades tributarias
(100 U.T.), y se tendrá por confeso a menos que se trate de la Administración
Pública.
2. Confesión ficta

1322

La regla general, aplicable supletoriamente a los procedimientos de la LOJCA es
la prevista en el art. 362 CPC, según la cual, “si el demandado no diere
contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le
tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del
demandante, si nada probare que le favorezca.” Para que opere la confesión
ficta es necesario que se cumplan tres requisitos: (1) que el demandado no diere
contestación a la demanda dentro del lapso legalmente establecido para ello; (2)
que el demandado no haya probado nada que le favorezca y (3) que la petición
de la parte demandante no sea contraria a derecho (SPA-TSJ 15/12/2009 EXP. Nº 199613023). La exigencia concerniente a que el demandando no haya probado nada
que le favorezca, debe ser entendida como la circunstancia relativa a que éste
simplemente no probó nada, ni tan siquiera algún hecho que, a lo menos, haga
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surgir dudas en el juzgador acerca de la inexistencia o inexactitud de los hechos
alegados en el libelo, de modo que no se requiere la presentación de plena prueba
para destruir la ficción de confesión ficta (SPA-TSJ 15/12/2009 EXP. Nº 1996-13023).
Existen materias donde no funcionan los efectos del artículo 362 CPC, como
sucede en los juicios donde está interesado el orden público, y la falta de
contestación no invierte nada, por lo que el actor sigue teniendo sobre sí la carga
de la prueba (SPA-TSJ 15/12/2009 EXP. Nº 1996-13023).
3. Excepciones
El art. 68 de la LOPGR dispone que, ”cuando el Procurador o Procuradora
General de la República, o los abogados que ejerzan la representación de la
República, no asistan a los actos de contestación de demandas intentadas contra
ésta, o de las cuestiones previas que les hayan sido opuestas, las mismas se tienen
como contradichas en todas sus partes…” Sin embargo, no puede entenderse que
se le atribuyan alegatos de defensa que sólo pueden ser opuestos por las partes,
como es el caso de la prescripción (SPA-TSJ 30/06/2011 EXP. N° 2010-0962)

1323

El objeto de la norma es que la Repùblica “pueda cumplir con su obligación
de preservar el interés general” (SCON-TSJ 26/02/2007 EXP.- 06-1855). Tal privilegio
ha sido considerado “un elemento de orden público dados los intereses públicos
involucrados” (SCON-TSJ 26/02/2007 EXP.- 06-1855). Con respecto a la citación, véase
art. 37 n.m. 1161
4. Aplicación de privilegios
Tratándose de un privilegio, éste debe ser interpretado restrictivamente y, en
consecuencia, de él sólo gozan los entes públicos, a los que la ley se lo otorgue.
Este es el caso de los Institutos Autónomos, quienes por disposición del art. 98
LOAP de 2008 gozarán de los mismos privilegios y prerrogativas que la ley
nacional acuerda a la República; o de los estados quienes también gozan de los
privilegios procesales de la República, conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica
de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder
Público (voto salvado del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero en SCONTSJ 26/02/2007 EXP.- 06-1855; SPA-TSJ 05/10/2010 EXP. N° 2010-0272). La LOAP no hizo
extensivo los mismos privilegios y prerrogativas de la República a las Empresas
del Estado, las cuales gozarán de dicho privilegio sólo cuando la Ley expresamente
así lo establezca (SCON-TSJ 14/12/2006 EXP. Nº AA50-T-2006-0428).
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La Sala Constitucional ha señalado que la Compañía Anónima Electricidad del
Centro (ELECENTRO), sociedad mercantil, cuyo principal accionista es CADAFE no
gozaba de los privilegios relativos a que los actos de contestación de demandas
intentadas, o de las cuestiones previas se tienen como contradichas en todas sus
partes, ni del privilegio a no ser condenada en costas (SCON-TSJ 14/12/2006 EXP. Nº
AA50-T-2006-0428; de igual forma: SPA-TSJ 19/02/2003 EXP Nº 2001-0009 ELEORIENTE). Sin
embargo, la Sala Constitucional ha considerado aplicable el privilegio según el cual,
a pesar de la falta de contestación de la demanda, las pretensiones planteadas se
tienen por contradichas, a la empresa estatal PDVSA Petróleo, S.A. (SCON-TSJ
26/02/2007 EXP.- 06-1855). La Sala Político Administrativa ha extendido el privilegio de
revisión en consulta al Municipio, en razón de que el mismo “constituye la unidad
política primaria de la organización del Estado” (SPA-TSJ 05/10/2010 EXP. Nº 20100435). Con respecto a la aplicación de prerrogativas a otros entes véase n.m. 83
5. La carga de la prueba

1326

En una demanda donde se afirman unos hechos y simplemente se niega su
existencia, la carga de la prueba la tiene la parte accionante, sin embargo, si el
demandado no contesta la demanda, el legislador por disposición establecida en el
artículo 362 CPC, puso en su cabeza la carga de la prueba, siendo a él, a quien le
corresponde probar algo que lo favorezca. Sin embargo, al tratarse de una
distribución legal de la carga de la prueba, el demandante deberá estar pendiente
de que puede subvertirse esta situación de carga en cabeza del demandado, y por
eso la parte actora debe promover pruebas, debido a que, si el demandado que no
contestó ofrece pruebas y prueba algo que le favorezca, le reinvierte la carga al
actor y entonces ese actor se quedaría sin pruebas ante esa situación, pudiendo
terminar perdiendo el juicio, porque él no probó y a él correspondía la carga
cuando se le reinvirtió (SCON-TSJ 28/07/2006 EXP 04-2940)

1327

No obstante lo expuesto, existen materias donde no funcionan los efectos del
artículo 362 CPC, como sucede en los juicios donde está interesado el orden
público, y la falta de contestación no invierte nada, por lo que el actor sigue
teniendo sobre sí la carga de la prueba. Igual sucede en los juicios donde el
demandado es un ente público que goza de los privilegios del fisco, cuya situación
es idéntica a la planteada, es decir, se da por contestada la demanda y en
consecuencia no existe la posibilidad de inversión de la carga de la prueba (SCONTSJ 28/07/2006 EXP 04-2940)
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El privilegio de no asistir a contestar las demandas en su contra, y que a pesar de
ello la contumacia no produzca efectos, ya que se tienen por contradichas pura y
simplemente las demandas, trae como consecuencia que la carga de la prueba de
los hechos alegados continúa en cabeza del actor (voto salvado del Magistrado
Jesús Eduardo Cabrera Romero en SCON-TSJ 26/02/2007 EXP.- 06-1855)
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Art. 62.- Lapso de pruebas
Ar culo 62. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del lapso
previsto en el ar culo anterior, las partes presentarán sus escritos de pruebas.
Dentro de los tres días siguientes a la presentación de los escritos de pruebas, las partes
podrán expresar si convienen en algún hecho y oponerse a las pruebas que aparezcan
maniﬁestamente ilegales o imper#nentes.
Vencido el lapso anterior, dentro de los tres días de despacho siguientes al vencimiento del
referido lapso, el Juez o Jueza admi#rá las pruebas que no sean maniﬁestamente ilegales,
imper#nentes o inconducentes y ordenará evacuar los medios que lo requieran, para lo
cual se dispondrá de diez días de despacho, prorrogables a instancia de parte por diez días.
Cuando las partes sólo promuevan medios de pruebas que no requieran evacuación, se
suprimirá el lapso previsto para tal ﬁn.
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1. Promoción de pruebas
El art. 57 LOJCA dispone que, la audiencia preliminar es la oportunidad en que
las partes deberán promover los medios de prueba que sustenten sus afirmaciones.
Por tal motivo se ha señalado la duplicidad y contradicción con el art. 62.705 Por
otra parte, el Juzgado de Sustanciación de la SPA ha declarado improcedente la
promoción de pruebas en el escrito de demanda (JS-SPA 03/05/2011 EXP. N° 2010-1091)
2. Juzgado de sustanciación y debate oral
1329

Recordemos que, de acuerdo con los artículos 129 de la derogada LOCSJ y 19
aparte 13 de la derogada LOTSJ de 2004, correspondía al Juzgado de Sustanciación
la admisión y evacuación de las pruebas. Igual facultad parece desprenderse del
705 Torrealba, Las Demandas de Contenido Patrimonial en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativo, pág. 326
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art. 140 de la vigente LOTSJ de 2010, en lo que atañe a los procesos ante la Sala
Constitucional.
Sin embargo, la LOJCA no contiene precisión expresa al respecto. Estimamos que
los principios de oralidad e inmediatez (véase art. 2 n.m. 70) exigen que el juez
que deba pronunciar la sentencia haya asistido al desarrollo de las pruebas de las
cuales deba derivar su conocimiento. Disposiciones expresas del CPC (arts. 862 y
863) exigen que las pruebas sean practicadas por los interesados en el debate oral,
pero en todo caso, los actos y pruebas cuya ejecución se disponga fuera de la
audiencia, se cumplirán bajo la dirección del mismo Juez que debe pronunciar la
sentencia, a menos que sea necesario comisionar a la autoridad judicial de otra
circunscripción territorial. Según el art. 234 CPC, la facultad de dar comisión para
la práctica de cualesquiera diligencias de sustanciación o de ejecución “no podrá
ejercerse cuando se trate de inspecciones judiciales, posiciones juradas,
interrogatorios de menores y casos de interdicción e inhabilitación.” Por su parte,
el art. 868 CPC prohíbe que el Tribunal autorice declaraciones de testigos ni
posiciones juradas mediante comisionados, fuera del debate oral (véase art. 16
n.m. 586).

1330

Sin embargo, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa ha
acordado la comisión de jueces de la localidad para la evacuación de testimoniales
de personas domiciliadas en un lugar distinto, de conformidad con lo establecido
en el artículo 483 del CPC (JS-SPA 18/05/2011 EXP. Nº 2010-0547; JS-SPA 17/05/2011 EXP.
Nº 2006-1190; JS-SPA 10/05/2011 EXP. Nº 2009-0896), pero también cuando los testigos
están domiciliados en la ciudad de Caracas (JS-SPA 10/02/2011 EXP. N° 2009-1056; JSSPA 16/02/2011 EXP. Nº 2009-1103), así como las posiciones juradas que debían ser
absueltas en el Área Metropolitana de Caracas (JS-SPA 22/09/2010 EXP. N° 20080735).

1331

3. Las partes
El concepto de parte, que habilita a promover pruebas en el juicio se refiere en
forma amplia a todo participante en el juicio. En efecto, la LOJCA utiliza
generalmente el vocablo „parte“, en un sentido amplio, para aludir a todos los
participantes en el juicio. Como sabemos, son participantes en el procedimiento,
los legitimados activos (n.m. 754), los legitimados pasivos (n.m. 947), los terceros
intervinientes (n.m. 959), el Ministerio Público (n.m. 1437), así como otros entes
tales como la Defensoría del Pueblo, el Instituto para la Defensa de las Personas
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en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) y los consejos comunales o
locales, a los cuales alude el art. 68 LOJCA. En otras ocasiones, al LOJCA emplea
un concepto restringido de parte, que lo distingue de los terceros. De tal forma, el
art. 70 LOJCA dispone que el tribunal realizará la audiencia oral “oyendo a las
partes, a los notificados y demás interesados”. Es decir que, la participación en la
audiencia oral corresponde, sin distinción a todos los participantes del juicio.
Tampoco hace distinción la LOJCA en cuanto a la facultad de aportar pruebas. Por
el contrario, el art. 70 LOJCA faculta a “los asistentes a la audiencia” para
presentar sus pruebas.
1333

No compartimos el criterio del Juzgado de Sustanciación de la Sala Político
Administrativa, según el cual, el Ministerio Público no constituye “parte
involucrada” en la acción de nulidad, en razón de lo cual, “sólo puede promover
pruebas documentales.” Por tal motivo han sido declaradas inadmisibles las
pruebas promovidas por el Ministerio Público, distintas a las documentales, tales
como la declaración de testigos (JS-SPA 05/05/2011 EXP. N° 2010-0507). Estimamos que
no puede atribuirse al Ministerio Público menores facultades que las que disponen
los intervinientes adhesivos, quienes, si bien no pueden modificar el objeto del
litigio o el procedimiento ni modificar la demanda, ni desistir de ella, ni reconvenir,
sin embargo pueden hacer valer todos los medios de ataque o defensa admisibles
(véase al respecto, n.m. 959)
4. Expresar si convienen en algún hecho

1334

La tarea del juez de establecer el tema debatido, a través de la consulta a las partes,
„si convienen en algún hecho“, prevista en el art. 62, forma parte de las tareas del
juez durante la audiencia oral. Tal facultad debe ser aplicada también en los
restantes procedimientos de la LOJCA (véase al respecto art. 56 n.m. 1266). La
Sala Constitucional ha aplicado en procesos de amparo constitucional, la facultad
establecida en el art. 868 CPC, según el cual, en la audiencia preliminar la cual
cada parte deberá expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos que trata
de probar la contraparte, determinándolos con claridad; aquellos que consideren
admitidos o probados con las pruebas aportadas con la demanda y la contestación;
las pruebas que consideren superfluas o impertinentes, o dilatorias y las que se
proponen aportar en el lapso probatorio y „cualesquiera otras observaciones que
contribuyan a la fijación de los límites de la controversia“ (AUTO-SCON-TSJ
14/09/2004 EXP. Nº: 04-1263). De igual forma en demandas de intereses colectivos y
difusos (SCON-TSJ 18/12/2007 EXP. 04-2568)
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5. Limitaciones
La derogada LOTSJ disponía en su artículo 19, aparte once, que “en los
procedimientos que se tramiten ante el Tribunal Supremo de Justicia sólo se
admitirán como medios probatorios la experticia, la inspección judicial,
incluyendo aquellos documentos que formen parte de los archivos de la
Administración Pública, cuando haya constancia que la prueba que de ellos se
pretende deducir no puede llevarse de otro modo a los autos; las posiciones
juradas y los instrumentos públicos o privados.” La Sala Político Administrativa
desaplicó por control difuso la referida limitación, en razón de que la misma
„constituye una limitación excesiva al derecho a la defensa de los justiciables
consagrado en el artículo 49 de la Constitución, la cual vacía prácticamente
dicho derecho de contenido, toda vez que se excluyen otros medios probatorios
que en determinados casos, por estarse ventilando en primera y única instancia,
resultan pertinentes e incluso los únicos para demostrar las pretensiones que se
quieren hacer valer en juicio“ (SPA-TSJ 05/10/2004 EXP. Nº 1999-16424). La Sala
Constitucional ratificó el mencionado criterio (SCON-TSJ 04/11/2005 EXP. 04-3023)

1335

La LOJCA no hace referencia a limitaciones en determinadas pruebas contra los
órganos del Estado. Tanto la derogada LOCSJ como la derogada LOTSJ de 2004
contenían una disposición similar a la establecida en el art. 78 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República, en el sentido que, „ni las autoridades,
ni los representantes legales de la República, están obligados a absolver posiciones
juradas, ni a prestar juramento decisorio, pero deben contestar por escrito las
preguntas que, en igual forma, les hicieren el Juez o la contraparte sobre hechos
de que tengan conocimiento personal y directo.“ Recordemos que, según el art.
143 de la Constitución, “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser
informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública,
sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e
interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el
particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin
perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias
relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad
de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación
de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura
alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre
asuntos bajo su responsabilidad.”

1336
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6. Carga de la Prueba
1337

En reiteradas oportunidades, relativas en su mayoría a demandas de contenido
patrimonial, la Sala Político Administrativa ha empleado la regla de distribución
de la carga de la prueba, establecida en el art. 1.354 del Código Civil, según la
cual, “quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda
que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha
producido la extinción de su obligación” y en el art. 506 CPC, según el cual, “las
partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho” (SPA-TSJ
20/05/2009 EXP. Nº 2002-0288; SPA-TSJ 22/07/2010 EXP. Nº 1994-11043)

1338

El Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal negó el reclamo de la denunciante por
considerar que los débitos a su cuenta habían sido realizados por un tercero, a quien
le había sido entregado su tarjeta de débito con su clave secreta y que, en consecuencia,
el dinero fue debitado de manera correcta por el Banco de la cuenta de la denunciante.
Estimó la Sala que, correspondía al Banco probar el alegato que esgrimió en su
defensa, de conformidad con el cual “no se debitó indebidamente” el dinero
reclamado, por cuanto fue extraído del cajero por una tercera persona, es decir, que
no se exigió la prueba de un hecho negativo absoluto indefinido en tiempo y espacio,
sino que, por el contrario, el acto impugnado alude a la prueba del hecho que alegó
el Banco como eximente de responsabilidad respecto al dinero sustraído de la cuenta
corriente de la denunciante (SPA-TSJ 14/02/2007 EXP. Nº 2004-1034)

1339

Sin embargo, en el contencioso administrativo encontramos diversos factores
capaces de modificar la indicada regla y producir cierta facilidad probatoria o la
inversión de la carga de la prueba. El principio procesal de “facilidad de la
prueba”, implica que en determinados casos le corresponderá aportar una prueba
a la parte a la cual se le hace más fácil incorporarla al proceso (SPA-TSJ 11/07/2007
EXP. Nº 2006-0694 ECHO CHEMICAL 2000 C.A. véase al respecto, n.m. 1519). Tales
principios son consecuencia de la especial necesidad de protección jurídica del
individuo frente al Estado y del deber del Legislador restablecer una situación de
equilibrio en el juicio, a partir de la posición de desigualdad jurídica que se plantea
en sede administrativa (véase al respecto, n.m. 89)
7. Expediente administrativo

1340

Hemos señalado que también el procedimiento de demandas patrimoniales se
encuentra regido por el pincipio inquisitivo, en la medida en que en el mismo se
ventilan asuntos de derecho público (véase art. 56 n.m. 1263). Por tal motivo,
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estimamos aplicable la facultad del juez de requerir el expediente administrativo
(véase n.m. 1289)
En sede administrativa, la Administración se encuentra obligada a probar que
existe adecuación entre lo decidido y el supuesto de hecho. El acto administrativo,
por tanto, no puede estar basado en la apreciación arbitraria de un funcionario.
Implica, que la carga de la prueba, en la actividad administrativa disciplinaria,
recae sobre la Administración. Luego, en vía judicial, el expediente formado por
la Administración constituye la prueba que presenta la Administración para
demostrar la legitimidad de sus actuaciones, la veracidad de los hechos y el
fundamento de sus actuaciones (SPA-TSJ 15/06/2000 EXP. 11.317). En cuanto a la
relación entre la obligación legal de remitir el expediente administrativo y la
inversión de la carga de la prueba, véase n.m. 1518

1341

8. Principio de contradicción
Las pruebas testimoniales, que integran el expediente administrativo, sólo tienen
valor de indicio, toda vez que habiendo sido tomadas por un funcionario al servicio
del ente demandado, no fueron evacuadas durante el juicio y contienen
declaraciones sobre las cuales no se desplegó control alguno por la parte a quien
se oponen (SPA-TSJ 01/02/2011 EXP. Nº 2009-0280). Véase también n.m. 1343 y n.m.1514

1342

9. Presunción de inocencia
La carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de las pretensiones sancionadoras
de la Administración, recae exclusivamente sobre ésta, y sólo puede entenderse
como prueba la practicada durante un procedimiento, bajo la intermediación del
órgano decisor y la observancia del principio de contradicción. De manera que la
violación al aludido derecho se produciría cuando del acto de que se trate se
desprenda una conducta que juzgue o precalifique como ‘culpable’ al investigado,
sin que tal conclusión haya sido precedida del debido procedimiento y, dentro de
éste, de la oportunidad de desvirtuar los hechos imputados (SPA-TSJ 26/07/2006 EXP. Nº
1997-14218).706 Por otra parte, si bien la Administración tiene la potestad y obligación
de indagar la verdad de los hechos, desplegando la actividad probatoria que considere
adecuada, tal circunstancia no implica que el administrado no tenga la carga de traer
al expediente administrativo las pruebas que le permitan demostrar sus dichos ante
la Administración (SPA-TSJ 05/06/2007 EXP. Nº 2004-2819). La parte actora tenía la carga
706 También en este sentido, Arvelo, Las Presunciones y su Prueba en el Contencioso Administrativo, pág. 67
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de demostrar el hecho impeditivo y excluyente de su responsabilidad en la sustracción
del dinero de la cuenta corriente de las denunciantes, puesto que la carga de la prueba
constituye el imperativo del propio interés de las partes en lograr el convencimiento
de la Administración sobre la veracidad de las afirmaciones fácticas por ella
sostenidas (SPA-TSJ 17/03/2010 EXP. Nº 2004-1383).
10. Confesión ficta y carga de la prueba
Véase al respecto art. 61 n.m. 1326
11. Hechos negativos
1344

Ante el alegado de la inexistencia de un procedimiento administrativo, „le
correspondía a la parte accionada ... demostrar que efectivamente hubo un
procedimiento y que en el mismo se respetaron todos los derechos y garantías a la
hoy impugnante; y esto tiene que ser así, pues tratándose lo argumentado de un
hecho negativo se produce, en principio y bajo el contexto del caso tratado, una
inversión de la carga de la prueba que originalmente pesaba sobre la parte
actora“ (SPA-TSJ 28/10/2003 EXP: 2003-0255)
12. Derechos fundamentales

1345

A pesar de que la jurisprudencia venezolana (véase en detalle, n.m. 1590) había
establecido tradicionalmente que los actos administrativos dictados en base a
cierta facultad discrecional debían expresar los motivos que dieron lugar a la
decisión (CSJ-SPA 02/11/1982 CASO: DEPOSITARIA JUDICIAL;707 CSJ-SPA DEL 16/05/1983
CASO: HORACIO MORALES LONGART708), sin embargo, la jurisprudencia actual
rechaza que tales actos deban ser motivados y cumplan un procedimiento
administrativo previo (SPA-TSJ 21/04/2009 EXP. Nº 2006-1554).709 Por tal motivo,
estimamos productivo tomar en consideración la doctrina del Tribunal
Constitucional español sobre la materia, en el sentido en que cuando se impugna
un acto discrecional, como el un funcionario de libre nombramiento y remoción,
la existencia de indicios de la infracción de un derecho fundamental produce la
inversión de la carga de la prueba en la Administración. En efecto, el Tribunal
Constitucional español ha señalado que, „cuando se alegue que una determinada
medida encubre en realidad una conducta lesiva de los derechos fundamentales,
incumbe al autor de la medida la carga de probar que su actuación obedece a
707 Fuente: Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso Administrativa (1961-1996), pág. 581
708 Fuente: Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso Administrativa (1961-1996), pág. 601
709 http://www.estudiosconstitucionales.com/SENTENCIAS_archivos/239.htm
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motivos razonables, extraños a todo propósito atentatorio de un derecho
fundamental. Para imponer la carga probatoria expresada, el actor ha de aportar
un indicio razonable de que el acto impugnado lesiona sus derechos fundamentales
(STC 87/1998, de 21 de abril, y las allí citadas). ... No se trata de situar al
demandado ante la prueba diabólica de un hecho negativo, como es la inexistencia
de un móvil lesivo de derechos fundamentales (STC 266/1993, de 20 de septiembre,
FJ 2), sino de que a éste corresponde probar, sin que le baste el intentarlo (STC
114/1989, de 22 de junio, FJ 6), que su actuación tiene causas reales, absolutamente
extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, y que tales
causas tuvieron entidad suficiente para adoptar la decisión, único medio de
destruir la apariencia lesiva creada por los indicios (STC 74/1998, de 31 de
marzo; 87/1998, de 9 de julio)“ (STC 29/2000, de 31 de enero)710
13. Desviación de Poder
MARIBEL DEL VALLE LINARES PÉREZ A la actora se le removió del cargo desempeñado
el mismo día en que se reintegró a sus labores después de haber disfrutado de vacaciones;
se le negó la entrada al Instituto de forma inusual con el agravante de que las cerraduras
fueron cambiadas para impedir su entrada, informándosele en ese momento que el Alcalde
ya había nombrado un nuevo Presidente e impidiéndole la entrega formal del cargo, todo lo
cual consta de la Inspección Judicial realizada en fecha 25 de enero de 2000 –fecha en que
se reintegró al trabajo-. Igualmente, consta en autos en el Acta de la Sesión Extraordinaria
de la Cámara Municipal que las “razones” que llevaron al Alcalde a remover a la querellante
no son de índole jurídica sino personal, motivos totalmente ajenos al fortalecimiento del
Instituto, es decir, que dicha remoción estaba inspirada en consideraciones ajenas al interés
del Organismo Municipal, lo que lleva a presumir que la actora era un obstáculo en la
Presidencia del Instituto (CPCA 30/04/2003 N° EXP. 01-25217).711

1346

En el derecho francés ha sido reconocido que el principal problema en la
determinación del vicio de desviación de poder, reside en la prueba de que la
intención del funcionario era contraria a la finalidad de la ley.712 Ello ha llevado al
Conseil d‘Etat a establecer facilidades de prueba para el demandante. Aún cuando
inicialmente se exigía que la intención ilegítima pudiera ser observada a partir del
texto del propio acto administrativo, luego la jurisprudencia estableció que sería
suficiente que de las pruebas disponibles derive un „nudo de indicios“. Si por
motivos imputables a la Administración, el expediente no contiene suficiente

1347

710 http://www.estudiosconstitucionales.com/SENTENCIAS_archivos/STC29-2000.htm
711 http://www.estudiosconstitucionales.com/SENTENCIAS_archivos/127.htm
712 También en este sentido, Arvelo, Las Presunciones y su Prueba en el Contencioso Administrativo, pág.
32. Véase también Rondón de Sansó, El Objeto de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, pág. 213
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material probatorio, entonces sería suficiente una presución seria de la desviación
de poder, en la medida en que la Administración no hubiera demostrado lo
contrario.713
1348

En el ejemplo base (n.m. 1346), la CPCA observó que la legalidad y juridicidad de
tal remoción „luce seriamente cuestionada“ por no haberse ceñido a los parámetros
de proporcionalidad que exige el artículo 12 de la LOPA, evidenciándose un mal
uso o abuso del poder discrecional. Señaló la Corte que, si bien es cierto que el
Alcalde en principio tiene facultad para remover a la actora del cargo de Presidente
del Instituto por ser de libre elección y remoción, no lo es menos, que tal acto debe
guardar consonancia con lo fines que persigue la norma, pues de lo contrario se
estaría frente a una desviación de poder, como el caso de autos. Aunado a la
anterior, observó que, el “método” empleado para remover a la querellante „no
resulta el más acertado y ético para remover a un funcionario“. De manera que,
la Corte observó que „existe una razonable y considerable convicción“ de que el
Alcalde desvirtuó la finalidad perseguida por la norma, por lo que resultaba
procedente declarar la nulidad absoluta del acto, por haber sido afectado del vicio
de desviación de poder (CPCA 30/04/2003 N° EXP. 01-25217).714

1349

En términos similares la CPCA ratificó la apreciación del extinto Tribunal de la
Carrera Administrativa, que había considerado que una modificación del laps de
vacaciones hacía presumir la desviación de poder del acto de remoción, sobre todo
porque no habían sido demostradas las razones de servicio de la negativa. Señaló
la Corte que la “buena fe” significa, que toda actuación de la Administración
Pública debe estar apegada a la transparencia, evitando o corrigiendo cualquier
situación de sorpresa, engaño y toda conducta subrepticia u oculta. Observó la
Corte que la Contraloría General de la República llamó a la ciudadana Migdalia
Pérez de Vivas para reintegrarse a sus labores “por razones de servicio” cuando
en verdad, ya se había tomado la decisión de removerla. De modo que, la
“modificación” de las vacaciones, que es un beneficio que tiene el administrado,
se llevó a cabo de manera subrepticia, ocultando las verdaderas intenciones del
órgano administrativo. Siendo ello así, la Contraloría efectivamente transgredió el
principio de buena fe que debe guiar sus actuaciones y, en consecuencia, actuó con
desviación de poder, con lo cual los actos de remoción y retiro se encuentran
inficionados de nulidad (CPCA 19/06/2003 N° EXP. 02-2532)
713 Grote, Ermessenslehre und Ermessenspraxis in Frankreich, NVwZ 1986, 272
714 http://www.estudiosconstitucionales.com/SENTENCIAS_archivos/127.htm
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Sin embargo, el anterior criterio fue rechazado por la Sala Constitucional, en razón
de que, que el hecho de que la Contraloría General de la República hubiera llamado
a la ciudadana Migdalia Pérez de Vivas para reintegrarse a sus labores por razones
de servicio, no podía considerarse un vicio de desviación de poder, toda vez que la
destitución de la funcionaria no implica a juicio de la Sala una demostración de
que la Administración contralora haya concedido a la norma atributiva de
competencia un fin distinto o haya distorsión en su elemento teleológico o
finalístico (SCON-TSJ 27/07/2006 EXP. 06-0914, con voto salvado del Magistrado Pedro
Rafael Rondón Haaz)

1350

14. Legalidad y pertinencia
En materia de pruebas, corresponde al juez de mérito declarar la legalidad y
pertinencia de la prueba promovida una vez realizado el juicio analítico que le
corresponde respecto a las condiciones exigidas para la admisibilidad del medio
probatorio escogido por las partes, atendiendo a lo dispuesto en las normas que
regulan las reglas de admisión de las pruebas contenidas en el Código de
Procedimiento Civil; y será en la sentencia definitiva cuando el juez de la causa,
como resultado del juicio de valor que debe realizar sobre la prueba promovida,
determine la incidencia de la misma sobre la decisión que habrá de dictar en cuanto
al fondo del asunto planteado (SPA-TSJ 05/10/2004 EXP. Nº 1999-16424). Siempre que las
pruebas pudieran guardar relación con los hechos controvertidos en el juicio, no le
es dado al Juzgado de Sustanciación negarse a su admisión, salvo que la
impertinencia alegada sea manifiesta, esto es, en casos “muy claros” (JS-SPA
05/05/2011 EXP. N° 2010-0507, con más referencias)

1351

La promoción del mérito favorable de los autos no constituye un medio de prueba,
sino que más bien está dirigida a la aplicación del principio de la comunidad de la
prueba. De allí que, la oposición formulada al mérito favorable que se desprende
de los autos, no se refiere a la manifiesta ilegalidad e impertinencia de prueba
alguna, y su valoración se encuentra sujeta al mérito que el juez le otorgue al
momento de dictar sentencia definitiva (SPA-TSJ 05/10/2004 EXP. Nº 1999-16424)

1352

El Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo
ha declarado inadmisible, por ser manifiestamente ilegal, la prueba documental
relativa a una sentencia de la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo, en
razón de que la Sala Constitucional había anulado la referida sentencia (JS-CSCA

1353

11/05/2010 EXP. N° AP42- R-2008 -000667)
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Art. 63.- Audiencia conclusiva
Ar culo 63. Finalizado el lapso de pruebas, dentro de cinco días de despacho siguientes,
se ﬁjará la oportunidad para la celebración de la audiencia conclusiva. En los tribunales
colegiados se designará ponente en esta oportunidad, en la audiencia conclusiva, las
partes expondrán oralmente sus conclusiones, las cuales podrán consignar por escrito.
Al comenzar la audiencia, el Juez o Jueza indicará a las partes el #empo para exponer sus
conclusiones, réplica y contrarréplica.

Véase con respecto al desarrollo de la audiencia oral, el art. 57 n.m. 1291; con
respecto al agotamiento del tema debatido, el art. 57 n.m.1300 ; con respecto al
deber de asesoramiento y consulta, el art. 57 n.m. 1303.

Art. 64.- Oportunidad para dictar sentencia
Ar culo 64. Concluida la audiencia, el Juez o Jueza dispondrá de treinta días con#nuos para
decidir. El pronunciamiento podrá diferirse jus#ﬁcadamente por treinta días con#nuos,
La sentencia publicada fuera del lapso deberá ser no#ﬁcada a las partes, sin lo cual no
correrá el lapso para recurrir.
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1. Lapso para sentenciar
1354

En otras ocasiones el legislador ha intentado inútilmente establecer lapsos con
prorrogas limitadas para obtener una sentencia en tiempo breve. El art. 118 de
la derogada LOCSJ disponía que, “la Corte sentenciará dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de conclusión de la relación, a menos que la
complejidad y naturaleza del asunto exija mayor término” Según el art. 251
CPC, “el pronunciamiento de la sentencia no podrá diferirse sino por una sola
vez, por causa grave sobre la cual el Juez hará declaración expresa en el auto
de diferimiento, y por un plazo que no excederá de treinta días.” El art. 21
aparte 8 de la derogada LOTSJ establecía que “el Tribunal Supremo de Justicia
dictará sentencia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, una vez
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concluido el acto de informes, el cual se podrá prorrogar por una sola vez, por
el mismo período, cuando la complejidad y naturaleza del asunto exija mayor
término.”
Lamentablemente, serán esfuerzos vanos, a menos que se cambie la relación entre
el número de jueces y el número de causas (véase art. 14 n.m. 565)

1355

2. Apelación
Se omite en esta sección, reativa a las demandas patrimoniales, la indicación de la
forma y el lapso de apelación. En cuanto a lo primero, debemos recordar la regla
del art. 290 CPC, según la cual, „la apelación de la sentencia definitiva se oirá en
ambos efectos, salvo disposición especial en contrario.“ Por su parte, el art. 87
dispone que „de las sentencias definitivas se podrá apelar en ambos efectos dentro
de los cinco días de despacho siguientes a su publicación. “

1356

3. Costas
La noción de costas procesales715 se refiere al conjunto de gastos necesarios que
las partes deben realizar dentro del litigio, y con ocasión de él, para su consecución.
Por otro lado, la condena a su pago está referida a una declaración del juez,
constitutiva de una condena accesoria que contenga la sentencia, que ordena a una
de las partes sufragar aquellos gastos (SCON-TSJ 21/10/2008 EXP. 00-1535).

1357

La condena en costas constituye un mecanismo procesal mediante el cual se
impone judicialmente la obligación a determinada persona de resarcir los gastos
injustamente causados a la parte que tuvo la razón en juicio, aunque aquélla no
fuese culpable ni negligente cuando desconoció la pretensión de quien resultó
vencedora; mecanismo procesal que, en definitiva, se justifica y sustenta como
garantía del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, para evitar que el
proceso cause perjuicios a quien obtuvo la victoria procesal (SCON-TSJ 21/10/2008
EXP. 00-1535). El sistema objetivo de condena en costas no se fundamenta en un
reproche o sanción a la parte totalmente vencida ni sino que, es consecuencia de
justo resarcimiento económico entre las partes (SCON-TSJ 21/10/2008 EXP. 00-1535).

1358

La inexistencia de un medio de resarcimiento económico como la condena en
costas, implicaría una merma al derecho a la efectividad e integralidad de la tutela
judicial que reconoce el art. 26 de la Constitución (SCON-TSJ 21/10/2008 EXP. 00-1535).

1359

715 Con abundantes referencias, véase Apitz, „Las Costas Procesaes y los Honorarios Profesionales de los
Abogados“, pág. XII
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De acuerdo con la Exposición de Motivos del Código de Procedimiento Civil de
1987, la posibilidad de eximir del pago de costas producía frecuentemente graves
perjuicios económicos a la parte vencedora, además de “un estímulo a la
litigiosidad y una eximente de responsabilidad para aquellos que nunca se sienten
en disposición de reconocer el derecho de su contradictor”. Para la Sala
Constitucional, tal afirmación sería sólo “accesoria y complementaria al
argumento de que la condena en costas lo que persigue es el resarcimiento de los
daños patrimoniales de la parte vencedora, sin que, del contexto de la Exposición
de Motivos, se desprenda que el legislador tuvo como finalidad la sanción de esa
litigiosidad sin justificación” (SCON- TSJ 07/12/2004 EXP. 02-2767; SCON-TSJ 21/10/2008
EXP. 00-1535).
1360

Como excepción al régimen general previsto en los arts. 274 a 286 CPC, el art. 287
CPC dispone que, “las costas proceden contra las Municipalidades, contra los
Institutos Autónomos, empresas del Estado y demás establecimientos públicos,
pero no proceden contra la Nación.” La LOPGR de 2008 establece en su art. 76
que, “la República no puede ser condenada en costas, aún cuando sean declaradas
sin lugar las sentencias apeladas, se nieguen los recursos interpuestos, se dejen
perecer o se desista de ellas.” El art. 64 Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone
que, “las costas proceden contra los estados, municipios, institutos autónomos,
empresas del Estado y las personas morales de carácter público,716 pero no
proceden contra los trabajadores que devenguen menos de tres (3) salarios
mínimos.

1361

Inicialmente la Sala Constitucional había afirmado la inconstitucionalidad de tales
prerrogativas. El contenido constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva
también comporta que la autoridad pública, con respeto al derecho constitucional
a la igualdad previsto en el artículo 21 de la Constitución, actúe en juicio frente a
los particulares, sometida a derecho en equivalencia de condiciones (véase al
respecto, n.m. 77). Es por ello, que la prerrogativa procesal que impide condenar
en costas a la República, contraría el derecho de todo particular a la igualdad
procesal y a obtener una tutela judicial efectiva, que exige que aquel ciudadano
que haya tenido que sufragar gastos en un proceso, al que fue llevado por un ente
público o que se vio obligado a incoar para combatir un acto, hecho u omisión
lesivo de derechos fundamentales, debe tener la posibilidad de que el resto de la
716 Por tal motivo, se afirma que la extensión jurisrudencial de la exoneración de costas a otros entes, es
contraria a derecho, Pérez, Demandas Laborales contra Entes Públicos, pág. 320
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colectividad asuma un sacrificio particular, permitiéndole recuperar, al menos, una
parte importante de los costos del juicio en el que resultó vencedor. Así, tal
prerrogativa resulta incompatible con los postulados de la Constitución de 1999,
que propugna y defiende la desaparición de los privilegios procesales reconocidos
a la Administración y demás autoridades públicas por el ordenamiento jurídico
venezolano, en obsequio de la igualdad y el derecho de los particulares a obtener
una tutela eficaz de los órganos de justicia (SCON-TSJ 02/10/2002 EXPS. 01-0423, 010962 Y 02-0048 FIESTA C.A.)

Posteriormente, la Sala Constitucional afirmó que tal prerrogativa se encontraría
justificada, porque la posibilidad de ser condenada en costas limitaría la defensa de
la Nación “al tener que estar pendiente del potencial vencimiento en las demandas
que incoare.” (SCON-TSJ 18/02/2004 EXP. 01-1827). Dicho fallo consideró que la
posibilidad de condena en costas de los particulares, constituía una traba al ejercicio
de su derecho contra la República o los entes públicos con tal privilegio, y esa
posibilidad obra como una fórmula disuasiva, en perjuicio del derecho de defensa de
las partes (art. 49 constitucional) e indirectamente en el ejercicio del derecho de
acceso a la justicia (art. 26 constitucional). Por tales motivos, la Sala interpretó que
cuando la República o los entes que gozan del privilegio de no ser condenados en
costas, obtienen sentencia favorable, no podía condenarse en costas a su contraparte,
así ellos hayan dado pie a las demandas en su contra (SCON-TSJ 18/02/2004 EXP. 01-1827,
con abundantes referencias doctrinarias; SCON-TSJ 29/07/2005 EXP. N°: 05-0789). En voto
salvado del Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz, se advierte que no tiene
sentido que, para evitar la discriminación, la Sala declare que ninguna de las partes
tendrá la obligación de pago de las costas procesales y, en consecuencia, al verse
ambas perjudicadas en su derecho al resarcimiento patrimonial, se “extingue” la
actual discriminación procesal (SCON-TSJ 18/02/2004 EXP. 01-1827)

1362

En sentencia posterior, la Sala Constitucional abandonó el anterior criterio.
Sostuvo al efecto que, el trato diferente obedece a un objetivo constitucionalmente
válido, que responde a los intereses superiores que tutela el Estado, aun en juicio,
como son, la no afectación del servicio e interés público y la protección de sus
bienes y derechos, que son, en definitiva expresión del interés general (SCON-TSJ

1363

21/10/2008 EXP. 00-1535; SCON-TSJ 30/09/2009 EXP. 07-0040; SPA-TSJ 29/09/2010 EXP. N°
1995-11398; SPA-TSJ 13/07/2010 EXP. NO. 2009-0390, en un recurso contencioso tributario).

En voto salvado del Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz, se cuestiona tal
afirmación, en razón de que, la eventual posibilidad de ser condenado en costas en
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determinado proceso en modo alguno afectaría la eficaz prestación de los servicios
públicos ni la consecución del interés público y, por el contrario, esa condenatoria
tendría en el ente público que sea parte procesal un efecto ético o correctivo, pues
exigiría, del funcionario público encargado de su defensa judicial, la máxima
diligencia en el cumplimiento con sus funciones para evitar esa condena en
relación con las costas, lo que sí sería favorable al interés general y sí redundaría
en una más eficaz prestación de esa función pública (SCON-TSJ 21/10/2008 EXP. 001535). El criterio de la Sala Constitucional ha sido objeto de justificadas críticas en
la doctrina.717
1364

El criterio sentado en SCON-TSJ 21/10/2008 EXP. 00-1535 fue reiterado en SCON-TSJ
30/09/2009 EXP. 07-0040: “incluso en aquellos juicios de carácter penal en todos los
supuestos previstos en el artículo 268 del Código Orgánico Procesal Penal”. La
sentencia cuenta con voto salvado del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz,
según el cual, “si se ponderan la situación jurídica de la República y la de un
ciudadano inocente a quien se haya hecho sufrir una persecución penal, no parece
difícil privilegiar la de este último, por la gravedad de la injusticia que se habría
visto obligado a sufrir.”

1365

La Sala Político Administrativa ha estimado aplicable el art. 274 del CPC, relativo
a la condena al pago de las costas la parte que fuere vencida, por remisión expresa
del art. 31 LOJCA, en el marco de una solicitud de ampliación del fallo (SPA-TSJ
15/02/2011 EXP. Nº 2006-0742).

1366

Contra el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), no
procede la condenatoria en costas, por cuanto el aludido Instituto goza de
prerrogativas y privilegios de orden fiscal tal como lo establece el artículo 1° de su
Ley de Creación (SPA-TSJ 08/02/2011 EXP. N° 2010-1022); de igual forma, contra C.V.G.
BAUXILUM, C.A. (SCS-TSJ 02/10/2003 R.C. N° AA60-S-2003-000421); PETROQUÍMICA DE
VENEZUELA S.A. (PEQUIVEN) (SCS-TSJ 08/07/2008 R.C. Nº AA60-S-2007-002100).

Con

respecto a la aplicación de prerrogativas a otros entes véase n.m. 83
1367

La Sala de Casación Social ha señalado que debía acatarse el criterio de la Sala
Constitucional en relación con la aplicación extensiva de los privilegios de la
República Bolivariana de Venezuela a PDVSA Petróleos S.A. (S.C. Nº 281 del
26/02/07). Además, el criterio de la Sala Constitucional referido a la prohibición de
717 Guerrero, La Sentencia N° 1582 de la Sala Constitucional y los Privilegios Procesales de la República,
pág. 266; Canova, Perspectivas del Contencioso Administrativo Venezolano, pág. 56
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condenar en costas a los particulares en los juicios contra la República o entes que
gocen del privilegio procesal de no poder ser condenados en costas, sería acogido
por la Sala de Casación Social, por lo cual sería vinculante para todos los tribunales
del trabajo de la República Bolivariana de Venezuela. En el caso concreto, la
demanda fue interpuesta contra la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO Y GAS,
S.A., razón por la cual “los particulares que demanden a este ente no pueden ser
condenados en costas” (SCS-TSJ 09/07/2009 R.C N° AA60-S-2008-000437; Juzg.
Sup. 2do. Trab. Edo. Zulia 25/03/2010 VP01-R-2010-000002)
En materia de amparo constitucional la Sala Constitucional había sostenido que, el
art. 33 de la Ley Orgánica de Amparo sólo es aplicable en quejas entre particulares,
en cuyo caso, se impondrán las costas al vencido. Esto habría impedido que se
condene en costas al accionante cuando incoa un amparo contra el Estado, sus
entes, o contra las sentencias, ya que se ha interpretado que ellos no son particulares
(SCON-TSJ 04/05/2000 EXP. Nº. 00-00400 A.).

1368

En fallos posteriores, sostuvo la Sala Constitucional que, en los procesos de
amparo el Legislador estableció un criterio subjetivo para la condenatoria en
costas basado en la temeridad. El art. 21 de la Ley Orgánica de Amparo establece
que cuando el agraviante sea una autoridad pública quedarán excluidos del
procedimiento los privilegios procesales. De allí que, indiferentemente de la
persona contra la cual obre la pretensión, y con las particularidades dispuestas en
la norma que lo estipula, puede ser condenado en costas el perdidoso, bien se trate
de entidades públicas o de particulares que hubieren intentado una acción contra
aquellas personas públicas (SCON-TSJ 02/10/2002 EXPS. 01-0423, 01-0962 Y 02-0048

1369

FIESTA C.A.; SCON-TSJ 21/10/2008 EXP. 00-1535).

Por otra parte, sería posible la condena en costas en materia de amparo
constitucional, aún cuando la solicitud de amparo esté dirigida solamente contra
un órgano del poder público, ya que si los particulares se hacen terceros
coadyuvantes en defensa de los intereses de las partes del amparo, con respecto a
ellos el proceso deviene en una acción entre particulares y el perdidoso puede
resultar condenado en costas, sobre todo, cuando es un litis consorte facultativo, a
quien un sector de los efectos de la sentencia lo toca como litigante particular,
independiente del otro, tal como lo prevé el artículo 280 CPC (SCON-TSJ 04/05/2000
EXP. Nº. 00-00400 A.). En tales casos, la condena en costas se impone únicamente al
litigante temerario (SCON-TSJ 05/08/2002 EXP. N° 01-2142)
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En virtud del sistema subjetivo de costas procesales creado por el legislador, en
materia de amparo constitucional existe discrecionalidad por parte del juez que
conoce de tal acción de amparo para condenar en costas al totalmente perdidoso
(SCON-TSJ 23/11/2010 EXP.- 09-1147).

4. Excurso: La corrección monetaria
Antecedentes
1372

Con ocasión de la pérdida del valor de los bienes por el transcurso del tiempo, la
Sala Político Administrativa, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, comenzaron a tratar el
tema sobre la depreciación de la moneda nacional, por lo cual se estableció que
resultaba injusta la indemnización que no tome en consideración el fenómeno
inflacionario respecto de las obligaciones dinerarias. Asimismo, se determinó que
la evaluación del daño demandado debe hacerse en el instante de su liquidación,
independientemente del valor en que hubiese sido evaluado para el momento de
haberse producido (SCON-TSJ 10/10/2006 EXP. 06-1059 con más referencias).
Fundamento normativo

1373

Si bien es cierto que, el art. 1.184 del Código Civil nunca ha sido vinculado a los
principios jurídicos que han sido tomados en cuenta, para declarar la validez de la
corrección monetaria, también es cierto que los artículos 1.737 y 1.738 eiusdem,
si guardan relación con los principios jurídicos que se han tenido en cuenta, para
considerar pertinente que se acuerden en los fallos la corrección monetaria, como
forma de mitigar la pérdida del valor de cantidades adeudadas. Por lo demás,
como ha sido expresado por la doctrina de la Sala de Casación Civil, no existe
propiamente un fundamento normativo en el que se base la corrección monetaria,
sino principios jurídicos que se desarrollan en diversas normas, que han sido
utilizados para tener en cuenta un hecho presente en la realidad económica, con la
finalidad de garantizar que el pago que se ordena en la sentencia, no se vea afectado
por la disminución del valor de la moneda (SCC-TSJ 23/01/2007 EXP. AA20-C-2006-000684

1374

Cuando el artículo 1.737 del Código Civil consagra la hipótesis de que el aumento
o disminución en el valor de la moneda, no incide ni influye en la obligación, si
ocurre antes de que esté vencido el término del pago; por interpretación al
contrario, si la variación en el valor de la moneda ocurre después de la fecha o
tiempo establecido, es posible el ajuste que establezca el equilibrio roto por el
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aumento o disminución en el poder adquisitivo de la misma, es decir, es necesario
que la obligación sea exigible para que proceda el ajuste por inflación del monto
reclamado (SCC-TSJ 18/12/2006 RC Nº AA20-C-2005-000613, con más referencias)
La inflación como fundamento
La pérdida del poder adquisitivo de la moneda, tiene lugar cuando existe en un
país una tendencia continua, acelerada y generalizada al incremento del nivel
general de precios (que abarca todos los precios y los costos de los servicios),
por lo que ante el alza de los precios, el poder adquisitivo de la moneda cae. A
esta situación se la llama inflación (SCON-TSJ 10/10/2006 EXP. 06-1059, con más
referencias)

1375

Privilegios
El art. 89 LOPGR de 2008 dispone que, “en los juicios en que sea parte la República,
la corrección monetaria debe ser fijada sobre la base del promedio de la tasa
pasiva anual de los seis (6) primeros bancos comerciales del país.” Tal disposición
se considera extensiva a otros entes, tales como, el Instituto Autónomo de
Ferrocarriles del Estado (I.A.F.E.) (SCS-TSJ 21/10/2010 Nº AA60-S-2009-000709). El
cálculo en base al índice de precios al consumidor (IPC) que al efecto señale el
Banco Central de Venezuela, se considera una infracción a tal disposición (SCS-TSJ
21/10/2010 Nº AA60-S-2009-000709). Con respecto a la aplicación de prerrogativas a
otros entes véase n.m. 83

1376

Sin embargo, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ha sostenido que,
la aplicabilidad del interés legal del tres por ciento (3%) anual previsto en el art.
1.746 del Código Civil, así como el establecido en el artículo 87 (hoy artículo 89)
LOPGR de 2008, no resultan procedentes, siendo que el primero se aplica para
obligaciones civiles o mercantiles y no en obligaciones de carácter funcionarial;
asimismo, con relación al alegado artículo 89 LOPGR, se observa que prevé la
tasa para el cálculo de la corrección monetaria en aquellos casos en que se
encuentre en juicio la República, y no la tasa aplicable para el cálculo de los
intereses moratorios resultantes por la demora en el pago de las prestaciones
sociales, razón por la cual la CPCA comparte el criterio sostenido por el Juzgado
de instancia en cuanto a la forma de cálculo de los intereses moratorios conforme
a lo previsto en el art. 108 literal “c” de la Ley Orgánica del Trabajo, previa
realización de experticia complementaria del fallo, conforme a lo establecido en el
artículo 249 CPC (CPCA 07/10/2010 AP42-R-2007-001336)

1377
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Infracciones constitucionales
1378

El criterio establecido y reiterado por la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo, respecto a la improcedencia de la indexación o corrección
monetaria sobre los sueldos dejados de percibir, constituye un criterio de estricto
orden jurisdiccional que corresponde a los jueces de mérito. De tal decisión no se
evidencia violaciones de orden constitucional (SCON-TSJ 03/07/2002 EXP.- 01-1087).

1379

Lo relativo a la designación de un experto requerido para la elaboración de una
experticia sobre la corrección monetaria ordenada por un fallo definitivamente
firme, como fórmula de ejecución en un juicio laboral, es producto de la apreciación
soberana realizada por el juzgador sobre el asunto sometido a su conocimiento,
que no puede ser considerada violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva
(SCON-TSJ 27/06/2005 EXP. 04-2762)

1380

Sin embargo, con posterioridad, la Sala Constitucional estableció que, siendo la
indexación del salario y de las prestaciones sociales de rango constitucional por
cuanto el artículo 92 de la Constitución declara dichos conceptos como “deudas
de valor”; es claro que desconocer o negar la incidencia inflacionaria a los
conceptos reclamados por una asalariada desde la fecha que comenzó el proceso
laboral, sería otorgar una interpretación in peius a la norma constitucional citada.
El incumplimiento del pago de las acreencias salariales del trabajador trastoca el
interés social, o que exige una participación del Juez para que el postulado
constitucional de Estado Social de Derecho y de justicia alcance concreción
práctica (SCON-TSJ 06/12/2006 EXP. 06-0821; SPA-TSJ 06-04-2010 EXP. Nº 2005-5673)
Clases de obligaciones

1381

Las condenas tienen diversos regímenes en las leyes. Hay casos en que la
indexación no es posible, ya que la propia ley señala en cual época debe ser
liquidado el valor de la demanda. Así los artículos 1457, 1507, 1514, 1521, 1523
y 1744 del Código Civil, por ejemplo, señalan que las cantidades a condenarse
deben ser calculadas antes de la fecha de la demanda, por lo que sería imposible
indexarlas o corregirlas para que den un resultado diferente, ya que ello violaría la
ley. Otras normas, como la de los artículos 1466, 1469 y 1584 del Código Civil,
ponen como hito del monto condenable, el valor al momento de la introducción
del libelo. En supuestos como estos no es posible adaptar las condenas al valor
actual de la moneda, en base a su poder adquisitivo, ya que el legislador, consideró
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que el resarcimiento justo se lograba mediante los valores atribuibles a los bienes
resarcibles (incluso dinero) en esas oportunidades, y por tanto cualquier petición
contraria sería ilegal (SCON-TSJ 20/03/2006 EXP: NO. 05-2216)
En las materias donde la condena puede referirse a cantidades cuyo monto se
determina para la fecha de la sentencia o que se pueden liquidar en la fase de su
ejecución, ya que es en ese momento cuando se puede determinar la base efectiva
del resarcimiento o condena, hay que distinguir si se trata de asuntos contractuales
o extra contractuales. Si son de los primeros, en una situación inflacionaria, la
pérdida del valor de la moneda equivale a un daño previsible, a tenor del artículo
1274 del Código Civil, y la jurisprudencia venezolana ha dejado atrás el principio
nominalístico expresado en el artículo 1737 del Código Civil, procediendo el juez
a ordenar la entrega en dinero del valor equivalente al numéricamente expresado
en el contrato, por lo que la condena del deudor no es a pagar una suma idéntica a
la convenida en el contrato, sino en la de pagar una cantidad equivalente al valor
de la suma prestada originalmente a la fecha del pago, cuando debido a su mora se
hace necesario demandarlo. Lo importante es el valor real de la moneda para la
época judicial del pago, no siendo posible pretender lo mismo, cuando las partes
del contrato pacten lo contrario, o cuando judicial o extrajudicialmente se cumpla
la obligación (SCON-TSJ 20/03/2006 EXP: NO. 05-2216)

1382

La situación en materia de daños y perjuicios contractuales o extracontractuales,
tiene otro cariz, ya que los daños (emergente y lucro cesante) se liquidan
efectivamente para el momento del pago, por lo que es a los precios para esa
oportunidad, que se calculan, y siendo así, teóricamente la indexación no puede
tener lugar; como tampoco puede tener lugar con relación a los daños morales, ya
que ellos los determina el juez también para el momento del fallo, señalando el
monto de los mismos. Se trata de sumas que se calculan para la fecha del fallo, sin
tomar en cuenta los valores anteriores (SC-TSJ 20/03/2006 EXP: NO. 05-2216)

1383

Además existen las llamadas obligaciones de valor, donde el accionante pretende
se le indemnice en base a un valor de referencia o se le reponga el valor de un bien,
y donde el monto en dinero se fija con base en el valor real del bien para el
momento de la condena, hasta el punto que muchas veces -si fuera posible- se
puede reponer la cosa, entregándose una igual para la fecha de la condena,
independientemente de su valor para ese momento en relación del que tenía para
la fecha de la demanda. A estas obligaciones no les es aplicable indexación alguna,

1384
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sino el valor del bien para la época de la condena o de la ejecución

(SCON-TSJ

20/03/2006 EXP: NO. 05-2216)
1385

En criterio de la Sala Constitucional, las cantidades derivadas de las demandas de
indemnización del daño moral no son susceptibles de indexación, ya que su
estimación es realizada por el juez a su prudente arbitrio, sin necesidad de recurrir
a medio probatorio alguno y con fundamento en la valoración de la importancia
del daño, el grado de culpabilidad del autor, la conducta de la víctima y la llamada
escala de los sufrimientos morales, de conformidad con el artículo 250 CPC, en
concordancia con el artículo 1.196 del Código Civil. (SC-TSJ 19/03/2004 EXP. N° 030893, con más referencias)

1386

La Sala de Casación Social sostiene que la corrección monetaria del daño moral
no procede desde la admisión de la demanda sino a partir de la fecha de publicación
del fallo, hasta su ejecución; ello se explica porque el juez estima el daño moral al
momento de sentenciar la causa, de modo que el mismo está actualizado en el
tiempo (SCS-TSJ 09/03/2006 R.C. N° AA60-S-2005-000537)
Prestaciones sociales

1387

Lo adeudado por concepto de salario y prestaciones sociales, de conformidad con
el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son
créditos de exigibilidad inmediata que no pueden sujetarse a la determinación de
acontecimientos futuros e inciertos. El riesgo de las fluctuaciones del valor
monetario corre por cuenta del deudor, lo que también condiciona la necesaria
inmediatez en el pago de las obligaciones laborales (SCON-TSJ 19/06/2006 EXP. N° 060616).

1388

Siendo la indexación del salario y de las prestaciones sociales de rango
constitucional por cuanto el artículo 92 de la Constitución declara dichos conceptos
como “deudas de valor”; es claro que desconocer o negar la incidencia inflacionaria
a los conceptos reclamados por una asalariada desde la fecha que comenzó el
proceso laboral, sería otorgar una interpretación in peius a la norma constitucional
citada. El incumplimiento del pago de las acreencias salariales del trabajador
trastoca el interés social, o que exige una participación del Juez para que el
postulado constitucional de Estado Social de Derecho y de justicia alcance
concreción práctica (SCON-TSJ 06/12/2006 Exp. 06-0821; SPA-TSJ 06-04-2010 Exp. Nº 20055673)
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La corrección monetaria tiene como finalidad corregir la injusticia de que el pago
impuntual de las prestaciones del trabajador se traduzca en ventaja del moroso, y
el daño del sujeto legalmente protegido con derecho a ellas; en tal sentido, se
reitera que el riesgo de la demora judicial no puede ser descargado sobre el
trabajador vencedor en la causa, sino sobre el patrono que no tuvo razones para
incumplir su obligación, y que siempre pudo poner fin al proceso en cualquier
grado y estado del mismo (SCS-TSJ 31/01/2007 R.C. N° AA60-S-2006-000883)

1389

Sueldos dejados de percibir
El criterio establecido y reiterado por La Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo, respecto a la improcedencia de la indexación o corrección
monetaria sobre los sueldos dejados de percibir, constituye un criterio de estricto
orden jurisdiccional que corresponde a los jueces de mérito. De tal decisión no se
evidencia violaciones de orden constitucional (SCON-TSJ 03/07/2002 EXP.- 01-1087).
Sin embargo, se ha establecido con posterioridad que, lo adeudado por concepto
de salario y prestaciones sociales, de conformidad con el artículo 92 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son créditos de exigibilidad
inmediata que deben ser indexados y que generan intereses de mora, toda vez que
al no respetarse el verdadero valor monetario de la controversia se transgrede el
principio de protección de la confianza legítima y se favorece el enriquecimiento
sin causa del patrono (SCON-TSJ 06/12/2006 EXP. 06-0821; SPA-TSJ 06-04-2010 EXP. Nº

1390

2005-5673)

Juicios de estabilidad
En los juicios especiales de estabilidad no se demanda el pago de prestaciones o
indemnizaciones laborales porque el patrono estuviera en mora, se solicita la
calificación de un despido por el incumplimiento de una obligación de no hacer, y
la sentencia, en caso que se declare procedente, ordena sólo el reenganche con el
pago de los salarios caídos; pero es a partir de esa declaratoria que se deben los
salarios caídos, que son exigibles, no antes, por lo que no puede aplicarse la
corrección monetaria en el procedimiento de estabilidad (SCS-TSJ 01/02/2005 RCL N°

1391

AA60-S-2004-000483; SCS-TSJ 03/11/2004 C.L. Nº AA60-S-2003-000564)

Intereses
Toda mora en el pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor, que
gozan de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal (SCON-TSJ
19/06/206 EXP. N° 06-0616).
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1393

Sin embargo, al haber sido acordado el pago de los intereses moratorios no
resultaría procedente la solicitud de indexación del capital adeudado a la parte
actora, por cuanto ordenar simultáneamente la corrección monetaria y el pago de
los intereses moratorios generados implicaría, en criterio de la Sala, una doble
indemnización (SPA-TSJ 26/01/2010 EXP. Nº 2005-1980)
Daños y perjuicios

1394

Se declaró improcedente la corrección monetaria solicitada, en virtud de que una
vez acordados los intereses derivados del incumplimiento, “su procedencia
implicaría una doble reparación por daños y perjuicios” (SPA-TSJ 18/06/2003 EXP. Nº
1998-14721; SPA-TSJ 04/08/2004 EXP. Nº 2002-0740; SPA-TSJ 07/08/2007 EXP. 1997-13.499).718

1395

El poder adquisitivo de la moneda es algo inherente o intrínseco a ella, representa
su real valor y como tal no tiene que ver ni con daños y perjuicios, ni con intereses
devengados o por vencerse, ya que la indemnización de daños y perjuicios se
calcula para la fecha de su liquidación judicial, con el valor que tenga para esa
fecha, y la tasa de interés -con sus posibles fluctuaciones- nada tiene que ver con
el valor real de la moneda. En consecuencia, y salvo que la ley diga lo contrario,
quien pretende cobrar una acreencia y no recibe el pago al momento del
vencimiento de la obligación, tiene derecho a recibir el pago en proporción al
poder adquisitivo que tiene la moneda para la fecha del mismo. Sólo así, recupera
lo que le correspondía recibir cuando se venció la obligación y ella se hizo exigible
(SCON-TSJ 10/10/2006 EXP. 06-1059, con más referencias)
Pensión de jubilación

1396

En el supuesto de declararse la nulidad de los efectos del Acta mediante la cual la
parte trabajadora optó recibir una cantidad de dinero adicional a lo que legal y
convencionalmente le correspondía, el demandante a quien le ha sido reconocido
su derecho a la jubilación en vía judicial, le corresponde el pago de las cantidades
de dinero mensual que debió percibir por jubilación, pero al haber recibido el
accionante una cantidad de dinero que en derecho no le correspondía, debe
devolver tal cantidad de dinero, igualmente al valor actualizado o con corrección
monetaria por inflación, y el juez ejecutor debe proceder a realizar la compensación
de las cantidades de dinero, y el saldo deudor, si lo hubiere, en caso que deba ser
pagado por el trabajador, se deducirá de las pensiones de jubilación futuras, y caso
contrario, en que el deudor resulte el patrono, debe pagarse en efectivo y de
inmediato (SCS-TSJ 03/08/2006 R.C.L. N° AA60-S-2004-001746)
718 Crítico de este criterio, Canova, Perspectivas del Contencioso Administrativo Venezolano, pág. 36
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Inicio de la corrección monetaria
Al ordenar la corrección monetaria y el pago de los intereses moratorios de las
diferencias salariales dejadas de pagar, diferencias de prestaciones sociales,
diferencias de bonificación especial de fin de año y diferencia de la indemnización
del artículo 673 de la Ley Orgánica del Trabajo, a partir de la fecha en que el perito
determinase los montos a pagar, el fallo transgredió la doctrina vinculante de la
Sala Constitucional y aplicó indebidamente el art. 92 de la Constitución, toda vez
que lo ajustado a derecho era ordenar el pago de los intereses moratorios desde el
momento en que cesó la relación laboral (SCON-TSJ 19/06/206 EXP. N° 06-0616).

1397

La Sala de Casación Civil, ha establecido que la indexación judicial permite el
reajuste del valor monetario y evita el mayor perjuicio al acreedor, por efecto del
retardo procesal, por tanto, éste correctivo se concede desde el momento en que se
instaure el juicio con la admisión de la demanda (SCC-TSJ 27/07/2004 EXP. N°

1398

AA20-C-2003-000349)

Suspensión del cómputo
Ha sido criterio reiterado por la Sala de Casación Social la tesis de que se deben
excluir de la práctica de la corrección monetaria, los lapsos en los que el proceso
se haya mantenido en suspenso, por razón de caso fortuito o fuerza mayor (SCON-

1399

TSJ 26/06/2006 EXP. 06-0445).

El retardo en el cumplimiento incide, y es la clave en la indexación judicial. Este
retardo no necesariamente corresponde al deudor, sino que puede ser inducido por
el acreedor cuando abusando de su derecho no demanda en tiempo prudencial,
sino que persigue “engordar” su acreencia (SCON-TSJ 20/03/2006 EXP: NO. 05-2216)

1400

Indexación de oficio
Por motivos de orden público e interés social, dentro de un Estado social de
derecho, la protección de la calidad de la vida también corresponde al juez, y ante
la desmejora de las condiciones básicas provenientes de la privación a tiempo del
salario, de los honorarios, pensiones alimentarías, o de cualquier tipo de prestación
del cual depende la manutención y las necesidades básicas, el juez de oficio –sin
duda en este tipo de acreencias- debe acordar la indexación (figura distinta a la
corrección monetaria) (SCON-TSJ 20/03/2006 EXP: NO. 05-2216)

1401

Hecho notorio
De la citada jurisprudencia, se determinó la inflación como un hecho notorio y, por
ende, se reconoció la posibilidad dentro de las facultades del juez, de realizar tal
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ajuste monetario sobre las obligaciones dinerarias demandadas y es así como
emerge la indexación, expresamente como figura tendente a solucionar la pérdida
de valor de las obligaciones dinerarias (SCON-TSJ 10/10/2006 EXP. 06-1059, con más
referencias)
1403

Reconocido oficialmente por los órganos competentes y autónomos del Estado
(Banco Central de Venezuela), la situación inflacionaria, aunado a que el fenómeno
lo sufre toda la población, éste se convierte en un hecho notorio, más no la
extensión y características del proceso inflacionario. Por ello, los índices
inflacionarios variables deben ser determinados (SCON-TSJ 10/10/2006 Exp. 06-1059,
con más referencias)
Oportunidad procesal

1404

En materia laboral, o de expropiación, la indexación procedería en cualquier
estado y grado del proceso (SC-TSJ 10/12/2003 EXP 03-0786)

1405

Respecto de la oportunidad de solicitar la indexación, según se esté en presencia
de una materia de orden público o de derechos disponibles de interés privado, en
cuyo caso se determinó que dicha figura debía ser solicitada, de manera expresa,
en el libelo de la demanda De allí que, “aquellas causas que para el momento en
que se impone el referido criterio, del momento procesal en que la corrección
debía ser solicitada, ya se habían iniciado, naturalmente, no cumplirían con tal
requisito; de manera que, la exigencia de la aplicación de dicho criterio sólo sería
posible en relación con aquellas causas que se introdujeran con posterioridad”
(SCON-TSJ 10/10/2006 EXP. 06-1059, con más referencias).

1406

Cuando el fenómeno inflacionario comenzaba, y aparecía como sobrevenido, era
aceptable que por razones de justicia –y hasta de orden público- se permitiera que
la indexación se solicitare hasta en informes; pero –siendo notoria- en un proceso
dispositivo, destinado a ventilar derechos subjetivos, es inconcebible que fuera de
las demandas de interés social, se acuerde de oficio, o se acepte que se solicite
fuera de la pretensión (SCON-TSJ 10/10/2006 Exp. 06-1059, con más referencias)

1407

Cuando las prestaciones demandadas no están interrelacionadas con nociones de
orden público o de interés social, sino que la pretensión versa sobre derechos
subjetivos de los accionantes, a quienes la ley (el Código de Procedimiento Civil),
les exige señale los límites de la litis tanto en lo fáctico como en el objeto de la
pretensión, considera la Sala que la indexación debe ser solicitada por quien incoa
el cobro, ya que como disposición de un derecho subjetivo, podría el accionante
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contentarse en recibir la misma cantidad a que tenía derecho para la fecha del
vencimiento de la obligación insoluta o para antes de la demanda (SCON-TSJ
20/03/2006 EXP: NO. 05-2216)

Corresponde a la sentencia determinar el monto líquido de la condena, de allí que
si el juez considera procedente la indexación, deberá señalar en su fallo tal
situación, no fuera de él (ya que ello no está previsto en el Código de Procedimiento
Civil), y ordenar conforme a los artículos 249 CPC si fuera el caso, ó 527 eiusdem,
liquidar el monto ejecutable. Sólo después de estas operaciones dentro del proceso
donde surgió la condena con los respectivos dictámenes es que la sentencia ha
quedado definitivamente firme y se decretará su ejecución si no hay recursos
pendientes (SC-TSJ 20/03/2006 EXP: NO. 05-2216)

1408

Inicialmente, la Sala de Casación Civil había expresado en criterio, según el cual,
“por tratarse el presente caso de un procedimiento de orden privado, la indexación
judicial tenía que ser solicitada por el actor en el libelo de la demanda. A tal
efecto, constata la Sala que la misma fue alegada en los informes y no en la
oportunidad de la demanda y, por tal motivo el juez no podía pronunciarse al
respecto” (SCC-TSJ 08/03/2002 EXP. 00-259). La Sala de Casación Civil, admite que en
el acto de informes, se pueden interponer otras peticiones, entre las que se
encuentran, la solicitud de indexación de las sumas demandadas (SCC-TSJ 18/12/2006

1409

RC Nº AA20-C-2005-000613)

Jueces de ejecución
Al Juez de ejecución no le corresponde pronunciarse sobre lo ya decidido a lo
largo de la causa, es decir, respecto de la solicitud de que mediante experticia
complementaria del fallo se realizara una corrección monetaria en cuanto al pago
que por concepto de fideicomiso se le adeuda a una de las partes. Es por esta razón
y por no existir en el ordenamiento jurídico vigente una disposición expresa que le
confiera al Juez, encargado de la ejecución de una sentencia, revisar e incluso
modificar una controversia ya resuelta con carácter de cosa juzgada, que se verificó
la extralimitación de atribuciones en la que incurrió el referido Juzgado (SCON-TSJ

1410

06/04/2001 EXP. 00-0627; SCON-TSJ 24/10/2003 EXP. Nº 02-2954)

Cosa Juzgada
El auto a través del cual se acordó la indexación judicial, solicitada cuatro años
después de haberse dado cumplimiento voluntario, es violatoria de la garantía de
la cosa juzgada (SCON-TSJ 26/07/2006 EXP.- 05-2378)
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SECCIÓN TERCERA. PROCEDIMIENTO BREVE
1412

Constituye un error material la numeración de las secciones en el Capítulo II. En
realidad la presente sección debe ser la Sección Segunda.
Art. 65.- Supuestos de aplicación
Ar culo 65. Se tramitarán por el procedimiento regulado en esta sección, cuando no tengan
contenido patrimonial o indemnizatorio, las demandas relacionadas con:
1. Reclamos por la omisión, demora o deﬁciente prestación de los servicios públicos.
2. Vías de hecho.
3. Abstención.
La inclusión de pe#ciones de contenido patrimonial, no impedirá que el tribunal dé curso
exclusivamente a las acciones mencionadas.
Contenido:
1.
2.
3.
4.

Antecedentes ........................................... 486
Acumulación de pretensiones ................. 487
Peticiones de contenido patrimonial ....... 489
Prestación de los servicios públicos........ 490

5.
6.
7.

Vías de hecho .......................................... 490
Abstención .............................................. 490
Otras pretensiones ................................... 490

1. Antecedentes
1413

La experiencia de los tribunales de lo contencioso administrativo en el trámite de
la acción de amparo constitucional dejó aportes importantes. En efecto, algunas de
sus características han sido incorporadas al contencioso administrativo ordinario
(véase al respecto art. 9 n.m. 222). Pero también ha reproducido sus defectos, tales
como la idea de que un procedimiento cada vez más sumario y menos controvertido
es capaz de resolver adecuadamente el problema de fondo. Esta concepción
errónea la encontramos en la LOJCA, en la configuración de procedimientos
distintos, para distintos tipos de pretensiones. La Sala Político Administrativa ha
afirmado que el legislador perseguía arbitrar un procedimiento expedito que
resulte cónsono con la naturaleza y finalidad de la pretensión deducida, en tanto la
materia se relaciona con principios cardinales de derecho público y rango
constitucional. De ahí que se haya pensado en „evitar demoras inconvenientes
mediante la aplicación de un procedimiento que constituya garantía del efectivo y
rápido restablecimiento de la situación jurídica infringida“ (SPA-TSJ 23/11/2010 EXP.
486
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N° 2010-0497; SPA-TSJ 26/01/2011 EXP. N° 2010-0985). Sin embargo, hemos advertido que

la demora en la obtención de una sentencia de fondo no depende tanto de las
etapas del procedimiento, como de la estructura organizativa de los tribunales y de
la carencia de suficiente número de jueces (véase al respecto, art. 2 n.m. 67)
En el caso del „procedimiento breve“, se han reproducido las etapas del amparo,
referidas al informe del demandado (art. 67); la protección cautelar (art. 69). Pero
también encontramos sus limitaciones, tales como la referida a la exclusión de
pretensiones de carácter patrimonial. Se trata en efecto de una consecuencia de la
aplicación del criterio, según el cual el amparo constitucional sólo tenía „carácter
restablecedor“, por lo que no era posible obtener, por ejemplo la anulación de un
acto administrativo (SCON-TSJ 17/12/2001 EXP. 00-1476; 17/12/2001 EXP. 00-1378; 26/05/2004
EXP. 03-0563; 21/10/2005 EXP. N°: 05-1096); tampoco podía ser interpuesta una pretensión
por abstención, en razón de que el amparo „supone que quien reclama la
perturbación o violación de un derecho constitucional sea previamente el titular
del mismo, pues la acción de amparo no puede convertirse en una vía judicial
constitutiva de derechos, sino protectora de los mismos“ (SCON-TSJ 20/02/2001 EXP
N° 1667 -la accionante solicita que se le otorgue un permiso de importación de
gases refrigerantes; 29/06/2001 EXP. 00-2153 - ascenso a la categoría de profesora
agregada); ni pretensiones contra la negativa (SCON-TSJ 14/03/2007 EXP. 07-0029 - se
negó la “Licencia de Instalación de la Sala de BINGO PENÍNSULA C.A.”; SPA-TSJ
18/06/2008 EXP. Nº 2008-0227 – se negó la petición de refrendar los títulos universitarios;
SPA-TSJ 21/06/2001 EXP Nº 13834 -autorización de expendio de licores denegada)
tampoco era considerado el medio idóneo para pretender el cumplimiento de
obligaciones pecuniarias (SCON-TSJ 18/05/2001 EXP. Nº 00-2796 - se aplique sin
discriminaciones un decreto de aumento salarial).

1414

En la doctrina se produjeron fuertes críticas. La Dra. Hildegard Rondón de Sansó
advertía que no podía sostenerse la improcedencia del amparo frente a actos
administrativos, en virtud de que la Ley Orgánica de Amparo hacía reconocimiento
expreso de tal posibilidad. 719

1415

2. Acumulación de pretensiones
La anterior relación de antecedentes jurisprudenciales es de utilidad al momento
de interpretar la intención del legislador al establecer la distinción entre el
„procedimiento breve“ y otros procedimientos en la LOJCA, sin dejar de tener
719 Rondón de Sansó, La Acción de Amparo contra los Poderes Públicos, pág. 228
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claro las diferencias esenciales con respecto al amparo constitucional. A diferencia
de aquél, el „procedimiento breve“ no tiene carácter extraordinario frente a los
demás procedimientos en la LOJCA, por lo que no habría justificación para plantear
un eventual efecto restablecedor, como principio general.
1417

Por otra parte, es necesario establecer criterios de delimitación entre el
„procedimiento breve“ y los demás procedimientos. Para ello, el legislador alude
al criterio del contenido patrimonial o indemnizatorio, como mecanismo de
distinción frente a las “demandas de contenido patrimonial”. Tal advertencia era
sin embargo innecesaria, dado la distinta naturaleza de las pretensiones que son
deducidas a través de aquél procedimiento (véase al respecto art. 56 n.m. 1263).

1418

Además, resulta un criterio poco claro que es capaz de conducir al error al
intérprete. Para ello, debe tomarse en consideración que tradicionalmente han sido
acumuladas pretensiones constitutivas y de condena en el contencioso
administrativo. Ejemplo de ello, era lo dispuesto en el art. 131 de la derogada
LOCSJ, la cual admitía expresamente la acumulación de la pretensión de nulidad
del acto administrativo, con pretensiones de condena. Tal situación es similar a los
casos, en los cuales la afectación de la situación jurídico-subjetiva no deriva de un
acto administrativo, sino de una vía de hecho. Tal sería el caso de la separación del
cargo de un funcionario, que se produce a través de la exclusión en la nómina o el
cambio de la cerradura y la prohibición de ingresar a la institución. En tales casos,
no tendría sentido que el fallo ordene la reincorporación al cargo y niege el pago
del sueldo dejado de percibir.

1419

Una interpretación demasiado amplia, puede conducir al absurdo de que el
demandante tuviera que llevar a cabo el „procedimiento breve“ en contra de una
vía de hecho y luego ejercer una “demanda de contenido patrimonial” para
reclamar el pago del sueldo dejado de percibir. Tal situación sería a tal punto
contraria a la economía procesal, que prácticamente impediría el ejercicio del
derecho a la tutela judicial efectiva, por tratarse de un impedimento excesivo e
injustificado.720 Tampoco puede afirmarse que los procedimientos indicados
resulten incompatibles (véase al respecto, n.m. 1079), sino que son, más bien,
complementarios (véase al respecto, art. 35, num. 2). En una “interpretación
720 En criterio de Hernández-Mendible, El Recurso Especial de Juridicidad, pág. 404, tal situación contraviene
lo dispuesto en el art. 259 de la Constitución; también en este sentido, Urosa Maggi, Las Pretensiones
Procesales en la Nueva Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Adminitrativa, pág. 221; Torrealba,
La Vía de Hecho en Venezuela, pág. 203
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correctiva”, en lugar de una inadmisión parcial de pretensiones distintas a las
admitidas por la norma, se ha propuesto, la aplicación del procedimiento de las
demandas de contenido patrimonial.721
La situación puede ser resuelta, a través de la distinción entre el “restablecimiento
de la situación jurídica infringida” y una “indemnización por daños y
perjuicios”.722 La distinción reside fundamentalmente en que, a través de la
primera sólo se persigue volver al estado de las cosas, como se encontraban antes
de la actuación contraria a derecho. Por tal motivo, no comprende por ejemplo el
pago de una compensación por lucro cesante o por daño emergente (véase al
respecto art. 86 n.m. 1456

1420

Pero, incluso cuando el demandante proponga la acumulación de pretensiones de
contenido patrimonial, en el sentido estricto expuesto, de indemnización de daños
y perjuicios u otras de similar naturaleza, tales como referidas a actuaciones
bilaterales, por una parte, y por la otra, pretensiones propias del procedimiento
breve, tales como el reclamo por servicios públicos, vías de hecho o la abstención,
no existe motivo que justifique su tramitación por separado. Por el contrario,
tratándose de pretensiones que corresponden a jueces competentes por la materia
(art. 78 CPC), la tramitación en procesos separados sería contraria al principio de
economía procesal y a la necesidad de evitar sentencias contradictorias.

1421

La controversia parece haber sido resuelta, sin mayor análisis, por la Sala
Constitucional, en la sentencia que declaró que la LOJCA tenía el carácter orgánico
que le fuera atribuido por la Asamblea Nacional. En dicho fallo se indica
efectivamente que, se establece un procedimiento breve “el cual, inicia por
demanda que puede incluir pretensión de condena patrimonial” (SCON-TSJ
23/04/2010 EXP. N° 10-0008).723

1422

3. Peticiones de contenido patrimonial
Según el último párrafo del artículo 65, “la inclusión de peticiones de contenido
patrimonial, no impedirá que el tribunal dé curso exclusivamente a las acciones
mencionadas.” Por una parte, la tramitación del procedimiento idóneo, en lugar de
721 Torrealba, Las Demandas de Contenido Patrimonial en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativo, pág. 305; Torrealba, La Vía de Hecho en Venezuela, pág. 204
722 También en este sentido, Torrealba, Las Demandas de Contenido Patrimonial en la Ley Orgánica de la
Jurisdicción Contencioso Administrativo, pág. 303, quien considera que la expresión, „cuando no tengan
contenido patrimonial o indemnizatorio“ no alude a términos alternativos sino equivalentes
723 Tambien en este sentido, Kiriakidis, Notas en Torno al Procedimiento Breve de la Ley Orgánica de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, pág. 173
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la declaratoria de inadmisibilidad por haber sido calificada erróneamente la
pretensión, constituye una facultad del juez, derivada de sus poderes inquisitivos
(véase art. 4 n.m. 118). En efecto, estimamos que la calificación jurídica del
accionante acerca de la naturaleza de la acción no puede ser vinculante para el
juez, sino que al mismo le corresponde establecer la verdadera naturaleza jurídica
de la pretensión (véase al respecto art. 9 n.m. 206). Sin embargo, debe tenerse en
consideración que tal facultad no sustituye el derecho de las partes de disponer del
objeto de la controversia, por lo que el juez debe procurar el uso de sus facultades
de asesoramiento y consulta, en lugar de proceder unilateralmente (véase al
respecto art. 4 n.m. 135)
4. Prestación de los servicios públicos
1424

Véase, con respecto a la demanda de reclamo por servicios públicos art. 9 num. 5;
con respecto a sus características procesales, el n.m. 457; con respecto a la
Servicios públicos y acción de amparo, el n.m. 461; con respecto a la relación
entre Servicios públicos y la materia laboral, el n.m. 462; con respecto a la
Servicios públicos e intereses difusos, el n.m. 464
5. Vías de hecho
Véase, con respecto a las reclamaciones contra las vías de hecho, art. 9 num. 3.
6. Abstención
Véase, con respecto a la acción por abstención, art. 9 num. 2
7. Otras pretensiones

1425

El art. 9 num. 11 (véase al respecto n.m. 528) permite la inclusión en el contencioso
administrativo de un sistema abierto de pretensiones, aún cuando no se encuentren
expresamente previstas en la ley. Por otra parte, en el esquema utilizado por la
LOJCA, no se indica cuál será el procedimiento idóneo para la tramitación de otras
eventuales pretensiones e incluso quedan sin tal indicación ciertas pretensiones
que se encuentran en su catálogo. Ejemplo de ello es la acción por negativa, la cual
se distingue de la acción por abstención (véase al respecto art. 9 num. 2). En
nuestro criterio, tales acciones deben ser tramitadas a través del “procedimiento
breve”, aún cuando se han planteado en la doctrina otras opiniones. Torrealba
Sánchez estima que el procedimiento de las demandas de contenido patrimonial
constituye el diseño procesal más completo de la ley;724 Brewer-Carías estima
724 Torrealba, Las Demandas de Contenido Patrimonial en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativo, pág. 304
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que, „en los casos de demandas contra los entes públicos, la decisión del juez
puede ser cualquier decisión jurídicamente útil que se solicite, en la cual no esté
envuelta la nulidad de un acto administrativo“.725 Urosa Maggi ha atribuido tal
función residual al procedimiento común a las demandas de nulidad, interpretación
y controversias administrativas.726

Art. 66.- Requisitos de la demanda
Ar culo 66. Además de los requisitos previstos en el ar culo 33, el demandante deberá
acompañar los documentos que acrediten los trámites efectuados, en los casos de reclamo
por la prestación de servicios públicos o por abstención.

En principio, la norma constituye una disposición especial frente al art. 33 num. 6,
según la cual, deben presentarse con el escrito de la demanda “los instrumentos de
los cuales se derive el derecho reclamado.” Aún cuando no lo indica expresamente,
su falta de presentación sería equivalente a la situación regulada en el art. 35 num.
4. La consecuencia de la falta de presentación, según el art. 434 CPC es que, “no
se le admitirán a menos que haya indicado en el libelo o el lugar donde se
encuentren, o sean de fecha posterior, o que aparezca, si son anteriores, que no
tuvo conocimiento de ellos” De acuerdo con el art. 36, el juez “concederá al
demandante tres días de despacho para su corrección, indicándole los errores u
omisiones que se hayan constatado” (véase n.m. 1134). En ningún caso debe
confundirse tal requisito formal, con la exigencia de haber realizado algún trámite,
puesto que la ley no ha querido restablecer el requisito del agotamiento previo de
la vía administrativa. Hemos advertido que un fraude similar se ha producido en el
marco de los requisitos de admisibilidad del habeas data (véase al respecto, art. 35
num. 4)

725 Brewer-Carías, Introducción General al Régimen de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pág. 57
726 Urosa Maggi, Las Pretensiones Procesales en la Nueva Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Adminitrativa, pág. 222
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Análisis previo al art. 67
1427

Las etapas del procedimiento que tienen lugar con anterioridad a la audiencia oral
se encuentran, en parte, descritas en la Sección Tercera, relativa a las „Disposiciones
Comunes a los Procedimientos.“ Allí se regula lo relativo a los requisitos de la
demanda (véase art. 33); la presentación de la demanda ante otro tribunal (véase
art. 34); los requisitos de admisibilidad (véase art. 35); la admisión de la demanda
(véase art. 36); la citación (véase art. 37), y las citaciones y notificaciones por
medios electrónicos (véase art. 38).

1428

Pero también pueden ser consideradas de aplicación supletoria las disposiciones
relativas a, la notificación de determinadas personas y entes (véase art. 78); según
las circunstancias del caso, podría estimarse necesario requerir el expediente
administrativo (véase art. 79); así como un cartel de emplazamiento, aún cuando
la sanción no podría ser de aplicación analógica (véase art. 80).
Art. 67.- Citación
Ar culo 67. Admi#da la demanda, el tribunal requerirá con la citación que el demandado
informe sobre la causa de la demora, omisión o deﬁciencia del servicio público, de la abstención o de las vías de hecho, según sea el caso. Dicho informe deberá presentarse en un
lapso no mayor de cinco días hábiles, contados a par#r de que conste en autos la citación.
Cuando el informe no sea presentado oportunamente, el responsable podrá ser sancionado con multa entre cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) y cíen unidades tributarias
(100 U.T.), y se tendrá por confeso a menos que se trate de la Administración Pública.
En los casos de reclamos por prestación de servicios públicos, la citación del demandado
será prac#cada en la dependencia u oﬁcina correspondiente.
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1. Juzgado de Sustanciación
1429

La Sala Político Administrativa ha establecido que, dada la naturaleza breve del
procedimiento, su tramitación (admisión, notificación, audiencia oral y decisión),
en los tribunales colegiados, debe realizarse directamente ante el juez de mérito.
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Por tanto, sólo procederá la remisión de la solicitud al Juzgado de Sustanciación
en aquellos casos en que los asistentes a la audiencia, si así lo consideran pertinente,
presentan sus pruebas y las mismas por su naturaleza, necesiten ser evacuadas
(SPA-TSJ 23/11/2010 EXP. N° 2010-0497; SPA-TSJ 26/01/2011 EXP. N° 2010-0985)

2. Informes
En el marco de la acción de amparo constitucional, el escrito de informes (análogo
a la denominada contestación de la demanda) había sido excluido del procedimiento
por la Sala Constitucional (SCON-TSJ 01/02/2000 EXP. N° 00-0010; criterio reiterado
SCON-TSJ 26/02/2002 EXP. N° 02-0313). Señaló la Sala Constitucional que el agraviante,
tiene derecho a que se le oiga a fin de defenderse, lo que involucra que se le
notifique efectivamente de la solicitud de amparo; de disponer del tiempo, así sea
breve, para preparar su defensa; de la posibilidad, que tienen todas las partes, de
contradecir y controlar los medios de prueba ofrecidos por el promovente (SCONTSJ 01/02/2000 EXP. N° 00-0010). Se ha señalado que la supresión del informe en el
amparo constitucional colocaba al demandante en situación desventajosa, pues,
sólo tendrá conocimiento de los argumentos de hecho y de derecho y las pruebas
del demandado, en la audiencia oral, en la cual se enfrentaría con eventuales
sorpresas.727

1430

En todo caso, la participación del representante del órgano responsable de la
actuación que diera lugar a la controversia tiene gran importancia en el
procedimiento. En efecto, tal funcionario puede modificar unilateralmente el
objeto de la controversia, con el fin de lograr la resolución del asunto a través de
otros medios alternativos (véase art. 6 n.m. 157), pero sobre todo, el funcionario
tiene conocimiento general sobre la materia controvertida y particular, sobre el
caso concreto. Se trata de una información que excede generalmente los
documentos contenidos en el expediente administrativo y que el representante
judicial del organismo pocas veces ha consultado. Sin la participación del
funcionario, el debate se plantea con frecuencia en términos puramente jurídicos,
que por sí solos no son capaces de conducir a una sentencia que resuelva
adecuadamente el problema de fondo. En tal sentido, el informe del funcionario
permiten al juez y a las partes iniciar la controversia sobre la base de la situación
fáctica más exacta posible (véase art. 29 n.m. 948)

1431

727 Bello/Jiménez, La Acción de Amparo Constitucional y sus Modalidades Judiciales, pág. 255
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1432

El cómputo del lapso de cinco (5) días hábiles a que se refiere el art. 67 LOJCA,
contados a partir de que conste en autos la citación del demandado para que la
autoridad respectiva informe sobre la denunciada demora, omisión o deficiencia
del servicio público, de la abstención o vías de hecho, debe hacerse por días de
despacho del tribunal, pues si bien se persigue celeridad en el procedimiento debe
también procurarse un lapso razonable y suficiente para que el responsable pueda
elaborar y presentar el informe sobre la denuncia formulada, previa la consulta
que deba realizar con el órgano asesor correspondiente, máxime si se considera la
grave consecuencia que prevé la norma frente a la omisión de tal exigencia (SPATSJ 23/11/2010 Exp. N° 2010-0497)

3. Aplicación analógica
1433

Estimamos que el requerimiento del informe a la parte demadada puede ser de
aplicación analógica en en las controversias derivadas de un contrato
administrativo e incluso por responsabilidad extracontractual.
Así como en el caso de las demandas de nulidad y controversias administrativas
(véase al respecto, art. 79 n.m. 1526). (Véase también, art. 39 n.m. 1184)
4. Confesión ficta

1434

Con respecto a la consecuencia procesal de la falta de presentación del informe,
véase art. 61 n.m. 1321; sobre la Confesión ficta, n.m. 1322; sobre las Excepciones,
n.m. 1323; privilegios, n.m. 1324; sobre La carga de la prueba, n.m. 1326
5. Cuestiones previas

1435

En el procedimiento breve, el art. 69 establece la posibilidad de que el demandado
informe sobre la causa de la demora, omisión o deficiencia del servicio público, de
la abstención o de las vías de hecho, según sea el caso, lo cual tiene lugar con
anterioridad a la audiencia oral. En tal caso, es posible la aplicación analógica,
según el artículo 31 LOJCA, del procedimiento de cuestiones previas en el
procedimiento oral, regulado por los artículos 866 y siguientes del CPC. (Véase al
respecto, art. 36)
6. Expediente administrativo

1436

Según las según las circunstancias del caso, el juez podría estimar necesario
requerir el expediente administrativo según las circunstancias del caso, por
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aplicación analógica del art. 79 (véase al respecto n.m. 1525). En efecto, no existe
justificación material que sirva de fundamento a un tratamiento desigual entre las
demandas de nulidad y controversias administrativas, con respecto a una demanda
por abstención o negativa o una vía de hecho, por lo que la desigualdad planteada
en la ley debe ser corregida en lo posible por la actuación de los jueces en lo
contencioso administrativo (véase al respecto, art. 39 n.m. 1184). En estos casos,
sería de gran importancia que el juez tuviera conocimiento de los antecedentes del
caso, además de su función determinante en relación a la carga de la prueba (véase
al respecto, art. 62 n.m. 1340).

LOJCA - Comentarios

495

[Capítulo II. Procedimiento en primera instancia]

Art. 68.- No!ﬁcaciones
Ar culo 68. En el caso previsto en el numeral 1 del ar culo 65 de esta Ley, deberá no#ﬁcarse a:
1. La Defensoría del Pueblo, al Ins#tuto para la Defensa de las Personas en el Acceso a
los Bienes y Servicios (INDEPABIS) y a los consejos comunales o locales directamente
relacionados con el caso,
2. El Ministerio Público.
3. Cualquiera otra persona o ente público, privado o del Poder Popular relacionado con
el asunto, a solicitud de parte o a juicio del tribunal.

1. El ministerio público
1437

El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativaha señalado que, el
Ministerio Público tiene la función de parte de buena fe y tutor de la legalidad en
todo juicio, con la finalidad de garantizar el respeto a los derechos y garantías
constitucionales, la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, y el
debido proceso (JS-SPA 05/05/2011 EXP. N° 2010-0507). Sin embargo, no compartimos
el criterio, según el cual, el Ministerio Público no constituye “parte involucrada”
en la acción de nulidad, en razón de lo cual, “sólo puede promover pruebas
documentales” (JS-SPA 05/05/2011 EXP. N° 2010-0507). Estimamos que no puede
atribuirse al Ministerio Público menores facultades que las que disponen los
intervinientes adhesivos, quienes, si bien no pueden modificar el objeto del litigio
o el procedimiento ni modificar la demanda, ni desistir de ella, ni reconvenir, sin
embargo pueden hacer valer todos los medios de ataque o defensa admisibles
Véase al respecto, n.m. 1333

1438

La Sala Constitucional declaró la falta de legitimación por parte del Ministerio
Público para interponer una acción por intereses colectivos y difusos, contra el
Colegio de Médicos del Distrito Federal. Señaló al efecto que, la pretendida
legitimación aducida por el Ministerio Público, no resulta admisible, pues, es la
Defensoría del Pueblo quien la ostenta, visto que su función y atribuciones
responden a un interés plural (SCON-TSJ 19/02/2002 EXP. N° 02-0093)
2. Cartel de emplazamiento

1439

Hemos señalado que, según las circunstancias del caso, el juez puede considerar
procedente requerir la publicación de un cartel de emplazamiento, en
procedimientos distintos al „procedimiento común a las demandas de nulidad,
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interpretación y controversias administrativas“, aún cuando la sanción por falta
de publicación no podría ser de aplicación analógica (véase art. 80). En el
procedimiento de las demandas de protección de derechos e intereses colectivos y
difusos, regulado en los arts. 146 y sig. de la vigente LOTSJ de 2010 se prevé que,
en todos los casos, y no discrecionalmente como en la LOJCA, el emplezamiento
a los interesados por medio de un cartel a expensas de la parte demandante (art.
152 LOTSJ). El art. 153 LOTSJ de 2010 prevé la posibilidad que cuando “existan
razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa… el cartel
deberá ser publicado por el Tribunal.”
Art. 69.- Medidas cautelares
Ar culo 69. Admi#da la demanda, el tribunal podrá de oﬁcio o a instancia de parte, realizar
las actuaciones que es#me procedentes para constatar la situación denunciada y dictar
medidas cautelares. La oposición a la medida cautelar será resuelta a la mayor brevedad.

1. Constatar la situación denunciada
La facultad del juez de „realizar las actuaciones que estime procedentes para
constatar la situación denunciada“, forma parte de los poderes inquisitivos del
juez contencioso administrativo (véase art. 4 n.m. 116). La LOJCA ofrece al juez
la facultad de decidir si resulta o no necesario realizar una investigación de
oficio, pero también puede decidir en qué oportunidad y a través de cuáles medios
es idónea su realización (véase el art. 39). Tal facultad debe ser aplicada también
en los restantes procedimientos de la LOJCA (véase al respecto n.m. 1261)

1440

2. Dictar medidas cautelares
Con anterioridad a la vigencia de la LOJCA, la Sala Constitucional estableció que,
ante la interposición conjunta del recurso de nulidad por inconstitucionalidad con
alguna o varias solicitudes cautelares, se le daría entrada al mismo en la Secretaría
de la Sala e inmediatamente se designará ponente, a quien se pasaría el expediente
para el pronunciamiento sobre la admisibilidad (SCON-TSJ 19/07/2005 EXP. N º
AA50-T-2005-000159, criterio reiterado). Tal mecanismo constituye la única
posibilidad de que el juez conozca de una solicitud urgente de protección cautelar
y tenga oportunidad de pronunciarse con la celeridad del caso. De resto, el trámite
ante el Juzgado de Sustanciación puede durar varios días o incluso meses, con lo
que la situación infringida puede volverse irreversible.

LOJCA - Comentarios

497

1441

[Capítulo II. Procedimiento en primera instancia]

Art. 70.- Audiencia oral
Ar culo 70. Recibido el informe o transcurrido el término para su presentación, el tribunal dentro de los diez días de despacho siguientes, realizará la audiencia oral oyendo
a las partes, a los no#ﬁcados y demás interesados. Los asistentes a la audiencia podrán
presentar sus pruebas.
Si el demandante no asis#ere a la audiencia se entenderá desis#da la demanda, salvo
que otra persona de las convocadas maniﬁeste su interés en la resolución del asunto.

1. Audiencia oral
1442

Véase con respecto al desarrollo de la audiencia oral, el art. 57 n.m. 1291; con
respecto al agotamiento del tema debatido, el art. 57 n.m.1300 ; con respecto al
deber de asesoramiento y consulta, el art. 57 n.m. 1303; y con respecto a la
admisibilidad de la demanda, el art. 57 n.m. 1294. Diferimiento de la audiencia,
n.m. 1310
2. Salvo que otro manifieste su interés

1443

La norma dá cuenta de las características especiales de las acciones por intereses
colectivos y difusos, a las cuales pertenece la acción de reclamo por servicios
públicos. En situaciones distintas, el objeto de la controversia es disponible por las
partes. Las facultades de los intervimientes adhesivos no impiden que las partes
principales den por terminado el procedimiento (art. 380 CPC). Sin embargo, en
las acciones por intereses colectivos y difusos deben adecuarse ciertas normas del
procedimiento. En el caso planteado un interesado puede manifestar su interés de
continuar el procedimiento. En todo caso, la derogada LOCSJ contenía una
disposición similar, según la cual alguno de los interesados podía darse por citado
y consignar el ejemplar del periódico donde hubiere sido publicado el cartel (art.
125 LOCSJ)
3. Causa no imputable a la parte

1444

La Sala Político Administrativa ha considerado aplicable el art. 202 CPC, el cual
permite la prórroga o la reapertura de lapsos procesales „cuando una causa no
imputable a la parte que lo solicite lo haga necesario” (véase al respecto el art.
81 n.m. 1542)
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4. Asuntos de orden público
Aún cuando la LOJCA no lo dispone expresamente, estimamos aplicable el
principio contenido en el artículo 96 de la vigente LOTSJ, en el sentido que, el
desistimiento de la apelación o la perención de la instancia dejan firme la sentencia
apelada o la actuación objeto de la demanda, “salvo que lesionen normas de orden
público” (Véase al respecto, el art. 41 n.m. 1195)

1445

Art. 71.- Contenido de la audiencia
Ar culo 71. En la oportunidad de la audiencia oral, el tribunal oirá a los asistentes y
propiciará la conciliación.
El tribunal admi#rá las pruebas, el mismo día o el siguiente, ordenando la evacuación
que así lo requieran.

Con respecto a la facultad del juez de promover los medios alternativos de
resolución de conflictos, véase art. 6 n.m. 141. Tal facultad debe ser aplicada
también en los restantes procedimientos de la LOJCA (véase al respecto art. 57
n.m. 1297)

Art. 72.- Prolongación de la audiencia
Ar culo 72. En casos especiales el tribunal podrá prolongar la audiencia.
Finalizada la audiencia, la sentencia será publicada dentro de los cinco días de despacho
siguientes.

Véase con respecto al desarrollo de la audiencia oral, el art. 57 n.m. 1291; con
respecto al agotamiento del tema debatido, el art. 57 n.m.1300 ; con respecto al
deber de asesoramiento y consulta, el art. 57 n.m. 1303; y con respecto a la
admisibilidad de la demanda, el art. 57 n.m. 1294. La facultad del juez de
prolongar la audiencia debe ser asumida previa consulta a las partes (véase art. 4
n.m. 136) y debe ser aplicada también en los restantes procedimientos de la LOJCA
(véase al respecto art. 57 n.m. 1294)
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Art. 73.- Uso de medios audiovisuales
Ar culo 73. Las audiencias orales deberán constar en medios audiovisuales, además de
las actas correspondientes. Las grabaciones formarán parte del expediente.
1447

Tal facultad debe ser aplicada también en los restantes procedimientos de la
LOJCA (véase al respecto art. 57 n.m. 1294)

Art. 74.- Contenido de la sentencia
Ar culo 74. Además de los requisitos del ar culo 243 del Código de Procedimiento Civil,
la sentencia deberá indicar:
1. Las medidas inmediatas necesarias para restablecer la situación jurídica infringida.
2. En el caso de reclamos por prestación de servicios públicos, las medidas que garan#cen
su eﬁciente con#nuidad.
3. Las sanciones a que haya lugar.

El restablecimiento de la situación jurídica
1. Origen y evolución
1448

En Alemania, el restablecimiento de la situación jurídica infringida es la figura
jurídica de más reciente creación en el derecho de responsabilidad del Estado.
Dicha figura fue desarrollada luego de la Segunda Guerra Mundial, bajo la presión
de la situación generada por disposiciones que obligaban a destinar determinados
inmuebles con fines de vivienda para terceros damnificados por los efectos de la
guerra. En esa situación de conflicto, ciertos organismos competentes en materia
de vivienda, asignaron sin fundamento legal, inmuebles de propiedad privada para
el uso de damnificados y fugitivos. El propietario podía obtener a través de la
acción de nulidad, la nulidad del acto administrativo, pero con ello no se resolvía
el conflicto. Dada la escases de viviendas, los beneficiarios no podían ser refugiados
en otro lugar. Las figuras jurídicas tradicionales del derecho de responsabilidad del
Estado no eran suficientes para reparar la situación jurídica del propietario, debido
a la falta de culpabilidad. Incluso en casos de culpabilidad, tales pretensiones sólo
permitían obtener una reparación en dinero. En tales casos, eran aplicables ciertos
principios que tenían por objeto lograr una solución justa, cuyo origen se remonta
a la doctrina del Tribunal Superior Administrativo de Prusia, en el siglo XIX. De
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acuerdo con tales principios, la Administración se encontraba en la obligación de
restablecer todas las consecuencias desfavorables derivadas de la ejecución del
acto administrativo.728
En 1961 fue dictada en Alemania la Ley de Responsabilidad del Estado, con el
objeto de establecer criterios uniformes en la materia. Sin embargo, dicha ley fue
anulada por el Tribunal Constitucional Federal,729 en virtud de que la competencia
para regular la materia de la responsabilidad del Estado corresponde a los Länder
y no al legislador Federal.730 En todo caso, la Ley de Responsabilidad del Estado
(anulada) regulaba la figura de del restablecimiento de la situación jurídica
infringida en los siguientes términos:

1449

3 (1) En los casos en que los daños consistan en la modificación desfavorable de la
situación fáctica del afectado, el órgano competente tiene el deber hacer extinguir tales
consecuencias, a través del restablecimiento de la situación anterior o, de no ser procedente,
a través del establecimiento de una situación equivalente. El deber de restablecimiento
también se aplica cuando la situación originada por la actuación del Poder Público se
convierte en una situación contraria a derecho y sus consecuencias les son imputables,
salvo en los casos en que su extinción derive de otras disposiciones.
(2) El restablecimiento decae en la medida en que el mismo resulte imposible, inadmisible
o irrazonable. También decae en la medida en que la situación corresponde a la originada
por un acto administrativo u otra decisión que no pueda ser impugnada por el afectado.
(3) En los casos en que la situación fuera causada por la intervención del propio afectado,
sólo puede exigirse el restablecimiento de la situación cuando el afectado cubra los
costos que correspondan al daño causado por su intervención. En los casos en que la
intervención del afectado constituya la causa principal de la situación, decae la pretensión
de restablecimiento.

2. Fundamentos jurídicos
El fundamento doctrinario del restablecimiento de la situación jurídica infringida
fue expuesto por Otto Bachof, a partir del principio de legalidad de la
Administración. La Administración estaría obligada a restablecer la situación
contraria a derecho que hubiera sido originada por su actuación. Además señalaba
Bachof como fundamento de tal pretensión, el principio del Estado de derecho y
de los derechos fundamentales de libertad, a partir de los cuales derivaba el
728 Schaefer, § 3 StHG, Rdnr. 1
729 BVerfGE 61,149
730 Schatzschneider,Folgenbeseitigung im Verwaltungsrecht, 1196
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principio de no encontrarse sujeto a obligaciones contrarias a derecho. Finalmente
hacía referencia al principio de efectividad de la tutela judicial. Otros autores
procuraron establecer como fundamento del restablecimiento de la situación
jurídica infringida la aplicación de normas del derecho civil (Bettermann) o
exclusivamente de la Constitución (Roesslein, Weyreuther). Por su parte los
tribunales administrativos reconocieron la existencia del principio del
restablecimiento de la situación jurídica infringida, aún cuando las referencias a
los fundamentos de la pretensión, sus elementos constitutivos y consecuencias
jurídicas eran poco precisas.731
1451

El argumento expuesto por Bachof, según el cual la pretensión del
restablecimiento de la situación jurídica infringida deriva del principio de
legalidad de la Administración fue objeto de importantes críticas. Sobre todo
se señala que dicho principio, si bien obliga a la Administración a no infringir
normas de rango legal sin embargo no ofrece ningún punto de referencia con
respecto a cuáles consecuencias son aplicables en caso de infracción de dicho
principio.732

1452

La explicación dogmática más apropiada está referida a la infracción del status
negativus o de libertad del individuo. Los derechos de libertad atribuyen al
individuo una pretensión a que el Estado se abstenga de intervenir en su esfera
privada. La infracción de tal derecho daría lugar a una pretensión de restablecimiento
de la situación infringida.733
3. Protección frente a la amenaza

1453

A diferencia de las pretensiones de restablecimiento de situaciones anteriores, la
pretensión de protección frente a amenazas de infracción de un derecho subjetivo
se dirige en contra de afectaciones futuras. De acuerdo con las características de
cada caso concreto es posible que la afectación sea incierta, o bien inminente o
incluso segura. En estos casos, el derecho de protección que deriva de los derechos
fundamentales sirve de fundamento de una pretensión de abstención que puede ser
hecha valer judicialmente. En tales casos, es indiferente la forma de la posible
actuación de la Administración, bien a través de actos administrativos o de vías de
hecho.
731 Schaefer, § 3 StHG, Rdnr. 2
732 Ossenbuehl, Staatshaftungsrecht, 298
733 Ossenbuehl, Staatshaftungsrecht, 299
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El peligro o la amenaza de afectación puede estar referido a una actuación primaria
o bien a la repetición de una conducta anterior. En el caso de afectaciones del
derecho que derivan actuaciones producidas con anterioridad puede presumirse la
existencia de una amenaza de repetición (véase al respecto, art. 9 n.m. 538). Por
regla general, la Administración considera que su actuación es conforme al
derecho y no encontrará objeción en repetir dicha conducta.734

1454

4. La situación original
La pretensión del restablecimiento de la situación jurídica infringida puede estar
referida a la extinción de las consecuencias causadas por la afectación del ámbito
protegido por los derechos fundamentales. En tales casos, la pretensión del
restablecimiento de la situación jurídica infringida comprende el deber del Poder
Público de hacer cesar las consecuencias originadas por la afectación contraria a
derecho que aún se encuentren dadas y producir la situación existente con
anterioridad (o mejor, una situación equivalente, dado que aquella pertenece al
pasado). (Con respecto a los efectos en el tiempo, véase el art. 4 n.m. 125)
a)

1455

La situación preexistente

El restablecimiento de la situación jurídica infringida se encuentra dirigido a
restablecer la situación original, a través de una compensación „in natura“, en
principio distinta a la reparación en dinero.735 Se trata en efecto de una pretensión
de restitución y no de compensación. La compensación de los daños causados
puede ser obtenida a través de otras figuras propias del derecho de responsabilidad
del Estado, tales como la expropiación o la reparación de daños y perjuicios.736 A
diferencia de la pretensión de restitución „in natura“, el restablecimiento de la
situación jurídica infringida no exige que se establezca una situación que
probablemente se hubiera producido, sino simplemente la situación anterior a la
intervención de la Administración.737

1456

Ejemplo: La policía en materia de tránsito traslada un vehículo a un estacionamiento
policial, sin un fundamento legal válido. El propietario puede exigir a través del
restablecimiento de la situación jurídica infringida que se devuelva el vehículo a su lugar
original. Sin embargo, la reparación del daño por los beneficios que hubiera dejado de
percibir por no disponer del vehículo debe ser reclamada en base a otras figuras de
responsabilidad del Estado.738

1457

734 Ossenbuehl, Staatshaftungsrecht, 300
735 Baldus/Grzeskick/Wienhues, Staatshaftungsrecht, 7
736 Ossenbuehl, Staatshaftungsrecht, 302
737 Ossenbuehl, Staatshaftungsrecht, 302
738 Baldus/Grzeskick/Wienhues, Staatshaftungsrecht, 6

LOJCA - Comentarios

503

[Capítulo II. Procedimiento en primera instancia]

b)
1458

Extinción de las consecuencias inmediatas

La pretensión de restablecimiento de la situación jurídica infringida sólo
comprende los efectos inmediatos de la actuación contraria a derecho. El principio
de la inmediatez causal se aplica generalmente con el objeto de establecer el
alcance de la responsabilidad, sobre todo en aquellos casos en que sus límites no
son del todo claros.739
c)

Extinción de las consecuencias perjudiciales

1459

El restablecimiento de la situación jurídica infringida está referido al deber de
hacer extinguir la situación que produjo una afectación en los derechos
subjetivos del individuo. Por tal motivo, no siempre puede ser exigido el
restablecimiento de una situación idéntica a la que existía con anterioridad,
sino exclusivamente la extinción de las consecuencias perjudiciales.740 La
posición jurídicamente protegida sirve en tal caso para delimitar la pretensión
al restablecimiento.741

1460

Ejemplo: La construcción de una calle adyacente a una vivienda puede generar ruidos
molestos y trastornos en la salud, así como la afectación del derecho de propiedad del
vecino V. El señor V. sólo puede reclamar el restablecimiento de tales molestias. Tal deber
puede ser cumplido por ejemplo a través de medidas destinadas a disminuir el nivel de
ruido. Por tal motivo, el señor V. no tiene derecho a exigir la paralización total de la obra.742

5. Elementos constitutivos
1461

La pretensión de restablecimiento de la situación jurídica infringida se encuentra
configurada por cuatro elementos fundamentales y tres elementos
complementarios.743 La procedencia de tal pretensión presupone que (a) un órgano
en ejercicio del Poder Público (b) hubiera producido una afectación en un derecho
subjetivo, (c) a través de una conducta contraria a derecho y (d) que sus
consecuencias aún persistan. En caso de que se encuentren dados tales elementos,
es aplicable la consecuencia jurídica, relativa al restablecimiento de la situación
anterior a la afectación, siempre que, (e) ello resulte fácticamente posible, (f)
jurídicamente admisible y (g) no sea contrario al principio de racionalidad.
a)

Actuación del Poder Público

739 Ossenbuehl, Staatshaftungsrecht, 302
740 Baldus/Grzeskick/Wienhues, Staatshaftungsrecht, 9
741 Ossenbuehl, Staatshaftungsrecht, 305
742 Baldus/Grzeskick/Wienhues, Staatshaftungsrecht, 10
743 Brugger, Gestalt und Begruendung des Folgenbeseitiungsanspruchs, 625
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En cuanto a la forma de la actuación del Poder Público, la pretensión de
restablecimiento de la situación jurídica infringida se encontraba inicialmente
referida a la extinción de las consecuencias fácticas de la ejecución de un acto
administrativo que hubiera sido anulado o perdido vigencia por cualquier motivo.
Este ámbito de aplicación fue ampliado por la doctrina y jurisprudencia alemanas
a cualquier forma de afectación en un derecho subjetivo, aún cuando no derive de
un acto administrativo. De allí que el restablecimiento de la situación jurídica
infringida sea también aplicable frente a vías de hecho de la Administración
Pública,744 como ocurre en los casos de emisiones contaminantes derivadas de la
actuación del Estado,745 expresiones de funcionarios que afecten el honor o la
reputación de las personas746 o afectaciones fácticas derivadas de advertencias,
recomendaciones o juicios de valor de los órganos del Poder Público.747 Además,
puede estar referida a la pretensión a que la Administración dicte determinado acto
administrativo.748

1462

La pretensión de restablecimiento sólo comprende infracciones derivadas del
ejercicio del Poder del Estado. En el caso de actos formales es indiscutible el
carácter de derecho público de la afectación, tal como ocurre con actos
administrativos o resoluciones. Por su parte, las vías de hecho pueden afectar el
ámbito de protección de derechos subjetivos públicos cuando derivan del ejercicio
de un Poder del Estado. Ello ocurre cuando la afectación se encuentra regulada por
normas de derecho público. En el caso de las emisiones contaminantes, la
jurisprudencia utiliza como punto de referencia la existencia de una relación
funcional del establecimiento con un servicio prestado por el Poder Público, con
fines de interés público.749 En caso contrario, el fundamento de la pretensión deriva
de normas de derecho privado.

1463

Las expresiones lesivas del honor de las personas, así como advertencias y
recomendaciones (véase al respecto, art. 9 num. 3, n.m. 281) tienen carácter de
derecho público cuando derivan de un órgano del Estado en ejercicio de un Poder
Público. En tal sentido es relevante si el funcionario actúa en ejercicio de una
competencia que le ha sido atribuida. Por el contrario, no corresponden a tal

1464

744 Brugger, Gestalt und Begruendung des Folgenbeseitiungsanspruchs, 626
745 Ossenbuehl, Staatshaftungsrecht, 289
746 Ossenbuehl, Staatshaftungsrecht, 290
747 Ossenbuehl, Staatshaftungsrecht, 291
748 Kopp/Schenke, § 113 VerwGO, Rdnr. 83
749 Ossenbuehl, Staatshaftungsrecht, 310
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categoría cuando el funcionario, fuera de su actividad de servicio público, actúa
como un sujeto de derecho privado.750
1465

La afectación del derecho deriva generalmente de una actuación positiva del
Estado. En el caso de abstenciones (con respecto a la acción por abstención véase
art. 9 num. 2) no procede, en principio, el restablecimiento, en razón de que la
Administración no ha producido ninguna situación que pueda ser restablecida.751
Sin embargo, es aplicable la pretensión de restablecimiento cuando la
Administración hubiera creado una situación determinada a través de un acto
inicial que a consecuencia del agotamiento de su tiempo de vigencia o por la
carencia sobrevenida de fundamento legal, o por cualquier otra causa, se encontraba
obligada a modificar. En tales casos, la pretensión de restablecimiento opera frente
a la abstención de la Administración.
b)

Afectación de un derecho subjetivo

1466

La afectación del derecho subjetivo puede estar referida tanto a derechos
fundamentales como a derechos de rango legal. Por lo que atañe a los derechos
fundamentales, ha habido cierta controversia acerca de si los mismos sólo
consagran un derecho material o si comprenden además la pretensión a que el
Estado se abstenga de intervenir en su ámbito de protección. En efecto, según un
sector minoritario de la doctrina, sería preciso que además de la previsión del
derecho fundamental, la pretensión de abstención y en todo caso de restablecimiento,
se encontrara fundada en otra disposición de derecho positivo. Tal posición ha sido
acertadamente rechazada. En primer lugar, la función de status negativus de los
derechos fundamentales, según la cual, encuentran en primera línea destinados a
brindar protección al individuo frente a la intervención del Estado, es un elemento
indiscutible en el estado actual de la doctrina de los derechos fundamentales. Tales
derechos de libertad sirven de fundamento a la pretensión del individuo a
encontrarse libre de intervenciones del Poder Público. De allí deriva el fundamento
de la pretensión de abstención frente a amenazas o de restablecimiento de la
situación jurídica infringida frente a afectaciones pasadas.752

1467

Entre la pretensión inicial de abstención de la infracción del derecho fundamental
y la pretensión de restablecimiento de la situación jurídica infringida no pueden
plantearse relaciones de subordinación. Ambas son de igual valor y derivan de
750 Ossenbuehl, Staatshaftungsrecht, 310
751 Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 815
752 Röder, Die Haftungsfunktion der Grundrechte, 222
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igual forma de los derechos fundamentales. La tesis, según la cual la pretensión de
abstención se transforma en una pretensión de restablecimiento constituye una
complicación innecesaria. Ambas pretensiones son una reacción frente a la
infracción del status de libertad del individuo.753 En efecto, pertenece a la
naturaleza de los derechos subjetivos la existencia de una pretensión a la
eliminación de las consecuencias que persistan de una actuación contraria a
derecho de la Administración Pública.754
Por lo que atañe a los derechos subjetivos derivados de normas legales y de inferior
rango como fundamentos de la pretensión de restablecimiento de la situación
jurídica infringida, los mismos son aplicables con preferencia frente a los derechos
fundamentales. Tal aplicación preferente de la norma de inferior rango se debe a
tales disposiciones establecen generalmente una regulación más detallada y
concreta, la cual no debe ser ignorada a través de la aplicación inmediata de los
derechos fundamentales.755
c)

1471

1468

Contrariedad a derecho

La pretensión de restablecimiento de la situación jurídica infringida puede ser una
consecuencia de la contrariedad a derecho de un acto administrativo. En tales
casos, la anulación del acto administrativo da lugar a la pretensión de
restablecimiento de las consecuencias que hubieran derivado en forma inmediata
de su ejecución.756 Pero, tal como se ha indicado, tal pretensión no sólo se plantea
como consecuencia de la anulación del acto, sino que también debe ser reconocida
cuando el acto administrativo hubiera perdido vigencia por otra causa. En tales
casos, es relevante si los efectos derivados de la ejecución del acto son o no
contrarios a derecho.

1469

El señor A obtiene una sentencia de desalojo en contra del señor I y su familia. El día fijado
para la ejecución del desalojo, el Ejecutivo Municipal acordó la confiscación del inmueble,
con el objeto de impedir que el señor I quedara en situación de indigencia y se la adjudicó
por un período de dos semanas. Al término de ese tiempo el señor A exige a la autoridad
local el desalojo de la vivienda. El recurso de anulación del acto administrativo extingue el
título jurídico de la actuación de la Administración Pública. Queda por resolver, cómo
lograr la extinción de las consecuencias fácticas de dicha intervención.

1470

En el caso planteado, la pretensión de restablecimiento supone que la
753 Röder, Die Haftungsfunktion der Grundrechte, 227
754 Kopp/Schenke, § 113 VerwGO, Rdnr. 81
755 Pietzko, Der materiell-rechtliche Folgenbeseitigungsanspruch, 147
756 Kopp/Schenke, § 113 VerwGO, Rdnr. 80
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Administración se encuentre obligada a eliminar el estado de cosas contrarias a
derecho que le sean imputables a su actuación. A pesar de tratarse de un acto
administrativo inicialmente válido, sin embargo, transcurrido el lapso establecido
para su vigencia, la permanencia de las personas en la vivienda constituiría una
consecuencia contraria a derecho.757
d)
1472

La pretensión de restablecimiento de la situación jurídica infringida presupone
que la situación contraria a derecho todavía persista. La contrariedad a derecho
decae cuando la situación ha sido sobrevenidamente subsanada. Tal es el caso de
la contrariedad a derecho derivada de la inexistencia de un acto o de un vicio
subsanable por la Administración.758
e)

1473

Posibilidad del restablecimiento

Luego de establecer la existencia de los elementos constitutivos de la pretensión
de restablecimiento, debe determinarse si no se encuentra dado alguno de los
motivos que impidan su realización. Entre ellos se encuentra la imposibilidad
fáctica de la prestación. Tal es el caso, por ejemplo de una cosa que hubiera sido
confiscada por la Administración, que se extingue antes de que se lleve a cabo la
devolución a su legítimo poseedor. Por otra parte, la imposibilidad jurídica también
impediría la procedencia de la pretensión al restablecimiento.759
f)

1474

Efectos actuales

Principio de racionalidad

El restablecimiento de la situación jurídica infringida podría ser contrario al
principio de racionalidad, cuando su realización sólo sea posible a través de una
carga exagerada, que no se encuentre en una relación proporcional con la pretensión
del restablecimiento. Tal sería el caso de la construcción de una vía pública que en
parte afecte una porción muy pequeña de propiedad privada. Los costos de la
reconstrucción de la vía en una medida desproporcionada con respecto a la pérdida
de la propiedad, daría lugar a la improcedencia de la pretensión de restablecimiento.
En tal caso se transformaría en una pretensión de reparación del perjuicio causado.

757 Schlick, Die Rechtsprechung des BGH zum Staatshaftungsrecht (Teil 2), NVwZ 1997, 1182
758 Ossenbuehl, Staatshaftungsrecht, 313
759 Ossenbuehl, Staatshaftungsrecht, 314
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Art. 75.- Apelación
Ar culo 75. De la sentencia dictada se oirá apelación en un solo efecto.

1. Lapso para apelar
La norma no indica el lapso para interponer la apelación, por lo que es aplicable la
regla del art. 87, el cual dispone que „de las sentencias definitivas se podrá apelar
en ambos efectos dentro de los cinco días de despacho siguientes a su publicación.“

1475

2. Un solo efecto
La disposición del art. 75 constituye una excepción del principio establecido en el
art. 290 CPC, según el cual, “la apelación de la sentencia definitiva se oirá en ambos
efectos, salvo disposición especial en contrario.” La norma es similar al art. 35 de
la Ley Orgánica de Amparo, según la cual, “contra la decisión dictada en primera
instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto.”

1476

Tal característica debe mantenerse incluso frente al recurso especial de juridicidad,
el cual por interpretación del art. 97 se produce en ambos efectos.

1477

3. Remisión de copias certificadas
La Sala Constitucional ha señalado que, cuando la apelación se oye en un solo
efecto, las partes indican las copias certificadas de las actas conducentes, o sea, de
las necesarias, según ellas, para que el juez superior proceda a decidir la apelación,
y el Tribunal, igualmente, señalará qué actas del expediente deben ser enviadas, a
los mismos fines, en copia certificada al Superior. Este envío parcial del contenido
de los autos, responde a la necesidad de que el Tribunal que dictó el fallo apelado,
cuyo recurso se oye en un solo efecto, sea ejecutado; motivo por el cual no se
puede enviar el expediente original, ni entrabar la celeridad procesal reproduciendo
o enviando todo el expediente. Sin embargo, la Sala estableció con carácter
vinculante que en amparo, “el juez de la segunda instancia debe recibir siempre,
… copia certificada de todas las actuaciones, ya que sólo así puede analizar
integralmente el fallo de la instancia inferior.” (SCON-TSJ 26/03/2002 EXP. N°: 01-1356)

1478

4. Amparo contra sentencias
La Sala Constitucional ha considerado admisible la acción de amparo constitucional
de sentencias, cuando la decisión impugnada causaba un daño irreparable que
justificara la utilización del amparo como vía expedita (SON-TSJ 10/10/2006 EXP 06-
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No se obliga pues a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación
que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos
normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente
exigibles (SCON-TSJ 10/09/2004 EXP. 04-1417).760
0752).

1480

Tal es el caso, cuando la apelación no suspende la ejecución de la sentencia y se
aplantea una situación adicional, tal como la tardanza debido a la recusación del
juez de la causa principal. En todo caso el Juez debe valorar, en definitiva, la
veracidad y racionalidad de la justificación aportada. No vasta exclusivamente el
alegato de la falta de idoneidad aportado por el accionante, ya que si así fuere
quedaría en manos de éste la escogencia de una vía procesal frente a otra. Además
estimó la Sala relevante que los accionantes no habían optado por acudir a la
oposición a la medida o ejercido recurso de apelación, como vías ordinarias de
impugnación, aunado a la ausencia de juez para decidir, en virtud de la recusación
planteada. Pero, incluso en caso de que los accionantes hubieren ejercido los
medios ordinarios de impugnación, hubiera sido admisible el amparo „ ya que
justificaron plenamente que la escogencia de la vía del amparo se debió a la
inoperatividad de dicho juzgado ante una incidencia no resuelta para la fecha de
interposición de la acción de amparo, así como las serias denuncias de violaciones
de normas de orden público.“ (SCON-TSJ 01/02/2006 EXP. 05-2143)761

760 http://www.estudiosconstitucionales.com/SENTENCIAS_archivos/217.htm
761 http://www.estudiosconstitucionales.com/SENTENCIAS_archivos/181.htm
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SECCIÓN CUARTA. PROCEDIMIENTO COMÚN A LAS DEMANDAS DE NULIDAD,
INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS ADMINISTRATIVAS

Art. 76.- Supuestos de aplicación
Ar culo 76. Este procedimiento regirá la tramitación de las demandas siguientes:
1. Nulidad de actos de efectos par#culares y generales.
2. Interpretación de leyes.
3. Controversias administra#vas.

1. Ámbito de aplicación
No existen parámetros claros en la distinción entre la demanda de nulidad (véase
art. 9 num. 1) y otras pretensiones, tales como la abstención o negativa (véase art.
9 num. 2) o las vías de hecho (véase art. 9 num. 3). También es problemático
señalar líneas nítidas entre las controversias administrativas (véase art. 9 num. 7)
y otras pretensiones. Con respecto a la demanda de interpretación de leyes, véase
art. 9 num. 6.

1481

2. Calificación de la pretensión
La dificultad en la determinación de la acción y su incidencia determinante en la
selección del procedimiento a seguir, exige un pronunciamiento del juez en la
primera oportunidad posible (véase al respecto, art. 4 n.m. 118)

1482

3. Acumulación de pretensiones
Tradicionalmente han sido acumuladas pretensiones constitutivas y de condena en
el contencioso administrativo. Ejemplo de ello, era lo dispuesto en el art. 131 de la
derogada LOCSJ, según el cual, “en su fallo definitivo la Corte declarará si
procede o no la nulidad del acto impugnado y determinará los efectos de su
decisión en el tiempo. Igualmente, la Corte podrá de acuerdo con los términos de
la respectiva solicitud, condenar el pago de sumas de dinero y a la reparación de
daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración, así como
disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas
subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.” Tal disposición rompió
con la dicotomía entre el contencioso de anulación y el contencioso de derechos,762
762 Brewer-Carías, Introducción General al Régimen de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pág. 139,
con más referencias
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como consecuencia de la previsión de la Constitución de 1961. Se trata de una
consecuencia lógica del art. 259 de la Constitución.763
1484

La Sala Político Administrativa declaró sin lugar un recurso de nulidad ejercido en
contra del acto administrativo de rescisión de contrato. La Sala se abstuvo de
analizar los argumentos atinentes a la propia ejecución del contrato; la procedencia
de la excepción non adimpleti contractus, o la existencia de una causa extraña no
imputable a la contratista que la eximiera de cualquier responsabilidad, dado que
las mismas debían ventilarse a la luz de un procedimiento seguido en virtud de una
demanda. Para la Sala, este tipo de pretensión sólo puede ser satisfecha
apropiadamente, con la interposición de una demanda de cumplimiento de
contrato, en la cual sí se podría imponer al ente contratante, de resultar vencedora
la contratista, el deber de cumplir con la contraprestación que le impone la
convención celebrada entre ambos (SPA-TSJ 13/05/2009 EXP. Nº 2007-0582).
Posteriormente, la parte demandante interpuso demanda por cobro de bolívares,
derivados del incumplimiento del contrato. El Juzgado de Sustanciación observó
que, la demandante no había generado una inepta acumulación de acciones y,
consecuentemente, tampoco una incompatibilidad de procedimientos sino que
sólo opuso la ilegalidad del acto, sin pretender acumular la nulidad del acto con la
acción por daños y perjuicios o por incumplimiento presunto del contrato (JS-SPA
24/03/2011 EXP. N° 2010-692)

4. Efectos generales o particulares
1485

Recordemos que en la derogada LOCSJ la distinción entre actos administrativos de
efectos generales y particulares764 era determinante del procedimiento (art. 112 y
sig.); de la legitimación activa (art. 112); del lapso de caducidad (art. 134); de la
distribución de competencias entre la SPA (art. 42 num. 9) y la CPCA (art. 185
num. 3); de la solicitud de los antecedentes administrativos (art. 123) y del cartel
de emplazamiento (véase al respecto, n.m. 1527). En la derogada LOTSJ de 2004,
se unificó el procedimiento de los recursos en contra de actos de efectos generales
y particulares (art. 21, 11).765 En la vigente LOJCA tal distinción deja de ser
determinante de la competencia (véase al respecto, art. 23 num. 5 n.m. 616); del
763 También en este sentido, Torrealba, El Acto Administrativo como Objeto de la Pretensión Procesal Administrativa y su Tratamiento Jurisprudencial, pág. 158
764 Sobre las críticas a la terminología, Torrealba, El Acto Administrativo como Objeto de la Pretensión
Procesal Administrativa y su Tratamiento Jurisprudencial, pág. 149, con más referencias
765 Torrealba, El Acto Administrativo como Objeto de la Pretensión Procesal Administrativa y su Tratamiento
Jurisprudencial, pág. 145
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procedimiento (art. 76); de la solicitud del expediente administrativo (art. 79),
pero continúa la distinción relativa a la caducidad (art. 32 aparte 1) y no es de
esperar cambios en la legitimación activa (véase al respecto, n.m. 831)
Actos administrativos generales son aquellos que se materializan “cuando la
declaración que lo constituye mira abstractamente a una pluralidad de personas
o casos indeterminados o indeterminables”. Siendo así, se han definido los actos
administrativos de carácter particular, como aquellos que van dirigidos a una
persona o a personas determinadas o determinables (CSCA 17/05/2010 Exp. Nº
AP42-R-2008-001720, con más referencias).

1486

Una Resolución dictada por el Banco Central de Venezuela que regula la fijación
de la tasa anual de interés o de descuento que podrán cobrar los bancos, instituciones
financieras y entidades de ahorro y préstamo por sus operaciones, es un acto
administrativo de efectos generales, toda vez que está dirigido a un grupo
indeterminado de personas, es decir, a todos aquéllos que realicen operaciones
comerciales con las entidades bancarias, instituciones financieras y entidades de
ahorro y préstamo. Las disposiciones contenidas en la Resolución impugnada, son
de carácter normativo, por cuanto no se agotan ni se extinguen en una sola
oportunidad sino que, por el contrario, se aplican tantas veces como personas se
vinculen con la banca a través del crédito, manteniéndose vigente en el tiempo y
formando parte del ordenamiento jurídico (SPA-TSJ 08/08/2000 EXP. NRO. 0242)

1487

La Resolución que establece las bases del concurso para la provisión de cargos
docentes en el Estado Zulia tiene carácter general, vista la universalidad de las
disposiciones contenidas en el mismo respecto al amplio margen de sus
destinatarios. El referido acto ostenta carácter normativo, al crear un conjunto de
disposiciones dirigidas a un número apriorísticamente indeterminado de personas

1488

(SPA-TSJ 12/12/2006 EXP. Nº 2005-2244)

Según la Sala Político Administrativa, el Acuerdo mediante el cual se declara de
utilidad pública e interés social al Central Azucarero Cumanacoa, C.A., constituye
un acto de efectos particulares (SPA-TSJ 06/12/2005 EXP. Nº 2005-5408); mientras que
para la CSCA, la declaración de utilidad pública e interés social de la ejecución del
proyecto “Dotación de viviendas para las familias que habitan en condición de
arrendatarios en inmuebles ubicados en el Área Metropolitana de Caracas”, no
está dirigido a un grupo de personas determinado o determinable, no posee carácter
normativo y tampoco recae sobre un número específico ni determinable de sujetos
(CSCA 17/05/2010 EXP. Nº AP42-R-2008-001720).
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Art. 77.- Recepción de la demanda
Ar culo 77. El tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad de la demanda dentro de
los tres días de despacho siguientes a su recepción.
1490

Debemos recordar que en la Sección Tercera, relativa a las „Disposiciones
Comunes a los Procedimientos“, se regula lo relativo a los requisitos de la demanda
(véase art. 33); la presentación de la demanda ante otro tribunal (véase art. 34); los
requisitos de admisibilidad (véase art. 35); la admisión de la demanda (véase art.
36); la citación (véase art. 37), y las citaciones y notificaciones por medios
electrónicos (véase art. 38).

1491

En cuanto a las medidas cautelares, el procedimento a seguir es el regulado en el
art. 105, aún cuando estimamos que, en casos urgentes, el juez puede seguir el
procedimiento del art. 69
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Art. 78.- No!ﬁcación
Ar culo 78. Admi#da la demanda, se ordenará la no#ﬁcación de las siguientes personas
y entes:
1. En los casos de recursos de nulidad, al representante del órgano que haya dictado el
acto; en los casos de recursos de interpretación, al órgano del cual emanó el instrumento
legisla#vo; y en los de controversias administra#vas, al órgano o ente contra quien se
proponga la demanda.
2. Al Procurador o Procuradora General de la República y al o la Fiscal General de la
República.
3. A cualquier otra persona, órgano o ente que deba ser llamado a la causa por exigencia
legal o a criterio del tribunal.
Las no#ﬁcaciones previstas se realizarán mediante oﬁcio que será entregado por el o la
Alguacil en la oﬁcina receptora de correspondencia de que se trate. El o la Alguacil, dejará
constancia, inmediatamente, de haber no#ﬁcado y de los datos de iden#ﬁcación de la
persona que recibió el oﬁcio.
Contenido:
1. Representante del órgano ........................ 515
2. Procurador general de la república ......... 515
3. Fiscal general de la república.................. 516

4.
5.

Cualquier otra persona ............................ 516
En la oficina de correspondencia ............ 516

1. Representante del órgano
La participación del representante del órgano responsable de la actuación que
diera lugar a la controversia tiene gran importancia en el procedimiento. Tal
funcionario puede modificar unilateralmente el objeto de la controversia, con el fin
de lograr la resolución del asunto a través de otros medios alternativos (véase art.
6 n.m. 157), pero sobre todo, el funcionario tiene conocimiento general sobre la
materia controvertida y particular, sobre el caso concreto. Se trata de una
información que excede generalmente los documentos contenidos en el expediente
administrativo y que el representante judicial del organismo pocas veces ha
consultado. Sin la participación del funcionario, el debate se plantea con frecuencia
en términos puramente jurídicos, que por sí solos no son capaces de conducir a una
sentencia que resuelva adecuadamente el problema de fondo (véase al respecto,
art. 29 n.m. 951)

1492

2. Procurador general de la república
Con respecto a la notificación del Procurador General de la República, véase art.
37 n.m. 1161 y sig.
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3. Fiscal general de la república
1494

El Ministerio Público interviene en el juicio como órgano que informa a la Sala de
su criterio con imparcialidad para colaborar en la adopción del fallo (SCON-TSJ
10/07/2007 EXP. 04-2469). La actuación del Ministerio Público en el contencioso
administrativo se produce tradicionalmente a través de la presentación de un
informe o dictamen, que no es vinculante paral el juez. La omisión de la notificación
del Fiscal General de la República, si bien es obligatoria, no da lugar a la reposición
del procedimiento.766
4. Cualquier otra persona

1495

La calificación del destinatario del acto como verdadera parte, y no como simple
interesado en el juicio, por ser el titular de derechos susceptibles de ser afectados
en el proceso, trae como consecuencia que no es suficiente para su emplazamiento,
la publicación del cartel de emplazamiento, sino que debe ser notificado
personalmente. La falta de notificación personal trae como consecuencia la
reposición del procedimiento al estado de comenzar la relación de la causa (SPATSJ 03/06/2008 EXP. Nº 1997-14194).

1496

Además puede ser de utilidad en el procedimiento requerir la opinión de
determinados órganos u entes que tengan conocimiento sobre la materia de la
controversia. La Comunidad Indígena Barí solicitó en el marco de un recurso por
abstención o carencia, contra la conducta omisiva del Ejecutivo Nacional en
demarcar la zona de reserva indígena, que se notificara e incorporara a la causa al
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y a la Defensoría del
Pueblo Indígena. Sin embargo, en el auto de admisión el Juzgado de Sustanciación
de la Sala Político Administrativa no hizo pronunciamiento al respecto (JS-SPA
08/07/2008 EXP. Nº 2002-0500)

5. En la oficina de correspondencia
1497

La precisión, en el art. 81 LOPGR, según la cual “el oficio debe ser entregado
personalmente al Procurador o Procuradora General de la República, o a quien
esté facultado por delegación.” Debe considerarse inaplicable en el contencioso
administrativo, en razón de la aplicación preferente del art. 78, según el cual “las
notificaciones previstas se realizarán mediante oficio que será entregado por el o
la Alguacil en la oficina receptora de correspondencia de que se trate.”
766 Araujo Juárez,Principios Generales del Derecho Procesal Administrativo, pág. 460. Véase también Rondón
de Sansó, La Actuación del Ministerio Público en los Juicios de Nulidad pág.165 y sig.; Bello/Jiménez, La
Acción de Amparo Constitucional y sus Modalidades Judiciales, pág. 85 y sig.
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Art. 79.- Expediente administra!vo
Ar culo 79. Con la no#ﬁcación se ordenará la remisión del expediente administra#vo o
de los antecedentes correspondientes, dentro de los diez días hábiles siguientes.
El funcionario o funcionaria que omita o retarde dicha remisión podrá ser sancionado
por el tribunal, con multa entre cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) y cien unidades
tributarias (100 U.T.).

Contenido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Requerimiento ......................................... 517
Expediente administrativo ...................... 519
Funcionario responsable ......................... 519
Efectos generales y particulares .............. 519
Documento administrativo ...................... 519
Impugnación ........................................... 520

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oportunidad de la impugnación .............. 521
Carga de la prueba .................................. 522
La falta del expediente administrativo .... 523
Sanción de multa ..................................... 523
Aplicación analógica............................... 523
Informe del demandado .......................... 524

1. Requerimiento
Tanto la derogada LOCSJ (art. 123), como la derogada LOTSJ de 2004 (art. 21, 11),
la solicitud de los antecedentes administrativos era realizada con anterioridad al
pronunciamiento del Juzgado de Sustanciación sobre la admisibilidad del recurso.
En la actual LOJCA, así como en la vigente LOTSJ de 2010 (art. 135, I, en los
procesos ante la Sala Constitucional) el requerimiento del expediente administrativo
o de los antecedentes correspondientes debe acordarse en el auto de admisión. La
nueva regulación tiene consecuencias importantes.

1498

En primer lugar, supone que la revisión de la admisibilidad del recurso debe
producirse en forma sumaria, con los elementos que consten en el expediente, esto
es, los recaudos aportados por el demandante, dejando a salvo la posibilidad de
resolver sobre aspectos dudosos en la audiencia de juicio (véase al respecto, n.m.
1294). Recordemos que, las partes deben tener la oportunidad de pronunciarse
sobre todos los aspectos procesales relevantes y sobre todos los puntos de hecho y
de derecho que son determinantes de la sentencia. La finalidad es evitar las
decisiones sorpresa, basadas en argumentos que las partes no tomaron en cuenta
(véase al respecto, n.m. 137)

1499

En segundo lugar, el tiempo que dure la remisión del expediente administrativo no
debe impedir la continuación del juicio. El pronunciamiento sobre la admisión de
la demanda debe producirse dentro de los tres (3) días de despacho siguientes a su
recepción, tal como lo disponen los arts. 77 y 36 LOJCA.

1500
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1501

No obstante lo anterior, el Juzgado de Sustanciación ha reiterado en ciertos casos
una práctica que era propia de la anterior legislación. En efecto, si bien generalmente
se acuerda requerir el expediente administrativo en el auto de admisión (JS-SPA
03/11/2010 EXP. N° 2010-00534; JS-SPA 03/11/2010 EXP. N° 2008-0673), tal como lo dispone el
art. 73 LOJCA, sin embargo, en otras oportunidades ha acordado requerir el
expediente administrativo „a los fines de proveer sobre la admisibilidad“ (JS-SPA
18/01/2006 EXP. N° 2005-5110; JS-SPA 02/11/2010 EXP. N° 2010-0871; JS-SPA 02/11/2010 EXP. N°
2010-0795; JS-SPA 29/03/2011 EXP. N° 2011-0231; JS-TSJ 24/05/2011 EXP. N° 2011-0515).

1502

En tercer lugar, se trata de una situación que puede ser relevante, no sólo desde el
punto de vista de la celeridad procesal, del derecho a la defensa de las partes y de
legalidad del procedimiento, sino que puede ser determinante de la eficacia de la
protección cautelar. En efecto, el retardo en la admisión de la demanda, sin que el
juez pueda pronunciarse acerca de una medida cautelar que hubiera sido solicitada
podría resultar faltal en casos urgentes (véase al respecto, n.m. 1906). En este
sentido es interesante la regulación del art. 185 de la LOTSJ de 2011, según el cual,
en el proceso contencioso electoral, si la demanda contiene solicitud de medida
cautelar se designará ponente a fin de que la Sala Electoral se pronuncie sobre la
admisión de la demanda y la pretensión cautelar, lo cual podrá realizarse,
atendiendo a la urgencia del caso, con prescindencia del informe y de los
antecedentes administrativos.

1503

Tal criterio parece ser determinante en las decisiones del Juzgado de Sustanciación
de la SPA. En efecto, aún cuando no lo indica expresamente, la solicitud de una
medida cautelar impide que el Juzgado de Sustanciación se limite a requerir el
expediente administrativo, sino que en el mismo auto, admite la demanda y
acuerda abrir el cuaderno separado, para la decisión de la medida cautelar y
remitir a la Sala el expediente a fin de que se celebre la audiencia de juicio de
conformidad con el artículo 82 de la LOJCA, una vez que consten en autos las
notificaciones ordenadas (JS-SPA 24/05/2011 EXP. N° 2011-0512; JS-SPA- 24/05/2011 EXP.
N° 2011-0523)

1504

Sin embargo, aparte de los casos en que ha sido solicitada una medida cautelar, no
encontramos otro criterio que permita anticipar que el Juzgado de Sustanciación
se limitará a requerir el expediente administrativo o si, además, se pronunciará
acerca de la admisión de la demanda, aún cuando, en algunos casos, ha quedado
implícita la duda del juez, acerca de determinado requisito de admisibilidad (véase
al respecto, n.m. 1137)
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2. Expediente administrativo
El expediente administrativo está conformado por un conjunto de actuaciones
previas debidamente documentadas, dirigidas a formar la voluntad administrativa
(SPA-TSJ 16/06/2009 EXP. Nº 2007-1065). El expediente administrativo puede definirse
como el conjunto ordenado de todas las actuaciones realizadas en el decurso del
procedimiento administrativo que le sirven de sustento a éste; es decir, el
expediente es la materialización formal del procedimiento (SPA-TSJ 11/07/2007 EXP.

1505

Nº 2006-0694 ECHO CHEMICAL 2000 C.A.)

3. Funcionario responsable
Aún cuando el artículo 79 no determina cuál es el funcionario responsable de la
remisión del expediente administrativo, puede interpretarse, a partir de la remisión
implícita al art. 78, que debe tratarse, en los casos de recursos de nulidad, del
representante del órgano que haya dictado el acto; en los casos de recursos de
interpretación, del órgano del cual emanó el instrumento legislativo; y en los de
controversias administrativas, del órgano o ente contra quien se proponga la
demanda.

1506

4. Efectos generales y particulares
El art. 79 no distingue entre actos de efectos generales y particulares (véase al
respecto n.m. 1485), por lo que debe ser requerido en todo caso. Se ha afirmado la
importancia de la solicitud de los antecedentes administrativos en juicios de
nulidad de actos de efectos generales, sobre todo cuando la impugnación se basa
en la infracción del procedimiento para dictarlos.767

1507

5. Documento administrativo
La especialidad del documento administrativo lo configura como una tercera
categoría de prueba instrumental. En efecto, esta especial clase de documento
escrito no puede asimilarse al documento público definido en el artículo 1.357 del
Código Civil, pues no participa del carácter negocial que caracteriza a este último.
Sin embargo, su carácter auténtico deviene del hecho de ser una declaración
emanada de un funcionario público, con las formalidades exigidas en el artículo
18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así, el expediente
administrativo (rectius: documento administrativo) se asemeja a los documentos
767 Torrealba, El Acto Administrativo como Objeto de la Pretensión Procesal Administrativa y su Tratamiento
Jurisprudencial, pág. 143
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privados reconocidos o tenidos por reconocidos (artículo 1.363 eiusdem), pero
sólo en lo que concierne a su valor probatorio, dado que en ambos casos, se tiene
por cierto su contenido, en tanto que las declaraciones efectuadas en dichos
instrumentos no sean objeto de impugnación a través de cualquier género de
prueba capaz de desvirtuar su veracidad (SPA-TSJ 11/07/2007 EXP. Nº 2006-0694 ECHO
CHEMICAL 2000 C.A.). Las actas que conforman el expediente administrativo pueden
asemejarse a los documentos privados reconocidos o tenidos legalmente por
reconocidos, pues ha de tenerse por cierto su contenido en tanto que las
declaraciones efectuadas por los funcionarios con facultades para actuar en dichos
instrumentos no sean objeto de impugnación a través de otro género de prueba
capaz de desvirtuar su veracidad (SPA-TSJ 01/02/2011 EXP. Nº 2009-0280, con más
referencias)
1509

No debe confundirse el valor probatorio de las copias certificadas del expediente
administrativo como una unidad íntegra, es decir, como un conjunto de actuaciones
administrativas debidamente documentadas, con las actas que lo conforman
individualmente consideradas, puesto que dichas actas poseen su valor probatorio
propio según el tipo de documento que se trate (SPA-TSJ 11/07/2007 EXP. Nº 2006-0694
ECHO CHEMICAL 2000 C.A.)

1510

De acuerdo con la persona que incorpore algún acta al expediente administrativo,
se pueden dar tres supuestos, a saber: i) Los documentos emanados de los
funcionarios públicos sustanciadores del procedimiento administrativo, en
ejercicio de sus atribuciones legales, los cuales constituirán documentos
administrativos; ii) Los documentos emanados de los particulares interesados en
el procedimiento y; iii) Los documentos emanados de terceros, distintos a las
partes involucradas (SPA-TSJ 11/07/2007 EXP. Nº 2006-0694 ECHO CHEMICAL 2000 C.A.)
6. Impugnación

1511

Dado que el expediente administrativo se asemeja en su valor probatorio al
instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, su
impugnación no puede hacerse por la vía de tacha de falsedad, por prohibición
expresa del último aparte del artículo 1.381 del Código Civil. Pero, al no ser dicho
expediente un documento público o auténtico, tampoco puede aplicarse la tacha de
falsedad prevista para este tipo de instrumentos (SPA-TSJ 11/07/2007 EXP. Nº 2006-0694
ECHO CHEMICAL 2000 C.A.)
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La ley no prevé un procedimiento específico para la impugnación de las copias
certificadas del expediente administrativo, toda vez que la impugnación se dirige
a la verificación de la falta de adecuación entre el expediente administrativo que
consta en autos y las actuaciones que conformaron ese expediente administrativo,
por inexactitud, error o adulteración de la verdad, por lo que es aplicable
analógicamente a este tipo de instrumento, el régimen previsto en el artículo 429
CPC para las copias simples (SPA-TSJ 11/07/2007 EXP. Nº 2006-0694 ECHO CHEMICAL

1512

2000 C.A.)

La impugnación del expediente administrativo como un todo o alguna de las actas
que lo conforman, debe referirse a la falta de adecuación entre las copias
certificadas del expediente administrativo que constan en autos y las actuaciones
que conformaron ese expediente administrativo, bien porque algún acta haya sido
mutilada, sustraída, no conste en el expediente remitido o por cualquier otro
motivo, para lo cual la parte impugnante deberá producir la prueba en contrario
que demuestre la veracidad de sus alegaciones, todo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1.363 del Código Civil, en concordancia con el artículo
506 CPC (SPA-TSJ 11/07/2007 EXP. Nº 2006-0694 ECHO CHEMICAL 2000 C.A.)

1513

7. Oportunidad de la impugnación
Exigir la impugnación dentro de los cinco (5) días siguientes a su llegada a los
autos, lejos de salvaguardar el ejercicio del derecho a la defensa, lo enerva, puesto
que pone en cabeza del accionante la carga de revisar el expediente todos los días
para ver si el expediente fue efectivamente consignado en autos, so pena de no
poder ejercer su legítimo derecho al control y contradicción de la prueba (SPA-TSJ

1514

11/07/2007 EXP. Nº 2006-0694 ECHO CHEMICAL 2000 C.A.)

Si el expediente administrativo es consignado en autos antes del inicio del lapso
de promoción de pruebas o durante dicho lapso, la oportunidad para impugnar será
dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del lapso de promoción de
pruebas, sin menoscabo de que en un ejercicio diligente del derecho a la defensa
el recurrente realice la impugnación en el propio escrito de promoción. (SPA-TSJ

1515

11/07/2007 EXP. Nº 2006-0694 ECHO CHEMICAL 2000 C.A.)

Si el expediente administrativo es consignado en una etapa posterior a la promoción
de pruebas y hasta el acto de informes, por encontrarse las partes a derecho, quien
desee impugnar el expediente administrativo lo deberá realizar dentro de los cinco
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(5) días siguientes a que conste en autos la remisión del expediente administrativo,
para lo cual podrá abrirse, si a juicio de la Sala la situación así lo amerita, una
articulación probatoria de la prevista en el artículo 607 CPC (SPA-TSJ 11/07/2007 EXP.
Nº 2006-0694 ECHO CHEMICAL 2000 C.A.)
1517

En caso que el expediente administrativo fuese remitido después del acto de
informes, el cual constituye el último acto procesal de las partes, como no puede
ponerse en cabeza del particular la carga de revisar el expediente todos los días por
una falta imputable al órgano administrativo, cuando la ley no dispone ninguna
otra actuación, el lapso de cinco (5) días para la impugnación del expediente
comenzará a computarse en el día inmediatamente siguiente a aquél en que conste
en autos que el recurrente realizó alguna actuación, como por ejemplo, una
diligencia solicitando sentencia (SPA-TSJ 11/07/2007 EXP. Nº 2006-0694 ECHO CHEMICAL
2000 C.A.)

8. Carga de la prueba
1518

La no remisión constituye una grave omisión que pudiera obrar en contra de la
Administración y crear una presunción favorable a la pretensión de la parte
accionante (SPA-TSJ 11/07/2007 EXP. Nº 2006-0694 ECHO CHEMICAL 2000 C.A.)

1519

El principio procesal de “facilidad de la prueba”, implica que en determinados
casos le corresponderá aportar una prueba a la parte a la cual se le hace más fácil
incorporarla al proceso (SPA-TSJ 11/07/2007 EXP. Nº 2006-0694 ECHO CHEMICAL 2000
C.A.)

1520

En sede administrativa, la Administración se encuentra obligada a probar que
existe adecuación entre lo decidido y el supuesto de hecho. El acto administrativo,
por tanto, no puede estar basado en la apreciación arbitraria de un funcionario.
Implica, que la carga de la prueba, en la actividad administrativa disciplinaria,
recae sobre la Administración. Luego, en vía judicial, el expediente formado por
la Administración constituye la prueba que presenta la Administración para
demostrar la legitimidad de sus actuaciones, la veracidad de los hechos y el
fundamento de sus actuaciones (SPA-TSJ 15/06/2000 EXP. 11.317). (Véase también art.
62 con respecto al Juzgado de sustanciación y debate oral, n.m. 1329; Limitaciones,
n.m. 1335; Presunción de inocencia, n.m. 1343; Confesión ficta y carga de la
prueba n.m. 1326; Hechos negativos n.m. 1344; Carga de la prueba y derechos
fundamentales, n.m. 1345)
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9. La falta del expediente administrativo
La no remisión del expediente administrativo constituye una grave omisión que
pudiera obrar en contra de la Administración y crear una presunción favorable a la
pretensión de la parte accionante (SPA-TSJ 11/07/2007 EXP. Nº 2006-0694 ECHO

1521

CHEMICAL 2000 C.A.)

La falta del expediente administrativo no es un impedimento para que el juzgador
pueda decidir puesto que éste constituye la prueba natural –mas no la única- dentro
del proceso contencioso administrativo de anulación, por lo que la no remisión del
expediente administrativo acarrea una presunción favorable sobre la procedencia
de la pretensión de la parte accionante, que deberá complementarse con base en la
documentación acreditada en autos por la parte actora (SPA-TSJ 16/06/2009 EXP. Nº

1522

2007-1065)

10. Sanción de multa
Con anterioridad a la LOJCA la Sala Político Administrativa estimó aplicable el
aparte 2 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en
cuanto a la sanción para el desacato por el no cumplimiento de una orden emanada
de ese Alto Tribunal cuando solicita la remisión del expediente administrativo

1523

(SPA-TSJ 11/07/2007 EXP. Nº 2006-0694 ECHO CHEMICAL 2000 C.A.)

Esta norma que se inserta dentro del marco de la autoridad judicial que posee todo
órgano jurisdiccional, refuerza la potestad genérica contenida en el artículo 21
CPC sobre la coercibilidad de las actuaciones judiciales para el logro de sus efectos
vinculantes, al consagrar una sanción específica cuando los órganos del Poder
Público no cumplan con su deber de remitir los expedientes que se le solicitaren
para la resolución de una controversia (SPA-TSJ 11/07/2007 EXP. Nº 2006-0694 ECHO

1524

CHEMICAL 2000 C.A.)

11. Aplicación analógica
Estimamos que el requerimiento del expediente administrativo puede ser de
aplicación analógica en en las controversias derivadas de un contrato administrativo
e incluso por responsabilidad extracontractual.
Así como en el caso de las demandas a que se refiere el procedimiento breve
(véase al respecto, art. 67 n.m. 1436).
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12. Informe del demandado
1526

Los argumentos señalados con respecto a la necesidad de reestablecer un
tratamiento igualitario en los procedimientos, cuando no existe motivo que
justifique un trato desigual (véase al respecto, art. 39 n.m. 1184), también son
aplicables en cuanto a la facultad del juez de requerir al inicio del debate un
informe del demandado sobre la causa de la situación planteada en el juicio. La
aplicación analógica de tal facultad se encuentra determinada por la importancia
de la participación del funcionario o del representante del órgano,
independientemente de los argumentos jurídicos presentados por la Procuraduría
General de la República (véase al respecto, art. 29 n.m. 951)
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Art. 80.- Cartel de emplazamiento
Ar culo 80. En el auto de admisión se ordenará la no#ﬁcación de los interesados, mediante
un cartel que será publicado en un diario que indicará el tribunal, para que comparezcan a
hacerse parte e informarse de la oportunidad de la audiencia de juicio. El cartel será librado
el día siguiente a aquél en que conste en autos la úl#ma de las no#ﬁcaciones ordenadas.
En los casos de nulidad de actos de efectos par#culares no será obligatorio el cartel de
emplazamiento, a menos que razonadamente lo jus#ﬁque el tribunal.
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1. Actos de efectos generales
El cartel de emplazamiento puede tener una finalidad justificada en ciertos casos.
Su utilidad es clara en el caso de la impugnación de actos de efectos generales.
También en aquellos casos, en que se encuentre claramente afectado un interés
difuso, como el medio ambiente, o un interés colectivo, como el funcionamiento
de una asociación. Sin embargo, paradójicamente, no era requerida la notificación
de los interesados, mediante cartel en los casos de nulidad de actos de efectos
generales.

1527

Inicialmente, la Sala Político Administrativa había sostenido que, al no establecer
el artículo 116 de la LOCSJ, lapso alguno dentro del cual debía el recurrente retirar,
publicar y consignar el cartel de emplazamiento, una vez librado el mismo por este
Tribunal, era aplicable el lapso señalado en el artículo 125 eiusdem, esto es 15 días
consecutivos. En caso que no fuera cumplida la reseñada carga dentro de ese
lapso, debía la Sala declarar el desistimiento tácito del recurso. Posteriormente, la
Sala Político Administrativa estableció que, en aras de la celeridad procesal y en
pro de garantizar el enunciado constitucional de la tutela judicial efectiva, no era
aplicable el desistimiento tácito en tales juicios (SPA-TSJ 07/08/2002 EXP. Nº 14609). La
Sala Constitucional coincidió con el señalado criterio, en el sentido que, no era
aplicable por analogía la disposición del artículo 125 de la LOCSJ al caso de los
juicios de nulidad de actos de efectos generales, por cuanto no existía vacío
legislativo alguno. El establecimiento, sólo en el capítulo relativo a los juicios
contra actos administrativos de efectos particulares, revelaría la intención del

1528
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legislador de establecer una regulación diferente para cada tipo de juicio. “De
haber querido extender tal disposición a ambos pedimentos, habría incluido la
norma contenida en el artículo 125, en el capítulo de ‘Disposiciones comunes’...”
(SCON-TSJ 03/12/2002 Exp. Nº: 02-0308)
1529

En esa oportunidad, la Sala Constitucional señaló que, la nulidad de los actos de
efectos generales por razones de inconstitucionalidad, obedecen a una acción
popular, donde cualquier ciudadano puede solicitarla, ya que todos tienen interés
personal y legítimo en mantener la Supremacía Constitucional (art. 7 de la vigente
Constitución), por lo que “en cierta forma el accionante represente a la sociedad,
lo que hace inútil llamar a los demás miembros.” Sin embargo, el legislador quiso
que si el juez lo considerase conveniente (procedente) llame mediante carteles a
los interesados, tutelando así el derecho de defensa de los ciudadanos ante la
potencial sentencia que de ser declarada con lugar, afectaría a todos (SCON-TSJ
03/12/2002 Exp. Nº: 02-0308)

2. Actos de efectos particulares
1530

En la mayoría de los casos de actos administrativos de efectos particulares, la
experiencia demuestra que su desenlace sólo interesa al destinatario del acto,
quien ejerce la acción de impugnación. Esto ocurre cuando no es evidente la
afectación de intereses generales, ni colectivos o difusos, así como cuando no se
trata de actos con doble efecto o efecto a terceros, como los llamados actos cuasi
jurisdiccionales. En tales casos, la carga procesal de retirar, publicar y consignar
el cartel de emplazamiento, sin que ello constituya beneficio alguno a otro interés
jurídico, porque la naturaleza del asunto sólo era de interés para el destinatario del
acto, produce una infracción de la prohibición de formalismos inútiles, del artículo
26 de la Constitución.768
3. Discrecionalidad del juez

1531

Los artículos 125 de la derogada LOCSJ y 21 numeral 12 de la derogada LOTSJ
establecían un amplio ámbito de evaluación del juez, para determinar en cada caso
concreto si tal publicación era necesaria. En efecto, el artículo 125 de la derogada
LOCSJ utilizaba la siguiente redacción: “cuando lo juzgue procedente, el Tribunal
podrá…”. Mientras que según el numeral 12 del artículo 21 de la derogada LOTSJ,
“cuando fuere procedente, en esa misma oportunidad, se podrá ordenar la
768 También en este sentido, Herrera, „Las Iniciativas Procesales del Juez en la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, pág. 189
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citación de los interesados, por medio de carteles…”. Sin embargo, el juez de
sustanciación ha infringido tal facultad, por falta de aplicación, ordenando siempre
la publicación del cartel. En este sentido, se ha señalado que, bajo la concepción
subjetiva del contencioso administrativo, como un juicio entre partes, no se
justificaba que la LOCSJ y luego la LOTSJ de 2004, establecieran “como carga fija,
obligatoria en todo juicio de anulación de actos particulares,” la de publicar y
consignar el cartel de emplazamiento, menos aún que se supeditara la continuación
del proceso al cumplimiento de esa carga.769
4. Carácter excepcional
La redacción del segundo párrafo del artículo 80 limita la facultad discrecional del
juez y establece un mecanismo de regla-excepción, en el cual, la orden de
publicación debe ser motivada. El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político
Administrativa ha señalado al efecto que, el art. 80 LOJCA convirtió en excepción
lo que antes era la regla, esto es, sólo cuando el Juez lo considere pertinente podría
ordenar la emisión del cartel de emplazamiento (JS-SPA 09/03/2011 EXP. N° 2010-0600)

1532

En una demanda de nulidad interpuesta por la empresa, en contra de una multa
impuesta por el Inspector del Trabajo Jefe, con motivo de la presunta infracción de
disposiciones o normas contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo, relativas a la
protección de los derechos de los trabajadores, el Juzgado de Sustanciación estimó
inicialmente que la multa sólo afectaba a la sociedad mercantil accionante, por lo
que no ordenó la emisión del cartel, en el auto de admisión de fecha 21 de julio de
2010. Sin embago, a solicitud del Ministerio Público, revisó dicha decisión y
observó que, “dicha sanción tiene su origen en el presunto incumplimiento de
beneficios laborales,“ por lo que debía convocar a través del cartel solicitado a los
trabajadores de la referida empresa. En consecuencia, acordó reponer la causa (JS-

1533

SPA 16/02/2011 EXP. N° 2010-0395; JS-SPA 22/03/2011 EXP. N° 2010-0394)

Por el contrario, el Juzgado de Sustanciación negó la solicitud de reposición
formulada por el Ministerio Público, en una demanda de nulidad interpuesta contra
el acto dictado por la Contraloría General de la República, en el cual se declaró la
“responsabilidad civil”, por haber efectuado pagos, por un monto de Bs.F.
645.763,38. El Ministerio Público había justificado su solicitud, en aras del control
social, por cuanto “está en juego el patrimonio público de todos los venezolanos”.
769 Herrera, Las Iniciativas Procesales del Juez en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pág. 189
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Observó el Juzgado, que el legislador ha pretendido otorgar a la potestad del Juez
para emitir el cartel cuando lo considere pertinente. En el caso concreto, ese
“patrimonio público de todos los venezolanos” (JS-SPA 09/03/2011 EXP. N° 2010-0600).
Este criterio coincide con lo indicado en n.m. 829
1535

En un caso en que se estimó procedente la reapertura del lapso retirar, publicar y
consignar el cartel de emplazamiento, la Sala observó que imponer a la accionante
el cumplimiento de dichas obligaciones sería contrario a lo previsto por el
legislador en la vigente LOJCA, la cual relevó al actor de cumplir con tal carga
procesal en los recursos de nulidad interpuestos contra actos de efectos particulares
(SPA-TSJ 17/02/2011 EXP. Nº 2009-0751)

5. Formalismo excesivo
1536

La carga procesal de retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento
también constituye un formalismo excesivo, en la medida en que la finalidad
perseguida pudo ser alcanzada a través de otros mecanismos, menos gravosos para
el accionante, pero igual o incluso más eficaces. Ejemplo de ello es la posibilidad
de publicación del cartel en el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia,
como lo dispone el art. 91 de la LOTSJ de 2010.

1537

En este sentido, ha señalado la Sala Constitucional que, “para no incurrir en
excesivos formalismos”, la notificación puede ser practicada mediante boleta, o
comunicación telefónica, fax, telegrama, correo electrónico o cualquier medio de
comunicación interpersonal, dejando el Secretario de la Sala constancia detallada
en autos de haberse efectuado la notificación y de sus consecuencias (SCON-TSJ
09/11/2009 EXP.- 09-0369 Caso: Mercedes Josefina Ramírez). Aunque tal afirmación
fue realizada en el marco del procedimiento de habeas data, nada obsta para
trasladar la misma consideración a otros tipos de procedimiento.
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Art. 81.- Lapso para re!rar, publicar y consignar el cartel
Ar culo 81. El demandante deberá re#rar el cartel de emplazamiento dentro de los tres
días de despacho siguientes a su emisión, lo publicará y consignará la publicación, dentro
de los ocho días de despacho siguientes a su re#ro.
El incumplimiento de las cargas antes previstas, dará lugar a que el tribunal declare el
desis#miento del recurso y ordene el archivo del expediente, salvo que dentro del lapso
indicado algún interesado se diera por no#ﬁcado y consignara su publicación.
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1. Consignación extemporánea
La Sala Constitucional confirmó una decisión que había desaplicado el art. 125 de
la derogada LOCSJ en lo relativo al desistimiento del recurso y archivo del
expediente cuando el recurrente no haya consignado dentro del lapso de quince
(15) días el ejemplar en el cual se haya publicado el cartel de emplazamiento
(SCON-TSJ 19/08/2002 EXP. 01-2840). En tal caso, cosideró procedente la reposición del
procedimiento, a los fines de salvaguardar el derecho de la parte oponente a
intervenir en el proceso (SCON-TSJ 19/08/2002 EXP. 01-2840). Sin embargo, con
posterioridad la Sala modificó tal criterio, admitiendo la aplicación analógica de la
perención breve (véase más adelante, n.m. 1549).

1538

2. Desistimiento del recurso
Es errónea la calificación de la figura como un „desistimiento“ tácito o presunto,
sobre todo porque si tal fuera el caso, la parte siempre tendría la posibilidad de
desvirtuar expresamente, que en realidad no desea desistir de la instancia. La
naturaleza jurídica de este desistimiento presunto es el de una sanción, por el
incumplimiento de un deber procesal. Hemos advertido que, el principio nulla
poena sine culpa prohíbe la imposición de una sanción por un hecho no imputable
al sujeto (véase al respecto el art. 41 n.m. 1198). Conforme a tal principio, la
norma sólo permite la aplicación de la sanción, en aquellos casos en que la
LOJCA - Comentarios
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inactividad es producto de la omisión de una carga que correspondía a la parte
interesada. Con ello se excluye la posibilidad de imponer una sanción por un
hecho causado por fuerza mayor o caso fortuito (véase más adelante, n.m. 1542)
1540

Según la Sala Constitucional, „no son válidos los impedimentos procesales que
sean consecuencia de un excesivo formalismo, por cuanto dicho derecho
constitucional no puede verse enervado por las exigencias formales cuyo
incumplimiento no vulnere ningún derecho constitucional“ (SCON-TSJ 19/08/2002
EXP. 01-2840). La justificación de la sanción estaría referida a la necesidad de
proteger otros bienes jurídicos, tales como la celeridad procesal y la seguridad
jurídica. En efecto, una tardanza injustificada en el procedimiento puede causar
perjuicios a la parte demandada o a terceros, bien por el incremento del valor de
las indemnizaciones, como en el caso de los sueldos dejados de percibir, o bien por
la falta de certeza en la estabilidad de las decisiones de la Administración.

1541

La sanción impuesta debe ser proporcional a la importancia de los bienes jurídicos
protegidos. La Sala Constitucional ha señalado al efecto que, „resulta ineludible
la consideración de la proporcionalidad de los efectos de los requisitos procesales
que impidan el conocimiento del fondo de la pretensión“ invocada por el justiciable
(SCON-TSJ 19/08/2002 EXP. 01-2840). La presunción de desistimiento ocasiona un
perjuicio al demandante, cuya gravedad depende de factores externos. La carga de
volver a interponer la demanda y de impulsar nuevamente el procedimiento hasta
la realización de la audiencia no es en sí misma insoportable. Incluso en casos
urgentes es en teoría reparable la situación, a través de medidas cautelares. Pero,
la sanción puede constituir un perjuicio irreparable en los casos en que hubiera
transcurrido el lapso de caducidad. En tal supuesto, la sanción es desproporcionada,
con respecto a la importancia de los bienes jurídicos protegidos. Ni la celeridad
procesal, ni la seguridad jurídica pueden justificar la afectación absoluta del
derecho a obtener tutela judicial y de los derechos que el demandante persiga en
juicio. Tal situación inconstitucional es subsanable a través de una intepretación
conforme a la Constitución.
3. Causa no imputable a la parte

1542

La Sala Político Administrativa ha considerado aplicable el art. 202 CPC, el cual
permite la prórroga o la reapertura de lapsos procesales „cuando una causa no
imputable a la parte que lo solicite lo haga necesario”, en el caso de la falta de
cumplimiento de los deberes en torno al cartel de emplazamiento. La Sala ha
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acordado que de alegarse motivos de fuerza mayor por los que se le hubiese
imposibilitado el cumplimiento de la formalidad en referencia pudiese considerarse
la posibilidad de abrir un lapso probatorio, a los fines de que la parte accionante
demuestre sus alegatos (SPA-TSJ 02/04/2003 EXP. Nº 2002-0436, criterio reiterado)
Puede considerarse como causa de fuerza mayor, la enfermedad de su hijo y su
posterior fallecimiento (SPA-TSJ 12/06/2007 EXP. Nº 2005-4668). La pérdida familiar que
padeció la recurrente, hecho que le imposibilitó trasladarse a la ciudad de Caracas
para cumplir con el retiro, publicación y consignación del aludido cartel de
emplazamiento dentro de la oportunidad correspondiente, por lo que la Sala
consideró “en principio,” procedente la reapertura del lapso solicitado. Aún
cuando desde el día en que fue librado el cartel, hasta la fecha del fallecimiento de
la abuela de la recurrente, y aún después de esta fecha, transcurrieron varios días
dentro de los cuales la accionante pudiera haber cumplido su carga procesal, no
obstante consideró la Sala, que la enfermedad y muerte de un familiar muy cercano
causa alteración en el desarrollo de las actividades de sus deudos, impidiéndoles
cumplir algunas obligaciones y cargas, máxime cuando tales compromisos le
imponen viajar a otra ciudad (SPA-TSJ 17/02/2011 EXP. Nº 2009-0751)

1543

Con frecuencia, la Sala Político Administrativa rechaza la solicitud, bien por no
estimar suficiente motivo de fuerza mayor el argumento de la parte, o bien, por no
haber sido suficientemente demostrado en el lapso probatorio. Tal ha sido el caso
del argumento, según el cual, la parte actora tuvo que ausentarse de la ciudad
capital por razones de seguridad, en vista de la protesta política acontecida desde
el 02 de diciembre de 2002 hasta el 02 de febrero de 2003 (SPA-TSJ 02/04/2003 EXP.
Nº 2002-0436); „diferentes razones unas de orden personal que afectaron mi
capacidad de traslado, el paro ocurrido hasta inicios del presente mes, el tiempo
transcurrido entre la consignación por el ciudadano Alguacil del recibo de
notificación al Procurador General de la República...” (SPA-TSJ 13/07/2004 EXP. Nº
2002-0264); por razones de salud, „encontrándome en la población de Guiria, (…)
Estado Sucre, me ví impedido de poder viajar a la ciudad de Caracas, en virtud de
una afección cardiaca que me puso muy nervioso, además de un intenso dolor en
la espalda, consecuencia de una neuritis severa.“ Sin embargo, la Sala observó
que „de los documentos cursantes en el expediente no se evidencia que al
recurrente se le hubiera indicado reposo médico parcial o absoluto ...ni consta
que se le hubiese presentado algún impedimento o incapacidad para movilizarse“
(SPA-TSJ 18/11/2008 EXP. Nº 2007-0511); los días 20 de febrero y 16 de marzo de 2006,

1544
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“sujetos desconocidos portando armas de fuego y bajo amenaza de muerte” lo
despojaron de diversas pertenencias y documentos, siendo “objeto de persecución
por sujetos desconocidos, y de llamadas telefónicas repetidas”, señalando que
“asustado y psicológicamente afectado por tal situación”, se trasladó al Estado
Mérida “con el objeto de alejar[se] y así proteger [su] vida e integridad física”
(SPA-TSJ 17/07/2006 EXP. N° 2005-4964); el apoderado judicial del demandantemanifestó que por la enfermedad no pudo comparecer a la hora fijada para la
celebración de la Audiencia Preliminar, mientras que el resto de los apoderados
judiciales no pudieron sustituirlo, debido a que se encuentran domiciliados en la
ciudad de Maracaibo, del Estado Zulia. El abogado actuante consignó el informe
médico; sin embargo, nada se demostró en relación al resto de los apoderados
judiciales del demandante. La Sala acordó proceder conforme al art. 40 LOJCA
(SPA-TSJ 11/01/2011 EXP. Nº 2009-0362; ver también SPA-TSJ 09/08/2011 EXP. N° 2010-0813)
1545

La Sala de Casación Social ha reconocido la extensión de las causas liberativas de
la obligación de comparecencia a la audiencia preliminar, como una excepción de
aplicación restrictiva, a criterio del Juzgador. En un caso en que la representación
judicial de la demandada acudió con retardo aproximado de siete (7) minutos,
motivado a un accidente automotor que fomentó el congestionamiento del tránsito
vehicular; consideró la Sala “prudente y abnegado con los fines del proceso,”
flexibilizar el patrón de la causa extraña no imputable no solo a los supuestos de
caso fortuito y fuerza mayor, sino, a aquellas eventualidades del quehacer humano
que siendo previsibles e incluso evitables, impongan cargas complejas, irregulares
(que escapan de las previsiones ordinarias de un buen padre de familia) al deudor
para cumplir con la obligación adquirida (SCS-TSJ 17/02/2004 R.C. Nº AA60 – S – 2003 000866).770 También se afirma la aplicación analógica del art. 412 CPC, según el
cual, si la parte llamada a absolver las posiciones no concurre al acto, “se dejaran
transcurrir sesenta minutos a partir de la hora fijada para la comparecencia”.771
4. Cumplimiento de la finalidad

1546

La Sala Constitucional ha señalado que aún cuando el ejemplar del cartel de
emplazamiento hubiera sido consignado extemporáneamente, el acto alcanzó su
finalidad, cual es, el emplazamiento de los interesados. En efecto, dicha norma
770 Al respecto, con más referencias, Jaime, La Demanda y la Contestación de la Demanda en la Nueva Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, pág. 53; Carballo, La Audiencia Preliminar en la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, pág. 100, con abundantes ejemplos en pág. 106
771 Carballo, La Audiencia Preliminar en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pág. 101

532

Espinoza/Rivas

[Artículo 81. Lapso para retirar, publicar y consignar el cartel]

consagra como carga del recurrente, la consignación del ejemplar del periódico en
el cual fue publicado el cartel de emplazamiento, a fin de que los interesados en el
juicio que se trate tengan conocimiento del mismo y se den por citados (SCON-TSJ
19/08/2002 EXP. 01-2840)

5. Proponer nueva demanda
La disposición contenida en el art. 60,el cual permite la interposición inmediata de
la acción, en casos de extinción de la instancia (véase al respecto, art. 41 n.m.
1209), debe ser aplicada también en los restantes procedimientos de la LOJCA
(véase al respecto art. 56 n.m 1266)

1547

6. Solo extingue la instancia
En efecto, el mal llamado desistimiento tácito constituye una sanción que no
afecta el derecho a la acción, sino que sólo extingue la instancia. La norma permite
la interposición de una nueva demanda „inmediatamente“, lo cual modifica la
regla, según la cual „el demandante no podrá volver a proponer la demanda antes
que transcurran noventa días“ (art. 266 CPC). Una interpretación conforme al
derecho a la tutela judicial efectiva, debe considerar que en la admisión de la
nueva demanda no debe contarse el lapso de caducidad, sino en todo caso, a partir
de la decisión de la extinción de la instancia. Tal „solución“ ha sido empleada por
la Sala Constitucional, en decisiones en las cuales luego de la reconducción de una
acción no idónea, acuerda la „reapertura del lapso de caducidad“ (SCON-TSJ
14/12/2006 EXP. N º 06-1358).772 Una interpretación distinta, que prohiba la nueva
interposición de la demanda, por el transcurso de la caducidad de la acción, sería
una sanción desproporcionada.

1548

7. Perención breve
A pesar del anterior criterio, en un juicio de nulidad de actos generales, la Sala
Constitucional estableció la aplicación analógica de la perención breve prevista en
el artículo 267 ordinal 1° CPC, cuando transcurridos treinta días a contar desde la
fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las
obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del
demandado. Es decir que, “si la parte recurrente no retira, publica y consigna el
cartel de emplazamiento dentro del lapso de treinta (30) días de despacho, el
Juzgado de Sustanciación declarará la perención de la instancia de conformidad
772 http://www.estudiosconstitucionales.com/SENTENCIAS_archivos/218.htm
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con lo dispuesto en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil
y ordenará el archivo del expediente” (SCON-TSJ 21/06/2006 EXP: 04-0370).
Posteriormente, la Sala Constitucional consideró conveniente hacer extensivo
dicho criterio a los demás procesos en los que se ordenan carteles o edictos, tales
como el habeas data, nulidades de actos particulares, recursos de interpretación,
conflictos de autoridad, colisión normativa, etc. (SCON-TSJ 18/12/2006 EXP 04-1989;
CRITERIO REITERADO SCON-TSJ 16/04/2010 EXP. N° 07-1184; SPA-TSJ 27/01/2010 EXP. Nº
2008-0943)
1550

Estimamos que la aplicación supletoria de la perención breve del CPC, constituye
una forma de aplicación analógica en un caso no establecido expresamente en la
ley de la materia, lo cual es contrario al principio de reserva legal en materia
sancionatoria, consagrado en el art. 49 num. 6 de la Constitución. Hemos advertido
al efecto que , la naturaleza jurídica de este desistimiento presunto es el de una
sanción, por el incumplimiento de un deber procesal (véase al respecto el art. 41
n.m. 1189)
8. Consignación extemporánea

1551

Con anterioridad a la vigencia de la LOJCA, aún cuando la ley no lo disponía
expresamente, la Sala Constitucional estableció que, si la parte recurrente no
consignaba un ejemplar del cartel publicado en prensa dentro del lapso de tres (3)
días de despacho siguientes a su publicación, así no se haya vencido el lapso de
treinta (30) días de despacho, el Juzgado de Sustanciación declararía desistido el
recurso y ordenará el archivo del expediente de conformidad con el párrafo 12 del
artículo 21 de la LOTSJ de 2004 (SCON-TSJ 21/06/2006 EXP: 04-0370)
9. Asuntos de orden público

1552

Aún cuando la LOJCA no lo dispone expresamente, estimamos aplicable el
principio contenido en el artículo 96 de la vigente LOTSJ, en el sentido que, “el
desistimiento de la apelación o la perención de la instancia dejan firme la
sentencia apelada o la actuación objeto de la demanda, salvo que lesionen normas
de orden público” (véase al respecto, el art. 41 n.m. 1195). Cuando existen razones
de orden público que justifican la continuación de la causa, en los procesos ante la
Sala Constitucional, la vigente LOTSJ dispone que el cartel debe ser publicado por
el propio tribunal (arts. 137; 153; 189).
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Según la Sala Constitucional, la aplicación de la perención breve antes descrita no
se produciría, en aquellos casos en particular en que por estar involucrados el
orden público y el bien común decida la Sala no aplicarlo, “y con respecto a las
acciones de amparo y demandas interpuestas en protección de los derechos o
intereses colectivos o difusos, ya que en esta materia, por su naturaleza, efectos y
consecuencias que son de orden público, no existe la perención, caducidad,
desistimiento o lapsos para solicitar aclaratoria o ampliación, ya que la actuación
de uno no puede afectar a toda la colectividad.” Consecuentemente, la Sala podrá
ordenar el apercibimiento de la parte para que realice la publicación, o solicitar a
la Defensoría del Pueblo que lo realice en caso que esa institución considere que
existe violación, u ordenar el mismo Tribunal Supremo de Justicia librar y publicar
un edicto de emplazamiento (SCON-TSJ 18/12/2006 EXP 04-1989)

1553

Art. 82.- Audiencia de juicio
Ar culo 82. Veriﬁcadas las no#ﬁcaciones ordenadas y cuando conste en autos la publicación del cartel de emplazamiento, el tribunal, dentro de los cinco días de despacho
siguientes, ﬁjará la oportunidad para la audiencia de juicio, a la cual deberán concurrir
las partes y los interesados. La audiencia será celebrada dentro de los veinte días de
despacho siguientes.
Si el demandante no asis#era a la audiencia se entenderá desis#do el procedimiento.
En los tribunales colegiados, en esta misma oportunidad, se designará ponente.

1. Desistimiento tácito
Véase lo indicado en el art. 60, con respecto a:

1554

El desistimiento tácito, n.m. 1311; Proponer nueva demanda, n.m. 1315; Solo
extingue la instancia, n.m. 1316; Normas de orden público, n.m. 1317; Falta del
demandado, n.m. 1319. Diferimiento de la audiencia, n.m. 1295

1555

2. Causa no imputable a la parte
La Sala Político Administrativa ha considerado aplicable el art. 202 CPC, el cual
permite la prórroga o la reapertura de lapsos procesales „cuando una causa no
imputable a la parte que lo solicite lo haga necesario” (véase al respecto el art. 81
n.m. 1542)
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3. Falta del demandado
1557

Véase lo indicado en el art. 61 con respecto a La falta de contestación, n.m. 1321;
Confesión ficta, n.m.1322; Excepciones, n.m. 1323; La carga de la prueba, n.m.
1326

Art. 83.- Contenido de la audiencia
Ar culo 83. Al comenzar la audiencia de juicio, el tribunal señalará a las partes y demás
interesados el #empo disponible para sus exposiciones orales, las cuales además podrán
consignar por escrito.
En esta misma oportunidad las partes podrán promover sus medios de pruebas.

Con el objeto de evitar repeticiones podemos remitir a los comentarios expuestos
con ocasión del art. 57. Véase con respecto a la Audiencia oral, n.m. 1291; El
agotamiento del tema debatido, n.m. 1300; Deber de asesoramiento y consulta,
n.m. 1303. En la audiencia de juicio deben ser debatidos por las partes las
condiciones de admisibilidad de la demanda (véase al respecto, n.m. 1499)
1558

La Audiencia de Juicio es la única oportunidad en la cual deben presentar los
medios probatorios correspondientes. Las pruebas promovidas en una oportunidad
posterior a la celebración de la Audiencia de Juicio resultan inadmisibles por
extemporáneas (JS-SPA 10/05/2011 EXP. Nº 2009-0896); de igual forma, documentos
administrativos promovidos por el Ministerio Público (JS-SPA 02/02/2011 EXP. N°
2010-0164)
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Art. 84.- Lapso de pruebas
Ar culo 84. Dentro de los tres días de despacho siguientes a la celebración de la audiencia
de juicio, el tribunal admi#rá las pruebas que no sean maniﬁestamente ilegales, imper#nentes o inconducentes y ordenará evacuar los medios que los requieran, para lo cual se
dispondrá de diez días de despacho, prorrogables hasta por diez días más.
Si no se promueven pruebas o las que se promuevan no requieren evacuación, dicho
lapso no se abrirá.
Dentro de los tres días siguientes a la presentación de los escritos de pruebas, las partes
podrán expresar si convienen en algún hecho u oponerse a las pruebas que aparezcan
maniﬁestamente ilegales o imper#nentes.

Véase lo indicado en el art. 62 con respecto al Juzgado de sustanciación y debate
oral, n.m. 1329; Limitaciones, n.m. 1335; Presunción de inocencia, n.m. 1343;
Confesión ficta y carga de la prueba, n.m. 1326; Hechos negativos, n.m. 1344;
Derechos fundamentales, n.m. 1345

Art. 85.- Informes
Ar culo 85. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de
evacuación de pruebas, si lo hubiere, o dentro de los cinco días de despacho siguientes a la
celebración de la audiencia de juicio, en los casos en que no se hayan promovido pruebas
o se promovieran medios que no requieran evacuación, se presentarán los informes por
escrito o de manera oral si alguna de las partes lo solicita.

Dada la situación derivada de la falta de capacidad de los tribunales (véase al
respecto art. 14 n.m. 565), la cual da lugar a largos tiempos de espera para la
realización de un acto oral, la solicitud de informes orales puede convertirse en
una forma de retardar el procedimiento. La LOJCA debió reservar la audiencia oral
sólo a los casos más complejos. Por motivos de economía procesal, es más
adecuada la solución que ofrece la nueva LOTSJ (articulo 171), según el cual, “el
Tribunal podrá convocar a una audiencia pública cuando la complejidad del caso
así lo amerite.” Tal disposición puede ser de aplicación analógica a los
procedimientos de la LOJCA. En efecto, el juicio oral no contiene necesariamente
una audiencia oral, sino que el legislador puede reservar tales mecanismos para los
casos más complejos e importantes.
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Oportunidad para sentenciar
Ar culo 86. Vencido el lapso para informes, el tribunal sentenciará dentro de loa treinta
días de despacho siguientes. Dicho pronunciamiento podrá diferirse jus"ﬁcadamente por
un lapso igual. La sentencia publicada fuera de lapso deberá ser no"ﬁcada, sin lo cual no
correrá el lapso para interponer los recursos.
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1. Lapso para sentenciar
En otras ocasiones el legislador ha intentado inútilmente establecer lapsos con
prorrogas limitadas para obtener una sentencia en tiempo breve. El art. 118 de
la derogada LOCSJ disponía que, “la Corte sentenciará dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de conclusión de la relación, a menos que la
complejidad y naturaleza del asunto exija mayor término” Según el art. 251
CPC, “el pronunciamiento de la sentencia no podrá diferirse sino por una sola
vez, por causa grave sobre la cual el Juez hará declaración expresa en el auto
de diferimiento, y por un plazo que no excederá de treinta días.” El art. 21
aparte 8 de la derogada LOTSJ establecía que “el Tribunal Supremo de Justicia
dictará sentencia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, una vez
concluido el acto de informes, el cual se podrá prorrogar por una sola vez, por
el mismo período, cuando la complejidad y naturaleza del asunto exija mayor
término.”

1560

Lamentablemente, serán esfuerzos vanos, a menos que se cambie la relación
entre el número de jueces y el número de causas (véase art. 14 n.m. 565)

1561

2. Apelación
Se omite en esta sección, la indicación de la forma y el lapso de apelación. En
cuanto a lo primero, debemos recordar la regla del art. 290 CPC, según la cual, „la
apelación de la sentencia definitiva se oirá en ambos efectos, salvo disposición
especial en contrario.“ Por su parte, el art. 87 dispone que „de las sentencias
definitivas se podrá apelar en ambos efectos dentro de los cinco días de despacho
siguientes a su publicación.“

1562

Vicios del acto y del procedimiento
En el presente capítulo se exponen diversos criterios jurisprudenciales en torno al
tema de los vicios del acto y del procedimiento administrativo en Venezuela. La
primera observación que deriva de su análisis es el papel que juegan las garantías
constitucionales en la determinación de la naturaleza invalidante de una norma de
procedimiento. Sobre todo, las garantías relativas a la tutela administrativa, al
debido proceso, al derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, al non bis in
idem, al juez natural, han sido utilizadas por la jurisprudencia como parámetros
para determinar cuándo y en qué medida una infracción de una norma legal de
procedimiento es determinante de la nulidad del acto.
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1. La tutela administrativa efectiva
1564

La existencia de las cautelares no tiene como justificación la satisfacción de la
tutela judicial efectiva, en principio por la razón de que no podemos hablar de
una protección judicial por parte de los órganos administrativos. En todo caso,
es más preciso referirnos a una protección o tutela administrativa, y de otra
parte, dado el marcado carácter instrumental de las medidas cautelares, no
podemos negar que estas figuras en un procedimiento administrativo encuentran
justificación en la efectividad que le conceden al acto que culminará el
procedimiento. Lo anterior no agota el tema de la finalidad de las cautelares
administrativas, toda vez que advertimos la existencia de un verdadero derecho
a favor de los particulares para que se les acuerde –en determinados supuestoslas medidas cautelares administrativas, lo que se traduce en un deber a cargo de
la Administración de otorgar la protección cautelar a los particulares involucrados
en los procedimientos para evitar que sufran perjuicios durante el transcurso de
los mismos. (CPCA EXP. N° 02-2436; criterio ratificado en SPA-TSJ 19/08/2003 EXP. N°
02-2436; CPCA EXPEDIENTE N° 02-2400)

1565

El ejercicio de la actividad administrativa supone la necesidad de un cierto tiempo
para la toma de decisiones, tiempo que por su simple transcurso o por las
circunstancias que en él se sucedan puede dificultar la finalidad de la actuación
administrativa, frustrar la consecución del interés general perseguido y las
legítimas aspiraciones de los ciudadanos, interesados o no en el procedimiento
administrativo. Las medidas cautelares administrativas están destinadas a
garantizar la eficacia del acto administrativo definitivo, dictado luego de un
proceso completo y con conocimiento pleno de lo debatido, de allí su carácter
instrumental. Las medidas cautelares en un procedimiento administrativo
encuentran su justificación en la efectividad que le conceden al acto que culminará
el procedimiento. (CSCA 26/02/2007 EXP. N° AP42-R-2006-001713; CPCA EXPEDIENTE N°
02-2400. Ver también Los Recursos Administrativos - Medidas preventivas)

1566

De tal manera que la adopción de las medidas cautelares en sede administrativa
además de estar vinculadas al principio de eficacia que rige la Administración,
presentan -al igual que las medidas cautelares que se dictan en sede judicial-, la
característica de la urgencia que es intrínseca a la finalidad que estas persiguen,
evitar los daños que podrían causarse mientras se dicta la decisión definitiva.
(CPCA EXPEDIENTE N° 02-2400)
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2. Contratos administrativos
De acuerdo con la doctrina de la Sala Político-Administrativa, la Administración
dispone de la facultad de resolver unilateralmente los contratos administrativos en
los que sea parte, por distintas razones: de legalidad, cuando no se han satisfecho los
requisitos exigidos para su validez o eficacia; de interés general o colectivo; y a
título de sanción, en caso de falta grave o incumplimiento del co-contratante, sin
embargo, en este último supuesto, no puede la Administración prescindir, en
principio, de un procedimiento contradictorio, en el cual se asegure al particular sus
elementales garantías de intervención y defensa. En consecuencia, frente a la
potestad de rescisión unilateral del contrato, se erige la garantía del derecho a la
defensa del interesado que será afectado por la decisión que haya de adoptarse. (SPATSJ 01/02/2001 EXP. Nº 0055). En sentencia SPA-TSJ 22/02/2006 EXP. Nº 2004-0043, la Sala
consideró que la Administración estaba obligada a la satisfacción de unas garantías
mínimas que permitieran verificar el cumplimiento del contrato.

1567

Tal criterio ha sido ratificado por la Sala Constitucional, en el sentido que existen
derechos de los concesionarios quienes han invertido capital y han adquirido derechos
y obligaciones frente a la Administración para la prestación de ese servicio. El acto por
el cual se rescinde la concesión es un acto administrativo que debe estar precedido de
un procedimiento que garantice el derecho a la defensa y al debido proceso del
concesionario, aun cuando ese procedimiento sea expedito, como lo sería el
procedimiento sumario contenido en la LOPA (SCON-TSJ 20/06/2000 EXP. N°: 00-0751)

1568

Sin embargo en decisión (SPA-TSJ 09/11/2005 EXP. 8587) la Sala Político
Administrativa rechazó el alegato de la parte actora, referido a que la resolución
del contrato “no puede ser tomada sino por decisión judicial después de un
contradictorio”. Consideró la Sala que tal premisa no se aplica en el caso
planteado, en el cual de forma expresa la demandante convino, al suscribir el
contrato, que de incumplir alguna de sus cláusulas, Maraven S.A. podía
resolverlo unilateralmente en atención a que conforme dispone la mencionada
cláusula 23ra. el servicio prestado con ocasión de la relación contractual es de
interés público. De allí que Sala considerara que sí había lugar a la resolución
unilateral del contrato notificada por Maraven S.A., toda vez que la demandante
había incumplido con varias de sus cláusulas.

1569

Cuando no existe un procedimiento especial, la Administración deberá utilizar
el procedimiento ordinario señalado en la LOPA, tal como lo señala su artículo
47 (SPA-TSJ 05/08/2004 EXP. Nº 11546)

1570
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3. El derecho a la defensa
1571

El derecho a la defensa debe ser considerado no sólo como la oportunidad para
el ciudadano encausado o presunto infractor de hacer oír sus alegatos, sino el
derecho de exigir al Estado el cumplimiento previo a la imposición de la sanción,
de un conjunto de actos o procedimientos destinados a permitirle conocer con
precisión los hechos que se le imputan y las disposiciones legales aplicables a
los mismos, hacer oportunamente alegatos en su descargo, promover y evacuar
pruebas. (SPA-TSJ 06/05/2003 EXP.Nº: 2002-0823)

1572

El derecho a la defensa comprende el derecho a ser oído; el derecho a ser
notificado de la decisión administrativa, a los efectos de que le sea posible al
particular presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento;
el derecho a tener acceso al expediente, con el propósito de examinar en cualquier
estado del procedimiento las actas que lo componen; el derecho que tiene el
administrado a presentar pruebas que permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos
en su contra por la Administración; el derecho que tiene toda persona a ser
informado de los recursos y medios de defensa y finalmente, el derecho a recibir
oportuna respuesta a sus solicitudes (SPA-TSJ 04/08/2004 EXP. 2002-00676)
4. Investigación preliminar

1573

Los actos previos al inicio del procedimiento constituyen actos de trámite, (Ver
Los Recursos Administrativos - Impugnabilidad) donde una vez realizadas las
investigaciones pertinentes y dependiendo de los elementos recabados en esa
fase investigativa, la Administración puede imputar los cargos al presunto
infractor y en base al cual, éste debe plantear su defensa, presentado los alegatos
y pruebas que estime pertinentes (SPA-TSJ 20/12/2006 EXP. Nº 2005-5705)

1574

En la mayoría de los procedimientos sancionatorios, el acto de apertura es un acta
suscrita por un funcionario, en la cual se hacen constar ciertos hechos. Las referidas
actas son actos preparatorios que tienen por finalidad la verificación de que han
ocurrido determinados hechos que podrían dar lugar a la apertura de un
procedimiento. Como quiera que sólo tienen carácter de actos previos y que en
principio, no causan un perjuicio directo al particular, no se exige a la autoridades
de las cuales emanan que den cumplimiento a ciertas formalidades, como lo es la
obligación de señalar “expresión sucinta de los hechos, de las razones que
hubieren sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes”. Así lo establece
el artículo 9 eiusdem, conforme al cual los actos administrativos de carácter
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particular deberán ser motivados, excepto los de simple trámite, como los que aquí
se examinan, o salvo disposición expresa de la ley (SPA-TSJ 17/07/2001 EXP. Nº 0189)
5. El derecho a ser oído
En el derecho comparado se define el derecho a ser oído como el deber de la
Administración Pública de dar oportunidad al afectado, en la medida en que es
parte en el procedimiento, de expresar su posición acerca de los hechos relevantes,
con anterioridad a la emisión de un acto administrativo de gravamen.773 Tal
definición se encuentra contenida en el parágrafo 28, aparte 1 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de Alemania. La doctrina y la jurisprudencia han
reconocido en todo caso que, tal deber no se reduce a los típicos actos de gravamen
de la función de intervención de la Administración, sino que es aplicable siempre
que se trate de un acto que produzca efectos desfavorables, tales como aquellos
que reducen un beneficio o lo anulan, o cuando se rechaza la solicitud de
otorgamiento de un beneficio en forma total o parcial.774 En tal sentido, se estima
que la omisión de una prestación puede ser tan grave como la emisión de un acto
de intervención.775

1575

Dado que durante el procedimiento no se encuentra resuelto aún si la decisión final
será desfavorable para el interesado, debe darse la oportunidad de ser oído, siempre
que resulte posible tal afectación.776 En fin, sólo cuando la Administración conceda
en su totalidad lo solicitado y el acto administrativo no contenga condiciones
adicionales desfavorables, entonces podría omitirse el deber de oír al interesado.777

1576

6. Calificación de los hechos
No se configura una violación del derecho a la defensa y al debido proceso, cuando
el órgano sancionador cambia la calificación jurídica de los hechos planteados en
la apertura del procedimiento sancionador. En efecto basta una calificación previa
de los hechos que pudiera corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción, de tal forma que la Administración no queda totalmente atada a la
calificación de los hechos que se haya formulado en el acto de inicio del
procedimiento (SPA-TSJ 25/01/2007 EXP. 2006-1900; SPA-TSJ 21/03/2007 EXP. Nº 2002-0451)

773 Schmidt, Allgemeines Verwaltungsrecht, pág. 200
774 Kopp, VwVfG, n.m. 10 Art. 28, Peine, Allemeines Verwaltungsrecht, pág. 123
775 Kopp, VwVfG, n.m. 10 Art. 28
776 Kopp, VwVfG, n.m. 10 Art. 28
777 Peine, Allemeines Verwaltungsrecht, pág. 123
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1578

Sin embargo, cuando el órgano sancionador decida modificar la calificación de los
hechos imputados y ello implique una situación más gravosa para el particular,
como lo sería la aplicación de una sanción más grave a la inicialmente señalada en
el procedimiento disciplinario, el órgano sancionador debe permitirle al imputado
el ejercicio del derecho a la defensa frente a la sanción más gravosa a fin de que
pueda alegar y defenderse en un procedimiento disciplinario, así como contradecir
la aplicación de la causal (Vid. sentencia 1887 de fecha 26 de julio de 2006). (SPATSJ 21/03/2007 EXP. Nº 2002-0451)

7. Medidas preventivas
1579

En la actuación administrativa la necesidad de medidas rápidas es más intensa
que en la actuación judicial. Incluso con frecuencia no se trata sólo de asegurar
la ejecución de una resolución ulterior sino también atender inmediatamente al
problema planteado, esa rapidez, es casi consustancial a la Administración pues
su fin es el servicio objetivo y eficaz de los intereses generales. La eficacia es
principio esencial de la Administración, y los intereses generales encomendados
a ella no admiten en muchos casos demoras sin que ello suponga una lesión
grave para toda la comunidad (CPCA EXPEDIENTE N° 02-2400)

1580

Cuando la medida de suspensión de un juez se fundamente en el carácter cautelar
de una providencia que ha sido tomada con ocasión de la investigación pertinente,
en el curso de un procedimiento que no ha sido concluido por la autoridad
administrativa, se excluye la posibilidad de impugnación ante el órgano
jurisdiccional; ello porque se erige tal medida como un acto de trámite o bien
preparatorio (SPA-TSJ 13/07/2000 EXP. Nº 0561; SPA-TSJ 13/07/2000 Exp. Nro. 0528)

1581

Las medidas cautelares se decretan inaudita parte, es decir, sin necesidad de
abrir un contradictorio, en virtud de que las mismas deben ser adoptadas lo más
rápidamente, para evitar los peligros que acarrea el retardo de la Administración
(urgencia). (CPCA EXPEDIENTE N° 02-2400)
8. Impugnabilidad

1582

Ha sido pacífica y reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en
negar la impugnación de actos de trámite, puesto que este tipo de actos son
preparatorios del acto final y por ende no constituyen la decisión definitiva, así
como puede en caso de existir algún vicio en el procedimiento ser subsanado o
convalidado con la impugnación del acto final, dados los principios de
544

Espinoza/Rivas

[Artículo 86. Oportunidad para sentenciar]

concentración procesal y de autotutela de la Administración

(SCON-TSJ 20/03/2006

EXP. Nº 06-0123; SCON-TSJ 20/02/2004 EXP. N° 02-2872)

Los actos de trámite producidos en el marco de un procedimiento administrativo
pueden ser atacados mediante el ejercicio del respectivo recurso administrativo,
según lo previsto por el artículo 85 de la LOPA, en los casos en que se produzca
indefensión, prejuzgamiento o imposibilidad de continuar el procedimiento; o
mediante el recurso contencioso administrativo pertinente contra el acto
administrativo definitivo.

1583

Los actos autónomos no constituyen actos de trámite en sí mismos, incluso aunque
la desestimación del procedimiento principal suponga la extinción del acto
autónomo incidental y, en consecuencia, no pueda mantenerse éste si el recurso
que lo origina resultare desestimado. No estamos frente a actos de mero trámite,
pues no impulsan el procedimiento administrativo principal, no son actos finales
del procedimiento principal, ni imposibilitan o suspenden su continuación
decidiéndolo directa o indirectamente. Por tanto, son actos con efectividad y
contenido autónomos, incluso con eficacia directa sobre los administrados, de ello
se deriva su recurribilidad (CSCA 26/02/2007 Exp. N° AP42-R-2006-001713)

1584

9. Notificación del acto
La omisión contenida en la notificación del acto respecto a los recursos que
procederían contra el mismo, habiendo utilizado la parte interesada los medios
judiciales apropiados para la defensa de sus derechos, no puede considerarse
violatoria del derecho a la defensa, pues no merma en forma alguna las
posibilidades de defensa de la solicitante (SPA-TSJ 09/08/2006 EXP. Nº 2005-5065)

1585

La ausencia de la indicación de los recursos que procederían contra el acto, puede
producir un defecto en la notificación que en determinados casos puede conllevar
a que no se compute el lapso de caducidad de los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico para el cuestionamiento de los actos administrativos (SPA-

1586

TSJ 09/08/2006 EXP. Nº 2005-5065)

10. Silencio de pruebas
La Sala Constitucional ha señalado que para que se configure la violación del
derecho constitucional a la defensa, no basta con la simple falta de valoración de una
prueba, sino que se compruebe que la prueba dejada de apreciar era determinante
para la decisión, de tal manera que, de haber sido apreciada, la decisión hubiera sido
otra (criterio ratificado por SPA-TSJ 02/10/2007 EXP. Nº 2005-2527)
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11. Falta de motivación
1588

La motivación es un requisito esencial para la validez del acto administrativo y
comprende los presupuestos de hecho y de derecho en que éste se fundamenta.
Sin embargo, no es necesario que la motivación del acto administrativo esté
contenida de manera pormenorizada en su contexto, bastando para tener por
cumplido este requisito que la misma aparezca en el expediente formado con
ocasión de la emisión del acto administrativo y sus antecedentes, siempre que su
destinatario haya tenido acceso a éstos y conocimiento oportuno de los mismos
(SPA-TSJ 21/03/2007 EXP. Nº 2002-0451)

1589

Los artículos 62 y 89 de la LOPA, han sido concebidos para mantener la
globalidad de las decisiones de los órganos de la Administración. Por un lado, el
artículo 62, eiusdem, dispone que en el acto administrativo se deben resolver
todas las cuestiones que hubieran sido planteadas a lo largo del procedimiento;
y por el otro lado, el artículo 89 establece que “el órgano administrativo deberá
resolver todos los asuntos que se sometan a su consideración dentro del ámbito
de su competencia o que surjan con motivo del recurso aunque no hayan sido
alegados por los interesados”. El incumplimiento de dichas normas implica la
existencia del vicio de inmotivación del acto, cuando esa falta de pronunciamiento
resulte crucial a los fines de la determinación de fondo de la expresión de
voluntad administrativa contenida en el acto. (Vid. Sentencia de la Sala Político
Administrativa N° 01755, de fecha 18 de noviembre de 2003). (SPA-TSJ 21/03/2007
EXP. Nº 2002-0451)

1590

La inmotivación (tanto de los actos administrativos como de las sentencias) no
sólo se produce cuando faltan de forma absoluta los fundamentos de éstos, sino
que puede incluso verificarse en casos en los que habiéndose expresado las
razones de lo dispuesto en el acto o decisión de que se trate, éstas, sin embargo,
presentan determinadas características que inciden negativamente en el aspecto
de la motivación, haciéndola incomprensible, confusa o discordante (SPA-TSJ
02/10/2007 EXP. Nº 2005-2527)

12. Motivación y discrecionalidad
1591

A partir de la Sentencia de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte
Suprema de Justicia en el caso “Depositaria Judicial” se debe considerar
superado el criterio que exime a los actos dictados en base a una facultad
discrecional de la administración, de expresar los motivos del acto. En tal
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oportunidad se sostuvo que en el acto discrecional debe imponerse la
obligatoriedad de motivar, para impedir que la Administración proceda
arbitrariamente. Tal obligación no implica una limitación de la discrecionalidad,
sino que sólo exige que el funcionario exprese cuáles fueron sus razones, nunca
falsas ni caprichosas, ni colindantes con la arbitrariedad (CSJ-SPA 02/11/1982 CASO:
DEPOSITARIA JUDICIAL).778 Tal criterio fue reiterado luego en la sentencia CSJ-SPA
16/05/1983 CASO: HORACIO MORALES LONGART.779 Más recientemente, la Sala
Constitucional ha afirmado que incluso los actos dictados en ejercicio de una
facultad discrecional deben ser motivados, es decir, deben hacer referencia a los
hechos y a los fundamentos legales del acto, tal como lo dispone el artículo 9 de
la LOPA (SCON-TSJ 06/05/2004 EXP. N° 02-1657). También ha expresado la Sala
Constitucional que en materia sancionatoria la Administración no detenta una
extrema discrecionalidad que permita que la sanción sea impuesta bajo un
régimen de elección de alternativas dentro de un cúmulo de posibilidades, por
cuanto dicha libertad debe estar sujeta al principio de proporcionalidad, es decir,
que la Administración jamás pueda excederse de los límites que la propia ley le
ha conferido. La norma no constituye una cláusula abierta sobre la cual pueda
ejercer a su albedrío, o peor aún, de manera caprichosa, la elección de la sanción
a aplicar a la conducta cometida (SCON-TSJ 29/04/2003 EXP. 00-0837). Véase con
respecto a la carga de la prueba, n.m. 1345. Como se observa, la motivación
debe ser un requisito particularmente exigible respecto de los actos discrecionales,
dada la estrecha relación con el derecho a la defensa.780
13. Motivación y motivos
La doctrina administrativa ha concebido la motivación como la expresión sucinta
de los fundamentos de hecho y de derecho que dan lugar a la emisión de un acto
por parte de la Administración, independientemente de la falsedad o no de la
fundamentación expresada, siendo así necesario distinguir entre la motivación y el
motivo del acto, el cual forma parte de los elementos de fondo del acto
administrativo. De allí que la falsedad del motivo pueda acarrear la nulidad
absoluta del acto, mientras que los vicios en la motivación sólo producen su
anulabilidad, siendo subsanables en cualquier caso, salvo que afecten el derecho a
la defensa del particular (SPA-TSJ 14/10/2004 EXP. N° 2003-0519)
778 Fuente: Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso Administrativa (1961-1996), pág.583
779 Fuente: Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso Administrativa (1961-1996), pág.602
780 Troconis, La Competencia de los Tribunales Contencioso Administrativos, pág. 194, con más referencias
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14. Motivación incongruente
1593

La jurisprudencia ha dejado sentando que el vicio de inmotivación se produce
cuando no es posible conocer cuáles fueron los motivos del acto y sus fundamentos
legales, o cuando los motivos del acto se destruyen entre sí, por ser contrarios o
contradictorios (SPA-TSJ 18/09/2002 EXP. N° 16312; SPA-TSJ 11/07/2002 EXP. 2000-0099)
15. Densidad y claridad de la motivación

1594

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido
reiteradamente que, una resolución puede considerarse motivada cuando ha sido
expedida con base en hechos, datos o cifras concretas y cuando estos consten
efectivamente y de manera explícita en el expediente. La motivación del acto
puede ser anterior o concomitante y puede estar en el contenido de la norma cuya
aplicación se trata si su supuesto es unívoco o simple, es decir, si no llegare a
prestarles dudas por parte del interesado” (Sentencia de fecha 12 de julio de 1983;
criterio reiterado en SPA-TSJ 20/09/2001 EXP Nº 14111)

1595

La inmotivación como vicio de forma de los actos administrativos, consiste en la
ausencia absoluta de motivación; mas no aquella que contenga los elementos
principales del asunto debatido y su principal fundamentación legal, lo cual
garantiza al interesado el conocimiento del juicio que sirvió de fundamento para la
decisión (SPA-TSJ 18/11/2002 EXP. NRO. 2002-0289).
16. Cumplimiento de la finalidad

1596

La insuficiente motivación de los actos administrativos, sólo da lugar a su nulidad
cuando no permite a los interesados conocer los fundamentos legales y los
supuestos de hecho que constituyeron los motivos en que se apoyó el órgano
administrativo para dictar la decisión, pero no cuando, a pesar de su sucinta
motivación, permite conocer la fuente legal, las razones y los hechos apreciados
por la Administración (SPA-TSJ 18/09/2002 EXP. N° 16312)

1597

La notificación del inicio del procedimiento administrativo pretende garantizar
los derechos de las partes, fundamentalmente de alegar y presentar pruebas. La
omisión de tal formalidad ciertamente determina la nulidad del acto definitivo,
cuando tal omisión ocurrida en el procedimiento hubiere causado una grave
indefensión que el interesado no pudo superar. En este sentido, si tal formalidad
no se cumplió, pero sin embargo el interesado pudo alegar con respecto de los
hechos que se le imputan y actuar en el procedimiento, la finalidad perseguida
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con dicha formalidad, de todos modos, se logró, y la irregularidad procedimental
en que se incurrió, en nada perjudica el derecho a la defensa del administrado.
Por tanto en estos supuestos, no procede declarar la nulidad del acto definitivo,
por privar el fin cumplido sobre el vicio del procedimiento (SPA-TSJ 28/05/2002
EXP. Nº 15000)

17. Estabilidad y debido proceso
Toda sanción disciplinaria contemplada en la Ley de Carrera Judicial,
necesariamente deberá estar precedida por el procedimiento administrativo
correspondiente, sea que se trate de un funcionario de carrera o de un funcionario
de libre nombramiento y remoción; mientras que cuando lo que se persigue es la
remoción de un juez cuyo nombramiento ha sido efectuado de forma provisional,
la providencia administrativa que determina su separación del cargo, no tiene que
venir sujeta a procedimiento alguno, pues justamente la garantía de estabilidad del
juez, y por ende, el derecho a ser sometido al procedimiento respectivo, se alcanzan
con el concurso de oposición que hoy por hoy se encuentra consagrado en el Texto
Constitucional como una exigencia sine qua non para acceder al cargo de Juez con
carácter de titular o juez de carrera (SPA-TSJ 14/10/2004 EXP. N° 2003-0519)

1598

18. Presunción de inocencia
Antes de la aprobación de la nueva Constitución de 1999, la presunción de
inocencia sólo se establecía por vía jurisprudencial, enmarcado dentro de la
interpretación del derecho a la defensa consagrado en el artículo 68 de la
Constitución de 1961, del artículo 11 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y del numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. En efecto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 49 numeral 2, de la Constitución, “toda persona se presume inocente
mientras no se pruebe lo contrario”. Esta garantía se encuentra reconocida
también en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
según la cual: “... toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad, conforme a la Ley y en
juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para
su defensa..”; así como en el artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, norma que postula que: “... toda persona inculpada
de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad ...”.
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1600

El principio de presunción de inocencia forma parte de la garantía del debido
proceso, pues de tal forma se encuentra consagrado en el artículo 49 de la
Constitución. En ese sentido, su importancia trasciende en aquellos
procedimientos administrativos que aluden a un régimen sancionatorio,
concretizado en la necesaria existencia de un procedimiento previo a la
imposición de la sanción, el cual ofrezca las garantía mínimas al sujeto
investigado y permita, sobre todo, comprobar su culpabilidad (SPA-TSJ 04/08/2004
EXP. 2002-00676)

1601

El derecho a la presunción de inocencia abarca cualquier etapa del procedimiento de
naturaleza sancionatoria, tanto en el orden administrativo como judicial. Comprende
no sólo lo relativo a la prueba y a la carga probatoria sino también lo concerniente al
tratamiento general dirigido al imputado. La violación al aludido derecho se
produciría cuando del acto de que se trate se desprenda una conducta que juzgue o
precalifique como ‘culpable’ al investigado, sin que tal conclusión haya sido
precedida del debido procedimiento y, dentro de éste, de la oportunidad de desvirtuar
los hechos imputados (SPA-TSJ 30/05/2006 EXP. Nº 2006-0743)
19. Formulación de cargos

1602

El acta de formulación de cargos debe contener la indicación de los hechos que
son supuestos generadores de responsabilidad administrativa así como los
preceptos jurídicos donde estos encuadran, sin que pueda considerarse que lo
que allí se estipule y califique constituye formalmente la apreciación definitiva
que tiene la Administración sobre la situación objeto de la averiguación, sino
simplemente una valoración previa a los fines de que el indiciado pueda
formalmente ejercer su derecho a la defensa, para que luego, en base a todo los
elementos de juicio que cursen en el expediente administrativo, la autoridad
competente tome la decisión de mérito, es decir, la definitiva, sobre dicha
averiguación, la cual puede ser de absolución, de sobreseimiento o de
responsabilidad administrativa (SPA-TSJ 07/05/2003 EXP. N° 2002-1149)

1603

Las actas que dan inicio a un procedimiento administrativo, así como todos aquellos
actos dictados en el transcurso del mismo, se consideran actos administrativos de
mero trámite y, como tales, no causan gravamen alguno en los particulares. Las actas
mediante las cuales se da inicio al procedimiento, no lesionan en forma alguna los
derechos e intereses del investigado, y sólo representan una etapa preparatoria en
sede administrativa (SPA-TSJ 22/11/2001 EXP. Nº 1999-16002)
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La técnica de estilo para la formulación de cargos comprende el hacer uso de
algunos términos tales como: presumiblemente, presuntamente, supuestamente,
etc. Sin embargo, por sí mismo ello no trae como consecuencia la transgresión
del derecho a la presunción de inocencia, siempre que del propio acto se infiera
que, se le respetó en la fase del procedimiento administrativo sancionatorio.
Sobre todo debe ser evidente el desarrollo de las actuaciones en la fase preliminar
del procedimiento administrativo sancionatorio, de lo cual pueda desprenderse
prima facie exhibido el carácter de “indiciado” o de “presunto responsable” en
los hechos objeto de la averiguación (SPA-TSJ 07/05/2003 EXP. N° 2002-1149)

1604

El contenido del acta de formulación de cargos debe cumplir por lo menos, con
los parámetros razonablemente exigibles jurídicamente, ya que por su naturaleza,
objeto y efectos, no puede quedar limitada únicamente a poner en conocimiento
al investigado de los hechos que son supuestos generadores de responsabilidad
administrativa y a señalarle, los preceptos jurídicos donde estos encuadran, sino
que siendo necesario que a partir de ellos el indiciado pueda proveerse de una
adecuada defensa, el acto de cargos requiere una formal imposición de los
mismos, los cuales deben entenderse de carácter preliminar y no definitivos

1605

(SPA-TSJ 07/05/2003 EXP. N° 2002-1149)

20. La prueba
El contenido del derecho a la presunción de inocencia abarca tanto lo relativo a
la prueba y a la carga probatoria, como lo concerniente al tratamiento general
dirigido al imputado a lo largo del procedimiento. La violación al aludido
derecho se produciría cuando del acto de que se trate se desprenda una conducta
que juzgue o precalifique como ‘culpable’ al investigado, sin que tal conclusión
haya sido precedida del debido procedimiento, en el cual se le permita al
particular la oportunidad de desvirtuar los hechos imputados (SPA-TSJ 06/05/2003

1606

EXP.Nº: 2002-0823)

El derecho a la presunción de inocencia resulta vulnerado cuando no se permite
al interesado demostrar su inocencia mediante la evacuación de las pruebas que
éste consideraba pertinentes (SPA-TSJ 25/05/2000 EXP Nº 14.666)

1607

21. Carga de la prueba
Se requiere que la acusación aporte una prueba individual de culpabilidad, a fin
de garantizar el derecho a no sufrir una sanción infundada (SPA-TSJ 02/10/2007 EXP.
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En virtud del mandato expreso establecido en el art. 60 LOPA, la
Administración está obligada, a comprobar los hechos y verificar así el
acaecimiento de todos y cada uno de los supuestos de hecho. En el procedimiento
administrativo sancionador la carga de la prueba pesa sobre la Administración,
sin que le esté permitida la posibilidad de tomar sus decisiones infiriendo
consecuencias o con arreglo a simples presunciones, salvo en los supuestos en
que resulte facultada para ello. El actuar administrativo no puede estar basado en
la apreciación arbitraria de los funcionarios sino en la correcta comprobación de
todas las circunstancias de hecho y derecho que sirven de fundamento al acto
administrativo. Cuando esta labor de expresa constatación, apreciación y
calificación de los hechos, encuentra alteración en su orden legal, el acto
administrativo se encuentra viciado de falso supuesto de hecho, todo lo cual
deviene en un vicio que afecta la causa del mismo y lo hace nulo (SPA-TSJ

Nº 2005-2527).

19/11/2003 EXP. N° 14.412)
1609

La carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de las pretensiones
sancionadoras de la Administración, recae exclusivamente sobre ésta (SPA-TSJ
06/05/2003 EXP.Nº: 2002-0823), y sólo puede entenderse como prueba la practicada
durante un procedimiento, bajo la intermediación del órgano decisor y la
observancia del principio de contradicción. De manera que la violación al
aludido derecho se produciría cuando del acto de que se trate se desprenda una
conducta que juzgue o precalifique como culpable al investigado, sin que tal
conclusión haya sido precedida del debido procedimiento donde se hubiese
permitido al particular la oportunidad de desvirtuar los hechos imputados (SPATSJ 21/03/2007 EXP. Nº 2002-0451)

22. Control de la prueba
1610

Sólo puede entenderse como prueba la practicada durante un procedimiento, bajo
la intermediación del órgano decisor y la observancia del principio de contradicción
(SPA-TSJ 06/05/2003 EXP.Nº: 2002-0823)

23. Non bis in idem
1611

ANTONIO CARLOS CORREIA FREITAS. El recurrente se había desempeñado como
funcionario policial con el cargo de Inspector. Se abrió una averiguación administrativa en
contra del actor, por los hechos relacionados con la muerte de la ciudadana Juliana Rosa
Moniz Castro. El demandante fue privado de su libertad por decisión del Tribunal Segundo
de Control. El IAPEM procedió a reincorporar al actor a sus labores como funcionario
policial en atención a lo dispuesto en la sentencia dictada por el tribunal con competencia
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en materia penal que lo declaró absuelto de los hechos que se le imputaban. El demandante
pretende el pago de la indemnización por el daño morales, materiales y lucro cesante (SPATSJ 01/02/2011 Exp. Nº 2009-0280)

Un mismo hecho puede dar lugar a sanciones de naturaleza distinta, cuando el
ámbito de actuación de los involucrados está regulado especialmente y cuando
determinado hecho, tipificado como delito para la jurisdicción ordinaria,
constituye en sí mismo una falta sujeta a sanción en sede administrativa, la cual
no depende para su imposición de la comprobación previa ante la jurisdicción
ordinaria de que se ha cometido delito (SPA-TSJ 04/08/2004 EXP. 200200676; véase sin embargo, n.m. 1283)

1612

Las sanciones disciplinarias adoptadas en sede administrativa, no dependen para
su imposición del resultado o calificación jurídica como delito o falta, que la
jurisdicción penal decida y otorgue respecto del mismo hecho que originó el
proceder de la Administración (SPA-TSJ 04/08/2004 EXP. 2002-00676)

1613

En el ejercicio base, la Sala Político Administrativa observó que aún cuando se
logró comprobar la muerte de la hoy víctima, así como las circunstancias en que
se produjo, no se logró demostrar que la autoría del hecho. Sin embargo, llamó la
atención a la Sala la conducta que según los testigos que declararon en el
procedimiento administrativo, desplegó el recurrente, hacia las víctimas del hecho
delictivo por el cual se inició un juicio en su contra. La Sala señaló que no tenía la
convicción de que el actor hubiese sido afectado en su honor y su reputación,
habida cuenta que todos los testigos coincidían en que mantenía hacia la víctima,
sus familiares y allegados una conducta hostil que distaba mucho de la esperada
en un funcionario policial, a quien como integrante de un cuerpo de seguridad del
Estado, está confiado el resguardo de la seguridad y orden público y, por ende, la
protección de la comunidad. La función policial debe sujetarse a estrictos
parámetros de prudencia y responsabilidad que aseguren el pacífico disfrute de las
garantías y derechos constitucionales de los ciudadanos. De allí que, la Sala
consideró que instituto autónomo demandado actuó apegado a la normativa legal
al advertir la posibilidad de que el actor estuviera involucrado en el homicidio
(SPA-TSJ 01/02/2011 EXP. Nº 2009-0280). Como se observa, son distintos los parámetros
aplicables a la determinación de la responsabilidad penal, civil o disciplinaria.

1614

24. Derecho al juez natural
Esta garantía es igualmente reconocida como un derecho fundamental en los
artículos 8 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos
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Humanos (Pacto San José de Costa Rica) y 14 de la Ley Aprobatoria del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
25. Tesis en contra
1616

El derecho al “juez natural” alude necesariamente a ser juzgado por un “órgano
jurisdiccional” al que le haya sido atribuida esa función atendiendo a su
especialidad, derecho que no encuentra aplicación en sede administrativa, donde
el aspecto in commento se traduce en el derecho de los administrados a que los
asuntos en los que intervengan sean resueltos por los funcionarios dotados de
competencia para ello, so pena de nulidad de los actos cuando tal requisito no se
cumpla. De allí que, el alegato de incompetencia del funcionario que dictó el
acto, escapa de la naturaleza del amparo cautelar, por lo que un pronunciamiento
al respecto debe ser realizado al momento de la decisión de mérito del recurso
contencioso administrativo de nulidad interpuesto (SPA-TSJ 21/11/2006 EXP. Nº 20061565)

26. Tesis a favor
1617

El derecho a ser juzgado por el Juez Natural constituye un atributo del debido
proceso y una garantía judicial de orden público, y consiste básicamente, en la
necesidad de que el proceso sea decidido por el juez o autoridad ordinaria, esto
es, por el que resulte más idóneo o adecuado para efectuar el pronunciamiento.
Así, se ha afirmado que el Juez Natural es aquél predeterminado en la ley, es
decir, a quien la normativa vigente atribuye el conocimiento de determinados
asuntos, siendo en definitiva el apto para decidir en la especialidad a que se
refiere su constitución (SPA-TSJ 30/05/2006 EXP. Nº 2006-0743)
27. El vicio de incompetencia

1618

La competencia administrativa ha sido definida por la Sala Político Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia en jurisprudencia pacífica y reiterada, como
“la esfera de atribuciones de los entes y órganos, determinada por el derecho
objetivo o el ordenamiento jurídico positivo; es decir, el conjunto de facultades
y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente.” 781 La
competencia es una manifestación del principio de legalidad previsto en el
artículo 137 de la Constitución de 1999, en el sentido que “la Constitución y la
Ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las
781 SPA-TSJ 09/08/2006 EXP. N° 1993-10.097
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cuáles deben sujetarse las actividades que realicen”. Por su parte, el artículo 4
de la LOAP, desarrolla la norma constitucional antes transcrita, al establecer que:
“la Administración Pública se organiza y actúa de conformidad con el principio
de legalidad, por el cual la asignación, distribución y ejercicio de sus
competencias se sujeta a la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, a las leyes y a los actos administrativos de carácter normativo,
dictados formal y previamente conforme a la ley, en garantía y protección de las
libertades públicas que consagra el régimen democrático a los particulares”.
28. Características
La competencia administrativa es de carácter expresa e improrrogable o
indelegable:

1619

a) Expresa: porque ella debe estar explícitamente prevista en la Constitución o
las leyes y demás actos normativos, por lo que, la competencia no se presume
(SPA-TSJ 09/08/2006 EXP. N° 1993-10.097). El requisito de previsión expresa deriva del
principio, según el cual, en materia de actuación de las personas naturales o
jurídicas, en el derecho público la competencia es la excepción y la incompetencia
es la regla, en contraposición al principio de derecho privado que postula que
“la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción”. Esto implica que la
competencia debe estar prevista en una norma expresa del ordenamiento jurídico,
ya que su falta de consagración equivale a su inexistencia (SPA-TSJ 10/02/2004 EXP.

1620

Nº 2000-0006)

b) Improrrogable o indelegable: lo que quiere decir que el órgano que tiene
atribuida la competencia no puede disponer de ella, sino que debe limitarse a su
ejercicio, en los términos establecidos en la norma, y debe ser realizada directa
y exclusivamente por el órgano que la tiene atribuida como propia, salvo los
casos de delegación, sustitución o avocación, previstos en la Ley.

1621

29. Elementos formales
La omisión formal, de insuficiente identificación con el nombre y cargo del
funcionario en el texto del acto administrativo, no acarrea indefectiblemente su
nulidad por incompetencia manifiesta, toda vez que no logra destruir el nexo de
imputación conforme al cual obraba dicho funcionario en nombre del órgano
administrativo que representaba. En efecto, de otros elementos formales, tales
como la papelería de la Administración o contienen el sello legible de la
LOJCA - Comentarios
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Administración, surge no sólo una presunción de legalidad y veracidad en cuanto
a su contenido, sino sobre los requisitos de forma conforme a los cuales fueron
dictadas, vale decir, que el funcionario las emitió en el ejercicio de sus funciones
y en atención a su investidura al efecto conferida por ley (SPA-TSJ 09/08/2006 EXP.
N° 1993-10.097)
1623

Sin embargo, en los casos en que resulta imposible la verificación de la identidad
y competencia del funcionario que suscribe el acto, el cual si bien contiene el sello
del organismo y la fecha de emisión, aparecen suscrito con una firma ilegible y no
indica la cualidad del funcionario para emitirlo legalmente, es decir, no expresan
su nombre, ni la condición de éste dentro de la estructura organizativa del
Organismo que pudiera sustentar su competencia para dictarlo, puede dar lugar al
vicio de incompetencia manifiesta de conformidad con lo dispuesto en el numeral
4, del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en los
casos en que la Administración no demuestra lo contrario en el juicio de nulidad
(SPA-TSJ 01/08/2006 EXP. Nº 1990-7330)

30. Incompetencia manifiesta
1624

La incompetencia como vicio de nulidad absoluta del acto administrativo, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 19 de la LOPA, se
produce cuando el funcionario actúa sin el respaldo de una disposición expresa
que lo autorice para ello (SPA-TSJ 09/08/2006 EXP. N° 1993-10.097). En todo caso, sólo
la incompetencia manifiesta es causa de nulidad absoluta, única con efectos
retroactivos, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Político
Administrativa, es manifiesta la incompetencia que es burda, grosera, ostensible y
por tanto, equivalente a situaciones de gravedad en el actuar administrativo al
expresa su voluntad, para que sea considerada como causal de nulidad absoluta, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 19 de la LOPA (SPA-TSJ
09/08/2006 EXP. N° 1993-10.097)

31. Consecuencias procesales
1625

En materia procedimental por ser la competencia de estricto orden público, las
trasgresiones a la ley que acarreen indefectiblemente la configuración del referido
vicio de incompetencia, pueden ser alegadas en cualquier estado y grado de la
causa y conocidas aun de oficio por el juez, derivándose en consecuencia, para el
órgano emisor de los actos impugnados, la obligación de probar su competencia
en cualquier estado y grado de la causa (SPA-TSJ 09/08/2006 EXP. N° 1993-10.097).
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32. Cualquier estado y grado de la causa
Resulta perfectamente válido que, aun cuando la representación fiscal no aportó en
primera instancia, elemento probatorio alguno que demostrase la competencia del
funcionario emisor de las planillas de liquidación, sí consignó las aludidas
probanzas ante la alzada en forma anexa al escrito de fundamentación de su
apelación (SPA-TSJ 09/08/2006 EXP. N° 1993-10.097)

1626

33. Conocidas aún de oficio por el juez
Alegada la incompetencia del funcionario que suscribe los actos recurridos en el
juicio contencioso administrativo, corresponde a la Administración consignar las
pruebas necesarias para demostrar su competencia. La omisión de la Administración,
al no aportar elemento probatorio alguno para sustentar la competencia de los
funcionarios que suscribieron el acto impugnado, teniendo las oportunidades
procesales para hacerlo, da lugar a la nulidad del acto, en virtud de la incompetencia
manifiesta del funcionario que lo dictó, en los casos en que el acto contiene
omisiones formales que hacen imposible la verificación de la identidad y
competencia del funcionario que suscribe el acto (SPA-TSJ 01/08/2006 EXP. Nº 1990-

1627

7330)

34. Las potestades implícitas
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha admitido
excepciones a la regla de la competencia expresa, en base a la tesis de las
“potestades implícitas o inherentes”. Esta tesis consiste en que aun cuando la
competencia no esté expresamente contenida en una norma, es posible deducirla
acudiendo a una interpretación finalista o sistemática de la norma (SPA-TSJ 10/02/2004
EXP. Nº 2000-0006). En este sentido, se explica que si la competencia no surge en
forma concreta de la norma, debe establecerse si la actuación administrativa puede
derivarse como consecuencia lógica del texto de la norma. Se señala como
ejemplo, el caso de una norma que atribuye a la Administración Pública la potestad
de vigilar la calidad de los vertidos industriales a los cauces públicos, de la que se
puede inferir la atribución, -aun cuando la norma no señala nada al respecto-, de
instalar instrumentos de medida y desagüe de las respectivas fábricas (SPA-TSJ

1628

10/02/2004 EXP. Nº 2000-0006)

35. Potestades implícitas y derechos
Revocatoria de la Concesión. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley de Telecomunicaciones
de 1940, las infracciones graves a las disposiciones de dicha Ley, que no estén penados
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especialmente, se castigarán con la suspensión temporal o definitiva de los permisos
concedidos. (…) “Los Reglamentos determinarán los casos en que deba aplicarse cada
una de las penas señaladas en este artículo, de acuerdo con la gravedad de las
infracciones…”. El artículo 4 de la Ley prohibía que los permisos y concesiones fuesen
traspasados sin la previa aprobación del Ejecutivo Federal. El Reglamento sobre la
Operación de las Estaciones de Radiodifusión Sonora. La contravención de dicha
prohibición es sancionada por el Reglamento con la revocatoria del permiso (SPA-TSJ
18/01/2006 Exp. Nº 2000-0648)
1630

Al constituir una excepción a la regla de competencia, la aplicación de la tesis de
las competencias implícitas debe ser muy restrictiva, no admitiendo una
interpretación extensiva, ni siquiera analógica de la legalidad como atributiva de
poderes a la Administración, ya que justamente, esta es excepcional por cuanto
supone restricciones a la libertad individual (SPA-TSJ 10/02/2004 EXP. Nº 2000-0006). En
caso contrario, daría origen a que se crearan facultades que afecten derechos
subjetivos de particulares, violándose así, el principio de legalidad de la
competencia. Como consecuencia de ello, se admite que en el ejercicio de las
potestades implícitas, la Administración no podría desplegar actuaciones que
afecten los derechos subjetivos de los particulares, por cuanto ello podría suceder
sólo mediante norma atributiva de competencia (SPA-TSJ 10/02/2004 EXP. Nº 20000006). Tal interpretación restrictiva ha sido utilizada por la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo, en el sentido que sólo pueden admitirse los poderes
implícitos o inherentes, cuando exista ausencia de pronunciamientos expresos
atributivos de funciones, que no pueden ser sobreentendidos ni presuntivos (CPCA
EXPEDIENTE N°: 00-23391). En el caso en que la competencia ha sido definida en
forma amplia y detallada por una ley, y no de manera genérica no deben admitirse
los procesos de interpretación extensiva ni la analogía (CPCA EXPEDIENTE N°: 0023391). En aquellos casos en que de manera excepcional se pueda pensar en que se
está en presencia de una potestad implícita, la misma sólo podría encontrarse en
aquellas que en su ejercicio, conlleven de manera natural e ineludible el llevar a
cabo otras que no estén expresamente señalas en la Ley, es decir, sólo podrían ser
aquellas potestades que se derivan como consecuencia necesaria de las establecidas
legalmente (CPCA EXPEDIENTE N°: 00-23391).

1631

Según la Sala Político Administrativa, lo antes señalado es matizado por otra parte
de la Doctrina, que ha aceptado que en algunos casos, a falta de ley, la integración
general del ordenamiento sobre la base de sus principios generales podría justificar
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al menos determinadas medidas administrativas

(SPA-TSJ 10/02/2004 EXP. Nº 2000-

0006)

36. Aplicación inmediata
Control de armamento. De acuerdo con el artículo 324 de la Constitución, La Fuerza
Armada Nacional es competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley
respectiva la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro,
control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos.
Con base en tal atribución, el Ministro de la Defensa dictó las Normas para la Adquisición,
Registro y Control de Armamento, en cuyo Capítulo VII numeral 1, dispone que
“Aquellos Órganos de Seguridad Ciudadana y Cuerpos de Seguridad del Estado con
Funciones Policiales, que no cumplan con las disposiciones aquí establecidas, serán
objeto de la retención y/o comiso del material de armas, municiones, explosivos,
accesorios y equipos de orden público que posean”. (SPA-TSJ 08/04/2008 Exp. Nº 20061379)

1632

En el ejercicio base, la Sala Político Administrativa consideró que el artículo
324 de la Constitución otorga en forma directa a la Fuerza Armada Nacional, la
cual actúa por intermedio del Ministro de la Defensa, la competencia para
reglamentar y controlar la fabricación, importación, exportación,
almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y
uso de armas, municiones y explosivos, por lo que no sería necesario que un
texto de rango infraconstitucional reitere o respalde dicha expresa asignación de
competencia. En tal sentido, la previsión de las sanciones administrativas en el
acto recurrido, no constituiría una función inherente o implícita de la potestad de
control y fiscalización que en tal sentido le fue otorgada a la Fuerza Armada por
el Texto Constitucional en el comentado artículo 324 (SPA-TSJ 08/04/2008 EXP. Nº
2006-1379). Sin embargo, debe advertirse que en tal supuesto no se plantea una
verdadera sanción administrativa, protegida por el principio de reserva legal
sancionatoria del artículo 49, IV de la Constitución. Tal garantía constitucional
tiene por objeto la protección de la garantía de seguridad jurídica, de la cual son
titulares las personas naturales o jurídicas de carácter privado. Los órganos del
Estado no son, salvo algunas excepciones titulares de tales garantías
constitucionales, sino de competencias y atribuciones. La autonomía municipal
no comprende la garantía a no ser “ser sancionada por actos u omisiones que no
fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes”.

1633
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37. Potestades implícitas y cautelares
1634

Centro de Investigaciones Psiquiátricas. En ejercicio de la competencia para supervisar,
evaluar y autorizar el funcionamiento de las instituciones educativas, incluso privadas, el
Consejo Nacional de Universidades ordenó la suspensión de las actividades impartidas
por el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela,
C.A., así como también ordenó que “entre tanto” no se inscribieran nuevos estudiantes
(CPCA 2007 EXP: AP42-N-2000-024119)

1635

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ha admitido la posibilidad implícita
de que la Administración asuma medidas preventivas a los fines de evitar posibles o
mayores daños en la colectividad. Tal atribución estaría en todo caso sujeta a los principios
de legalidad, honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia,
rendición de cuentas, responsabilidad y proporcionalidad. De allí que ante el evidente uso
discrecional de este mecanismo de protección, será indispensable en aras de garantizar
igualmente la seguridad jurídica de los ciudadanos, la correcta fundamentación de hecho
y de derecho por el cual se considera necesario el eventual uso de una medida preventiva
(CPCA 2007 EXP: AP42-N-2000-024119)

1636

La suspensión de las actividades de un centro docente impartidas por el órgano
competente para ejercer su supervisión y fiscalización es una atribución implícita,
puesto que su fin primordial es la protección de los intereses colectivos en la
materia de su competencia (CPCA 2007 EXP: AP42-N-2000-024119)
38. Respuesta oportuna

1637

La consecuencia de no resolver oportunamente el asunto, está dada por el
artículo 4 del mismo texto legal, el cual dispone que: “En los casos en que un
órgano de la Administración Pública no resolviere un asunto o recurso dentro
de los correspondientes lapsos, se considerará que ha resuelto negativamente y
el interesado podrá intentar el recurso inmediato siguiente“. Sin embargo, debe
advertirse que ello no exime a la Administración del pronunciamiento expreso
solicitado, lo cual constituye aplicación concreta del derecho de petición
constitucional (art. 51) (SPA-TSJ 06/06/2002 EXP. Nº 0257)

1638

La infracción de los artículos 60 y 41 de la LOPA no constituye por sí sola, en
principio, un vicio que afecte directamente la validez del acto administrativo y
por tanto no implica la nulidad del mismo. El retardo de la Administración en
producir decisiones acarrea, en todo caso, la responsabilidad del funcionario
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llamado a resolver el asunto en cuestión. Esta responsabilidad, tanto de los
funcionarios como de las demás personas que presten servicios en la
Administración Pública, se encuentra expresamente consagrada en los artículos
3 y 100 eiusdem. Una denuncia como la que aquí se examina, sólo prosperaría
en caso de que el retardo constituya un menoscabo a los derechos e intereses del
particular (SPA-TSJ 17/07/2001 EXP. Nº 0189)
39. Otros vicios de procedimiento
La Sala ha precisado que la prescindencia total y absoluta del procedimiento
legal establecido conforme al numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, no se refiere a la violación de un trámite,
requisito o formalidad, o de varios de ellos. El vicio denunciado sólo se justifica
en los casos que no ha habido procedimiento alguno o han sido violadas fases
del mismo que constituyen garantías esenciales del administrado (SPA-TSJ
16/01/2007 EXP. Nº 2004-2181, con más referencias)

1639

El vicio de falso supuesto se puede presentar tanto en la incorrecta determinación
o apreciación de los hechos como en el incorrecto encuadramiento de los hechos
en el derecho o en la errada aplicación del derecho (SPA-TSJ 28/05/2002 EXP. Nº 15000)

1640

El vicio de inmotivación se produce cuando no es posible conocer cuáles fueron
los motivos del acto y sus fundamentos legales, o cuando los motivos del acto se
destruyen entre sí, por ser contrarios y contradictorios (Sentencia SPA-CSJ de
fecha 9 de mayo de 1991). La insuficiente inmotivación de los actos
administrativos, sólo da lugar a su nulidad cuando no permite a los interesados
conocer los fundamentos legales y los supuestos de hecho que constituyeron los
motivos en que se apoyó el órgano administrativo para dictar la decisión, pero
no cuando, a pesar de la sucinta motivación, ciertamente, permite conocer la
fuente legal, las razones y los hechos apreciados por el funcionario (Sentencia
SPA-CSJ de fecha 21 de marzo de 1984) (SPA-TSJ 28/05/2002 EXP. Nº 15000)

1641

40. Efectos de la contrariedad a derecho
Tradicionalmente, de acuerdo con la teoría de las nulidades en derecho
administrativo, la infracción de las reglas de procedimiento que tienen por
objeto la protección del derecho al debido proceso y a la defensa es considerada
como un vicio de nulidad absoluta del acto, que daría lugar al restablecimiento
de la situación existente con anterioridad al mismo (véase al respecto, n.m. 128)
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1643

Sin embargo, en un recurso de nulidad en contra de la revocatoria de una concesión
de transporte la Sala Político Administrativa constató la infracción de unas
“garantías mínimas” al derecho al debido proceso. No obstante la Sala consideró
que la pretensión del recurrente resultaba satisfecha con la sola declaratoria de
nulidad del acto cuestionado „sin que haya cabida a adicionales pronunciamientos“
(SPA-TSJ 22/02/2006 EXP. Nº 2004-0043). En sentencia posterior, la Sala aclaró que no se
había determinado si hubo incumplimiento del contrato de concesión celebrado
entre las partes, sino que sólo se había dejado constancia de la falta de acreditación,
por la Administración recurrida, de los motivos del Acuerdo impugnado, y de la
incidencia de tal circunstancia en el ejercicio del derecho a la defensa de la
recurrente. Por lo tanto y en virtud del interés público que involucra el servicio de
transporte urbano a que se contrae dicha convención, mal podría ordenarse al
Municipio recurrido permitir “el transporte de pasajeros por los socios de la
Cooperativa” (SPA-TSJ 08/08/2006 EXP. Nº 2004-0043).
41. Principio de proporcionalidad

1644

La Sala Político Administrativa ha utilizado el principio de proporcionalidad
para controlar la aplicación de multas por parte de la Administración. En la
sentencia (SPA-TSJ 11/07/2006 EXP. Nº 2000-0258), señaló la Sala que si bien podía la
Administración actuar discrecionalmente en la imposición de la sanción dentro
de los rangos establecidos en el encabezado del artículo 70 de la Ley de Aviación
Civil, es decir, desde 225 hasta 4.000 unidades tributarias (U.T.), sin embargo
había actuado con la debida proporcionalidad y adecuación, ya que la gradación
de la sanción estuvo muy cercana a su límite inferior.

1645

Según el criterio de la Sala Político-Administrativa, el principio de
proporcionalidad constituye la exigencia para la Administración, de apreciar
previamente la situación fáctica y atender al fin perseguido por la norma, a los
fines de fijar una sanción entre dos límites mínimo y máximo (SPA-TSJ 06/06/2002
EXP. Nº 0257). Ha señalado igualmente la Sala que en materia sancionatoria, el
principio de proporcionalidad determina que cuando una disposición deje la
determinación de una sanción a juicio de la autoridad competente, ésta deberá
guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la
infracción y la sanción aplicada (SPA-TSJ 27/02/2007 EXP. Nº 2005-2101)

1646

La Sala Político Administrativa ha rechazado el argumento de infracción del
principio de proporcionalidad, habida cuenta del carácter de servicio público
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que tiene la actividad prestada por la recurrente, la fundamentación fáctica y
jurídica en la cual el órgano ministerial basó su decisión y el impacto de la
actividad petrolera sobre el desarrollo económico e integral del país, por tratarse
de un servicio público, dicha actividad debe ser realizada continua y
eficientemente (SPA-TSJ 27/02/2007 EXP. Nº 2005-2101)
Efectos normativos externos
Mientras que en cada caso debe el juez determinar si una norma de inferior rango
puede dar lugar a un derecho subjetivo, ha reconocido desde un principio el
Tribunal Constitucional Federal de Alemania, que a los derechos fundamentales
corresponde el carácter de derechos subjetivos.782 El individuo puede recurrir a
ellos en forma inmediata, como una “norma protectora”.783 Los derechos
fundamentales producen efectos normativos externos cuando constituyen derechos
subjetivos sin que medie la intervención de normas de inferior rango.784 En todo
caso, la existencia de los derechos fundamentales no le resta significado a los
derechos subjetivos de menor rango.785

1647

Sin embargo, una pretendida relación de aplicación prevalente entre derecho
fundamental y derecho subjetivo de rango legal es objeto de controversia. SchmidtAßmann afirma que la búsqueda de base normativa de los derechos subjetivos
debe realizarse en primer lugar a partir de la ley ordinaria.786 Según tal criterio, en
la medida en que existan normas protectoras de rango legal, no puede tener lugar
una pretensión que se fundamente en forma inmediata en un derecho fundamental.787
Constitucionalmente corresponde al Legislador la competencia para establecer
normativamente el equilibrio entre todos los intereses en conflicto.788 Por su parte,
observa Bauer que las relaciones entre el derecho constitucional y el derecho
administrativo son demasiado complejas como para reducirlas a una fórmula
simple que tenga validez en todos los ámbitos.789

1648

De allí, que la eficacia externa de los derechos fundamentales sólo pueda tener
lugar en determinados casos.790 En principio es posible que no exista una norma de

1649

782 Sattler, Die Verwirklichung der Grundrechte durch die Gerichte im Verwaltungsrecht, 143
783 Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 37
784 Schmidt-Aßmann, Art. 19 IV GG, Rdnr. 125
785 Schmidt-Aßmann, Art. 19 IV GG, Rdnr. 121
786 Schmidt-Aßmann, Art. 19 IV GG, Rdnr. 127; Bauer, Altes und Neues zur Schutznormtheorie, Fn. 13
787 Wolf/Bachof/Stober, Verwaltungsrecht I, 569
788 Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 37
789 Bauer, Altes und Neues zur Schutznormtheorie, Fn. 168
790 Gallwas, Faktische Beeinträchtigung im Bereich der Grundrechte, 12; Roh, Faktische Eingriffe in Freiheit
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rango legal aplicable.791 A falta de la norma legal, o si la misma es insuficiente, es
aplicable el derecho fundamental como fundamento de la pretensión. Tal es el
caso, cuando la actividad administrativa tiene lugar en el ámbito libre de reserva
legal de la Administración prestacional.792 Los derechos fundamentales no sólo
son aplicables en forma directa en los casos de infracciones inmediatas, sino
también cuando la violación ha alcanzado de forma mediata al ámbito
constitucionalmente protegido.793 En tales casos, podría producirse la llamada
lesión fáctica, la cual será objeto de estudio más adelante.
1650

Además de los ejemplos anteriores, puede darse el caso de que el ámbito de
protección del derecho fundamental se encuentre fuera de la intención del
Legislador, como por ejemplo el derecho a la familia en caso de expulsión del país
de un extranjero.794 También deben mencionarse los casos, en los cuales resulta
afectado de forma mediata o inmediata un derecho fundamental y la violación
deriva de la falta de una norma legal.795 Finalmente, los derechos fundamentales
tienen vigencia inmediata y sirven de fundamento a pretensiones, cuando la norma
legal existente no es suficiente para garantizar el nivel mínimo de protección
exigido por el derecho fundamental. En tal caso, debe considerarse la
inconstitucionalidad de la norma legal.796
1. Afectación clásica del derecho

1651

Interrupción de la vía. Un sindicato de trabajadores convocó una manifestación por la
situación de conflictividad en la que se encontraban con la empresa. Días más tarde el
Ministerio del Interior inicia un procedimiento sancionador e impone al organizador de la
manifestación la muta establecida en la ley de tránsito, por haber interrumpido el tráfico
rodado durante 45 minutos. El organizador estima infringido su derecho a la manifestación
pública. (Sentencia STC 42/2000, de 14/02/2000 del Tribunal Constitucional Español)

1652

Pluralismo en las escuelas. Un maestro en una escuela pública porta una calcomanía
visible en el aula de clases con el contenido de „Energía atómica? no gracias!“. Bajo el
supuesto de que la discusión sobre el uso de la energía atómica es un tema de gran
relevancia política en nuestro país, las autoridades competentes decidieron imponer una
sanción disciplinaria al maestro por presunta infracción al deber de “respeto a todas las
und Eigentum, 280
791 Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 50
792 Lorenz, Verwaltungsprozeßrecht, §18, 28
793 Badura, Der Eigentumsschutz des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebes gegenüber der staatlichen Intervention im Bereich der Wirtschaft, 17
794 Lorenz, Verwaltungsprozeßrecht, §18, 28
795 Lorenz, Verwaltungsprozeßrecht, §18, 28
796 Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 50
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corrientes del pensamiento” y de imparcialidad política, a que se refieren los artículos
102 y 145 de la Constitución. En la resolución se afirma que el uso de una calcomanía no
permite la libre discusión del tema sino que constituye un mensaje que produce un efecto
profundo en los jóvenes estudiantes. (BVerwGE 84, 292)

Afectación es una intervención de carácter no irrelevante en el objeto protegido
por el derecho fundamental en contra de la voluntad del titular del derecho.797 La
misma se caracteriza por la presencia de determinados elementos. Se trata de la
intervención estatal, formal, intencional e inmediata en un bien jurídico.798 El
elemento de la intencionalidad se refiere a que la limitación del derecho es la
consecuencia perseguida por la actuación del Estado, mientras que el carácter de
inmediatez está referido a la relación de causalidad, entre la actuación del Poder
Público y la afectación del ámbito de libertad protegido por el derecho. Como
consecuencia de tal intervención se activan los mecanismos de protección del
Estado de derecho: La reserva legal; la prohibición de exceso y de defecto; la
posibilidad del recurso judicial y, generalmente, determinadas previsiones
procedimentales.799

1653

2. Afectación fáctica o mediata
Una afectación fáctica o mediata se plantea cuando falta alguno de los elementos
que caracterizan una afectación clásica de un derecho fundamental.800 En el caso
de la afectación mediata, determinada conducta de un órgano del Poder Público,
junto a otras circunstancias, constituye la causa de un efecto que afecta
desfavorablemente una situación jurídica.801 Por su parte, en la afectación fáctica,
además de la inmediatez de la afectación, podría faltar la intencionalidad del acto,
esto es, su carácter finalista.

1654

Los derechos fundamentales también deben ofrecer protección frente a injerencias
de hecho o mediatas, las cuales con frecuencia ostentan un contenido lesivo similar
o superior a la afectación clásica. De allí deriva la necesidad de un concepto
amplio de la noción de afectación del derecho.802 Actualmente es generalmente

1655

797 Isensee, Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, Rdnr. 59
798 Isensee, Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, Rdnr. 59; Schmidt-Aßmann,
Grundrechtswirkungen im Verwaltungsrecht, 234
799 Schmidt-Aßmann, Grundrechtswirkungen im Verwaltungsrecht, 234
800 Sodan, en Sodan/Ziekow, VwGO § 42, Rdnr. 395 (2da. Edición 2006)
801 Sodan, en Sodan/Ziekow, VwGO § 42, Rdnr. 395 (2da. Edición 2006)
802 Schmidt-Aßmann, Grundrechtswirkungen im Verwaltungsrecht, 234
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admitido que la protección constitucional no se limita a un tipo específico de
afectación,803 pues ello sería contrario a la función del derecho fundamental de
proteger de forma efectiva determinados ámbitos de libertad y de garantizar que el
individuo se encuentre libre de desventajas que no se ajusten a la Constitución.804
En tal caso, no se deja de lado a la noción clásica de Afectación del derecho
fundamental, sino que la misma se enriquece con nuevas facetas.805 Por ello,
siguen teniendo validez las garantías que permiten ejercer una defensa resistente
frente a tales injerencias.806
1656

Consecuencia de la ampliación del concepto de afectación del derecho es la
pérdida de los claros contornos que caracterizan a la clásica afectación estatal,
final e imperativa.807 Por otra parte, los derechos fundamentales no tienen la
función de proteger contra todo tipo de afectación.808 Ello es consecuencia de la
situación social del titular del derecho dentro de un Estado y de una Sociedad.809
Para establecer un ámbito más concreto, dentro del cual el derecho fundamental
brinde protección frente a afectaciones de hecho o mediatas, pueden ser de utilidad
los siguientes criterios: 1. Definir el ámbito de protección del derecho en términos
más estrictos; 2. Establecer el supuesto de la afectación por encima de un nivel de
“bagatela”; 3. Establecer las consecuencias de la Afectación, como por ejemplo,
liberarlo del requisito de reserva legal.810

1657

En todo caso, debe tomarse en cuenta que los principios generales no son
suficientes para establecer los elementos que definen la existencia de una afectación
fáctica o mediata, sino que los mismos también derivan del análisis de cada caso
concreto. 811

1658

En efecto, los instrumentos de defensa que se utilizan en el caso clásico de
afectación, no sólo no se pueden trasladar en forma global, sino que sus elementos
individuales deben ser ordenados nuevamente en forma que se corresponda con su
función individual.812
803 BVerwGE 71, 183; Roht, Verwaltungshandeln mit Drittbetroffenheit und Gesetzvorbehalt, 33
804 BVerwGE 71, 183
805 Isensee, Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, Rdnr. 59
806 Schmidt-Aßmann, Grundrechtswirkungen im Verwaltungsrecht, 234
807 Isensee, Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, Rdnr. 59
808 BVerwGE 71, 183
809 Ramsauer, Die Bestimmung des Schutzbereichs von Grundrechte nach dem Normzweck, 102
810 Isensee, Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, Rdnr. 59
811 Isensee, Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, Rdnr 59; Redeker, Entwicklungen
und Probleme verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung, 868
812 Schmidt-Aßmann, Grundrechtswirkungen im Verwaltungsrecht, 239
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A los mencionados esfuerzos por establecer límites a la noción amplia de afectación
del derecho, se suma la posibilidad de fijar términos de caducidad o de preclusión.
Sólo aquellos terceros que hubieran hecho valer sus intereses dentro del
procedimiento administrativo, pueden de ser necesario, acudir a la jurisdicción
contencioso administrativa. La jurisprudencia ha aplicado en ciertos casos los
efectos de la preclusión, aún sin expresa indicación legal.813

1659

3. Ámbito de protección
En el caso de la afectación fáctica o mediata de los derechos fundamentales, la
falta de criterios formales para establecer cuándo y en qué medida una intervención
del Estado constituye una afectación relevante del derecho, puede ser compensada
en base a los parámetros que derivan de la finalidad de protección de cada derecho
fundamental (doctrina modal o funcional del ámbito de protección).814 El Tribunal
Federal Constitucional hace referencia en este sentido a la idea del orden o del
valor de los derechos fundamentales.815 Con ello el grado de afectación no resulta
determinado por criterios idénticos para todos los derechos fundamentales.
Además deben ser tomados en cuenta los riesgos atípicos e impredecibles que se
relacionan con la actuación de los Poderes del Estado.816

1660

A través de la interpretación de la finalidad protectora de cada derecho fundamental,
puede establecerse en qué forma su ámbito de protección también comprende el
entorno social o de otro tipo de la actividad realizada. En la misma medida en que
determinado derecho fundamental también brinde protección frente a los cambios
del entorno derivados de la injerencia del Estado, se plantea también la sujeción de
la actuación del Estado al derecho fundamental del individuo.817

1661

En el caso de medidas, a través de las cuales el Estado modifica intencionalmente
determinadas condiciones que sirven de marco a la realización de actividades, con
el objeto de lograr un objetivo en interés público, pero que constituye una situación
desfavorable para la realización de tales empresas, se está en presencia de una
afectación relevante de los derechos fundamentales que protegen tales actividades.
Distinta es la situación cuando la modificación de las condiciones sociales
constituye un simple efecto reflejo de una medida impuesta por el Estado.818

1662

813 Redeker, Entwicklungen und Probleme verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung, 867
814 BVerwGE 71, 183/192
815 Lübbe-Wolff, Rechtsprobleme der Behördlichen Umweltberatung, 2711
816 Isensee, Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, Rdnr 59
817 Ramsauer, Die Bestimmung des Schutzbereichs von Grundrechten nach dem Normzweck, 105
818 BVerwGE 71, 183/193
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1663

De acuerdo con el criterio del Tribunal Federal Administrativo de Alemania, las
posibilidades de desarrollo de un empresario podrían ser gravemente afectadas a
través de pronunciamientos individualizados de entes públicos, en relación al
valor de sus productos o de sus servicios. La lesión de su reputación profesional
(BVerfGE 50, 16, 27) a través de una medida de tal naturaleza puede llegar tan lejos,
que la empresa deba ser abandonada. Un derecho fundamental que deje al afectado
por tales injerencias en su libertad económica completamente desprotegido no
estaría a la altura de su finalidad. El Tribunal Federal Administrativo ha sostenido
por ello que el ámbito de protección del derecho a la libertad económica también
resulta afectado cuando las posibilidades de desarrollo de una actividad económica
del titular del derecho es objeto de una limitación grave a través de pronunciamientos
negativos de entes públicos acerca de la actividad económica que desarrolla.819
Tales medidas se encuentran caramente dirigidas a producir un efecto desfavorable
en el empresario y tal efecto no constituye simplemente un daño colateral.820 La
protección del derecho fundamental de la actividad económica puede entonces
excepcionalmente extenderse a los cambios en las condiciones de producción,
cuando y en la medida en que las mismas se hubieran producido intencionalmente
por parte del ente público y resulte una afectación específica del ámbito protegido
por el derecho fundamental.821 La lesión de la reputación profesional a través de
una medida de esta naturaleza puede incluso llegar tan lejos que el empresario se
encuentre en la situación de tener que desistir en el negocio.822 La protección que
ofrece el derecho a la libertad económica sería incompleta si no pudiera servir de
parámetro para establecer la constitucionalidad de conductas del Poder Público
que produzcan una lesión grave de la actividad económica como un efecto
secundario, pero previsible.823
4. La gravedad de la afectación

1664

La afectación clásica de los derechos fundamentales por parte del Estado regulador,
esto es, la llamada “afectación imperativa”, se encuentra dirigida expresamente a
producir una reducción de la esfera de libertad protegida por el derecho
fundamental, por lo que puede ser declarada contraria a derecho, incluso cuando
sus efectos no sean considerados graves.824 En tales casos, la existencia de una
819 BVerwGE 87, 37/43
820 BVerwGE 71, 183/193
821 BVerwGE 71, 183/193
822 BVerwGE 87, 37/43
823 BVerwGE 87, 37/43
824 BVerwGE 90, 112/121
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desventaja relevante para el derecho fundamental no se encuentra sujeta a la
magnitud del daño. Toda afectación imperativa resulta valorada como una lesión
significativa, independientemente de la medida de la lesión del derecho
fundamental.825 Una concepción distinta, que negara la posibilidad de que el
ciudadano se defienda en contra de afectaciones cuya gravedad se encuentre por
debajo de determinado nivel de intensidad, significaría en la práctica que el Estado
podría causar efectos gravosos de forma arbitraria, siempre que los mismos no
produjeran daños demasiado graves.826
De allí que, en los casos de afectación directa de un derecho fundamental no es
relevante si la misma ha producido un daño grave. Sin embargo, en los casos de
afectación fáctica, la intensidad de los efectos sobre las personas, juega un papel
esencial para establecer si resulta afectado el ámbito protegido por el derecho
fundamental.827 En los casos de simples afectaciones de hecho y no específicas, el
criterio de la afectación “grave” del derecho fundamental puede ser aplicado con el
objeto de distinguir, entre injerencias del Estado en el ámbito constitucionalmente
protegido de libertad y aquellas que no poseen relevancia constitucional.828 De tal
forma es posible establecer restricciones en los elementos constitutivos del derecho
fundamental, de acuerdo con una especie de reserva de afectación irrelevante.829 La
doctrina es pacífica en afirmar la necesidad de tales correctivos para hacer
determinable la noción ampliada de la afectación del derecho fundamental.830

1665

Molestias fácticas de poca intensidad deben ser consideradas como parte de los
riesgos razonables de la vida, en contra de los cuales el derecho fundamental no
otorga a su titular ninguna protección.831 De allí que, mientras más mediata sea la
relación entre la conducta y el resultado, la intensidad del efecto producido debe
ser mayor, para considerar dada una afectación del derecho fundamental.832

1666

Por otra parte, en los casos de afectación fáctica, en los que se encuentre presente
el factor de intencionalidad y la situación se hubiera encontrado bajo el control del
Estado, se considera una afectación relevante del derecho fundamental, aún

1667

825 Roth, Faktische Eingriffe in Freiheit und Eigentum, 277
826 Roth, Faktische Eingriffe in Freiheit und Eigentum, 277
827 Ramsauer, Die Bestimmung des Schutzbereichs von Grundrechten nach dem Normzweck, 104
828 vgl. BVerwGE 87, 37/43; Roth, Faktische Eingriffe in Freiheit und Eigentum, 298 sig.; BVerwGE 90,
112/121
829 Isensee, Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, Rdnr 59
830 Schmidt-Aßmann, Grundrechtswirkungen im Verwaltungsrecht, 239; Roth, Faktische Eingriffe in Freiheit
und Eigentum, 34; Heckmann, Eingriff durch Symbole?, 880
831 Ramsauer, Die Bestimmung des Schutzbereichs von Grundrechten nach dem Normzweck, 104
832 Ramsauer, Die Bestimmung des Schutzbereichs von Grundrechten nach dem Normzweck, 104
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cuando la relación de causalidad no hubiera sido inmediata, independientemente
de la intensidad del daño.833
1668

En los casos, en los que el Estado procura influir en la conducta del público y el
esperado cambio de conducta que se produce efectivamente causa por su parte
efectos en posiciones protegidas por derechos fundamentales, no es necesario
establecer condiciones relativas a la gravedad de la afectación.834 Tales injerencias
finalistas de carácter fáctico, son equivalentes a las clásicas afectaciones
imperativas.835
5. Grado de inmediatez

1669

La densidad de la relación entre la actuación que genera la afectación y el efecto
lesivo debe ser establecida en primer lugar a partir de la longitud de la cadena
causal entre el acto del Poder Público y el efecto sobre el afectado.836 En la medida
en que sea más larga la cadena causal, la densidad de la afectación será menor y la
posibilidad de imputar responsabilidad disminuye.837 Una verdadera afectación
del derecho se produce cuando la cadena causal ofrece indicios graves de que el
factor determinante de la lesión al derecho, el cual ha producido el efecto en forma
inmediata, tuvo como punto de origen la actuación del Poder Público.838
Generalmente se entiende causalidad en el sentido de la teoría de la equivalencia.
“Causal” es toda conducta que no puede ser suprimida mentalmente sin que
desaparezca el resultado concreto. Con ello la delimitación queda en manos de una
imputación valorativa.839

1670

De acuerdo con lo expuesto, un resultado desfavorable del titular del derecho será
simplemente expresión de los riesgos normales de la vida, en la medida en que la
conducta del Poder Público se ubique en una relación mediata.840 Mientras más
mediata sea la relación entre la conducta y el resultado, menos se encontrarán los
acontecimientos en manos del Estado y en mayor medida será imputable a la
conducta de terceros.841
833 BVerwGE 90, 112/121
834 Di Fabio, Information als hoheitlihes Gestaltungsmittel, 5
835 Di Fabio, Information als hoheitlihes Gestaltungsmittel, 5
836 Ramsauer, Die Bestimmung des Schutzbereichs von Grundrechten nach dem Normzweck, 103
837 Ramsauer, Die Bestimmung des Schutzbereichs von Grundrechten nach dem Normzweck, 103
838 Roth, Faktische Eingriffe in Freiheit und Eigentum, 33
839 Roth, Faktische Eingriffe in Freiheit und Eigentum, 33
840 Ramsauer, Die Bestimmung des Schutzbereichs von Grundrechten nach dem Normzweck, 103
841 Heintzen, Staatliche Warnungen als Grundrechtsproblem, 544
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6. Finalidad
La longitud de la cadena causal no es relevante cuando la finalidad perseguida con
la conducta puede sintetizar el desarrollo de los acontecimientos en una conducta
unitaria de afectación del derecho fundamental.842 La densidad de la cadena causal
puede ser considerada suficiente, a pesar de la pluralidad de estaciones causales,
cuando existía la intensión de causar el resultado lesivo del derecho.843 Una
afectación relevante del derecho fundamental se plantea generalmente cuando se
encuentran dados ambos criterios.844

1671

A partir de la jurisprudencia introducida por el Tribunal Federal Administrativo de
Alemania en la llamada sentencia “Listados transparentes” del 18 de abril de 1985
(BVerwGE 71, 183/193 f.) y desde entonces reiterada (BVerwGE 75, 109/115; 87, 37/82f.) la
finalidad de la actuación administrativa es un criterio determinante para reconocer
una afectación del derecho fundamental.845 En tales casos, la extensión de la
cadena causal no es motivo suficiente para desestimar la afectación del derecho
fundamental846

1672

La determinación de la finalidad de una medida no se encuentra limitada al
objetivo principal que le sirve de motivación, sino que debe ser concebida como
un proceso complejo, el cual comprende necesariamente las consecuencias
colaterales asociadas al objetivo principal.847 A pesar de que la actuación de la
Administración no hubiera tenido por finalidad esencial causar una consecuencia
desfavorable, las mismas son consideradas condiciones necesarias para alcanzar la
meta propuesta.848

1673

En contra del argumento relativo al efecto limitador de la libertad, se ha señalado
que tales efectos no pueden ser medidos con exactitud. Tales objeciones han sido
tomadas en consideración por el Tribunal Federal Administrativo, el cual evalúa si
la medida puede causar consecuencias graves y considera necesario que tales
consecuencias hubieran sido previsibles.849 La referencia exacta del efecto en la
situación real es entonces sustituida por la constatación de que en determinada

1674

842 BVerwGE 90, 112/ 120
843 Ramsauer, Die Bestimmung des Schutzbereichs von Grundrechten nach dem Normzweck, 103
844 Ramsauer, Die Bestimmung des Schutzbereichs von Grundrechten nach dem Normzweck, 103
845 BVerwGE 90, 112/ 120
846 Di Fabio, Information als hoheitlihes Gestaltungsmittel, 5
847 Roth, Verwaltungshandeln mit Drittbetroffenheit und Gesetzvorbehalt, 215
848 Roth, Verwaltungshandeln mit Drittbetroffenheit und Gesetzvorbehalt, 215
849 BVerwG, U.v. 23.5.1989, NJW 1989, 2272/2273
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medida las consecuencias desfavorables eran previstas ex ante y no simplemente
a través de una evaluación ex-post. El criterio de la gravedad de la afectación
resulta con ello subjetivizado. Lo determinante es en todo caso, cuáles fueron las
consecuencias previsibles.850
1675

En el caso de las advertencias a la colectividad, la finalidad es alcanzada sólo
luego de que se producen en la opinión pública los efectos esperados. Las
consecuencias desventajosas no son sin embargo más o menos casuales o sólo
eventuales, sino el resultado necesario y seguro, la “otra cara” de la influencia
perseguida en la opinión pública.851 La afectación del ámbito protegido por el
derecho fundamental se encuentra en consecuencia en una relación estrecha con
los efectos primarios, de tal forma que la medida puede considerarse dirigida en
contra del titular del derecho, en una evaluación objetiva, que comprenda todas las
circunstancias del caso.852

1676

En el caso de advertencias que se encuentren directamente referidas a personas o
a productos específicos, las consecuencias para los afectados son tanto previsibles
como intencionales. Se trata de efectos necesarios y por lo menos aceptados, para
lograr el cambio de conducta por parte de los destinatarios.

1677

También en materia de libertad religiosa han sido consideradas como una
afectación del ámbito de protección del derecho fundamental determinadas
expresiones del Estado acerca de las llamadas “religiones o sectas juveniles”.853
Tal consideración no resulta enervada por la presencia de una cadena causal
larga,854 por cuanto la finalidad perseguida por el Estado sintetiza el desarrollo de
todos los efectos como una sola actuación que afecta al derecho fundamental.855
7. El principio de reserva legal

1678

Las dificultades que derivan de la extensión de las categorías de afectación de los
derechos fundamentales también pueden ser enfrentadas desde el punto de vista de
la consecuencia jurídica. En los casos de afectación fáctica o mediata, se plantea
el problema de la vigencia de las garantías formales del derecho.856 En este sentido,
resulta discutible si, y en qué medida, la garantía de la reserva legal, en su condición
850 Heintzen, Staatliche Warnungen als Grundrechtsproblem, 554
851 BVerwGE 90, 112/ 121
852 BVerwGE 90, 112/ 121
853 BVerwGE 82, 76; 90, 112
854 BVerwGE 82, 76; 90, 112
855 BVerwGE 90, 112/ 120
856 Isensee, Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, Rdnr 59
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de instrumento preventivo de protección del derecho, puede ser aplicada en los
casos de afectación fáctica o mediata.857
En principio, sólo la afectación intencional e inmediata puede encontrarse sujeta
al principio de reserva legal.858 Los casos de afectación fáctica y no intencional
sólo podrían ser regulados a través de disposiciones muy generales. Ello daría
lugar a una serie de habilitaciones a través de cláusulas generales. La regulación
en detalle sería una tarea imposible para el Legislador.

1679

La ampliación de la protección constitucional por una parte y la ampliación de la
aplicación del principio de reserva legal, por otra parte, responden a motivos
distintos, por lo que el principio de reserva legal no se extiende en forma automática
con la ampliación del ámbito de protección de los derechos fundamentales a la
afectación fáctica o mediata. Las exigencias a la habilitación legislativa dependen
de si con ello se contribuye con los principios que sirven de fundamento a la
reserva legal en el Estado democrático y de derecho. Ello deriva también de las
posibilidades de conocimiento y actuación del Legislador. Debe tratarse de una
materia accesible a la regulación del Estado. Sí y en qué medida ello ocurre, sólo
puede determinarse en base a cada caso y a las características de la situación objeto
de regulación.859

1680

Por tal motivo, la controversia no se plantea principalmente sobre si es o no aplicable
el principio de reserva legal en afectaciones fácticas o mediatas, sino en cuanto a
cuáles requisitos pueden exigirse a la regulación del legislador. En algunos casos, el
Tribunal Federal Administrativo de Alemania ha considerado suficiente a los efectos
de la reserva legal que la Constitución atribuya en forma implícita al Gobierno
Federal la tarea de informar al público en asuntos esenciales para la formación de la
opinión pública.860 El Tribunal Federal Constitucional de Alemania ha coincidido
con tal criterio.861 Bajo tales condiciones ni la función protectora de derechos
fundamentales, ni de garantía de seguridad jurídica, ni su función democrática,
exigen una regulación legislativa más concreta que la simple distribución de
competencias. El contenido y las modalidades de la actuación de información del

1681

857 Schmidt-Aßmann, Grundrechtswirkungen im Verwaltungsrecht, 239
858 Bethge, Der Grundrechtseingriff, 41; Schmidt-Aßmann, Grundrechtswirkungen im Verwaltungsrecht,
239; Isensee, Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, Rdnr 59; Roth, Faktische
Eingriffe in Freiheit und Eigentum, 34
859 BVerfGE 105, 279
860 BVerwGE 82, 76; BVerfG NJW 1989, 3269
861 BVerfGE 105, 279
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Estado son tan variables que sólo podrían ser reguladas a través de fórmulas
generales. Tal situación no aportaría previsibilidad a la actuación del Estado.862
1682

Sin embargo, el principio de reserva legal puede ser de aplicación estricta en los
casos de medidas fácticas o mediatas que se emplean como una forma de sustitución
de una medida de limitación del derecho y son equivalentes a ella en cuanto a su
finalidad y sus efectos.863 Sobre todo el elemento relativo a la finalidad de la medida
constituye un criterio adecuado, en virtud de su naturaleza abstracta, para establecer
si es o no exigible la regulación legislativa.864 Por otra parte, en los casos en que tales
medidas ocasionan regularmente una afectación del derecho fundamental,
corresponde al Legislador establecer por sí mismo tales limitaciones.865

1683

Afectaciones del derecho fundamental que tienen carácter intencional y fáctico,
tales como informaciones destinadas a producir un cambio de conducta en el
público consumidor (véase al respecto, n.m. 281), se consideran equivalentes a
una afectación clásica del derecho fundamental.866 De allí que, actos de
información que producen efectos intencionales en ámbitos protegidos por
derechos fundamentales, pueden ser considerados como afectaciones en virtud
de su finalidad y con ello, sujetos al principio de reserva legal.867 En algunas
leyes estadales alemanas ha sido regulada y delimitada la advertencia al público
en ciertos ámbitos importantes, tales como el consumo de alimentos.868

1684

El Tribunal Federal Administrativo ha arribado a una conclusión distinta ante
cierta variación en los elementos de finalidad y causalidad. En un caso en el cual
la Administración había concedido cierta ayuda financiera a una asociación,
cuya finalidad está referida a la crítica de determinadas organizaciones religiosas,
el Tribunal Federal Administrativo rechazó que la simple atribución de
competencias constituyera suficiente habilitación.869 Por el contrario, estimó que
era necesario más allá de la simple regulación de competencias, que la norma
habilitara con suficiente claridad para llevar a cabo la limitación del ámbito de
libertad del afectado.870
862 BVerfGE 105, 279
863 BVerfGE 105, 279
864 Roth, Faktische Eingriffe in Freiheit und Eigentum, 255
865 Schmidt-Aßmann, Grundrechtswirkungen im Verwaltungsrecht, 239
866 Di Fabio, Information als hoheitlihes Gestaltungsmittel, 5
867 Di Fabio, Information als hoheitlihes Gestaltungsmittel, 5; Badura Staatsrecht, 141
868 Maurer, Allgemeines Verwaltunsrecht, 398
869 BVerwGE 90, 112
870 BVerwGE 90, 112/125
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En tal medida debe tomarse en consideración que la actuación de hecho de la
Administración puede producir efectos incluso más graves que la actuación a
través de actos administrativos. Por tal motivo, es exigible una norma habilitante
cuando la actuación de hecho se equipara a una afectación normativa y produce
efectos como una afectación clásica en derechos fundamentales.871

1685

El Tribunal Administrativo Federal alemán ha decidido reiteradamente que la
Administración Pública no requiere de una habilitación legislativa en casos de
ayudas financieras a particulares. Pueden ser considerados como actos habilitantes
otras declaraciones de voluntad del Parlamento, tales como la disposición de los
fondos necesarios, a través de la Ley de Presupuesto.872 El Tribunal Constitucional
Federal ha expresado que no es aplicable el principio de reserva legal en materia
de competencias y procedimientos para la Administración en función
prestacional.873

1686

Tal jurisprudencia está sin embargo referida a los casos normales de subsidios, en
los cuales la prestación en dinero a los particulares no ofrece mayores
complicaciones constitucionales.874 Por tal motivo, debe asumirse una posición
diferenciada.875 El Tribunal Federal Constitucional sólo considera aplicable la
reserva legal frente a intervenciones en materias esenciales al ejercicio de los
derechos fundamentales.876

1687

En caso de una afectación calificada del derecho fundamental es aplicable el
principio de reserva legal incluso a la Administración Prestacional.877 Una
regulación específica debe ser exigible en los casos en que las posibilidades de
obtener una ganancia razonable son disminuidas en tal medida que el empresario
se encuentre obligado a abandonar su negocio total o parcialmente.878 Además la
subvención requiere de un fundamento legislativo cuando está destinada a producir
efectos decisivos en el mercado.879

1688

871 Wolff-Bachof/Stober, Verwaltungsrecht I, 853; Schoch DVBl. 1991, 673
872 Sentencia del 17e marzo de 1977 - BVerwG 7 C 59.7 - NJW 1977, 1838/1839
873 BVerfGE 8, 155/167 = NJW 1959, 235)
874 BVerwGE 90, 112/126
875 Jarass, Der Vorbehalt des Gesetzes bei Subventionen, 476
876 Jarass, Der Vorbehalt des Gesetzes bei Subventionen, 477
877 Bretter, Die staatliche Berufsregelung und Wirtschaftslenkung, Rdnr 76
878 Jarass, Der Vorbehalt des Gesetzes bei Subventionen, 477
879 Bretter, Die staatliche Berufsregelung und Wirtschaftslenkung, Rdnr 76
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8. Principio de proporcionalidad
1689

En materia de afectaciones fácticas o mediatas el principio de proporcionalidad
juega un papel esencial, bien en el ámbito de la revisión de constitucionalidad o
bien como principio general del derecho administrativo.880 La afectación mediata
que se produce a través de actos administrativos formales o de vías hecho, como
es el caso de las recomendaciones o las advertencias al público consumidor
(véase al respecto, n.m. 281), sólo puede dar lugar a limitaciones de derechos
fundamentales cuando resulte adecuado a la materia y proporcional, para el
aseguramiento de intereses generales reconocidos constitucionalmente o de
derechos fundamentales de terceros.881 La calificación de la afectación como
fáctica o mediata no enerva la aplicabilidad del principio de necesidad o
prohibición de exceso.882 Eventualmente deben tomarse en consideración ciertas
garantías propias del procedimiento administrativo.883

1690

En los casos en que un derecho fundamental entra en conflicto con derechos
fundamentales de terceros o como otros bienes jurídicos protegidos
constitucionalmente la resolución de la situación de tensión debe ser resuelta a
través de la ponderación e los bienes jurídicos en conflicto, con el objetivo de
lograr el mejor desenvolvimiento posible de los mismos.884 El conflicto debe ser
resuelto a partir de la ponderación en el caso concreto.885 Generalmente, la
información al público ajustada a la materia constituye un medio idóneo para
impedir la materialización de peligros, en la medida en que los mismos son
oportunamente señalados y se propongan los mecanismos adecuados para su
eliminación.886

1691

El principio de necesidad o de prohibición de exceso puede ser de utilidad en
materia de afectaciones fácticas o mediatas a los competidores, a través de un trato
preferencial a otros empresarios, de tal gravedad queque obligue a abandonar total
o parcialmente el negocio.887 En tales casos resulta afectado el derecho a la libertad
económica. Tales casos extremos sólo podrían encontrarse justificados cuando
sean idóneos, necesarios y proporcionales para enfrentar un peligro grave e
880 Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 397
881 Badura, Staatsrecht, 141
882 Isensee, Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht, Rdnr 59
883 Schmidt-Aßmann, Grundrechtswirkungen im Verwaltungsrecht, 239
884 BVerwGE 87, 37/45
885 BVerwGE 87, 37/45
886 BVerwGE 87, 37/47
887 Jarass, Der Vorbehalt des Gesetzes bei Subventionen, 477
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inminente para un bien jurídico especialmente importante para la colectividad. El
cumplimiento de tales condiciones sólo podría producirse en casos extraordinarios,
como por ejemplo la subvención urgente de una empresa estratégica para
salvaguardar puestos de trabajo, que sin embargo excluya a otras empresas que no
tengan similares características.888
9. Garantías procedimentales
La corrección material de una información es requisito fundamental para lograr la
transparencia en el mercado y su capacidad de funcionamiento. Sin embargo, el
titular del Poder Público puede encontrarse facultado bajo condiciones especiales
a ofrecer informaciones (véase al respecto, n.m. 281), cuya veracidad no se
encuentra aún esclarecida por completo. En tales casos, la sujeción a derecho de la
información depende de si la situación ha sido cuidadosamente revisada antes de
su difusión, en la medida de las posibilidades y de las fuentes de información
disponibles, e incluso luego de permitir a los afectados la posibilidad de expresar
sus razones. En caso de que aún existan dudas en cuanto a la veracidad de los
hechos, su difusión no estaría impedida cuando se trata de un especial interés de la
colectividad, como en el caso de la información a los consumidores de un factor
relevante para sus decisiones, tales como el riesgo en el consumo de determinado
producto. En tales casos, es procedente informar a los consumidores acerca de las
dudas que persistan sobre la veracidad de la información, con el objeto de que
éstos se encuentren en condiciones de asumir por sí mismos la decisión de cómo
reaccionar ante la falta de certeza de la información.889

1692

10. Derechos y discrecionalidad
Revocatoria de nombramiento. El Superintendente Nacional Tributario acordó la
revocatoria de la designación del querellante en el cargo de Fiscal Nacional de Hacienda,
quedando incólume su permanencia en el cargo de Profesional Tributario. Tal decisión se
basa en el ejercicio de una facultad discrecional de la Administración, en virtud de la
importancia que reviste para la Administración Tributaria, las labores que constituyen
actividades de inspección y fiscalización (JUZG. SUP. 3RO DE TRANSICIÓN C-A
REGIÓN CAPITAL 30/01/2004 EXP. 17644)

1693

A diferencia de la tesis de Bühler, ya no se requiere que la norma establezca una
facultad reglada de la Administración, sino que un derecho subjetivo puede

1694

888 Bretter, Die staatliche Berufsregelung und Wirtschaftslenkung, Rdnr 77
889 BVerfGE 105, 252
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encontrar su fundamento a partir de la sujeción jurídica de la Administración,
incluso en la aplicación de disposiciones que le otorgan una facultad discrecional.
1695

De acuerdo con la tesis de Bühler, una trasgresión de la ley por parte de la
Administración pública afecta derechos públicos subjetivos cuando la norma tiene
carácter reglado, es decir, cuando la norma infringida no da lugar a la libre
discrecionalidad de la Administración. Tal criterio debió adecuarse en la evolución
de la noción de discrecionalidad, en el sentido que no puede hablarse de una
“discrecionalidad libre del derecho,” sino de una “discrecionalidad sujeta al
derecho.”890 En tal sentido, la noción de derecho subjetivo fue modificada por la
observación de Bachof, según la cual la discrecionalidad sólo puede ser ejercida
conforme a los deberes del funcionario y que se encuentra delimitada por
“disposiciones de orden superior”.891

1696

La doctrina administrativa sobre el ámbito de evaluación sufrió una modificación
determinante en Alemania luego de la segunda guerra mundial, con influencia
directa sobre el derecho administrativo en otros países, tales como Austria y
Suiza.892 La reducción del espacio de la evaluación administrativa estuvo vinculada
a la necesidad de reconstruir una teoría del Estado de derecho, en contraposición
con el régimen totalitario del nacional-socialismo. En tal sentido, participan varios
factores, tales como la obligación del Parlamento de regular por sí mismo los
aspectos esenciales y la prohibición de delegación abierta al Ejecutivo, a través de
la configuración más estricta del principio de reserva legal, así como el principio
de pleno control judicial sobre la administración, del cual deriva la interrogante, es
existe algún ámbito de evaluación que escape al control judicial.893

1697

El ámbito de evaluación constituye la facultad de un órgano administrativo de
decidir sí o en qué forma llevar a cabo su actuación, en la medida en que ello no
se encuentra establecido en la ley y dentro de los límites de la habilitación
conferida.894 La decisión debe ser asumida bajo la ponderación de los intereses
generales y particulares, por lo que se trata de una discrecionalidad sujeta y no de
una discrecionalidad libre.895 Tal definición toma en consideración dos aspectos de
la problemática de la discrecionalidad, que con frecuencia son ignorados, al efecto,
890 Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 118
891 Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 218
892 Bullinger, Verwaltungsermessen im modernen Staat, 136
893 Bullinger, Verwaltungsermessen im modernen Staat, 137
894 Hill, Verfahrensermessen der Verwaltung, NVwZ 1985, 450
895 Hill, Verfahrensermessen der Verwaltung, NVwZ 1985, 450
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la habilitación del legislador para que la Administración asuma por responsabilidad
propia una decisión y alcance la justicia del caso concreto, dentro del marco
preestablecido, y además la característica particular de la toma de decisiones de la
Administración en uso de una facultad discrecional, de llevar a cabo la ponderación
y el equilibrio de intereses. En la determinación de la consecuencia jurídica, le
corresponde a la administración, a diferencia de las decisiones regladas, un cierto
espacio de juego. Dentro de los límites preestablecidos por la ley, en el sentido de
la sujeción a la finalidad de la ley y de las consecuencias jurídicas previstas en
forma abstracta, la Administración puede determinar por sí misma una consecuencia
jurídica válida.896
En un sentido amplio, la discrecionalidad administrativa, o mejor, el ámbito de
evaluación de la Administración es definido como el espacio en el cual la actividad
administrativa no se encuentra por completo preestablecida en la ley y no puede
ser por completo revisada por el Juez.897 El ámbito de evaluación de la
Administración, es una competencia especial de materialización del derecho, en el
ámbito de una disposición que prescribe el cumplimiento de un fin u objetivo.898
En tales casos, la actuación del órgano de ejecución no está determinada en forma
exhaustiva. No sólo corresponde a la Administración subsumir los hechos en el
supuesto previsto en la norma, sino que dispone de cierto margen de juego.899

1698

En la actualidad es pacíficamente admitido que la facultad de evaluación no
constituye una libertad de la Administración de elegir entre dos o más posibilidades
válidas, sino que se trata sólo de una liberación de la estricta sujeción a la ley. El
resultado no se encuentra predeterminado, sino que depende de los argumentos a
favor y en contra del caso concreto, cuya ponderación de lugar al resultado más
adecuado a la finalidad de la norma habilitante.900

1699

Detrás de la concepción legal de una facultad de evaluación puede ser reconocida
una normatividad jurídica.901 La Administración está obligada a actuar conforme a
la evaluación de sus deberes y a hacer uso de las posibilidades que le han sido

1700

896 Hill, Verfahrensermessen der Verwaltung, NVwZ 1985, 450
897 Bullinger, Verwaltungsermessen im modernen Staat, 131
898 Starck, Das Verwaltungsermessen und dessen gerichtliche Kontrolle, 167
899 Kopp, Verwaltungsverfahrensgesetz, §40, 3
900 Kopp, Verwaltungsverfahrensgesetz, §40, 4
901 Rupp, Grundfragen der Heutigen Verwaltungslehre, 206
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atribuidas en armonía con el sentido de la Ley,902 esto es, sólo sobre la base de un
razonamiento materialmente correcto y libre de consideraciones erróneas.903
1701

Por ello, a diferencia de la tesis de Bühler, ya no se requiere que la norma establezca
una facultad reglada de la Administración, sino que un derecho subjetivo puede
encontrar su fundamento a partir de la sujeción jurídica de la Administración,
incluso en la aplicación de disposiciones que le otorgan una facultad discrecional.904
Ello significa que una norma que sólo protege un interés bajo ciertas condiciones
también puede ser “subjetivizada”.905

1702

Disposiciones que establecen una facultad discrecional presentan la característica
estructural de abandonar a la Administración un ámbito de evaluación a través de
un “programa de decisión” previsto en la norma. Este debe ser llevado a cabo bajo
la ponderación de todos los intereses en conflicto.906 La cuestión de si la norma
también tiene por finalidad la protección de los intereses de un particular, debe ser
resuelta a través de la interpretación de los fines de la norma.

1703

Para determinar si una norma que consagra una facultad discrecional de la
Administración tiene por finalidad la protección de determinados intereses de
terceros, basta con establecer si dicha norma, pudiese o no servir de fundamento a
la resolución del conflicto de tales intereses, en caso de que se tratase de una
facultad reglada. El programa de resolución de conflictos consagrado por la norma
es determinante de su carácter protector de terceros.907 En la medida en que alguna
de las condiciones previstas para la concesión de un permiso tenga por finalidad la
protección de terceros, deberá reconocerse un efecto protector de terceros en la
parte de la norma que establece la facultad discrecional.908

1704

Esquema del ejemplo: Revocatoria de nombramiento. En el caso planteado debe
determinarse si la designación del recurrente en el cargo de Fiscal Nacional de Hacienda
generó derechos subjetivos en su favor. En caso de que la respuesta resulte afirmativa, dicho
acto administrativo no hubiera podido ser objeto de revocatoria, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En tal
caso, la separación del cargo hubiera constituido un acto de remoción. Además, debe
902 BVerfGE 9, 137/147
903 Bachof, Reflexwirkungen und Subjektive Rechte im Öffentlichen Recht, nota al pie 34
904 Schmidt-Aßmann, Art. 19 Abs. IV GG, Rdnr. 135; Wahl/Schütz, VwGO § 42 Abs. 2 Rdnr. 84
905 Preu, Subjektivrechtliche Grundlagen des Öffentlichrechtlichen Drittschutzes, 151
906 Lorenz, Verwaltungsprozeßrecht, § 18, Rdnr. 30
907 Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 219
908 Jaras, Drittschutz im Umweltrecht, 63
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establecerse si dicho acto cumple o no con el requisito de motivación de los actos
administrativos y si era o no preciso el seguimiento de un procedimiento administrativo que
garantizara determinados derechos procedimentales del funcionario (JUZG. SUP. 3RO DE
TRANSICIÓN C-A REGIÓN CAPITAL 30/01/2004 EXP. 17644)
Derechos subjetivos. Para establecer si el acto administrativo de designación del
funcionario en el cargo de Fiscal Nacional de Hacienda generó derechos subjetivos en su
favor, es suficiente con determinar si el mismo tiene por finalidad servir a los intereses del
funcionario o si exclusivamente ha sido dictado para proteger intereses generales. El acto
de nombramiento constituye al efecto una decisión unilateral de la Administración que
crea en la esfera jurídica del aspirante un status jurídico de derechos y deberes, esto es, un
régimen estatutario. La circunstancia que la ley no regule en forma estricta los criterios
que sirven de justificación a la decisión de nombrar y remover a los funcionarios en un
cargo de fiscalización, no impide que se afirme la existencia de derechos subjetivos en
el funcionario, tales como el derecho a ejercer las funciones asignadas y a disfrutar de
los beneficios establecidos como contraprestación de sus servicios.909 En consecuencia, la
Administración no disponía de la facultad de revocar la designación.910
Motivación. Podría en todo caso tratarse de un acto administrativo de remoción. El mismo
supone la existencia de una amplia facultad de evaluación (discrecionalidad) del funcionario
competente para dictarlo. Si embargo, incluso en el caso de los actos dictados en ejercicio
de una factuldad discrecional deben ser motivados, es decir, deben hacer referencia a los
hechos y a los fundamentos legales del acto, tal como lo dispone el artículo 9 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos (SCON-TSJ 06/05/2004 EXP. N° 02-1657).
Control de la discrecionalidad. Los motivos indicados como justificación del acto
administrativo de remoción pueden ser objeto de control judicial, en base a los parámetros
establecidos en el artículo 12 de la LOPA. El acto debe mantener la debida proporcionalidad
y adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites,
requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia. Ejemplo del control
judicial de una decisión dictada en base a una potestad discrecional lo constituye el vicio
de desviación de poder, esto es la conformidad del acto con los fines de la norma. En
sentencia de la CPCA en el caso de la querella interpuesta por Maribel del Valle Linares
Pérez contra la Alcaldía del Municipio Morán del Estado Lara, la Corte determinó que las
909 No compartimos por ello lo expuesto en la sentencia base, según la cual …el desempeño de tales funciones
no puede ser considerado como generador de derechos subjetivos a favor del particular, pues ellos nacen con su
designación para ocupar el cargo de Técnico Tributario, siendo una facultad discrecional de la Administración
asignarle las funciones que por razones de conveniencia, considere debe desempeñar, todo ello en virtud de la
importancia que reviste para la Administración y en especial para la Administración Tributaria, las labores que
constituyen actividades de inspección y fiscalización.

910 En términos similares se pronunció La Sala Político Administrativa en el caso Freddy Martín Rojas Pérez
(UNELLEZ) de fecha 14.05.1985. Fuente: Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso
Administrativa (1961-1996), pág.620
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que las razones que llevaron al Alcalde a remover a la querellante no eran de índole jurídica
sino personal, motivos totalmente ajenos al fortalecimiento del Instituto, es decir, que dicha
remoción estaba inspirada en consideraciones ajenas al interés del Organismo Municipal.
Por tal motivo declaró que el acto adolecía del vicio de en el artículo 19 ordinal 1º de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos.

11. Discrecionalidad libre de errores
1705

Ejemplo: Ajustes de Jubilaciones. De acuerdo con la Ley del Estatuto sobre el Régimen
de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración
Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, „El monto de la jubilación podrá
ser revisado periódicamente, tomando en cuenta el nivel de remuneración que para el
momento de la revisión tenga el último cargo que desempeñó el jubilado. Los ajustes que
resulten de esta revisión se publicarán en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela.“
(J. SUP. CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO REGIÓN LOS ANDES 15/01/2007 EXP.
5775-05)

1706

A la libertad de evaluación de los órganos de ejecución corresponde un derecho
formal del individuo afectado en sus derechos a una decisión discrecional libre de
errores. El derecho formal a la decisión libre de errores es la contrapartida del
derecho material, o la pretensión a una decisión cuyo contenido se encuentra
predeterminado en una norma de carácter reglado.

1707

Una decisión discrecional se considera errónea cuando parte de una equivocada
interpretación o cuando es contraria a la finalidad de la norma habilitante y del
conjunto del ordenamiento aplicable; cuando toma en consideración hechos o
supuestos jurídicos erróneos, pero también cuando asume erróneamente
limitaciones o no hace uso de su facultad de evaluación o cuando actúa en forma
arbitraria. Sobre todo del principio de igualdad y de los principios de
proporcionalidad, y de prohibición de exceso, derivan limitaciones al ejercicio
de la discrecionalidad, entre otros, tales como los principios de buena fe y de la
confianza legítima.911 Tales criterios también son aplicables cuando el acto
administrativo es dictado en base a una facultad de juzgamiento, valoración o
pronóstico, o en todo caso cuando la ley deja a la Administración determinado
ámbito de juzgamiento, como ocurre con los conceptos jurídicos
indeterminados.912
911 Kopp, Verwaltungsverfahrensgesetz, §40, 14
912 Kopp/Schenke VwGO § 42, Rdnr. 91
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A la libertad de evaluación de los órganos de ejecución corresponde un derecho
formal del individuo afectado en sus derechos a una decisión discrecional libre de
errores. El derecho formal a la decisión libre de errores es la contrapartida del
derecho material, o la pretensión a una decisión cuyo contenido se encuentra
predeterminado en una norma de carácter reglado.913 Sin embargo, no existe una
pretensión general de derecho subjetivo de todos los ciudadanos a que las
decisiones de los Poderes de Ejecución se encuentren libres de errores en el
ejercicio de la discrecionalidad.914 Es decir, la defensa del principio de legalidad
no habilita a todo individuo a reclamar judicialmente su cumplimiento. La
titularidad de un derecho de tal naturaleza sólo corresponde al titular de un derecho
subjetivo que hubiera resultado afectado por la decisión. No es suficiente la
afectación de simples intereses, tales como las condiciones fácticas que afectan la
obtención de beneficios económicos.915

1708

Frente a actos administrativos dictados en base a una facultad discrecional el
recurrente puede hacer valer la infracción de su derecho formal a que tal facultad
discrecional sea ejercida libre de errores, en concordancia con la infracción del
derecho material afectado.916 El error en el ejercicio de la discrecionalidad puede
estar referida a que no fueron tomados en consideración o suficientemente
considerados los intereses del recurrente o que la decisión fue asumida sin la
suficiente información acerca de los intereses del afectado.917

1709

En caso de que la norma tenga por finalidad la protección de terceros, entonces un
error en el ejercicio de la discrecionalidad lesiona al mismo tiempo la posición
jurídica subjetiva por ella protegida.918 Visto de tal forma resulta bastante razonable
la existencia de derechos subjetivos del individuo a que la Administración lleve a
cabo un ejercicio adecuado de la facultad discrecional.919 Tal derecho no es
imponible en términos de derecho material, sino que sólo goza de una protección
formal a que sea asumida una decisión libre de errores de evaluación.920 En tal
sentido no existe diferencia alguna en los casos de relaciones jurídicas multipolares
y bipolares.921 Con ello podría ser exigido en un caso concreto una consideración

1710

913 Kopp, Verwaltungsverfahrensgesetz, §40, 48
914 Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 219
915 Kopp, Verwaltungsverfahrensgesetz, §40, 49
916 Kopp/Schenke VwGO § 42, Rdnr. 91
917 Kopp/Schenke VwGO § 42, Rdnr. 91
918 Lorenz, Verwaltungsprozeßrecht, § 18, Rdnr. 30
919 Rupp, Grundfragen der Heutigen Verwaltungslehre, 206
920 Lorenz, Verwaltungsprozeßrecht, § 18, Rdnr. 30
921 Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 219
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justa de los intereses de terceros en una situación de conflicto concreta a través de
una ponderación discrecional multipolar.922
1711

Esquema del ejemplo: Ajustes de Jubilaciones II. En la disposición transcrita deriva un
cierto ámbito de evaluación de la Administración, en la determinación de si realiza o no
la revisión del monto de las jubilaciones, lo cual deriva del verbo empleado por el
Legislador (podrá). Además, la norma contiene un concepto jurídico indeterminado
(periódicamente), por lo que también es tarea de la Administración establecer cuándo
realiza tal revisión. Sin embargo, tal facultad discrecional no enerva la existencia de un
derecho subjetivo de las personas a quienes pretende proteger la norma. El carácter de
derecho subjetivo de la norma legal es consecuencia del efecto interno o irradiante de los
artículos 80 y 86 de la Constitución. Según esta última disposición, “toda persona tiene
derecho a la seguridad social”. El ajuste del monto de la jubilación tiene por finalidad
elevar y asegurar la calidad de vida en situación de vejez. Por tal motivo no puede tratarse
de una concesión graciosa, sino de un verdadero derecho subjetivo que puede ser exigido
judicialmente.

1712

El derecho consagrado en los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República no sólo
es determinante en la interpretación sobre el carácter de derecho subjetivo de la norma
contenida en la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los
Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los
Municipios. El derecho constitucional también produce efectos internos en la
interpretación y aplicación de la facultad discrecional del Ejecutivo, quien „podrá“
revisar „periódicamente“ el monto de la jubilación. En ejercicio de tal facultad
discrecional, el Ejecutivo debe tomar en consideración el principio de proporcionalidad
y en especial el sub-principio de idoneidad, sobre todo, en el sentido de prohibición de
defecto923 que deriva del derecho social aplicable, en concordancia con el principio de la
dignidad humana.

1713

En tal caso, el trabajador tiene derecho a la revisión periódica del monto de su jubilación.
La decisión relativa a la oportunidad y a la cantidad del aumento queda en manos del
Ejecutivo en ejercicio de su facultad discrecional. El control judicial puede ser realizado
en casos, en los cuales la inactividad del Ejecutivo suponga una infracción al derecho a
la vida digna y a la atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y
aseguren la calidad de vida de los ancianos y ancianas, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 80 de la Constitución de la República.

1714

El control judicial debe basarse en el principio de proporcionalidad, así como los
parámetros establecidos por la norma (el nivel de remuneración de los funcionarios
922 Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 219
923 Espinoza, Principios de Derecho Constitucional, 138
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activos). También es relevante para la determinación de la proporcionalidad el efecto
interno del derecho fundamental a la seguridad social y el criterio que deriva del principio
de dignidad humana. Adicionalmente, deben tomarse en consideración ciertos principios
constitucionales de la función pública, que exigen que el funcionario eciba especial
protección en sus condiciones socio-económicas. En tal sentido, el art. 104 de la
Constitución alude a un „nivel de vida acorde con su elevada misión.“ En situaciones
normales, una vez constatado que la omisión de la Administración constituye una
infracción de la norma legal, el juez puede ordenar a la Administración el cumplimiento
de la norma, dentro de un lapso determinado. Sólo en situaciones extraordinarias o ante
el incumplimiento reiterado de la Administración, el juez podría sustituir, por lo menos
provisionalmente, la inactividad de la Administración y fijar directamente el ajuste de la
jubilación.
Sin embargo, no coincidimos con el contenido del fallo base, que desconoce todo margen
de discrecionalidad y obliga a realizar un ajuste siempre que se produzca el incremento
de sueldos. Tal interpretación es contraria al texto de la disposición legislativa. Una
modificación del texto de la ley sólo podría ser realizada por el juez, en casos de infracción
constitucional de dicha ley y rodeado de una situación extraordinaria que haga inútil
esperar la modificación por parte del propio Legislador.

1715

12. Reducción a cero de la discrecionalidad
Ejemplo: Empresa de carbón. Los recurrentes son habitantes de una zona residencial en
la cual funciona una empresa de procesamiento y comercio de carbón. En anteriores
oportunidades se dirigieron ante la autoridad local, con el objeto que prohibiera el
funcionamiento de la empresa debido a la emisión de ruido y polvo. El Juez de instancia
negó la pretensión de condena, relativa a la obligación de la Administración a intervenir
en el caso. Según las normas urbanísticas la autoridad competente tiene la facultad de
intervenir para reestablecer una situación conforme a las disposiciones de la materia,
pero se trata de una facultad discrecional (BVerwGE 11, 95)

1716

Ejemplo: Cuenca del Lago de Valencia. Se ha denunciado la presencia de graves y
avanzadas condiciones de insalubridad en el hábitat de las urbanizaciones “La Punta” y
“Mata Redonda”, que han incidido negativamente en la salud de muchos de los vecinos.
Los habitantes de esas urbanizaciones padecen, al menos desde 1999, de precarias
condiciones de salubridad y alta contaminación, que demuestran que hay habitantes
enfermos y en alto estado de riesgo de nuevas enfermedades (SCON-TSJ 11/08/2006
Exp. 00-1362)

1717
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1718

De acuerdo con los principios básicos del ejercicio de la evaluación
administrativa, puede producirse en el caso concreto una vinculación del órgano
Administrativo de tal medida, que sólo resulte ajustada a la naturaleza del asunto
una decisión determinada.924 Una reducción de la libertad de evaluación hasta el
punto de un único resultado ajustado a derecho, puede tener lugar cuando según
la naturaleza del asunto, todas las demás alternativas posibles supongan una
infracción – contraria al deber de la Administración – de una norma de mayor
rango.925

1719

En tales casos, la decisión discrecional se convierte en una decisión reglada.926
Esta situación puede producirse a partir de situaciones en que los elementos
constitutivos de la obligación de la Administración se encuentran dados en forma
especialmente intensa.927 Tal es el caso de peligros graves de bienes jurídicos
especialmente importantes, en los cuales el ámbito de evaluación de la
Administración se convierte en una obligación de intervenir, como ocurre en
situaciones de peligros graves para la salud o la vida, así como ante amenaza
graves de daños patrimoniales.928 El Tribunal Federal Administrativo de Alemania
alude en tales casos a un deber de intervenir de los funcionarios de policía, ante
una elevada intensidad de la agresión de un tercero o de un peligro (BVerwGE 11,
95/97). Por lo demás, puede producirse la reducción a cero del ámbito de evaluación
como consecuencia de la aplicación de derechos fundamentales o de otro principio
constitucional.929

1720

En la jurisprudencia venezolana se ha afirmado que existen situaciones, en las que
no hay más que una solución justa y, en consecuencia, no se da la discrecionalidad
en el sentido de la potestad de elegir entre varias soluciones justas, sino en el
sentido de la ausencia de previsión directa de una única solución justa por la Ley.
Tal es el caso, por ejemplo, de los conceptos jurídicos indeterminados (CSJ-SPA DE
01/08/1991 CASO: R.C.T.V. – LA ESCUELITA).930

1721

Esquema del Ejemplo: Empresa de carbón. El principio de oportunidad y la libertad de
evaluación tienen determinados límites en el Estado de derecho. No se trata de una
libertad de arbitrariedad sino que sólo comprenden la llamada evaluación reglada. La
924 BVerwGE 78, 40/46
925 BVerwGE 78, 40/46
926 Peine, Allemeines Verwaltungsrecht, pág. 46
927 Peine, Allemeines Verwaltungsrecht, pág. 46
928 Peine, Allemeines Verwaltungsrecht, pág. 46
929 Peine, Allemeines Verwaltungsrecht, pág. 46
930 Fuente: Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso Administrativa (1961-1996), pág.607
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Administración debe dejarse guiar por la finalidad de la Ley, de la cual deriva su facultad
discrecional. Las disposiciones aplicables en el presente caso tienen por objeto el
mantenimiento de la seguridad y el orden públicos. En la medida en que también tienen
por objeto la protección de los vecinos, debe tomarse en consideración los intereses de
éstos. Para el ejercicio de una facultad de evaluación libre de errores puede tomarse en
consideración la gravedad de la situación o la amenaza de afectación. En caso de una
afectación grave para la integridad física o la vda de las personas, puede considerarse que
la única decisión válida es la de que la Administración estaba obligada a intervenir en el
caso planteado. Bajo tales circunstancias la pretensión del recurrente a una decisión libre
de errores equivale en la práctica a un derecho a exigir una conducta determinada de la
Administración.
Esquema del ejemplo: Cuenca del Lago de Valencia. La Sala Constitucional constató que
estaba en presencia de una relación jurídica, entre la Administración y un grupo
determinado de personas que hacían valer la infracción de los derechos a la salud y a una
vivienda digna de los habitantes de los sectores especialmente afectados por el aumento
de la cota y la contaminación del Lago de Valencia. En caso concreto, la Sala estimó
demostrada la existencia de lesiones graves al derecho colectivo a la salud y una amenaza
grave de lesión del derecho a la vida, dado que de hecho hay habitantes enfermos y en
alto estado de riesgo de nuevas enfermedades. Por otra parte, la temporada de lluvia
amenaza con causar la inminente subida del nivel del Lago y producir una catástrofe
natural. En criterio de la Sala, las acciones de protección a corto plazo “sólo parecen
lograrse a través del desalojo de la zona”. Esta circunstancia supone que la discrecionalidad
de la Administración en la escogencia de las medidas de protección se encuentra reducida
a cero, lo cual permite al juez ordenarle la ejecución de la única medida posible, como en
efecto lo hizo la Sala Constitucional en la sentencia citada.

1722

13. Discrecionalidad y derechos
La norma que establece una facultad discrecional puede recibir un impulso
“subjetivizador” por parte de los derechos fundamentales.931 Del derecho
fundamental aplicable, en concordancia con la garantía a la tutela judicial efectiva,
puede desprenderse una pretensión material a que sean tomados en consideración
ciertos intereses individuales.932 Por ejemplo, a partir del principio de igualdad
pueden desprenderse pretensiones de derecho subjetivo en el ámbito de la
Administración prestacional.933
931 Wahl/Schütz, VwGO § 42 Abs. 2 Rdnr. 84
932 BVerwGE 91, 24/39f.
933 Obermayer, Kommentar zum Verwaltungsverfahrengesetz, § 40 Rn. 48.
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1724

Puntos por los cuales se logra la irrupción de los derechos fundamentales en la
interpretación del derecho de menor rango los constituyen sobre todo las cláusulas
generales y otras disposiciones que permitan a la Administración o al Juez un
cierto ámbito de evaluación. De allí derivan límites para el ejercicio de la
discrecionalidad. La intervención de los derechos fundamentales sobre la
discrecionalidad depende de la materia de que se trate y del derecho fundamental
aplicable.934

1725

La sujeción de la actividad de la Administración a los derechos fundamentales
puede ser objeto de control, a través del método de ponderación. El método de
ponderación tiene como punto de partida el análisis de cuáles son los bienes
jurídicos, cuya protección justifica la actuación de la administración y si la misma
es proporcional. A su vez, el principio de proporcionalidad comprende la revisión
de los subprincipios de idoneidad, necesidad y adecuación o proporcionalidad en
sentido estricto.
14. El sub-principio de idoneidad

1726

Ejemplo: Laboratorio casero. El recurrente es de profesión médico y ha realizado
mdificaciones en la estructura de su vivienda, con el objeto de construir un laboratorio.
Técnicamente, la construcción se ajusta a las normas urbanísticas, pero la autoridad local
tiene serias dudas sobre la peligrosidad de los experimentos realizados, los cuales estan
referidos a la mutación de ciertos virus considerados peligrosos para el ser humano. La
autoridad local ordenó la eliminación de las sustancias peligrosas, así como la reposición
de la construcción a su estado original.

1727

En otras oportunidades935 hemos utilizado la siguiente definición del principio de
idoneidad: La justificación no abarca el uso de un medio que resulta evidentemente
ineficaz para alcanzar el fin previsto

1728

El sub-principio de idoneidad constituye un mecanismo destinado a detectar y
excluir medios que no son eficaces para brindar protección al bien jurídico que
sirve de justificación a la limitación. Recordemos en todo caso, que en la relación
entre el juez que revisa la constitucionalidad de la medida y demás Poderes
Públicos, en este caso los Poderes de Ejecución, debe reconocerse a favor de éstos
últimos un cierto margen de evaluación. Sólo pueden ser excluidas medidas que
objetivamente equivocan los efectos.
934 Obermayer, Kommentar zum Verwaltungsverfahrengesetz, § 40 Rn. 38
935 Espinoza, Principios de Derecho Constitucional,pág. 99
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Esquema del Ejemplo: Laboratorio casero. Según el esquema utilizado por Alexy, la
limitación de la libertad del médico (P1) podría encontrarse justificada por la necesidad de
protección a la salud de los vecinos (P2). Sin embargo, la medida adoptada, la reposición de
la construcción a su estado original (M), en nada beneficia a los vecinos, a pesar de que
afecta la libertad del médico. (M) afecta a (P1) pero no favorece a (P2). Si se omite (M) no
se afecta (P2) pero (P1) puede realizarse en mayor medida. De allí que la medida constituya
una limitación del derecho de propiedad, contraria al principio de idoneidad.

1729

15. El sub-principio de necesidad
Ejemplo: Arroz inflado. Con la finalidad de evitar que los consumidores incurran en error
al adquirir ciertos productos, una Ordenanza prohibió la venta de dulces que combinaran
cacao y arroz inflado.

1730

El sub-principio de necesidad puede ser definido con la siguiente expresión de
Ernesto Wolf: “Una ley que prohíbe algo a un ciudadano es inconstitucional si la
prohibición no es necesaria para proteger los derechos de otros”.936

1731

En otras palabras, ante la posibilidad de escoger entre varios medios igualmente
eficaces, debe preferirse aquél que cause menor perjuicio al interés en conflicto.

1732

Al igual que en el ejemplo anterior, la protección del consumidor (P2) es el bien
jurídico que sirve de justificación a la limitación de la libertad económica (P1). La
prohibición de venta (M1) es una medida idónea para brindar protección al
consumidor. Pero existen medidas alternativas que afectan menos la libertad. Una
de ellas sería la obligación de indicar en la etiqueta del producto, cuáles son sus
ingredientes (M2). (M2) es igualmente idónea para brindar protección a (P2) pero
afecta en menor medida a (P1).

1733

El principio de necesidad permite evaluar el medio empleado para proteger un
determinado bien jurídico. El derecho de libertad impide que el legislador utilice
mecanismos que resulten objetivamente innecesarios.

1734

La Sala Constitucional ha señalado que, el legislador debe acudir al principio de la
proporcionalidad entre los medios empleados y los fines que persigue, debiendo ser
las medidas impuestas necesarias para fomentar o realizar el objetivo enunciado en
ellas, esto es, que no sean posibles otras medidas que representen para el ciudadano
una carga menor -principio de intervención mínima del Estado-, para garantizar
bienes constitucionales en conflicto (SCON-TSJ 11/06/2002 EXP. N° 00-1281)

1735

936 Ernesto Wolf, Tratado de Derecho Constitucional Venezolano, Tomo II pág. 30
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16. El sub-principio de proporcionalidad
1736

Ejemplo: RCTV-Hola Juventud. El 30 de julio de 1981 se proyectó en el horario
comprendido de 1:00 p.m. a 2:00 p.m., una escena en el programa “Hola Juventud”, de
una obra de teatro, en la cual apareció la figura de un hombre desprovisto de vestimenta.
La escena se presentó como fondo de una entrevista realizada para brindar información
sobre una festival de teatro, por lo que la imagen se aprecia brevemente, a cierta distancia
y con poca nitidez. El órgano competente acordó la sanción de suspensión del programa,
por la ofensa a la moral pública. (CSJ-SPA 05/05/1983 Caso: RCTV-Hola Juventud)937

1737

El sub-principio de proporcionalidad puede ser formulado en los términos
siguientes: Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de un
principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro 938

1738

La valoración de derechos fundamentales se realiza a partir del impacto que ese
ámbito de protección es capaz de producir sobre quien es su titular. En algunos
casos es útil el uso del principio de dignidad humana, como parámetro o núcleo de
todo derecho fundamental. En otros casos, es determinante el impacto que el
ejercicio de un derecho puede producir en una colectividad. Tal es el caso, por
ejemplo de los derechos que son considerados “constitutivos de una democracia”,
como los que aportan elementos a la formación de una opinión pública (libertad de
expresión, de información, de prensa, de manifestación, etc.).

1739

También puede ser considerado relevante para establecer el valor de un bien
jurídico, si se trata de una situación extrema, en la cual la realización del bien
jurídico opuesto acarrearía la total anulación del otro interés en conflicto. Por otra
parte, puede ser objeto de valoración la intención de causar un daño a otro.

1740

Los derechos fundamentales no sólo pueden entrar en conflicto con derechos de
otros individuos sino también con normas constitucionales de otro tipo. “… una
vida social ordenada no sólo supone la consideración recíproca de los
ciudadanos, sino además un orden estatal funcional, a través del cual es posible
asegurar a su vez la efectividad de la protección de los derechos fundamentales.”939
En este punto también podemos remitir al lector a lo indicado en el Tema 2 bajo
el título de “Normas de organización del Estado”. En ese lugar señalábamos
que, dado que el Estado no es un fin en sí mismo, los principios que regulan su
funcionamiento pueden ser valorados, de acuerdo con el fin que las mismas
937 Fuente: Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso Administrativa (1961-1996), pág.593
938 Robert Alexy, Teoría de los derechos fundamentales pág. 161
939 BVerfGE 81, 278/292
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persiguen y sus instituciones tendrán el valor correspondiente a su capacidad
para alcanzarlos.
Recordemos que no es posible establecer valores métricos, en el sentido de
cuantificar el valor de cada uno de los bienes jurídicos en conflicto. Es suficiente,
para resolver el problema de la ponderación, establecer un juicio de valor
comparativo.940 Para ello, Hesse alude al principio de la concordancia práctica:
“Los bienes jurídicos protegidos constitucionalmente deben ser coordenados
entre sí de tal forma en la solución del problema, que cada uno de ellos pueda ser
realizado (…) a ambos bienes jurídicos deben serles impuestos límites, con el
objeto que ambos puedan alcanzar una realización óptima”941

1741

En todo caso, consideramos que no debe confundirse la idea del equilibrio, con
una solución que siempre busque el punto medio.942 Como se señaló anteriormente,
sólo a través de la interpretación de la norma puede establecerse si la conducta es
o no merecedora de una protección especialmente elevada, acaso por sus
consecuencias dañinas, su potencial peligroso, etc. Este resultado es el que
configura el contenido del principio de optimización y puede influir tanto en forma
positiva como negativa en el resultado de la ponderación. La circunstancia de si
ambos bienes jurídicos en conflicto pueden desenvolverse hasta un punto
intermedio, o sí, y en qué medida, debe retroceder uno de ellos, constituye el
objeto de la ponderación.943 En tal medida, el equilibrio no constituye una categoría
independiente, sino sólo uno de los posibles resultados, en el cual ambos bienes
pueden desenvolverse. Ciertamente que en general puede tenerse como una meta
del principio de optimización lograr „un equilibrio proporcional de los intereses
contrarios, igualmente protegidos constitucionalmente“, pero, en el caso concreto,
tal principio puede encontrarse gravado por un contenido negativo de uno de los
intereses en conflicto. La circunstancia de si ello conduce a la prohibición de la
conducta depende además del contenido del interés contrario. Incluso en el caso
de un elevado valor inicial se puede obtener como resultado la prohibición de la
conducta en cuestión.

1742

Sólo a través de la interpretación de la norma puede establecerse si la conducta es
o no merecedora de una protección especialmente elevada, acaso por sus

1743

940 Al respecto, Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales pág. 142 y sig.
941 Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, pág. 27
942 Alexander Espinoza, El método de limitación y el conflicto entre la libertad y el derecho de los demás
943 Bethge, Die Freiheit des privaten Rundfunks, en: DÖV 2002, 673 (681)
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consecuencias dañinas, su potencial peligroso, etc. Este resultado puede influir
tanto en forma positiva como negativa en el resultado de la ponderación. La
circunstancia de si ambos bienes jurídicos en conflicto pueden desenvolverse
hasta un punto intermedio, o sí, y en qué medida, debe retroceder uno de ellos,
constituye el objeto de la ponderación.
1744

La Sala Constitucional ha señalado que, como consecuencia de la interpretación
sistemática de la normativa constitucional, los bienes constitucionalmente
protegidos que resulten de la misma naturaleza deben ser coordinados y, al
presentarse un posible conflicto en un caso concreto, el juez debe hacer una
ponderación de los mismos. Sin embargo, dicha ponderación no debe ser entendida
como una jerarquización de las normas constitucionales, sino como una cuestión
de interpretación sistemática y unitaria de la Constitución donde se realiza un
detallado análisis del contenido de cada norma (SCON-TSJ 11/0/2002 EXP. N° 00-1281)

1745

Esquema del Ejemplo: RCTV-Hola Juventud. La sentencia dictada por la Sala Político
Administrativa basa su argumentación en el análisis del significado y alcance del concepto
jurídico indeterminado de “ofensa a la moral pública”. En su análisis introduce aspectos
interesantes del análisis sociológico, en el sentido de tratar de establecer si en la sociedad
venezolana de ese tiempo la conducta realizada era considerada ofensiva. Aún cuando la
sentencia no hace referencia a los derechos fundamentales, en cuyo ámbito de protección
puede considerarse comprendida la conducta sancionada, tales como la libertad de
pensamiento y la libertad artística del grupo de teatro, así como la libertad de información
del medio televisivo, sin embargo en la misma se procura interpretar la finalidad
perseguida por quien expresa el contenido, tal como ocurre en la jurisprudencia moderna
sobre tales derechos. En efecto, es relevante a los fines de nuestro estudio, que a través
del concepto jurídico indeterminado de “ofensa a la moral pública”, el intérprete disponde
de un márgen de evaluación, a través del cual se produce el llamado efecto interno de los
derechos fundamentales, es decir, que la norma legal debe ser interpretada a la luz de los
derechos fundamentales aplicables. En el caso concreto, el intérprete debía valorar, en
base a la finalidad de quien expresa una idea o pensamiento, los intereses en conflicto,
para luego ponderarlos y tratar de establecer un equilibrio entre los mismos.

Efectos internos
1746

Los derechos fundamentales son derechos subjetivos “par excellence”. Los
mismos reclaman vigencia sobre todas las áreas del derecho, en su condición de
normas objetivas, como “decisiones de valor”. Sobre todo a través de cláusulas
generales y demás disposiciones que permiten a la Administración y al Juez el
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ejercicio de un ámbito de evaluación, tiene lugar la irrupción de los efectos de los
derechos fundamentales en el derecho de menor rango.
Los derechos fundamentales permiten observar claramente un orden de valores,
que ha dado lugar a una nueva dimensión de la Teoría de los Derechos Subjetivos.944
Los mismos completan y aclaran la existencia de los derechos subjetivos
contenidos en normas de menor rango.945 Se trata de aclaratoria o “enriquecimiento”
de un contenido protector preexistente en el derecho positivo. De tal forma,
disposiciones de derecho urbanístico deben ser interpretadas a la luz del derecho
de propiedad; o disposiciones del derecho financiero a partir del derecho a la
libertad económica.946 Los derechos fundamentales han “sensibilizado” la
dogmática del derecho administrativo en una forma específica en lo que atañe a la
contraparte de la actuación administrativa, y han complementado la orientación
del antiguo derecho administrativo.947

1747

A los derechos fundamentales se atribuyen importantes impulsos al desarrollo de
la teoría de los derechos subjetivos. De ellos deriva un cierto “mandato
subjetivizador” (Wahl) que ofrece una base material coherente a la figura del
derecho subjetivo público, la cual es históricamente más antigua.948 A fin de
cuentas, el derecho administrativo es el derecho de concretización del ámbito de
protección de los derechos fundamentales, de los mandatos de protección que
derivan de aquellos, de la resolución de los conflictos y de la limitación de los
derechos fundamentales.949

1748

Al efecto interno de los derechos fundamentales no corresponde una función que
por sí misma sirva de fundamento a pretensiones del individuo. Sin embargo su
significado ostenta un valor importante.950 Con excepción del caso de los propios
derechos fundamentales y demás normas constitucionales, la determinación del
contenido de los derechos subjetivos, así como de las condiciones para que el
ciudadano los ostente, es tarea del Legislador.951 Tal circunstancia es conforme al
principio de la prerrogativa de resolución de conflictos del Legislador legitimado

1749

944 Schmidt-Aßmann, Art. 19 IV GG, Rdnr. 21
945 Schmidt-Aßmann, Art. 19 IV GG, Rdnr. 121
946 Schmidt-Aßmann, Art. 19 IV GG, Rdnr. 123
947 Schmidt-Aßmann, Funktionen der Verwaltungsgerichtsbarkeit, 234
948 Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, Rdnr. 55
949 Schmidt-Aßmann, Funktionen der Verwaltungsgerichtsbarkeit, 242
950 Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 41
951 BVerfGE 78, 214/226; 83, 182/195
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democráticamente.952 Para ello se encuentra el Legislador sujeto a los derechos
fundamentales.953 En tal medida, los derechos fundamentales establecen un
contenido mínimo del derecho subjetivo que el Legislador debe tener en
consideración al momento de la resolución del conflicto.954 El no reconocimiento
de una posición de derecho subjetivo podría constituir una lesión del derecho
fundamental.955 Por otra parte, el Legislador puede crear derechos subjetivos más
allá del nivel mínimo requerido por el efecto interno de los derechos
fundamentales.956
1. Derechos prestacionales
1750

Según la concepción imperante desde la época prusiana, la prestación de una
asistencia social del Estado sólo pretendía servir al orden colectivo, pero en ningún
caso en beneficio de sus destinatarios. Estos eran objeto de la actuación
administrativa pero no sujetos de un deber del Estado.957

1751

El Tribunal Federal Administrativo alemán rompió con esa concepción. Los
principios rectores de la Ley Fundamental conllevan a que el derecho social sea
interpretado en el sentido de que siempre que la ley establece una obligación del
órgano competente, tiene el interesado derechos correspondientes y puede acudir
a la jurisdicción administrativa para obtener protección en contra de la lesión de
los mismos. El principio de la dignidad humana prohíbe que el individuo sea
tratado como un simple objeto de la actuación del Estado, en la medida en que está
en juego el sustento necesario para la subsistencia. En el Estado de derecho las
relaciones del individuo frente al Estado son relaciones jurídicas, por lo que toda
actuación del Poder Público se encuentra sometida al control judicial. Además la
idea de solidaridad que ha encontrado reconocimiento en los principios del Estado
social y de la función social de la propiedad, no se agota en el otorgamiento de
prestaciones materiales, sino que exige que los miembros de la comunidad sean
reconocidos como titulares de sus propios derechos.958
952 Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 190
953 Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, § 8 Rdnr. 11; Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im
Verwaltungsrecht, 41
954 Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 40
955 Scholz, Das Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Fn. 174
956 Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 40
957 Fischer, Die Auswirkungen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auf die Dogmatik des
Allgemeinen Verwaltungsrechts, 120
958 BVerfG U.v. 24.6.1954 – BVerwG V C 78.54, E 1, 159/161
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La presunción de un derecho subjetivo en derecho social resulta justificada porque
la negativa de la prestación afecta al individuo en sus necesidades existenciales.959
En todo caso, ostenta el legislador, en el marco del orden constitucional la libertad
de determinar cuáles beneficios puede otorgar a través del derecho objetivo. No
puede sin embargo privar a tales beneficios del rango de verdaderos derechos
subjetivos de sus beneficiarios.960

1752

2. Derechos sociales y discrecionalidad
Ejemplo Universidad Surcolombiana. La Universidad Surcolombiana estableció que el
número de aspirantes que se admitirían para el programa de Medicina, era de 35 alumnos.
La demandante obtuvo el puesto 38 de la lista de admitidos. No obstante lo anterior, la
Universidad matriculó a otros aspirantes con puntajes inferiores al obtenido por la
peticionaria, con base en estímulos especiales, tales como ser los aspirantes hijos del
personal docente y administrativo de la Universidad, tener mérito deportivo, o haber
prestado servicio militar obligatorio. (Sentencia T-798/98 de 14-12-98; SCON-TSJ
12/08/2002 Exp. n° 01-2297; SCON-TSJ 23/0/2003 Exp. 02-0515)

1753

Ejemplo Numerus Clausus. Corresponde a las Universidades decidir, en el marco de su
autonomía, cuál es el número de cupos que ofrecerán para cada uno de sus programas. El
número de cupos puede ser limitado cuando ello resulte necesario para el adecuado
funcionamiento de la Universidad, de acuerdo con la capacidad de sus instalaciones.
Además es competencia de la Universidad decidir acerca de la necesidad de ampliar la
capacidad de las instalaciones (T-798/98 de 14-12-98; BVerfGE 33, 303)

1754

Como ha quedado expuesto, en el ámbito de la Administración prestacional los
derechos fundamentales, e incluso el principio del Estado Social, son determinantes
de la interpretación acerca del carácter de derecho subjetivo de una norma que
regula el otorgamiento de un beneficio social. Además, los derechos fundamentales
cumplen una función de impulso (Ejemplo: la consideración de la dignidad
humana en el otorgamiento de ayuda social).961 Como derechos prestacionales, los
derechos fundamentales han dado lugar a una importante reducción de los ámbitos
de evaluación y juzgamiento de la Administración.962

1755

El principio general de igualdad puede servir para establecer limitaciones al
ámbito de evaluación de la Administración Prestacional. La conformidad del acto

1756

959 Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 201
960 Bachof, Reflexwirkungen und Subjektive Rechte im Öffentlichen Recht, 302
961 Obermayer, Kommentar zum Verwaltungsverfahrengesetz, § 40 Rn. 39
962 Obermayer, Kommentar zum Verwaltungsverfahrengesetz, § 40 Rn. 39
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administrativo al principio de igualdad no sólo está referida a la prohibición de
determinados criterios discriminatorios, sino que el criterio utilizado debe servir a
la finalidad de la norma.963
1757

Esquema del Ejemplo Universidad Surcolombiana. La Corte Constitucional de Colombia
ha sentado jurisprudencia según la cual “en las condiciones actuales del país, los cupos
en las universidades públicas constituyen bienes escasos, es decir pertenecen a la
categoría de recursos respecto de los cuales es superior la demanda por el bien que las
existencias de éste. Prueba de ello es el alto número de aspirantes por cada plaza de
estudios existente en las universidades públicas... Por eso, en estas situaciones la
aplicación del principio de igualdad adquiere una modalidad específica, consistente en
que todas las personas interesadas en la adjudicación del bien tienen derecho a estar en
igualdad de condiciones para acceder al proceso de selección de los beneficiarios y a que
su distribución se realice acatando los procedimientos establecidos.
El mérito académico es el criterio básico para la asignación de cupos en las universidades
públicas. Las pruebas de Estado o sus equivalentes persiguen medir los conocimientos
y las aptitudes de los aspirantes a un cupo universitario, con el objeto de distribuir las
escasas plazas disponibles entre los postulantes que obtengan las mejores calificaciones.
La Corte Constitucional de Colombia ha sido estricta en el control del cumplimiento de
este criterio de ingreso a los centros de educación.
No compartimos el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
de Venezuela (SCON-TSJ 12/08/2002 Exp. n° 01-2297; ), en el sentido que “la igualdad
y la no discriminación han de entenderse relacionados con la categoría de sujetos de
derecho a quienes debe aplicarse la norma respectiva.” Tal posición parece dejar a la
ley o al reglamento la determinación libre de los criterios de diferenciación entre las
categorías de aspirantes para el ingreso a la Universidad. Por el contrario, el artículo
103 de la Constitución venezolana dispone cuáles son los únicos criterios aplicables,
al establecer que: “Toda persona tiene derecho a una educación (…) en igualdad de
condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes,
vocación y aspiraciones.

1758

Esquema del Ejemplo Numerus Clausus. Al igual que la sentencia citada de la Corte
Constitucional Colombiana, el fallo del Tribunal Constitucional alemán toma como punto
de partida la existencia de un derecho del aspirante a exigir el ingreso en una institución
de educación superior en igualdad de condiciones. Sin embargo, mientras que la Corte
Constitucional Colombiana considera que tal derecho no permite el control judicial sobre
la decisión acerca de ampliar la capacidad de la institución educativa, la sentencia
963 Espinoza, Derecho Constitucional en Alemania y Austria, n.m. 431

596

Espinoza/Rivas

[Artículo 86. Oportunidad para sentenciar]

alemana dejó abierta tal posibilidad, en base a la escases de los cupos de estudio y al
impacto en la vida del individuo. Mientras que una parte de los aspirantes logran satisfacer
su derecho, otra parte no obtiene nada, por lo menos durante un tiempo más o menos
largo, y posiblemente determinante de las demás decisiones en la vida del individuo. Si
tal es el caso de más de la mitad de los aspirantes, entonces la garantía constitucional
amenaza con quedar vacía de contenido.

3. Derechos de libertad
La tesis propuesta por Bachof logró rápida aceptación.964 Siempre que el derecho
objetivo garantice una esfera libertad, como por ejemplo, a través del derecho a la
libertad general de actuación, en defecto de un derecho fundamental especial, tal
libertad constituye un derecho subjetivo y no simplemente un reflejo del derecho
objetivo.965 En la actualidad es incontrovertida la condición de derechos subjetivos
de las situaciones derivadas de normas que protegen al individuo frente a la
intervención del Estado.966

1759

La interpretación impuesta por la jurisprudencia constitucional acerca del derecho
a la libertad general de actuación en la norma que consagra el derecho al libre
desenvolvimiento de la personalidad, implica dos aspectos básicos: Por una parte,
la construcción sistemática de las garantías constitucionales de libertad para la
obtención de un status de libertad pleno y, por la otra, la tendencia hacia el
reconocimiento de un principio general de libertad frente a la intervención del
Estado.967

1760

4. La protección constitucional plena
Ejemplo: Prohibición de dar alimento a las palomas. Una disposición legislativa establece
una prohibición de dar alimento a las palomas en plazas y lugares públicos. El recurrente
considera infringido su derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad (BVerfGE
54, 143)

1761

La argumentación central de la jurisprudencia del Tribunal Federal Constitucional
con respecto al derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad se encuentra
contenida en la sentencia del caso “Elfes” de fecha 16.01.1957.968 A partir de la

1762

964 Ramsauer, Die Bestimmung des Schutzbereichs von Grundrechten nach dem Normzweck, 506
965 Bachof, Reflexwirkungen und Subjektive Rechte im Öffentlichen Recht, 302
966 Ramsauer, Die Bestimmung des Schutzbereichs von Grundrechten nach dem Normzweck, 506
967 Scholz, Das Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 95
968 BVerfGE 6, 36ff; Scholz, Das Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit in der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts, 86
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sentencia “Elfes”, es criterio pacíficamente aceptado que la Ley Fundamental
ofrece protección plena a la esfera de libertad del ciudadano. La “libertad general
de actuación” contenida en el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad,
abarca en principio toda forma de ejercicio de la libertad humana. 969 Con ello
asume la función de complementar la protección de actividades humanas que no
se encuentran comprendidas en el ámbito material de los derechos fundamentales
especiales, pero que sin embargo resultan amenazados por el Poder Público.970 Por
su parte, las libertades especialmente garantizadas se adaptan a las necesidades de
protección que surgen en su ámbito de validez.971
1763

Cualquier conducta humana, incluso caprichos y arbitrariedades,972 que conforman
una libertad cotidiana puede gozar de la protección constitucional. Por ello, según
su contenido, resulta comprendido por la libertad general de actuación. Puede que
no se trate de un “elemento conformador de la personalidad”, pero esa perspectiva
elitesca de la libertad equivoca los fundamentos de la misma. A los derechos
fundamentales no corresponde la estricta racionabilidad de su finalidad, que es
propia del orden de competencias del Estado.973

1764

Esquema del Ejemplo: Prohibición de dar alimento a las palomas. De acuerdo con el principio
de interpretación amplia de los derechos fundamentales, puede considerarse afectado su
ámbito de protección cuando esté dado alguno de los elementos constitutivos del derecho. El
contenido del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, según su evolución en el
derecho venezolano, es el más amplio. La imposición de una prohibición, como en el caso
presente, o de una obligación, constituye una afectación del derecho a hacer y dejar de hacer
lo que cada quien desee. En la medida en que no existe una norma especial, es aplicable el
artículo 20 de la Constitución venezolana. Por tal motivo, toda limitación de este derecho
debe producirse a través de una disposición legislativa, o en base a ella, y encontrarse
materialmente justificada por la necesidad de proteger otros bienes jurídicos.

5. Libertad general de actuación
1765

Como hemos señalado en otras oportunidades,974 el principio de libertad general
de actuación debe ser reconocido en Venezuela con el contenido que expresaban
las Constituciones anteriores a la de 1961. En efecto, el postulado contenido en el
artículo 20 de la Constitución, según el cual “toda persona tiene derecho al libre
969 Krebs, Vorbehalt des Gesetzes und Grundrechte, 38
970 BVerfGE 6, 32 ff
971 Bethge, Der Grundrechtseingriff, 20; BVerfGE 54, 148 (153); BVerfG NJW 1997, 1843
972 Bethge, Der Grundrechtseingriff, 21
973 Bethge, Der Grundrechtseingriff, 21; BVerfGE 80, 137 (152); BVerfGE 90, 145 (171)
974 Espinoza, Principios de Derecho Constitucional, 82 y sig.
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desenvolvimiento de su personalidad” fue introducido por la Constitución de
1961. Esta disposición “sustituye el enunciado tradicional de que todos pueden
hacer lo que no perjudique a otro y nadie está obligado a hacer lo que la ley no
ordene ni impedido de ejecutar lo que ella no prohíba”.975 El cambio en su
redacción, en términos similares a la de la Ley Fundamental de Alemania de 1949,
obedece, al igual que en aquél país a motivos estéticos, e incluso a la intención de
resaltar “la noción esencial de la persona humana”, como fundamento del sistema
de garantías de la Constitución.976
Lamentablemente, la práctica judicial venezolana no ha permitido que el principio
de libertad general de actuación ocupe el lugar central que le corresponde en el
sistema de protección de los derechos fundamentales. Es cierto que en algunas
sentencias de la Sala Constitucional se ha reconocido que el derecho al libre
desenvolvimiento de la personalidad “autoriza a los ciudadanos a llevar a cabo
todas aquellas actividades que la ley no prohíba o cuyo ejercicio no subordine a
requisitos o condiciones determinadas.”977 Tal decisión además reconoce
indirectamente que el derecho a la libertad contractual deriva del derecho al libre
desenvolvimiento de la personalidad. Además, ha reconocido expresamente la
Sala Constitucional que el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad
también puede ser hecho valer por personas jurídicas y que el mismo podría
resultar infringido cuando el Juez obliga a una empresa a constituir una servidumbre
en la cual no tenía interés.978

1766

Sin embargo, la redacción poco clara del artículo 20 de la Constitución también ha
conducido a alguna decisión judicial que pretende reducir el ámbito de libertad a
las conductas protegidas expresamente: “la libertad, en los términos del artículo
20 de la Constitución, no es un derecho subjetivo directamente tutelable, pues en
realidad, esa norma constitucional erige a la libertad como principio rector del
Estado Social de Derecho y, en especial, como principio rector del orden
socioeconómico. Falta, aquí, la concreción de la relación jurídica necesaria para
la tutela judicial de derechos fundamentales, por lo que son las distintas
manifestaciones específicas de ese principio general de libertad (libertad de

1767

975 Exposición de Motivos de la Constitución de 1961, en Mariano Arcaya, Constitución de la República de
Venezuela Tomo I, pág. 42
976 Exposición de Motivos de la Constitución de 1961, en Mariano Arcaya, Constitución de la República de
Venezuela Tomo I, pág. 42
977 SC-TSJ 05/06/2001 Exp. 01-0073
978 SC-TSJ 17/07/2001 Exp. N°: 01-0162
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expresión, libertad personal, libertad económica, entre otras) las que serán
plenamente tutelables, pues ellas parten de la existencia de una relación jurídica
concreta.”979 En todo caso, tal declaración no debe considerarse como un cambio
de criterio de la Sala Constitucional, sino más bien como un tratamiento poco
respetuoso de la jurisprudencia de la propia Sala.
6. Derechos de libertad
1768

Ejemplo: Constancia de Variables Urbanas. El artículo 85 de la Ley Orgánica de
Ordenación Urbanística dispone que ”Los organismos municipales dispondrán de un
plazo de treinta (30) días continuos, en el caso de edificaciones o de noventa (90) días
continuos, en el caso de urbanizaciones, para constatar únicamente que el proyecto
presentado se ajusta a las variables urbanas fundamentales establecidas en esta Ley.
Cumplida la constatación, el organismo municipal, visto el informe del inspector asignado
o contratado para la obra, expedirá al interesado la constancia respectiva dentro del plazo
previsto en este artículo” …omisis.. (Juzg. Sup. Civil y Contencioso Administrativo
Región Los Andes 03/05/2006 Exp. N° 5678-2005)

1769

En la Administración interventora los derechos fundamentales tienen la función de
poner un límite a tal actuación. Por ejemplo: El derecho fundamental a la
manifestación restringe el ámbito de evaluación del funcionario encargado de
dictar una medida de prohibición de una demostración; El derecho a la protección
del matrimonio y la familia restringe la facultad discrecional de decidir acerca de
la expulsión de un extranjero unido en matrimonio con un ciudadano del país.

1770

También en materia de la Administración de limitación, los derechos fundamentales
cumplen una función de impulso en el caso del reconocimiento de derechos. Por
ejemplo: Los derechos a libertad de actuación; a la libertad económica o a la
propiedad restringen la discrecionalidad en el otorgamiento de un permiso de
construcción o en el derecho financiero.980

1771

Esquema del ejemplo: Constancia de Variables Urbanas. En el caso planteado, la ley
establece una limitación del derecho de propiedad, en el sentido que la facultad del
propietario de realizar un proyecto requiere de la emisión de un acto que constata el
cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. Una vez cumplidos tales requisitos,
el propietario tiene derecho a exigir, incluso judicialmente, la emisión del acto. El derecho
de propiedad irradia su influencia en la interpretación de la norma legal, de la cual deriva
un derecho subjetivo a exigir que se dicte el acto administrativo.
979 SC-TSJ 11/08/2006 Exp. 00-1362
980 Obermayer, Kommentar zum Verwaltungsverfahrengesetz, § 40 Rn. 38
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7. Frente a toda forma de intervención
El derecho a la libertad general de actuación, o de ser el caso, el derecho
fundamental aplicable,981 también comprende la pretensión constitucional, de no
ser perjudicado con la imposición de una carga que no tenga su fundamento en el
orden constitucional.982

1772

La anterior afirmación podría justificar la tesis de que el control de los Tribunales
administrativos sobre el acto administrativo que afecte el ámbito de un derecho
fundamental, se extiende a cualquier colisión con el derecho objetivo.983 Sin
embargo, aún no se ha producido el reconocimiento de una pretensión de tal
naturaleza en la jurisprudencia alemana.984 El derecho subjetivo sólo permite exigir
que el acto administrativo se encuentre en armonía con las normas jurídicas que
permiten una afectación de su ámbito de protección.985 Una colisión con normas
jurídicas que se encuentren por completo fuera de esa relación funcional hacen que
el acto sea contrario a derecho, pero no dan lugar a una lesión del derecho subjetivo.986

1773

La Ley de Tribunales Administrativos alemana exige en su artículo 113, aparte 1,
frase 1, una vinculación entre la contrariedad a derecho y la lesión de los derechos
subjetivos del actor, lo cual debe ser entendido en el sentido de una contrariedad a
derecho relativa, es decir, sólo cuando la misma hubiese causado una infracción de
derechos subjetivos.987 Tal requerimiento de una relación entre la norma violada de
rango legal y el ámbito de protección constitucional no es ningún requisito especial
que sólo sea exigible a las acciones interpuestas por terceros; es también válida
para las acciones que ejercen los destinatarios de la actuación administrativa.988 En
éste último caso, es menos evidente debido a que normalmente los fundamentos

1774

981 BVerfGE 13, 190; 24, 384 f.
982 BVerfGE 9, 83 (88); 11, 326; BVerfGE 18, 1/12; 72, 200/245; 80, 137ff.; BVerwGE 30, 198; Wolf/Bachof/
Stober, Verwaltungsrecht I, 572. En todo caso es importante dejar claro que en las decisiones citadas, así
como en otras posteriores, se trataba de acciones ejercidas por el propio destinatario del acto impugnado,
con lo cual no puede afirmarse que los terceros puedan alegar la existencia de un derecho a no sufrir las
consecuencias fácticas de decisiones del Estado. En tal sentido, Schwabe, Probleme der Grundrechtsdogmatik , 178
983 Zuleeg, Hat das subjektive öffentliche Recht noch eine Daseinsberechtigung?, 511, quien afirma que el
derecho a la libertad general de actuación da lugar a una subjetización del principio de supremacía de la
ley.
984 Scholz, Das Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 111
985 Krebs, Subjektiver Rechtsschutz und objektive Rechtskontrolle, 204
986 Krebs, Subjektiver Rechtsschutz und objektive Rechtskontrolle, 204
987 Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2/61; 4/58
988 Schmidt.Aßmann, Subjektiver Rechtsschutz und objektive Rechtskontrolle, 2/61; 4/58; Lorenz, Verwaltungsprozeßrecht §18, 19; Fischer, Die Auswirkungen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
auf die Dogmatik des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 120; Farber, Verwaltungsrecht, 210
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jurídicos del acto, incluso las normas de procedimiento y de competencia,
persiguen, por lo menos como uno de sus objetivos, brindar una protección al
destinatario.989 Es posible sin embargo, que la norma protectora y la norma
limitativa de derechos tengan distintos objetivos, como por ejemplo, el caso de
normas de procedimiento que tengan por finalidad la protección de terceros.990 La
infracción de una norma de procedimiento destinada a la protección de intereses
de terceros, como por ejemplo, la obligación de consulta en la comunidad afectada
por un proyecto de desarrollo, no puede servir de fundamento a las pretensiones
del destinatario del acto, en razón de que de dicha norma no deriva ningún derecho
subjetivo en su favor.
1775

De lo anterior puede concluirse que el derecho a la libertad general de actuación
no supone la existencia de un derecho general del individuo a no ser afectado en
forma alguna por la intervención del Estado. Una regla de tal naturaleza daría
lugar a una subjetivización del principio de legalidad. Más bien, constituye un
elemento integrante del sistema de protección de los derechos fundamentales.991
8. Relaciones multipolares

1776

En los casos de afectación de terceros no puede establecerse la presunción de que
en caso de duda deba reconocerse la existencia del derecho subjetivo, sólo sobre
la base del derecho a la tutela judicial efectiva.992 La aplicabilidad de tal presunción
ha sido puesta en tela de juicio por Schmidt-Aßmann, quien cuestiona a cuál de los
particulares en el conflicto de intereses habrá de beneficiar una presunción de tal
naturaleza.993

1777

Relaciones jurídicas multipolares constituyen, en principio, una disputa entre
particulares, que se encuentran en un plano de igualdad de condiciones. Una
presunción de libertad, como fundamento de un derecho subjetivo supondría la
negación de la libertad de la otra parte.994 De allí que la presunción pierda su
legitimidad en relaciones jurídicas multipolares.995
989 Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2/61; 4/58
990 Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2/61; 4/58
991 Scholz, Das Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 111
992 Roth, Verwaltungshandeln mit Drittbetroffenheit und Gesetzvorbehalt, 43; Preu, Subjektivrechtliche
Grundlagen des Öffentlichrechtlichen Drittschutzes, 35; Schmidt-Aßmann, Art. 19, IV GG, Rdnr 3; 144;
Crítico de esta posisción Bauer, Harmut. Altes und Neues zur Schutznormtheorie, 600
993 Schmidt-Aßmann, Art. 19, IV GG Rdnr 3, Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 205
994 Preu, Subjektivrechtliche Grundlagen des Öffentlichrechtlichen Drittschutzes, 35; Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 425
995 Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 425
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En la doctrina inicial del Tribunal Federal Administrativo se afirmaba la
admisibilidad de una acción interpuesta por un competidor, en contra de un
subsidio que beneficiaba a otro empresario, en base al derecho a “no ser perjudicado
con una carga impuesta por el Poder Público, que no se encuentre en armonía con
el orden constitucional”.996 Tal expresión había sido empleada anteriormente por
el Tribunal Federal Constitucional.997 Posteriormente, ha constatado que el llamado
derecho a libertad de agresiones ilegales no exime de la carga de demostrar que se
ha producido un perjuicio en el “status jurídico” del actor,998 señalando además
que, corresponde al Legislador dar forma a la protección subjetiva de la esfera de
intereses del ciudadano.999

1778

Lo anterior da cuenta de la relación de dependencia que en principio guarda el
derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, con respecto a la facultad
del Legislador de ofrecer soluciones a situaciones en conflicto.1000 Ese deber de
resolución de conflicto de intereses que ostenta el Legislador cobra singular
importancia cuando el reconocimiento de los derechos de una de las partes implica
necesariamente la negación de los derechos de la otra parte.1001

1779

Al Legislador corresponde establecer la relación jurídica entre situaciones
determinadas y sujetos de derechos. Estos son dotados de derechos subjetivos con
respecto a aquéllas, con lo cual se decide también, quien podría someter eventuales
ilegalidades al control judicial. Esto significa, con respecto a las acciones ejercidas
por terceros en su condición de vecinos, que el derecho a la libertad general de
actuación no es suficiente para establecer la relación jurídica entre quien interpone
la acción y el control judicial. El derecho a la libertad general de actuación previsto
en el artículo 2 aparte 1 de la Ley Fundamental alemana presupone que una
relación de tal naturaleza se desprenda del resto del ordenamiento jurídico.1002

1780

Para que resulte posible una realización óptima de la libertad de ambas partes
puede el Legislador regular el “conflicto horizontal entre particulares” en el
derecho público y someter los intereses privados que se encuentran en colisión, a
un orden de nivelación. Este contiene un orden normativo de configuración,

1781

996 BVerwG 30.8. 1968, E 30, 19l 1198); OVG Berlin 25.4.1975. NJW 1975, 1938 (1939)
997 BverfG 8. 1. 1959, E 9, 83 (88); l5. 12. 1970, E 29, 402 (408)
998 BVerwG 29.7.1977 - IV C 51.75 - BayVGH. DVBl. 1977, 899; BVerwG, 9.8.1983 - 1 C 38/79 (Münster)
= NVwZ 1984, 514/515.
999 Preu, Subjektivrechtliche Grundlagen des Öffentlichrechtlichen Drittschutzes, 23
1000 Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 61
1001 Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 61
1002 BVerwG U.v. 29.7.1977 - IV C 51.75 - BayVGH. DVBl. 1977, 899
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protección y acceso de intereses y obliga a todo contendor privado en el conflicto
a ceder un espacio de su libertad ilimitada, en favor de la realización de los
intereses de los demás. 1003
9. Organización y procedimientos
1782

Uno de los desarrollos más novedosos de la teoría de los derechos fundamentales
es el referido a la eficacia de los derechos fundamentales a través de la organización
y el procedimiento.1004 Aún cuando no existe una fórmula de validez general, que
sirva para resolver todos los casos,1005 sin embargo, es aceptado que se trata de una
relación de efectos recíprocos. Por una parte, los derechos fundamentales, y sobre
todo, las garantías procedimentales, producen una influencia determinante en la
configuración de la organización y el procedimiento. Por otra parte, la configuración
de la organización y el procedimiento pueden resultar determinantes para el
ejercicio de los derechos fundamentales.
10. Normas de organización

1783

Ejemplo 1: Creación de Tribunales. De acuerdo con Disposición Transitoria Segunda de
la Ley del Estatuto de la Función Pública, „Mientras se dicta la ley que regule la
jurisdicción contencioso administrativa, y a los fines de una mayor celeridad en las
decisiones de los jueces en materia contencioso administrativo funcionarial, los actuales
integrantes del Tribunal de Carrera Administrativa pasarán a constituir los jueces
superiores quinto, sexto y séptimo de lo contencioso administrativo de la región capital,
con sede en Caracas“ (SCON-TSJ 29/11/2002 Exp. n° 02-2382)

1784

Ejemplo 2: Designación de jueces. La Comisión de Funcionamiento y Reestructuración
del Sistema Judicial suspendió de su cargo, desde hace más de tres meses, al Juez Segundo
Superior Agrario del Estado Cojedes, sin que para la presente fecha haya hecho
nombramiento alguno de quien ha de sustituirlo. Los recurrentes, son parte en un
procedimiento interdictal de amparo a la posesión agraria, y pretenden que se ordene la
provisión del mencionado cargo. (SPA-TSJ 23/05/2000 Exp. Nº 0352 )

1785

La influencia de los derechos fundamentales en el cumplimiento de obligaciones
derivadas de normas de organización y procedimientos ha sido reconocida en la
jurisprudencia del Tribunal Federal Constitucional de Alemania, sobre todo en el
1003 Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 427
1004 Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland pág.145
1005 Bethge, Grundrechtsverwirklichung und Grundrechtssicherung durch Organisation und Verfahren, NJW
1982, 1
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caso de derechos, cuyo ejercicio depende de la existencia de regulaciones
procedimientales y de estructuras organizativas idóneas. Tal es el caso, de ciertos
derechos prestacionales, como por ejemplo del procedimiento para el otorgamiento
de asilo. Ciertos derechos de protección tales como los derechos a la vida y la
salud de los vecinos, deben ser tomados en consideración en la configuración de
los procedimientos para la autorización de instalaciones peligrosas, la energía
atómica.1006
Esquema de los ejemplos: Creación de Tribunales y Designación de jueces. Ambos casos
están referidos a decisiones de un organismo encargado de la administración y
funcionamiento de los tribunales. Al igual que ocurre en materia de la organización de la
Administración Pública, la organización de los Tribunales se lleva a cabo sobre la base de
directrices establecidas en leyes, cuya normas tienen carácter de derecho objetivo y dejan
generalmente cierto margen de libertad de evaluación o discrecionalidad en los organismos
competentes para ejercer la potestad organizativa.
En el Caso 1, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley del Estatuto de la Función
Pública se encuentra redactada en términos de una norma objetiva que establece una
obligación que debe ser ejecutada, pero no dispone un plazo para su cumplimiento. Por
ello, queda en manos del funcionario competente decidir, entre otros asuntos, el relativo
a la oportunidad de su cumplimiento, bajo una ponderación de todos los elementos
relevantes, en base al principio de poporcionalidad.
En el Caso 2, se plantea de igual forma una obligación de proveer los cargos vacantes
en el Poder Judicial, a través de normas legales de carácter objetivas, en el sentido que
su redacción no alude a la existencia de un derecho sujetivo que el interesado pueda
hacer valer para exigir el cumplimiento judicial de tal obligación. Además, se plantea
en el Caso 2 un cierto margen de discrecionalidad que, al igual al cao anterior, debe ser
utilizada en base a los parámetros del principio de proporcionalidad.
Como se observa, las normas legales aplicables en los Casos 1 y 2 son normas de derecho
objetivo, de las cuales, en principio, no derivan regularmente derechos subjetivos.
Sin embargo, es posible que el incumplimiento de las obligaciones previstas en la
ley aplicable, o el ejercicio de la facultad discrecional en infracción del principio de
proporcionalidad, afecte al mismo tiempo un derecho fundamental de determinadas
personas.
En los Casos 1 y 2 el derecho de toda persona de acceso a los órganos de administración
de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, a la tutela judicial efectiva de
1006 Espinoza, Derecho Constitucional en Alemania y Austria, n.m. 435
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los mismos y a obtener decisión con prontitud, consagrado en el artículo 26 de la
Constitución de la República sirve al intérprete para considerar que, las normas legales
aplicables, además de la tutela de un interés general, están destinadas a brindar protección
a intereses individuales de determinas personas y les otorga un poder jurídico para exigir
su cumplimiento judicialmente.
Lo anterior supone además que no se trata de una aplicación directa del derecho
fundamental, sino de los denominados efectos internos, en el sentido que, si bien
ejerce influencia en la interpretación y aplicación de las normas legales, no se aplica en
sustitución de aquellas. Los parámetros establecidos en la norma legal es de aplicación
preferente, por ser más concreta que la norma constitucional, pero su interpretación debe
ser la más conforme a la Constitución.
La facultad discrecional no es en sí misma contraria a la Constitución, pero su ejercicio,
o su omisión, puede ser objeto de control judicial, en la medida en que el derecho
fundamental hubiera sido afectado en forma desproporcionada.
En los Casos 1 y 2, el funcionario competente tenía la facultad discrecional para decidir
acerca de la oportunidad más adecuada para llevar a cabo la creación de los juzgados
superiores quinto, sexto y séptimo de lo contencioso administrativo de la región capital
o la provisión del cargo de Juez para un Tribunal Superior Agrario, respectivamente. Sin
embargo, tales decisiones debían tomar en consideración que de las mismas dependía el
ejercicio urgente del derecho a la tutela judicial efectiva de determinadas personas. Por
tal motivo, su omisión, sin una causa que le sirviera de justificación proporcional, en
cuanto a su idoneidad, necesidad y ponderación de los intereses en conflicto, constituía
una infracción del mencionado derecho fundamental y, por tanto, correspondía a su titular
un derecho subjetivo y una acción para hacerlo valer judicialmente.

11. Normas de procedimientos
1787

Para determinar si la violación de una norma de procedimiento o de competencia
puede ser hecha valer por el interesado, depende también de si la norma violada
tenía (entre otras) la finalidad de garantizar los intereses de ese participante en el
procedimiento.1007 De allí que cada uno de los vicios procedimentales den lugar a
la interrogante acerca de la finalidad protectora de la norma. El demandante sólo
puede alegar como fundamento de su acción errores de procedimiento que le han
producido una consecuencia desfavorable.1008 Aún cuando es esclarecedora la
función de garantía del derecho de procedimientos sobre el derecho material, sin
1007 Rupp, Bemerkungen zum verfahrensfehlerhaften Verwaltungsakt, 166
1008 Gerhardt, § 113 VwGO Rdnr 15
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embargo no puede atribuírsele que por regla general exista una relación entre la
violación de la norma y la lesión de la posición jurídica individual en el caso
concreto. Por ello se precisa de una consideración funcional, que relacione el valor
de la posición jurídica material con la forma típica en que las instituciones
procedimentales producen sus efectos. 1009
Únicamente errores fundamentales de procedimiento acarrean como consecuencia
la nulidad del acto administrativo.1010 Ello depende de si la decisión de fondo
puede haber resultado afectada por la infracción de la norma de procedimiento.1011
Por ejemplo, la reducción de un lapso no es un error elemental del procedimiento,
si el administrado ha alcanzado el objetivo perseguido por la norma.1012 En el caso
que se hubiera omitido la participación de un organismo administrativo distinto de
aquél que decide el asunto, debe analizarse con precisión si tal participación tenía
por finalidad la protección jurídica material del destinatario, o si perseguía un fin
distinto.1013

1788

12. Inﬂuencia de derechos fundamentales
Ejemplo: Ley de División Político-Territorial del Estado Amazonas. Se alega el
incumplimiento de la normativa de participación ciudadana, por la omisión de la consulta
popular de los pueblos indígenas, de la Ley de División Politico-Territorial del Estado
Amazonas. Los oponentes al recurso alegaron que antes de la prmulgación de la Ley, por
el Gobernador del Estado fueron realizadas consultas a diversos órganos, y comunidades
indígenas (CSJ-PLENO 05/12/1996; SCON-TSJ 08/05/002 Exp. n° 00-2262; SCON-TSJ
22/01/2003 Exp. n° 03-0017)

1789

La protección de los derechos fundamentales no sólo se produce a través del
derecho material, sino que también es determinante la configuración del
procedimiento. Por tal motivo, los derechos fundamentales no sólo ejercen
influencia sobre todo el derecho material, sino además sobre el derecho adjetivo,
en la medida en que el mismo es relevante para su efectiva protección.1014 Más allá
de la clásica protección del bien jurídico de que se trate (salud, actividad

1790

1009
1010
1011
1012
1013
1014

Schmidt-Aßmann, Art. 19 IV GG, Rdnr. 157
BVerwGE 29, 282/283
BVerwGE 29, 282/284
BVerwGE 29, 282/285; BVerwGE 71, 150/152
Schmidt-Aßmann, Art. 19 IV GG, Rdnr. 157
BVerfGE 53, 30/65

LOJCA - Comentarios

607

[Capítulo II. Procedimiento en primera instancia]

económica, propiedad, etc.) frente a la intervención del Estado, la función de
protección que brindan los derechos fundamentales se produce además en todos
los procedimientos, en los cuales se encuentre en juego un derecho fundamental.
Se trata, en primer lugar, de la obligación del legislador de realizar una configuración
de un procedimiento ajustado al derecho fundamental y, en segundo lugar, de la
obligación de los Poderes de ejecución de realizar una interpretación y aplicación
de la ley, conformes al derecho fundamental.1015
1791

En tal sentido, son sólo verdaderamente relevantes aquellas disposiciones de
procedimiento, de las cuales necesariamente depende el titular del derecho para la
realización de su derecho fundamental.1016 Para ello se diferencia entre derechos
de procedimiento, a los cuales corresponde por sí mismos el carácter de derecho
fundamental (Ejm. derecho de protección jurídica efectiva; derechos procesales);
derechos que apenas logran su realización luego de un procedimiento constitutivo
(Ej. Derecho de asilo, derecho a no prestar servicio militar en la guerra); así como
procedimientos que tienen como finalidad la limitación de derechos o su
ejercicio.1017

1792

En efecto, un ejemplo interesante de un derecho fundamental material que depende
de un procedimiento administrativo adecuado, para no convertirse en letra muerta,
lo constituye el derecho de asilo. A pesar de su consagración constitucional, su
realización práctica sería imposible sin el correspondiente procedimiento
administrativo. Por otra parte, ello no significa un regreso a la superada concepción,
según la cual, el derecho fundamental sólo era realizable en la medida en que así
lo disponía el Legislador.1018 Por el contrario, en la medida en que es necesario
para garantizar la realización del derecho de asilo, el Estado se encuentra obligado
a colocar a disposición un aparato organizativo y procedimientos adecuados para
ello, cuyos fundamentos esenciales hubieran sido establecidos por el legislador.1019
Si el legislador equivoca los parámetros exigidos por el derecho fundamental, se
trataría de una ley inconstitucional.
1015 Grimm, Verfahrensfehler als Grundrechtsverstöße, NVwZ 1985, 865
1016 Hill, Das Fehlerhafte Verfahren und seine Folgen im Verwaltungsrecht, 377
1017 Hufen, Zur Systematik der Folgen von Verfahrensfehlern, 71
1018 Bethge, Grundrechtsverwirklichung und Grundrechtssicherung durch Organisation und Verfahren, NJW
1982, 5
1019 Bethge, Grundrechtsverwirklichung und Grundrechtssicherung durch Organisation und Verfahren, NJW
1982, 5
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Los derechos de protección, tales como el derecho a la protección de la vida y la
integridad física, también son determinantes de la aplicación de disposiciones sobre
el procedimiento administrativo y judicial. Ejemplo de ello son las normas de
procedimiento de autorización para instalaciones de materiales peligrosos, tales
como la energía nuclear, cuya función principal consista en brindar protección a
estos bienes jurídicos. Una infracción constitucional se produciría cuando el órgano
administrativo dejara de aplicar las normas destinadas a brindar tal protección.1020

1793

En este sentido, resultan aplicables los principios que derivan de la relación entre
los derechos fundamentales materiales y la garantía de su protección judicial,
mejor conocida como tutela judicial efectiva. Cuando la jurisprudencia venezolana
alude a la existencia de una tutela administrativa efectiva,1021 la misma debe ser
considerada como un elemento que forma parte esencial de la estructura del
derecho subjetivo. Es decir, que el titular del derecho subjetivo debe tener siempre
la posibilidad de hacerlo valer y exigir su cumplimiento, no sólo a través de la
acción judicial, sino también en algunos casos, a través del procedimiento
administrativo. Ejemplo de ello es la jurisprudencia alemana en materia de
autorización de instalaciones de energía nuclear. En tales casos, la función de las
normas sobre el procedimiento administrativo sobre la participación de los
interesados consiste en brindar protección a los derechos a la vida y la integridad
física. La participación en el procedimiento se encuentra entonces determinada
constitucionalmente por tales derechos, en concordancia con el derecho a la tutela
administrativa efectiva.1022

1794

El carácter relevante del procedimiento para los derechos fundamentales no se
presenta en forma aislada, sino como una función conexa o complementaria de la
protección material que ofrece el derecho fundamental. Por ello no es suficiente
para la anulación la presencia de un componente procedimental en el derecho
fundamental, si no se ha producido al mismo tiempo un perjuicio material del
Administrado, esto es, si no existe una lesión en el ámbito material de la garantía
constitucional de libertad a través del error de procedimiento o por la decisión del
fondo del asunto.1023

1795

1020 BVerfGE 53, 30/66
1021 CPCA Exp. N° 02-2436; criterio ratificado en SPA-TSJ 19/08/2003 Exp. N° 02-2436; CPCA Expediente
N° 02-2400
1022 Bethge, Grundrechtsverwirklichung und Grundrechtssicherung durch Organisation und Verfahren, NJW
1982, 6
1023 Hill, Das Fehlerhafte Verfahren und seine Folgen im Verwaltungsrecht, 378; Schmidt-Preuß, Kollidierende
Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 522
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1796

Esquema del ejemplo: Ley de División Político-Territorial del Estado Amazonas. En
Venezuela, uno de los aspectos más relevantes de la sentencia CSJ-PLENO 05/12/19961024
fue el haber analizado y reconocido el derecho a la participación política como un derecho
de rango constitucional. La Corte consideró que el derecho a la participación política forma
parte del contenido esencial de la protección a la comunidad indígena (art. 77 Constitución
del 61), por ser el derecho a la participación política en una sociedad democrática un
principio general de rango constitucional, “lo que la doctrina define como gobernabilidad
participativa” y por ser un derecho de las minorías.

13. Derechos subjetivos y procedimiento
1797

Ejemplo 1: Mülheim-Kärlich. El Tribunal Suprerior Administrativo consideró que la
obligación de notificación y participación de terceros en el procedimiento de autorización
de instalaciones de energía nuclear sólo tendrían por objeto poner orden en el
procedimiento y colocar al órgano administrativo en la posición de tomar en cuenta todos
los puntos de vista relevantes para su decisión, y no brindar protección a los intereses
particulares de los vecinos de la zona de influencia de la instalación. Según tal criterio,
los terceros afectados, no estarían legitimados para pedir la impugnación de la
autorización, en base a presuntos vicios del procedimiento de consulta (BVerfGE 53, 30)

1798

Ejemplo 2. Consumo de Tabaco. El Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid
omitió la consulta de una regulación que establecía la prohibición absoluta del consumo
de tabaco en determinados lugares, así como los lugares en los que se va a permitir el
consumo de tabaco con algunas limitaciones y protecciones a favor de los usuarios de
dichos lugares que no son consumidores de tabaco (SENTENCIA No 2321 TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID)

1799

En el recurso de anulación de actos administrativos con efectos a terceros, el
tercero afectado sólo puede hacer valer la infracción de aquellas disposiciones que
no sólo tengan por objeto la protección de los intereses generales, sino también
tenga la finalidad de proteger sus intereses. En principio, la función de protección
en favor de terceros es propia de las disposiciones de derecho sustantivo. Las
disposiciones del procedimiento administrativo sólo tendrían tal función cuando
la finalidad protectora de la norma resida en la garantía del derecho a ser oído y en
los derechos de participación. Tal circunstancia no puede ser presumida como
regla general.

1024 Véase además, en cuanto a los efectos y la ejecución del fallo SC-TSJ 08/05/002 Exp. n° 00-2262 y
SC-TSJ 22/01/2003 Exp. n° 03-0017
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En todo caso, para que los derechos fundamentales cumplan su función en la
realidad social, no sólo requieren un desarrollo normativo sustantivo, sino también
formas de organización adecuadas y regulaciones procedimentales. Al mismo
tiempo los derechos fundamentales ejercen influencia sobre la regulación existente
del derecho de organización y procedimientos y ello ocurre, no sólo a partir de las
garantías del procedimiento, sino también a partir de los derechos fundamentales
sustantivos. Estas relaciones reciben mayor importancia en un momento, en el
cual se requiere en mayor medida la delimitación y coordinación de los ámbitos de
la libertad humana y el equilibrio de las posiciones individuales en conflicto; en
este ámbito la organización y el procedimiento se muestra con frecuencia como el
único medio para lograr un resultado conforme a los derechos fundamentales.1025

1800

En la jurisprudencia del Tribunal Federal Constitucional, la protección de los
derechos fundamentales también debe ser lograda a través de la configuración del
procedimiento.1026 Los derechos fundamentales no sólo irradian su influencia en el
derecho material sino también en el derecho de procedimientos, en la medida en
que éste es de significado para una protección efectiva de los derechos
fundamentales. Esta jurisprudencia ha sido desarrollada en principio a partir del
derecho de propiedad derivado del artículo 14 aparte 1 de la Ley Fundamental
(BVerfGE 37, 132 [141, 148]; 46, 325 [334]; 49, 220 [225]) y del derecho de libertad
económica del articulo 12 aparte 1 de la Ley Fundamental (BVerfGE 39, 276 [294]; 44,
105 [119 ff.]; 45 422 [430 ff.]). Entre tanto ambas cámaras del Tribunal Federal
Constitucional alemán han decidido expresamente que el derecho a la vida,
protegido por el artículo 2 aparte 2 de la Ley Fundamental también constituye un
derecho que exige una configuración del procedimiento que lo tome en
consideración (BVerfGE 51, 32).1027

1801

En el caso de violación de una norma de procedimiento que tenga por finalidad la
protección de los intereses de un tercero en el mismo, es suficiente que pueda
considerarse razonablemente que en la situación concreta de conflicto, la ejecución
correcta del procedimiento hubiese llevado a una mejor posición jurídico material
del tercero.1028 Ello debe derivarse de los argumentos del tercero afectado.1029 Si
puede establecerse que en todo caso el solicitante tiene derecho a obtener el acto

1802

1025
1026
1027
1028
1029

Voto salvado de los jueces Dr. Simon y Prof. Dr. Heußner en la sentencia BVerfGE 53, 30
BVerfGE 53, 30
BVerfGE 53, 30
Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 526
BVerwGE 75, 285/291
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autorizatorio, según los supuestos fácticos y jurídicos del caso, no existe una
lesión jurídico material del tercero opositor y con ello carece de fundamento la
pretensión de nulidad basada en un error de procedimiento.1030
1803

Normas de procedimiento que tienen por finalidad la protección del tercero, son en
todo caso aquellas normas y principios que permiten la participación del interesado
en el procedimiento. Estas tienen por ejemplo como objeto la audiencia del tercero,
su asesoramiento o la igualdad de condiciones en el procedimiento.1031 La
jurisprudencia alemana ha reconocido con mucha prudencia tales derechos
procedimentales absolutos en los casos siguientes: Derecho de participación de
una agrupación de protección medioambiental reconocida; Participación de la
Municipalidad en proyectos de tráfico aéreo; Procedimiento de permiso para
instalaciones de energía nuclear para potenciales afectados de su irregular
funcionamiento.1032 Esa posición jurídica formal sólo abarca el interés en una
participación adecuada en el procedimiento administrativo y puede por ello ser
cumplida mediante la posibilidad de presentar sus argumentos durante el
procedimiento.1033

1804

Esquema del Ejemplo 1: Mülheim-Kärlich. En el caso del procedimiento de autorización
de una instalación de energía nuclear en Mülheim-Kärlich, era controvertido si la
obligación de notificación y participación de terceros sólo tenía por objeto poner orden en
el procedimiento y colocar al órgano administrativo en la posición de tomar en cuenta
todos los puntos de vista relevantes para su decisión. En tal caso, el Tribunal Superior
Administrativo sostenía que la parte recurrente, en su carácter de tercero afectado, no
podría hacer valer el argumento, según el cual la modificación de la autorización de la
instalación atómica sólo habría podido llevarse a cabo a través de un nuevo procedimiento,
en el cual se produjera nueva notificacón y consulta.
En el caso planteado, el Tribunal Federal Constitucional, reiteró su jurisprudencia
consolidada, según la cual, la protección de los derechos fundamentales también debe ser
lograda a través de la configuración deprocedimiento y que los derechos fundamentales
no sólo iradian su influencia en el derecho material sino también en el derecho de
procedimientos, en la medida en que éste es de significado para una proteción efectiva de los
derechos fundamentales. Entre tanto, ámbas cámaras del Tribunal Federal Constitucional
1030 Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, 527
1031 Hufen, Zur Systematik der Folgen von Verfahrensfehlern, 72
1032 Diekötter, Die Auswirkung von Verfahrensfehlern auf die Rechtsbeständigkeit von Ermessensentscheidungen, 125
1033 BVerwGE 81,95/106, 107
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han decidido expresamente que el derecho a la vida, protegido por el artículo 2 aparte 2
de la Ley Fundamental también constituye un derecho que exige una configuración del
procedimiento que lo tome en consideración (BVerfGE 51, 324).
El derecho a la vida del artículo 2 aparte 2 de la Ley Fundamental influencia también
la aplicación de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo y judicial de
la autorización de instalaciones de energía atómica, cuya tarea primordial consiste
precisamente en proteger la vida y la salud de los peligros de la energía atómica. Esto
no significa que cualquier error de procedimiento en el otorgamiento del permiso deba
ser calificado como una infracción al derecho fundamental. Una infracción de este tipo
viene a consideración cuando la autoridad administrativa deja de aplicar tales disposiciones
de pocedimiento que el Estado ha dictado en cumplimiento de su deber de proteger la
vida humana. De allí que los Tribunales no pueden considerar que en el procedimiento de
autorización de inatalaciones de energía nuclear, los terceros no se encuentren legitimados
para hacer valer la infracción de normas de procedimiento.

No requiere un análisis exaustivo cuáles disposiciones de procedimiento de la
autorización de instalaciones de energía nuclear tienen relevancia constitucional
en el sentido antes expuesto. Pero puede partirse de la consideración que a ellos
también pertenecen las disposiciones sobre la participación de los terceros
legitimados en el procedimiento de autorización y que recurrente puede hacer
valer el arguento relativo a que la modificación del permiso sobre la edificación
requería un nuevo procedimiento de autorización.
Esquema del ejemplo 2: Consumo de Tabaco. En su Sentencia No 2321, la Sala de lo
Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró que, el
procedimiento de elaboración de los reglamentos constituye un procedimiento especial y un
límite formal al ejercicio de la potestad reglamentaria. Su observancia tiene, por tanto, un
carácter „ad solemnitatem“, de modo que la omisión del procedimiento o un defectuoso
cumplimiento, que se traduzca en una inobservancia trascendente para el cumplimiento de
la finalidad a que tiende su exigencia, arrastra la nulidad de la disposición que se dicte.
Orientación teleológica que tiene una doble proyección: una de garantía „ad extra“, en la
que se inscriben tanto la audiencia de los ciudadanos, directa o a través de las organizaciones
o asociaciones reconocidas por la ley, como la necesidad de una motivación de la regulación
que se adopta, en la medida necesaria para evidenciar que el contenido discrecional que
incorpora la norma no supone un ejercicio arbitrario de la potestad reglamentaria; otra de
garantía interna encaminada a asegurar no sólo la legalidad sino también el acierto de la
regulación reglamentaria, en la que se inscriben los informes y dictámenes preceptivos a
que se refiere el artículo 24.1. b) de la Ley del Gobierno.
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14. Contrariedad a derecho y derechos
1806

Ejemplo 1. Revocatoria de una concesión de servicio público. La Administración
Municipal revocó una concesión de transporte público, por numerosas quejas de los
usuarios sobre el presunto incumplimiento de sus obligaciones. En un recurso de nulidad
en contra de dicho acto la Sala Político Administrativa constató la infracción de unas
“garantías mínimas” al derecho al debido proceso. Luego de tal declaratoria de
inconstitucionalidad, la Sala estableció la nulidad absoluta del acto, “de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 19, numeral 1, de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos, en concordancia con el artículo 25 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.” (SPA-TSJ 22/02/2006 Exp. Nº 2004-0043; SPA-TSJ
08/08/2006 Exp. Nº 2004-0043)

1807

Ejemplo 2. Reposición de procedimiento administrativo. En 1997 el recurrente fue
destituido del cargo que ocupaba en la DISIP, luego de haber sido detenido conduciendo
un vehículo presuntamente robado. En 2002 la Sala Político Administrativa constató que
el procedimiento administrativo adolecía de vicios formales determinantes del contenido
del acto y acordó la reposición del procedimiento administrativo. En 2006 la Sala declaró
que el nuevo acto de destitución se encontraba ajustado a derecho (SPA-TSJ 07/11/2006
EXP. Nº 2004-2541)

1808

Ejemplo 3. Luis Ismael Mendoza Morales. El demandante interpuso recurso de anulación
en contra del Decreto 2.509, mediante el cual se autoriza la creación y funcionamiento
del Instituto Universitario Pedagógico de Caracas Monseñor Rafael Arias Blanco, con
sede en Caricuao, Región Capital, Distrito Federal. Como fundamento del recuso se
indica que el mismo fue dictado sin haberse oído previamente la opinión del Consejo
Nacional de Universidades, en contravención de los artículos 10 de la Ley de
Universidades y 63 del Reglamento de los Institutos y Colegios Universitarios.

1809

No existe en el sistema judicial administrativo de Alemania una acción que
permita que un particular asuma como propia la defensa judicial de los
intereses que le pertenecen a una colectividad, a menos que, al mismo tiempo,
procure la defensa de un interés individual (sobre la superada teoría de las
nulidades, véase n.m. 128). Se trata de uno de los denominados sistemas de
derecho subjetivo, en razón de que esa es la única cualidad que puede autorizar
el acceso de un sujeto a la protección que brinda la jurisdicción contencioso
administrativa.
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Para establecer si se encuentra dada la legitimidad que se requiere para solicitar
la nulidad de un acto, o para pedir que se declare la obligación de la
Administración, de dictar un acto que ha sido negado u omitido, se requiere que
el demandante haga valer la lesión de un derecho subjetivo.1034 Pero, una vez
admitida la demanda, el Tribunal sólo anulará el acto impugnado cuando la
contrariedad a derecho del acto es la causa de la lesión de los derechos del
actor.1035 Si el acto ya ha decaído, el Tribunal puede declarar que el mismo había
sido contrario a derecho, si el demandante tiene aún un interés legítimo. Si la
omisión o la negativa de un acto son contrarias a derecho y, por tal motivo, el
demandante ha sido lesionado en sus derechos, el Tribunal puede ordenar que
sea dictado el acto, si sus requisitos de procedencia han sido demostrados, o
puede ordenar que se dicte un pronunciamiento que tome en consideración la
opinión del Tribunal.1036

1810

Como se observa, no sólo se requiere la existencia de un derecho subjetivo, sino
además una relación de causalidad entre el vicio y la lesión del derecho. Un
sistema de tal naturaleza se permite prescindir de la aplicación de una teoría de
nulidades, para prestar toda su atención a la teoría de la norma protectora, esto es,
de la necesidad de que la norma violada tuviera por finalidad la protección de los
derechos de determinado grupo de individuos, entre los cuales se puede contar el
demandante. Además de evadir los problemas de una teoría de nulidades, este
sistema impide que el demandante se beneficie casualmente de un error
jurídicamente relevante en el acto.

1811

Esquema del ejemplo: Revocatoria de una concesión de servicio público. En la doctrina
tradicional de las nulidades de los actos administrativos, la infracción de las garantías
procedimentales que conforman el debido proceso da lugar a la nulidad absoluta del acto
administrativo. Sin embargo, si establecemos una correspondencia entre el derecho
infringido y la pretensión que puede ser reclamada judicialmente, encontramos que no se ha
establecido que el concesionario tuviera derecho a seguir explotando la concesión, por no
haber incurrido en las faltas que se le atribuyen. La norma infringida garantiza el derecho
al defensa en el procedimiento administrativo, por lo que la condena debe estar referida a
su cumplimiento a través de un nuevo procedimiento. Sólo si se demuestra en el juicio la
infracción de la norma que establece el derecho a disfrutar de la concesión, entonces debe
producirse un fallo condenatorio a su reestablecimiento.

1812

1034 Parágrafo 42 del Ordenamiento de Tribunales Administrativos
1035 Parágrafo 113, aparte 1, frase 1, del Ordenamiento de Tribunales Administrativos
1036 Parágrafo 113, aparte 5, del Ordenamiento de Tribunales Administrativos
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En el mencionado recurso de nulidad, la Sala Político Administrativa consideró que la
pretensión del recurrente resultaba satisfecha con la sola declaratoria de nulidad del acto
cuestionado „sin que haya cabida a adicionales pronunciamientos“ (SPA-TSJ 22/02/2006
Exp. Nº 2004-0043). En sentencia posterior, la Sala aclaró que no se había determinado si
hubo incumplimiento del contrato de concesión celebrado entre las partes, sino que sólo
se había dejado constancia de la falta de acreditación, por la Administración recurrida, de
los motivos del Acuerdo impugnado, y de la incidencia de tal circunstancia en el ejercicio
del derecho a la defensa de la recurrente. Por lo tanto y en virtud del interés público que
involucra el servicio de transporte urbano a que se contrae dicha convención, mal podría
ordenarse al Municipio recurrido permitir el transporte de pasajeros por los socios de la
Cooperativa (SPA-TSJ 08/08/2006 Exp. Nº 2004-0043).
1813

Esquema del ejemplo 2: Reposición de procedimiento administrativo. Al igual que en el
ejercicio anterior, la aplicación de la teoría de las nulidades hubiera dado lugar a una falta
de concordancia entre el derecho del recurrente y el contenido del fallo condenatorio. La
infracción de una norma de procedimiento no es suficiente para establecer la obligación
de la Administración de reestablecer al funcionario al ejercicio del cargo. Sobre todo en
el caso de funcionarios de policía, tal decisión puede afectar gravemente intereses de la
colectividad. Por lo tanto, la orden judicial de reincorporación al cargo, sólo podría
producirse luego de la constatación de la infracción del derecho a la estabilidad en el
cargo.

1814

Esquema del ejemplo 3. Luis Ismael Mendoza Morales. En el caso citado, la Sala Político
Administrativa observó que, el Decreto 2.509 en tanto acto autorizatorio /autorización
operativa/ sólo recae directa e inmediatamente en la esfera jurídico -subjetiva de un
sujeto perfectamente determinado: la Asociación Civil que titulariza la autorización para
desarrollar materialmente actividades educativas, constituyendo una situación subjetiva
individual otorgado y un derecho sólo para la Asociación autorizada. Estimó la Sala, que
el Decreto 2.509, en cuanto acto autorizatorio, es un acto general de efectos estrictamente
particulares. Tratándose de un acto administrativo general de efectos particulares, estimó
la Sala que el recurrente no ostentaba el interés que exigía el artículo 121 de la LOCSJ.
En efecto, ninguno de los alegatos explanados por el recurrente denotaba una incidencia
del mencionado Decreto sobre su esfera jurídico/subjetiva. Como se observa, la Sala
exigió la existencia de „una relación causal“ entre el vicio de ilegalidad o
inconstitucionalidad, o daño específico, determinado, o cuantificable, que incida sobre la
esfera jurídico subjetiva del recurrente (SPA-TSJ 15/02/2001 Exp. Nº 15.723)1037

1037 http://www.estudiosconstitucionales.com/SENTENCIAS_archivos/259.htm
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CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA

Art. 87.- Lapso de apelación
Ar culo 87. De las sentencias deﬁni"vas se podrá apelar en ambos efectos dentro de los
cinco días de despacho siguientes a su publicación.

1. El derecho a la doble instancia
El derecho a la doble instancia se encuentra consagrado en la frase 4 del numeral
1 del artículo 49 de la Constitución, según el cual “el debido proceso se aplicará
a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. (…)Toda
persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones
establecidas en esta Constitución y la ley.” Por su parte, según el literal h del
numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
“(…) toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas: h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”.

1815

En sentencia de la Sala Constitucional de fecha 14 de marzo de 2000 (SCON-TSJ
14/03/2000 EXP. N° 00-0581 CASO ELECENTRO), estableció la Sala que la norma de la
convención es más favorable al goce y ejercicio del citado derecho, puesto que
“consagra el derecho de toda persona a ser oída, no sólo en la sustanciación de
cualquier acusación penal, sino también en la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; establece
el derecho a recurrir del fallo, sin excepción alguna.”

1816

Aún cuando la norma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no
establece excepción alguna, la Sala interpretó que la competencia de las Cortes en
lo Contencioso Administrativo para conocer en primera y única instancia de
ciertos recursos es incompatible con aquélla, puesto que niega, en términos
absolutos, el derecho que la convención consagra, “siendo que el ordenamiento
constitucional no atribuye a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el
rango de tribunal supremo.”

1817

En sentencia de fecha 31 de enero de 2002 la Sala Constitucional estableció que el
principio de doble instancia impide la aplicación estricta de una norma que
restringe el acceso al recurso extraordinario de casación, cuando el interesado no
ha tenido la oportunidad de obtener un fallo de fondo en segunda instancia (SCON-

1818

TSJ 31/01/2002 EXP. 01-2668)
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2. Primera y única instancia de la SPA
1819

Sin embargo, observamos que la propia LOJCA establece gran número de
competencias de la Sala Político Administrativa en primera y única instancia
(véase art. 23 n.m. 606), en contravención del principio a la doble instancia
(véase n.m. 649)

1820

El esquema de competencias contencioso administrativo venezolano, establecido
en orden a la jerarquía del órgano objeto de control y no en orden a otros criterios
más favorables al acceso de todo ciudadano, ha sido justificado por la jurisprudencia
como un fuero especial que asegura que tales casos “sean decididos con mayor
certeza dado su posible incidencia en el acontecer político del Estado” (SCON-TSJ
14/12/2001 EXP. Nº 01-1976). También se ha señalado que „se trata de un fuero especial
destinado a amparar a determinadas autoridades administrativas“ (SCON-TSJ
05/06/2002 EXP. Nº. 02-0109). La propia Sala Constitucional ha cuestionado este
esquema de competencias. Ha señalado la Sala que la aplicación del criterio
orgánico frente a la Administración tiene por finalidad equiparar el grado del
tribunal con base en la jerarquía del ente u órgano accionado, estableciendo una
relación de elevación de la instancia dependiendo de la jerarquía, y su ubicación
dentro de la estructura de la Administración Pública (SCON-TSJ 07/08/2007 EXP: 070787 Carla Mariela Colmenares Ereú).

1821

Tales motivos no constituyen realmente bienes jurídicos protegidos por la norma
de distribución de competencias, sino una desviación de la verdadera finalidad
protectora del contencioso administrativo de los derechos de los ciudadanos. Tal
ausencia de justificación permite afirmar que las competencias en primera y
única instancia de la Sala Político Administrativa constituyen una infracción al
derecho a la doble instancia. El mismo argumento sirve de fundamento a la
afirmación de que, la asignación de competencias a los Juzgados Nacionales de
lo Contencioso Administrativo en primera instancia, constituye una limitación
injustificada del derecho de acceso a la justicia (véase al respecto, art. 2 n.m. 46)
3. En ambos efectos

1822

La norma reitera el principio contenido en el art. 290 CPC, según el cual, “la
apelación de la sentencia definitiva se oirá en ambos efectos, salvo disposición
especial en contrario.” La justificación de tal principio general reside en que la
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causa aún se encuentra sometida a un nuevo examen en la instancia superior, por
lo que podría ser revocada la sentencia. En tales casos, el efecto suspensivo
impide que la sentencia cause ejecutoria.1038 El art. 75 (n.m. 1476), constituye
una excepción a la regla de apelación en ambos efectos, de la sentencia definitiva.
En efecto, en el procedimiento breve, “la sentencia dictada se oirá apelación en
un solo efecto.”

1038 Rengel-Romberg, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II. 416
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Art. 88.- Sentencias interlocutorias
Ar culo 88. De las sentencias interlocutorias se oirá apelación en un solo efecto, salvo que
cause gravamen irreparable, en cuyo caso se oirá la misma en ambos efectos.
Contenido:
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Sanciones .............................................624

1. Autos de mera sustanciación
1823

Las sentencias interlocutorias apelables son aquéllas que resuelven cuestiones
incidentales surgidas en el curso del proceso; ellas son distintas de lo que en
doctrina y jurisprudencia se ha denominado autos de mera sustanciación, los
cuales pertenecen al impulso del proceso y no contienen decisión de algún punto
controvertido entre las partes, y por ende son inapelables, por no producir
gravamen a las mismas (SPA-TSJ 06/10/2004 EXP. Nº 2003-1106)

1824

Los autos de mera sustanciación son aquellos que no deciden ninguna diferencia
entre las partes litigantes, y por ende son insusceptibles de poner fin al juicio o de
impedir su continuación, ni causan gravamen irreparable a las partes, de tal manera
que ellas traducen un mero ordenamiento del Juez, dictado en uso de su facultad
de conducir el proceso ordenadamente al estado de su decisión definitiva,
responderá indefectiblemente a ese concepto de sentencia interlocutoria de simple
sustanciación y por ende no apelable (SPA-TSJ 06/10/2004 EXP. Nº 2003-1106)

1825

La apelación de los autos de mera sustanciación sería contraria al principio de
celeridad procesal tan celosamente custodiado por las normas adjetivas (SPA-TSJ
06/10/2004 EXP. Nº 2003-1106)

1826

El auto de mera sustanciación o mero trámite es revisable por vía de la revocatoria
por contrario imperio, prevista en el artículo 310 CPC, con el cual los Jueces de la
República tienen la facultad para revocar o reformar, de oficio o a petición de
parte, aquellos actos y providencias de mera sustanciación o de mero trámite que
hayan dictado y contengan algún error u omisión que afecte la continuación del
proceso (SPA-TSJ 06/04/2010 EXP. N° 2007-1105). En efecto, el art. 311 CPC dispone
620
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que, “la revocatoria o reforma deberá pedirse dentro de los cinco días siguientes
al acto o providencia de mero trámite y se proveerá dentro de los tres días
siguientes a la solicitud.”
Constituye un auto de mero trámite, el auto del Juzgado de Sustanciación, mediante
el cual se acuerda remitir a la Sala el expediente, a los fines de que proveyese lo
conducente respecto a una incidencia referida a la validez del poder consignado en
autos por la representación de la Procuraduría General de la República (SPA-TSJ
06/10/2004 EXP. Nº 2003-1106); el auto del Juzgado de Sustanciación que ordena abrir
el cuaderno de medidas con el fin de que las mismas sean decididas por la Sala
(SPA-TSJ 19/01/2010 EXP. N° 2008-0066); el auto que ordena la apertura del lapso
probatorio de ocho (8) días de despacho conforme a lo establecido en el artículo
607 CPC (SPA-TSJ 03/02/2004 EXP. N° 2002-0118)

1827

2. Sentencias interlocutorias
El art. 289 CPC dispone que „de las sentencias interlocutorias se admitirá
apelación solamente cuando produzcan gravamen irreparable.“ La LOJCA
modifica tal regla en el sentido que admite la apelación contra todas las decisiones
interlocutorias, mientras que aquellas que produzcan gravamen irreparable son
apelables en ambos efectos.

1828

3. En un solo efecto
Pueden ser apeladas en un solo efecto, la decisión que admite la demanda (art.
36 n.m. 1151); la inadmisibilidad de la recusación (art. 50). En la derogada
LOTSJ de 2004, contra los autos que niegue la admisión de pruebas debía oírse
apelación en ambos efectos, y contra los autos que las admitan serían oídas en
un solo efecto (art. 19 num. 12 LOTSJ de 2004). En general, contra las decisiones
del Juzgado de Sustanciación debía ser oída apelación en un solo efecto (art. 19
num. 14 LOTSJ de 2004; equivalente al art. 97 de la vigente LOTSJ de 2010).

1829

La Sala Político Administrativa ha considerado procedente la apelación contra el
auto que ordena la evacuación de una prueba, “porque toda actividad probatoria
ilícita, redunda en el debido proceso y como tal, viola la igualdad entre las partes,
lo cual tiene por objeto cortar una situación de privilegio o supremacía de una de
ellas así como impedir privar de trámites determinados, contenidos en las normas
adjetivas” (SPA-TSJ 24/10/2000 EXP. Nº. 15980); la negativa de reposición debe ser oída
en el solo efecto devolutivo (SPA-TSJ 21/11/2000 EXP. Nº 0509)

1830
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4. Gravamen irreparable
1831

La nueva regulación de la LOJCA trae como consecuencia que se admita la
apelación en ambos efectos de decisiones que tradicionalmente eran recurribles en
un sólo efecto. Su aplicación literal produciría un innecesario retardo en el
procedimiento. Por ello, deberá darse una interpretación más estricta al concepto
de „gravamen irreparable“.

1832

La condición de “gravamen irreparable” ha sido definida por la jurisprudencia en
el sentido que, el supuesto perjuicio que produce el fallo apelado, no pueda ser
reparado en la sentencia definitiva o amerite una solución inmediata por lesionar
ostensiblemente la condición de una de las partes dentro del proceso (SPA-TSJ
06/02/2007 EXP. Nº 2003-1069).

1833

La negativa de reposición, en virtud de que el juzgador de instancia considera que
el Síndico Procurador Municipal, fue debidamente notificado, causa efectivamente
un agravio irreparable (SPA-TSJ 27/07/2000 EXP. 15937)

1834

La decisión que inadmita la demanda será apelable libremente (art. 36).
5. Apelaciones en recusación e inhibición

1835

La Sala Político Administrativa ha desaplicado el art. 101 CPC, que establece que
contra las providencias o sentencias que se dicten en la incidencia de recusación e
inhibición no se oirá recurso alguno, por ser contraria al principio constitucional
de la doble instancia y a los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido
proceso. En consecuencia, la apelación debía ser oída en un solo efecto (SPA-TSJ
20/03/2003 EXP. Nº 2002-1011)

6. El auto para mejor proveer
1836

De acuerdo con el art. 39, el auto para mejor proveer es inapelable. Sin embargo,
la Sala Político Administrativa ha considerado que en ciertos casos, puede causar
un perjuicio a la parte. El auto, mediante el cual el Tribunal a quo le requirió al
SENIAT que le informase sobre el estado en que se encontraba el trámite para el
reconocimiento de los créditos fiscales vía compensación a favor de la recurrente,
es una sentencia interlocutoria que resuelve una cuestión incidental (SPA-TSJ
26/05/2010 EXP. Nº 2009-0789)
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7. Doble instancia y Juzgado
La Sala Politico Administrativo ha afirmado la revisabilidad, mediante el recurso
de apelación, de todas aquellas decisiones definitivas o interlocutorias con fuerza
de definitivas que las Cortes de lo Contencioso Administrativo hubieran adoptado
con ocasión del recurso de apelación interpuesto contra sentencias proferidas por
sus respectivos Juzgados de Sustanciación (SPA-TSJ 25/10/2008 EXP. Nº 2008-0894)

1837

8. Las medidas cautelares
El auto por el cual se decide sobre la pretensión de suspensión es susceptible de
apelación cuando es dictado por tribunales de lo contencioso administrativo de
primera instancia (CPCA 12/12/1979 CASO: PROMOTORA LOS ALTOS C.A.)1039

1838

La Sala Constitucional ha admitido la idoneidad del amparo constitucional contra
decisiones cautelares en razón de que los medios ordinarios de impugnación,
consistentes en la oposición a la medida y el recurso de apelación, no suspenderían
la ejecución de la misma, siempre que exista algún elemento adicional que impida
la eficacia del recurso ordinario, como en el caso de la tardanza, por la recusación
del juez de la causa principal (SCON-TSJ 01/02/2006 EXP. 05-2143)1040

1839

9. El procedimiento breve
La sentencia en el procedimiento breve (art. 75 n.m. 1476) constituye una
sentencia definitiva, por lo que, según su naturaleza no le sería aplicable la
posibilidad de efectos suspensivos, aún cuando cause un gravamen irreparable.

1840

10. Decisión en la deﬁnitiva
De acuerdo con el art. 291 segundo párrafo CPC, „cuando oída la apelación, ésta
no fuere decidida antes de la sentencia definitiva, podrá hacérsela valer
nuevamente junto con la apelación de la sentencia definitiva, a la cual se
acumulará aquélla.“ No se trata de una típica acumulación de causas, por cuanto
la primera sería técnicamente un incidencia dentro del juicio principal, y en tal
sentido, ha sido voluntad del legislador simplificar el trámite de ambos recursos y
concentrar la labor judicial de segunda instancia en un solo pronunciamiento, toda
vez que se ha desvirtuado el efecto devolutivo de éstos, por cuanto el procedimiento
1039 Fuente: Las Grandes Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso Administrativa (1961-1996), pág. 836
1040 http://www.estudiosconstitucionales.com/SENTENCIAS_archivos/181.htm
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de primera instancia ha culminado con la decisión de fondo (SPA-TSJ 12/12/2006 EXP.
Nº 2004-0509)

11. Sanciones
1842

La decisión del juez al oír la apelación y en doble efecto, paralizando
injustificadamente el juicio, constituye una conducta que se subsume en el
dispositivo del numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial (SPA-TSJ
06/02/2007 EXP. Nº 2003-1069)

Art. 89.- Admisión de la apelación
Ar culo 89. Interpuesto el recurso de apelación dentro del lapso legal, el tribunal deberá
pronunciarse sobre su admisión dentro de los tres días de despacho siguientes al vencimiento de aquél.

Art. 90.- Remisión del expediente
Ar culo 90. Admi"da la apelación, el juzgado que dictó la sentencia remi"rá inmediatamente el expediente al tribunal de alzada.
En los tribunales colegiados se designará ponente al recibir el expediente.

Art. 91.- Pruebas
Ar culo 91. En esta instancia sólo se admi"rán las pruebas documentales, las cuales
deberán ser consignadas con los escritos de fundamentado o de la apelación y de su
contestación.

La derogada LOCSJ (art. 163) y la derogada LOTSJ (art. 19 num. 20) admitían
la promoción y evacuación de pruebas en segunda instancia, sin limitación
alguna. Las apelaciones de la LOJCA se sitúan en un sistema similar al previsto
en el CPC, cuyo art. 520 dispone que, “en segunda instancia no se admitirán
otras pruebas sino la de instrumentos públicos, la de posiciones y el juramento
decisorio.” Estas nuevas pruebas pueden incluso provocar la revocatoria del fallo
apelado por la sola razón que de ellas surja.1041

1041 Henríquez La Roche Instituciones de Derecho Procesal, pág. 366
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.− Φυνδαµενταχι⌠ν δε λα απελαχι⌠ν ψ χοντεσταχι⌠ν
Αρ !χυλο!92.!∆εντρο!δε!λοσ!διεζ!δασ!δε!δεσπαχηο!σιγυιεντεσ!α!λα!ρεχεπχι⌠ν!δελ!εξπεδιεντε,!
λα!παρτε!απελαντε!δεβερ〈!πρεσενταρ!υν!εσχριτο!θυε!χοντενγα!λοσ!φυνδαµεντοσ!δε!ηεχηο!ψ!
δε!δερεχηο!δε!λα!απελαχι⌠ν,!ϖενχιδο!εστε!λαπσο,!σε!αβριρ〈!υν!λαπσο!δε!χινχο!δασ!δε!δεσ−
παχηο!παρα!θυε!λα!οτρα!παρτε!δ!χοντεσταχι⌠ν!α!λα!απελαχι⌠ν.
Λα!απελαχι⌠ν!σε!χονσιδεραρ〈!δεσισ∀!δα!πορ!φαλτα!δε!φυνδαµενταχι⌠ν.
Χοντενιδο:
1.
2.
3.

Φιναλιδαδ ............................................... 625
Χοντενιδο .............................................. 625
Φορµαλιζαχι⌠ν αντιχιπαδα ...................... 626

4.
5.

Φορµαλιζαχι⌠ν δεφεχτυοσα ..................... 626
∆εσιστιµιεντο τ〈χιτο .............................. 626

1. Φιναλιδαδ
Ελ ρεθυισιτο δε λα φυνδαµενταχι⌠ν δε λα απελαχι⌠ν, τιενε χοµο !ν πονερ εν
χονοχιµιεντο αλ ϕυεζ ρεϖισορ δε λοσ ϖιχιοσ θυε σε λε ατριβυψεν αλ φαλλο δε πριµερα
ινστανχια, ασ χοµο λοσ µοτιϖοσ δε ηεχηο ψ δε δερεχηο εν θυε σε φυνδαµενταν
διχηοσ ϖιχιοσ, πυεσ ελλο σερ〈 λο θυε περµιτα δε!νιρ λοσ περ!λεσ δε λα πρετενσι⌠ν
ιµπυγνατορια δε θυιεν σολιχιτα ελ αν〈λισισ ο λα ρεϖισι⌠ν δε λα σεντενχια θυε, εν συ
χριτεριο, ηα χαυσαδο υν γραϖαµεν α λοσ ιντερεσεσ χοντροϖερτιδοσ εν ϕυιχιο (ΣΠΑ−ΤΣϑ

1843

16/06/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2007−1065)

2. Χοντενιδο
Λα χορρεχτα φυνδαµενταχι⌠ν δε λα απελαχι⌠ν εξιγε λα εξποσιχι⌠ν δε λασ ραζονεσ δε
ηεχηο ψ δε δερεχηο εν θυε βασα ελ απελαντε συ ρεχυρσο, αυν χυανδο ταλεσ µοτιϖοσ
σε ρε!εραν α λα ιµπυγναχι⌠ν δελ φαλλο πορ ϖιχιοσ εσπεχ!χοσ ο α λα δισχονφορµιδαδ
χον λα δεχισι⌠ν ρεχαδα εν ελ ϕυιχιο. Εστο λτιµο σε δεριϖα δε λα νατυραλεζα προπια
δελ ρεχυρσο δε απελαχι⌠ν, ελ χυαλ πυεδε σερϖιρ χοµο µεδιο δε ιµπυγναχι⌠ν ο δε
δεφενσα φρεντε α υν γραϖαµεν χαυσαδο, α ϕυιχιο δε θυιεν ρεχυρρε, πορ ελ φαλλο
χυεστιοναδο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 16/06/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2007−1065)

1844

Λασ εξιγενχιασ ρελατιϖασ α λα φυνδαµενταχι⌠ν δελ ρεχυρσο δε απελαχι⌠ν, νο πυεδεν
χοµπαραρσε χον λοσ φορµαλισµοσ ψ τχνιχασ θυε εξιγε ελ ρεχυρσο εξτραορδιναριο
δε χασαχι⌠ν, πορ λασ νοταβλεσ διφερενχιασ εξιστεντεσ εντρε αµβασ ινστιτυχιονεσ,
σινο θυε βαστα χον θυε ελ απελαντε σε〉αλε λασ ραζονεσ δε δισχονφορµιδαδ χον λα
σεντενχια δε ινστανχια ο λοσ ϖιχιοσ δε λοσ χυαλεσ αδολεχε (ΣΠΑ−ΤΣϑ 16/06/2009 ΕΞΠ. Ν≡

1845

2007−1065)
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3. Φορµαλιζαχι⌠ν αντιχιπαδα
1846

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα σε〉αλαδο θυε, σι βιεν εσ χιερτο θυε λοσ
αχχιοναντεσ χονσιγναρον υν εσχριτο αντε λα Χορτε Σεγυνδα δε λο Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο, α !ν δε φυνδαµενταρ ελ Ρεχυρσο δε Απελαχι⌠ν, ταλ αχτυαχι⌠ν νο
πυεδε χονσιδεραρσε χοµο λα φυνδαµενταχι⌠ν δε λα απελαχι⌠ν πορ χυαντο λοσ
αλεγατοσ δε λα απελαχι⌠ν, ασ χοµο συ χοντεσταχι⌠ν, δεβεν πρεσενταρσε φορζοσαµεντε
δεβε εφεχτυαρσε εν εστε Αλτο Τριβυναλ, ψ νο αντε ελ α θυο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 29/01/2008 ΕΞΠ.
Ν≡ 2007−0144) . Ταλ χριτεριο χονστιτυψε υνα µανιφεσταχι⌠ν δε φορµαλισµο νο εσενχιαλ
ψ ποχο ραζοναβλε (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 05/08/2011 Εξπ. Ν° 11−0014)
4. Φορµαλιζαχι⌠ν δεφεχτυοσα

1847

Οχυρρε υνα φορµαλιζαχι⌠ν δεφεχτυοσα ο ινχορρεχτα χυανδο ελ εσχριτο δε
φυνδαµενταχι⌠ν χαρεχε δε συβστανχια, εσ δεχιρ, χυανδο νο σε ινδιχαν εν ελ µισµο
λοσ ϖιχιοσ δε ορδεν φ〈χτιχο ο ϕυρδιχο εν θυε πυδο ινχυρριρ ελ φαλλο χοντρα ελ χυαλ σε
ρεχυρρε; ο βιεν, χυανδο ελ ρεχυρρεντε σε λιµιτα α τρανσχριβιρ λασ αργυµενταχιονεσ
θυε ηα εξπυεστο εν λα ινστανχια (ΣΠΑ−ΤΣϑ 16/06/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2007−1065)
5. ∆εσιστιµιεντο τ〈χιτο

1848

ςασε αρτ. 60 χον ρεσπεχτο αλ δεσιστιµιεντο τ〈χιτο, ν.µ. 1311; Προπονερ νυεϖα
δεµανδα ν.µ. 1315; Σολο εξτινγυε λα ινστανχια ν.µ. 1316; Νορµασ δε ορδεν
πβλιχο ν.µ. 1317
Αρτ. 93.− Λαπσο παρα δεχιδιρ
Αρ !χυλο!93.!ςενχιδο!ελ!λαπσο!παρα!λα!χοντεσταχι⌠ν!δε!λα!απελαχι⌠ν,!ελ!τριβυναλ!δεχιδιρ〈!
δεντρο!δε!λοσ!τρειντα!δασ!δε!δεσπαχηο!σιγυιεντεσ,!προρρογαβλεσ!ϕυσ∀!#!χαδαµεντε!πορ!υν!
λαπσο!ιγυαλ.

1. Προνυνχιαµιεντο δε φονδο
1849

Ρεϖοχαδα λα σεντενχια απελαδα, ελ ϕυεζ δε αλζαδα δεβε εντραρ α χονοχερ δελ µριτο
δελ ασυντο, χορρεσπονδιεντε α λοσ διϖερσοσ ϖιχιοσ δενυνχιαδοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 09/06/2009
ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0148)

2. ∆εϖολυχι⌠ν αλ α−θυο
1850

Ελ αρτχυλο 209 δελ ΧΠΧ δισπονε θυε λα δεχλαρατορια δελ ϖιχιο δε λα σεντενχια πορ
ελ Τριβυναλ θυε χονοζχα εν γραδο δε λα χαυσα, νο σερ〈 µοτιϖο δε ρεποσιχι⌠ν δε
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στα, ψ ελ Τριβυναλ δεβερ〈 ρεσολϖερ ταµβιν σοβρε ελ φονδο δε λιτιγιο. Εστα
δισποσιχι⌠ν νο σε απλιχα εν λοσ χασοσ α θυε σε ρε!ερε λα λτιµα παρτε δελ αρτχυλο
246. Ελ αρτ. 246 δισπονε θυε νο σε χονσιδεραρ〈 χοµο σεντενχια νι σε εϕεχυταρ〈,
λα δεχισι⌠ν α χυψο προνυνχιαµιεντο απαρεζχα θυε νο ηαν χονχυρριδο τοδοσ λοσ
ϕυεχεσ λλαµαδοσ πορ λα λεψ, νι λα θυε νο εστ !ρµαδα πορ τοδοσ ελλοσ.
Σιν εµβαργο, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα χονσιδεραδο θυε, εν λοσ χασοσ εν
θυε ελ α θυο, νο σε προνυνχι⌠ σοβρε ελ φονδο δε λο χοντροϖερτιδο, σινο θυε σ⌠λο
σε προνυνχι⌠ σοβρε λα αδµισιβιλιδαδ δεβεν σερ ρεσυελτοσ λοσ αργυµεντοσ δελ
ρεχυρσο νο δεχιδιδοσ πορ ελ α θυο. Ταλεσ δενυνχιασ δεβεν σερ εστυδιαδασ ψ
δεχιδιδασ εν λα πριµερα ινστανχια, πρεσερϖανδο ασ ελ πρινχιπιο δε λα δοβλε
ινστανχια, ραζ⌠ν πορ λα χυαλ σε ρεµιτε ελ εξπεδιεντε αλ α θυο. (ΣΠΑ−ΤΣϑ 09/06/2009

1851

ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0148)

Αρτ. 94.− Χονσυλτα δε σεντενχιασ
Αρ !χυλο! 94.! Χυανδο! νινγυνα! δε! λασ! παρτεσ! ηαψα! απελαδο! περο! λα! σεντενχια! δεβα! σερ!
χονσυλταδα,! σε! δεχιδιρ〈! σιν! λα! ιντερϖενχι⌠ν! δε! αθυλλασ! εν! υν! λαπσο! δε! τρειντα! δασ! δε!
δεσπαχηο,! χονταδοσ! α! παρ∀!ρ! δελ! ρεχιβο! δελ! εξπεδιεντε,! προρρογαβλεσ! ϕυσ∀!#!χαδαµεντε!
πορ!υν!λαπσο!ιγυαλ.

1. Χονστιτυχιοναλιδαδ
Εν σεντενχια ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/06/2005 ΕΞΠ. 03−3267 λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ δεχλαρ⌠ λα
δερογατορια τ〈χιτα δε λα χονσυλτα πρεϖιστα εν ελ αρτχυλο 35 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα
δε Αµπαρο, πορ χονσιδεραρλα χοντραρια α λοσ αρτχυλοσ 26, 27 ψ 257 δελ Τεξτο
Φυνδαµενταλ. Χον ελλο συπριµι⌠ λα χονσυλτα οβλιγατορια δε λοσ φαλλοσ δε!νιτιϖοσ
διχταδοσ εν πριµερ γραδο δε ϕυρισδιχχι⌠ν εν λοσ ϕυιχιοσ δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ.

1852

Εν χριτεριο δε ςχτορ Ηερν〈νδεζ, εστε µισµο αργυµεντο ποδρα δαρ λυγαρ α λα
ινχονστιτυχιοναλιδαδ δε λα χονσυλτα α θυε σε ρε!ερε λα ΛΟϑΧΑ. Νο χοµπαρτιµοσ δελ
τοδο εστα ποσιχι⌠ν, πορ λοσ µοτιϖοσ θυε σε ινδιχαν χον ρελαχι⌠ν α λα πρεσυντα
ινφραχχι⌠ν ελ πρινχιπιο δε χελεριδαδ προχεσαλ εν ελ ρεχυρσο δε ϕυριδιχιδαδ (ϖασε αλ
ρεσπεχτο, ν.µ. 1879). Σιν εµβαργο, χονσιδεραµοσ θυε, λα χονσυλτα α θυε αλυδε λα
ΛΟϑΧΑ φορµα παρτε δε υν γρυπο δε πρερρογατιϖασ θυε περµιτεν αλ Εσταδο ινσιστιρ εν
λα χοντινυαχι⌠ν δελ ϕυιχιο, α υλτρανζα, σιν τοµαρ εν χονσιδεραχι⌠ν σι ποσεε ο νο
ποσιβιλιδαδεσ δε ξιτο, λο χυαλ ινφρινγε ελ πρινχιπιο χονστιτυχιοναλ δε ιγυαλδαδ
προχεσαλ.

1853
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1854

Εστιµαµοσ αλ εφεχτο θυε, εν µυχηοσ χασοσ ελ λεγισλαδορ ηα ιγνοραδο θυε λα
Αδµινιστραχι⌠ν νο δε!ενδε υν ιντερσ προπιο, νι σιθυιερα χυανδο σε ενχυεντρα εν
ϕυεγο υνα οβλιγαχι⌠ν δε χοντενιδο πατριµονιαλ, σινο θυε συ ταρεα εστ〈 ρεφεριδα α
µαντενερ υν εθυιλιβριο εντρε λοσ ιντερεσεσ γενεραλεσ ψ παρτιχυλαρεσ εν χον∀ιχτο, εν
βασε α λοσ παρ〈µετροσ εσταβλεχιδοσ εν λα λεψ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 860). Πορ ελλο,
εν λοσ χασοσ εν θυε λα ποσιχι⌠ν δε λα Αδµινιστραχι⌠ν εσ οβϕετιϖαµεντε ινσοστενιβλε,
νο δεβε ελ λεγισλαδορ δι!χυλταρ λα τερµιναχι⌠ν δελ ϕυιχιο, νι πριϖιλεγιαρ συ χοντινυαχι⌠ν
ιντιλ; εν χασο χοντραριο, σ⌠λο σε λογρα λα περσιστενχια δε υνα χονδυχτα µατεριαλ
χοντραρια α δερεχηο, αφεχτανδο αδεµ〈σ ελ βυεν φυνχιοναµιεντο δε λοσ τριβυναλεσ, θυε
ποδραν δεδιχαρ συσ εσφυερζοσ α χασοσ µ〈σ ιµπορταντεσ. (ςασε αλ ρεσπεχτο ν.µ. 86)
2. Χονσυλτα χοµο πριϖιλεγιο

1855

Ελ αρτ. 72 δε λα αχτυαλ ΛΟΠΓΡ δε 2008, εθυιϖαλεντε αλ αρτ. 70 δε λα µισµα λεψ εν συ
ϖερσι⌠ν δε 2001, δισπονε θυε, τοδα σεντενχια δε!νιτιϖα χοντραρια α λα πρετενσι⌠ν,
εξχεπχι⌠ν ο δεφενσα δε λα Ρεπβλιχα, δεβε σερ χονσυλταδα αλ Τριβυναλ Συπεριορ
χοµπετεντε. Λα ϕυστι!χαχι⌠ν δε ταλ πριϖιλεγιο ρεσιδε εν ελ ιντερσ γενεραλ θυε
συβψαχε εν λοσ ϕυιχιοσ δονδε εστ〈 εν ϕυεγο λοσ ιντερεσεσ πατριµονιαλεσ δε λα
Ρεπβλιχα ο δε αθυελλοσ εντεσ υ ⌠ργανοσ πβλιχοσ α λοσ χυαλεσ σε εξτιενδε συ
απλιχαχι⌠ν πορ εξπρεσα ρεγλα λεγαλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 08/06/2007 ΕΞΠ. Ν° 07−0559; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
10/12/2009 ΕΞΠ.09−0767)

1856

Σεγν λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, λα δισποσιχι⌠ν φορµα παρτε δε λοσ πριϖιλεγιοσ θυε
περσιγυεν ρεσγυαρδαρ λοσ ιντερεσεσ πατριµονιαλεσ δε λα Ρεπβλιχα ψ δε τοδοσ
αθυελλοσ εντεσ πβλιχοσ σοβρε λοσ θυε αθυελλα τενγα δερεχηοσ, νο χον ελ οβϕετιϖο
δε εϖιταρ λα ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο, σινο δε ιµπεδιρ αφεχταχιονεσ εν ελ
χυµπλιµιεντο δε συσ !νεσ φυνδαµενταλεσ εσταβλεχιδοσ εν ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο,
µεδιαντε ελ εθυιλιβριο εντρε λοσ δερεχηοσ δε λασ περσονασ ψ λασ ποτεσταδεσ ψ
οβλιγαχιονεσ δε λα Ρεπβλιχα. Ταµβιν ηα σε〉αλαδο λα Σαλα θυε λα εϖεντυαλ
αφεχταχι⌠ν δελ πατριµονιο δε λα Ρεπβλιχα πυεδε λλεγαρ α αφεχταρ ελ πατριµονιο
δε λα ποβλαχι⌠ν, ψ µερµαρ λα ε!χαχια δε λα πρεσταχι⌠ν δε λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 16/11/2007 ΕΞΠ. Ν° 07−1103).

1857

Ταλ δισποσιχι⌠ν σ⌠λο εσ απλιχαβλε χυανδο σε τρατα δε υνα σεντενχια ρεχυρριβλε, εστο
εσ, δε υν φαλλο θυε χονφορµε α λα Λεψ σεα ρεϖισαβλε πορ λα ϖα ορδιναρια δελ ρεχυρσο
δε απελαχι⌠ν (ΣΠΑ−ΤΣϑ 04/08/2009 ΕΞΠ. Ν° 2009−0548). Νο προχεδε λα χονσυλτα, χυανδο
λα χυαντα δε λα χαυσα νο αλχανζα ελ µοντο ρεθυεριδο εν ελ αρτχυλο 278 δελ Χ⌠διγο
Οργ〈νιχο Τριβυταριο δε 2001 παρα λα απελαχι⌠ν (ΣΠΑ−ΤΣϑ 09/02/2011 ΕΞΠ. Ν° 2010−1014)
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Λα χονσυλτα οπερα αντε λα φαλτα δε εϕερχιχιο δε λοσ µεδιοσ δε ιµπυγναχι⌠ν ο
γραϖαµεν δεντρο δε λοσ λαπσοσ εσταβλεχιδοσ παρα συ ιντερποσιχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
08/06/2007 ΕΞΠ. Ν° 07−0559), θυε πορ αλγυνα χιρχυνστανχια, ιµπυταβλε ο νο αλ
ρεπρεσενταντε δε λα Ρεπβλιχα, νο φυερε εϕερχιδο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 04/08/2009 ΕΞΠ. Ν° 2009−
0548). Σιν εµβαργο, λα εξπρεσι⌠ν φαλτα δε εϕερχιχιο νο δεβε ιντερπρεταρσε εν
σεντιδο λιτεραλ, πυεσ διχηο συπυεστο ταµβιν αβαρχα λα ποσιβιλιδαδ δε θυε ελ ρεχυρσο
σε ηαψα εϕερχιδο ψ λυεγο ηαψα σιδο δεχλαραδο δεσιστιδο πορ φαλτα δε φορµαλιζαχι⌠ν

1858

(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/12/2009 ΕΞΠ.09−0767; ΣΠΑ−ΤΣϑ 30/09/2010 ΕΞΠ. Ν° 2010−0252; ΧΣΧΑ 07/02/2011
ΑΠ42−Ρ−2008−000885)

Σι υνα δεχισι⌠ν ϕυδιχιαλ εν ναδα αφεχτα λασ πρετενσιονεσ, δεφενσασ ο εξχεπχιονεσ
εσγριµιδασ πορ λα Ρεπβλιχα ο δε αθυελλοσ τιτυλαρεσ δε λα πρερρογατιϖα προχεσαλ
εξαµιναδα, νο συργε λα οβλιγαχι⌠ν παρα ελ ϕυζγαδορ δε πριµερα ινστανχια δε ρεµιτιρ
ελ εξπεδιεντε α λοσ !νεσ δε λα χονσυλτα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 08/06/2007 ΕΞΠ. Ν° 07−0559)

1859

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, α !ν δε ρεσγυαρδαρ λοσ ιντερεσεσ συπεριορεσ θυε
ριγεν λα αχτυαχι⌠ν πβλιχα δε διχηοσ εντεσ πολτιχοσ τερριτοριαλεσ, ηα εξτενδιδο ελ
πριϖιλεγιο δελ χυαλ γοζα λα Ρεπβλιχα α λοσ Μυνιχιπιοσ, εσπεχ!χαµεντε, εν λο
ρεφερεντε α λα ρεϖισι⌠ν εν χονσυλτα δε λασ σεντενχιασ δε!νιτιϖασ ο ιντερλοχυτοριασ
θυε λε χαυσεν υν γραϖαµεν ιρρεπαραβλε (ΣΠΑ−ΤΣϑ 21/07/2010 ΕΞΠ. Ν° 2010−0149; ΣΠΑ−ΤΣϑ
22/07/2010 ΕΞΠ. Ν° 2009−0529). Ταλ χριτεριο εσ χοντραριο αλ πρινχιπιο δε ρεσερϖα λεγαλ
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1093)

1860

Ατενδιενδο α λο πρεϖιστο εν ελ αρτχυλο 33 (ηοψ αρτχυλο 36) δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε
∆εσχεντραλιζαχι⌠ν, ∆ελιµιταχι⌠ν ψ Τρανσφερενχια δε Χοµπετενχιασ δελ Ποδερ
Πβλιχο, εν χονχορδανχια χον λο εστιπυλαδο εν ελ αρτχυλο 70 (ηοψ αρτχυλο 72) δε λα
ΛΟΠΓΡ, σε χονσιδερα απλιχαβλε α λοσ Εσταδοσ ελ χονϕυντο δε πριϖιλεγιοσ ψ
πρερρογατιϖασ αχορδαδασ πορ λασ λεψεσ ναχιοναλεσ α λα Ρεπβλιχα (ΧΣΧΑ 07/02/2011
ΑΠ42−Ρ−2008−000885). Εν χυαντο α λα απλιχαχι⌠ν δε λοσ πριϖιλεγιοσ δε λα Ρεπβλιχα α
οτρασ περσονασ ψ εντεσ, ϖασε ν.µ. 83
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Αρτ. 95.− Ρεχυρσο εσπεχιαλ δε ϕυριδιχιδαδ
Αρ !χυλο! 95.! Λα! Σαλα! Πολ∀!χο! Αδµινιστρα∀!ϖα! δελ! Τριβυναλ! Συπρεµο! δε! ϑυσ∀!χια! ποδρ〈,! α!
σολιχιτυδ!δε!παρτε,!ρεϖισαρ!λασ!σεντενχιασ!δε#!νι∀!ϖασ!διχταδασ!εν!σεγυνδα!ινστανχια!θυε!
τρανσγρεδαν!ελ!ορδεναµιεντο!ϕυρδιχο.
Ελ! ρεχυρσο! δε! ϕυριδιχιδαδ! ποδρ〈! ιντενταρσε! χοντρα! λασ! δεχισιονεσ! ϕυδιχιαλεσ! δε! σεγυνδα!
ινστανχια!θυε!σε!προνυνχιεν!σοβρε!δεσ∀!τυχι⌠ν!δε!ϕυεχεσ!ο!ϕυεζασ.
Εστε!ρεχυρσο!νο!χονσ∀!τυψε!υνα!τερχερα!ινστανχια!δε!χονοχιµιεντο!δε!λα!χαυσα.
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1. Συσπενσι⌠ν δε λα νορµα
1862

Λα ε!χαχια δε λοσ αρτσ. 23 νυµ. 18; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101 ψ 102 ΛΟϑΧΑ, ασ
χοµο δελ αρτ. 26 νυµ. 18 ΛΟΤΣϑ, ηα θυεδαδο εν συσπενσο, εν ϖιρτυδ δε µεδιδα
χαυτελαρ διχταδα πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/11/2010 ΕΞΠ. 10−1039; ϖασε
αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1879). Πορ συ παρτε, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, ηα δεχλαραδο
θυε δεβε φορζοσαµεντε αχαταρ διχηο προνυνχιαµιεντο. Εν χονσεχυενχια, αλ εσταρλε
ϖεδαδο απλιχαρ εστε ρεχυρσο εσπεχιαλ, δεβε εσπεραρ −παρα σαβερ σι πυεδε χονοχερ
δε ταλ ασυντο ο νο− α θυε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ σε προνυνχιε σοβρε ελ µριτο ( )
ο βιεν θυε αθυελλα Σαλα δεχιδα λεϖανταρ λα µεδιδα δε συσπενσι⌠ν δε εφεχτοσ
δεχρεταδα. Χοµο χονσεχυενχια, λα Σαλα ηα δεχλαραδο θυε, νο δισπονε δε µατερια
σοβρε λα χυαλ προνυνχιαρσε ρεσπεχτο δε λοσ ρεχυρσοσ δε ϕυριδιχιδαδ προπυεστοσ. Πορ
λο ταντο, σε δι!ερε ελ προνυνχιαµιεντο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 25/01/2011 ΕΞΠ. Ν° 2010−0969; ΣΠΑ−
ΤΣϑ 09/02/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−1086; ΣΠΑ−ΤΣϑ 06/10/2011 ΕΞΠ. Ν° 2011−0457)

2. ϑυστι!χαχι⌠ν
1863

Λα !ναλιδαδ δε υν ρεχυρσο εν χοντρα δε λασ σεντενχιασ δε!νιτιϖασ διχταδασ εν
σεγυνδα ινστανχια δεβε εσταρ ρεφεριδα φυνδαµενταλµεντε α υνιφορµαρ λοσ χριτεριοσ
δε λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα. Ταλ
ρεχυρσο νο ηαβα σιδο νεχεσαριο βαϕο λα ϖιγενχια δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα Χορτε
630
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Συπρεµα δε ϑυστιχια, λα χυαλ σ⌠λο πρεϖεα λα εξιστενχια δε υν τριβυναλ θυε σε
δενοµιναρα Χορτε Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο (αρτ. 184). Χον λα
χρεαχι⌠ν δε λα Χορτε Σεγυνδα δε λο Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ψ, µ〈σ αν χον λα
αχτυαλ πρεϖισι⌠ν δε λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖα, ποδρα χονσιδεραρσε νεχεσαρια υνα ινστανχια θυε, εν φορµα σιµιλαρ
α λα χασαχι⌠ν, προχυρε λα υνιφορµιδαδ δε χριτεριοσ.1042 Σιν εµβαργο, υν αν〈λισισ µ〈σ
χερχανο ρεϖελα θυε ψα γραν παρτε δε λοσ ϕυιχιοσ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖοσ σον
χονοχιδοσ πορ λα Σαλα Πολτιχο−Αδµινιστρατιϖα, βιεν εν πριµερα ψ νιχα ινστανχια,
βιεν εν απελαχι⌠ν δε λασ σεντενχιασ διχταδασ εν πριµερα ινστανχια πορ λοσ ϑυζγαδοσ
Ναχιοναλεσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 649). ∆ε αλλ θυε, σ⌠λο σεραν οβϕετο δελ ρεχυρσο
δε ϕυριδιχιδαδ, λασ δεµανδασ θυε χορρεσπονδεν α λοσ ϑυζγαδοσ Συπεριορεσ Εσταδαλεσ
(αρτ. 25) ψ λοσ ϑυζγαδοσ δε Μυνιχιπιο (αρτ. 26).
Α ελλο δεβε αγρεγαρσε λα νεχεσιδαδ δε προτεχχι⌠ν δε λα λεγαλιδαδ, λο χυαλ δεριϖα δε
λα φρασε θυε τρανσγρεδαν ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο.

1864

Σιν εµβαργο, αλ µισµο τιεµπο δεβεν ρεχηαζαρσε αλγυνοσ εϖεντυαλεσ εφεχτοσ
δα〉ινοσ χολατεραλεσ. Πορ υνα παρτε, ποδρα χονϖερτιρσε εν υνα νυεϖα φορµα δε
χοντρολ δε λα αχτυαχι⌠ν δε λοσ ϕυεχεσ, εν δετριµεντο δε συ ψα ρεδυχιδο 〈µβιτο δε
αυτονοµα ε ινδεπενδενχια. Πορ οτρα παρτε, ποδρα αυµενταρ εν φορµα
δεσπροπορχιοναδα λα δεσιγυαλδαδ προχεσαλ, δεριϖαδα δε λοσ πριϖιλεγιοσ δε λα
Ρεπβλιχα ψ οτροσ εντεσ.

1865

3. ∆εστιτυχι⌠ν δε ϕυεχεσ ο ϕυεζασ
Λα Χοµισι⌠ν δε Φυνχιοναµιεντο ψ Ρεεστρυχτυραχι⌠ν δελ Σιστεµα ϑυδιχιαλ εσ υν
⌠ργανο χολεγιαδο χρεαδο πορ λα Ασαµβλεα Ναχιοναλ Χονστιτυψεντε παρα ασυµιρ
εντρε οτρασ, λα χοµπετενχια δισχιπλιναρια ϕυδιχιαλ, ηαστα ταντο λα Ασαµβλεα
Ναχιοναλ απροβαρα λα λεγισλαχι⌠ν θυε δετερµινε λοσ προχεσοσ ψ τριβυναλεσ
δισχιπλιναριοσ.1043

1866

Ελ Χ⌠διγο δε ⊃τιχα δελ ϑυεζ ςενεζολανο ψ λα ϑυεζα ςενεζολανα,1044 πρεϖ λα χρεαχι⌠ν
δελ Τριβυναλ ∆ισχιπλιναριο ϑυδιχιαλ ψ λα Χορτε ∆ισχιπλιναρια ϑυδιχιαλ, α λοσ χυαλεσ
χορρεσπονδε λα χοµπετενχια δισχιπλιναρια ϕυδιχιαλ εν πριµερα ψ σεγυνδα ινστανχια.

1867

1042 Ταµβιν εν εστε σεντιδο, Ροϕασ, Ελ Ρεχυρσο δε ϑυριδιχιδαδ εν λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χον−
τενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 203
1043 ςασε εν δεταλλε, Λουζα, Λα Ρεϖολυχι⌠ν ϑυδιχιαλ εν ςενεζυελα, π〈γ. 23
1044 πυβλιχαδο εν λα Γαχετα Ο!χιαλ δε λα Ρεπβλιχα Βολιϖαριανα δε ςενεζυελα Ν° 39.236 δε φεχηα 6 δε αγοστο
δε 2009
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Αγοταδα λα φασε δισχιπλιναρια αδµινιστρατιϖα, ελ ρεχυρρεντε πυεδε πεδιρ αντε λα Σαλα
Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ελ χοντρολ δε λα ϕυριδιχιδαδ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 16/03/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−
0079)

1869

Ελ Χ⌠διγο δε ⊃τιχα δελ ϑυεζ ςενεζολανο ψ λα ϑυεζα ςενεζολανα πρεϖι⌠ λα
τρανσιτοριεδαδ ηαστα ταντο σε χονστιτυψαν ε ινσταλεν ελ Τριβυναλ ∆ισχιπλιναριο
ϑυδιχιαλ ψ λα Χορτε ∆ισχιπλιναρια ϑυδιχιαλ, δυραντε λα χυαλ λα Χοµισι⌠ν δε
Φυνχιοναµιεντο ψ Ρεεστρυχτυραχι⌠ν δελ Σιστεµα ϑυδιχιαλ σε µαντενδρ〈 εν ελ
εϕερχιχιο δε λα χοµπετενχια δισχιπλιναρια, µιεντρασ θυε λα Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα χοντινα χονοχιενδο δε λοσ ρεχυρσοσ δε νυλιδαδ εϕερχιδοσ χοντρα
λοσ αχτοσ δισχιπλιναριοσ διχταδοσ πορ λα µενχιοναδα Χοµισι⌠ν, ηαστα ταντο χεσε εν
συσ φυνχιονεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 16/03/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0079)
4. Ρεχυρσο εσπεχιαλ

1870

Λα νορµα δεϕα χλαρο θυε εστε ρεχυρσο νο χονστιτυψε υνα τερχερα ινστανχια δε
χονοχιµιεντο δε λα χαυσα. Σιν εµβαργο, λα ΛΟϑΧΑ νο χοντιενε ινδιχαχι⌠ν αλγυνα
αχερχα δε λοσ χριτεριοσ θυε πυεδεν σερϖιρ παρα δελιµιταρ λα προχεδενχια δελ ρεχυρσο
α σιτυαχιονεσ εσπεχιαλεσ, ψ θυε λο διστινγαν δελ ρεχυρσο ορδιναριο δε απελαχι⌠ν δε
σεντενχιασ. Α ταλ εφεχτο, ελ συπυεστο δε προχεδενχια πρεϖιστο εν λα νορµα, ρελατιϖο
α σεντενχιασ θυε τρανσγρεδαν ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο, χονστιτυψε υν παρ〈µετρο
δε χοντρολ δεµασιαδο αµπλιο. Εν τοδο χασο, πορ ιντερπρεταχι⌠ν δε λο δισπυεστο εν
ελ αρτ. 96, ποδεµοσ α!ρµαρ θυε ελ ρεχυρσο εσπεχιαλ δε ϕυριδιχιδαδ σ⌠λο τιενε πορ
οβϕετο λα ρεϖισι⌠ν δε λα ινφραχχι⌠ν δε δερεχηο ψ δεβερ〈 ρεσπεταρ λα ϖαλοραχι⌠ν δε λοσ
ηεχηοσ εσταβλεχιδα πορ λοσ τριβυναλεσ δε ινστανχια.

1871

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα σε〉αλαδο θυε ελ ρεχυρσο εσπεχιαλ δε ϕυριδιχιδαδ
δεβε ρεσερϖαρσε παρα αθυελλοσ χασοσ εν λοσ χυαλεσ σε εϖιδενχιε υνα ϖερδαδερα
ϖιολαχι⌠ν δε νορµασ δε ορδεν πβλιχο ο δε λα ιντερπρεταχι⌠ν θυε δε στασ ηαψα
εφεχτυαδο λα Σαλα. Λασ ϖιολαχιονεσ συσχεπτιβλεσ δε σερ δενυνχιαδασ µεδιαντε ελ
ρεχυρσο εσπεχιαλ δε ϕυριδιχιδαδ σον αθυελλασ δε ταλ εντιδαδ θυε αλτερεν λα λεγαλιδαδ
δε λα δεχισι⌠ν ιµπυγναδα ο δελ προχεσο θυε διο λυγαρ α ελλα ψ σ⌠λο σε αδµιτιρ〈 α
τρ〈µιτε, χυανδο εξισταν γραϖεσ ινδιχιοσ δε λα ϖιολαχι⌠ν δε πρεχεπτοσ δε ορδεν
πβλιχο ϖινχυλαδοσ αλ δερεχηο αδµινιστρατιϖο −συσταντιϖο ο αδϕετιϖο−, πυεσ λα
ρεϖισι⌠ν δε λα σεντενχια νο σε ϕυστι!χα εν ελ περϕυιχιο χαυσαδο α αλγυνα δε λασ
παρτεσ σινο εν λα ινδεβιδα απλιχαχι⌠ν δε υνα νορµα, υν ερρορ γροτεσχο εν συ
ιντερπρεταχι⌠ν ο εν συ φαλτα δε απλιχαχι⌠ν αλ χασο εν χονχρετο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 27/10/2010 ΕΞΠ.
Ν≡ 2010−0839)
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Ελ ϖιχιο δε σιλενχιο δε πρυεβα, ασ χοµο ελ ϖιχιο δε συποσιχι⌠ν φαλσα
ρεθυεριραν δε υν αν〈λισισ εξηαυστιϖο δε λασ χιρχυνστανχιασ δε ηεχηο ψ δε δερεχηο,
ατινεντεσ αλ µριτο δελ ασυντο δεβατιδο θυε ψα φυε ρεσυελτο χον χαρ〈χτερ δε χοσα
ϕυζγαδα, λο θυε δεσϖιρτυαρα εστα εσπεχιαλ ϖα ρεχυρσιϖα, χονϖιρτινδολα εν υνα
τερχερα ινστανχια. Ταλεσ ϖιχιοσ νο ηαχεν πρεσυµιρ λα εξιστενχια δε λα ϖιολαχι⌠ν δε
πρεχεπτοσ δε ορδεν πβλιχο ϖινχυλαδοσ αλ δερεχηο αδµινιστρατιϖο −συσταντιϖο ο
αδϕετιϖο−, νι ελ θυεβρανταµιεντο δε λασ ιντερπρεταχιονεσ θυε δε διχηασ νορµασ ηαψα
εφεχτυαδο λα Σαλα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 27/10/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0839)

1872

5. Αναλογα χον ελ ρεχυρσο δε ρεϖισι⌠ν
Λα φαχυλταδ δε ρεϖισι⌠ν δε σεντενχιασ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ελ αρτ. 13) χονστιτυψε υνα
ποτεσταδ εξτραορδιναρια, εξχεπχιοναλ, ρεστρινγιδα ψ δισχρεχιοναλ δε λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ. Σιν εµβαργο, συ !ναλιδαδ σε ενχυεντρα ρεφεριδα α γαραντιζαρ λα
ιντεγριδαδ δε λα ιντερπρεταχι⌠ν ψ ελ χυµπλιµιεντο δε λοσ ϖαλορεσ χονστιτυχιοναλεσ
εσ διστιντα δελ ρεχυρσο δε ϕυριδιχιδαδ, λα χυαλ, εν νυεστρο χριτεριο εστ〈 ρεφεριδο α
υνιφορµαρ λοσ χριτεριοσ δε λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖα.1045

1873

6. Αναλογα χον ελ ρεχυρσο δε χασαχι⌠ν
Ελ ρεχυρσο δε ϕυριδιχιδαδ χρεαδο πορ λα ΛΟϑΧΑ ηα σιδο ασιµιλαδο πορ λα δοχτρινα
πατρια α υν ρεχυρσο δε χασαχι⌠ν χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο.1046 Εν ελ προχεσο χιϖιλ,
ελ ρεχυρσο δε χασαχι⌠ν χονστιτυψε υν µεδιο εξτραορδιναριο δε ιµπυγναχι⌠ν δε υνα
δεχισι⌠ν ϕυδιχιαλ δε λτιµα ινστανχια, α λα χυαλ σε ηαν ατριβυιδο οβϕετιϖοσ
φυνδαµενταλεσ, δε δεφενδερ λα ιντεγριδαδ δε λα λεγισλαχι⌠ν ψ λα υνιφορµιδαδ δε λα
ϕυρισπρυδενχια.1047 Ταλεσ οβϕετιϖοσ σον χοινχιδεντεσ χον λοσ θυε ηεµοσ χονσιδεραδο
χαραχτερστιχοσ δελ ρεχυρσο δε ϕυριδιχιδαδ, πορ λο θυε ποδρα χονσιδεραρσε λα
απλιχαχι⌠ν αναλ⌠γιχα δε συσ νορµασ.
Ελ ρεχυρσο δε χασαχι⌠ν χονστιτυψε υν ρεχυρσο εξτραορδιναριο δε ιµπυγναχι⌠ν, εν
ϖιρτυδ δε θυε σε ενχυεντρα λιµιταδο α χονσιδεραρ εξχλυσιϖαµεντε λοσ θυεβρανταµιεντοσ
δε φορµασ ψ λασ ινφραχχιονεσ δε λεψ, εν θυε ηαψα ινχυρριδο ελ ϕυεζ, σιν θυε πυεδα
εξτενδερσε αλ φονδο ο µριτο δε λα χοντροϖερσια, νι αλ εσταβλεχιµιεντο ο απρεχιαχι⌠ν
1045 Εν χυαντο α λασ διφερενχιασ εντρε αµβοσ ρεχυρσοσ, ϖασε εν δεταλλε, Ηερν〈νδεζ−Μενδιβλε, Ελ Ρεχυρσο
Εσπεχιαλ δε ϑυριδιχιδαδ, π〈γ. 401
1046 Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 150;
Ηερν〈νδεζ−Μενδιβλε, Λοσ Ρεχυρσοσ δε Απελαχι⌠ν, Εσπεχιαλ δε ϑυριδιχιδαδ ψ λα Εϕεχυχι⌠ν δε Σεντενχιασ,
νοτα αλ πιε Ν° 47; Ροϕασ, Ελ Ρεχυρσο δε ϑυριδιχιδαδ εν λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 205
1047 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ς. π〈γ. 83
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δε λοσ ηεχηοσ πορ παρτε δελ ϕυεζ α θυο, σαλϖο θυε εν ελ εσχριτο δε φορµαλιζαχι⌠ν σε
ηαψα δενυνχιαδο λα ινφραχχι⌠ν δε υνα νορµα ϕυρδιχα εξπρεσα θυε ρεγυλε ελ
εσταβλεχιµιεντο ο ϖαλοραχι⌠ν δε λοσ ηεχηοσ, ο δε λασ πρυεβασ, ο θυε λα παρτε
δισποσιτιϖα δελ φαλλο σεα χονσεχυενχια δε υνα συποσιχι⌠ν φαλσα πορ παρτε δελ ϑυεζ,
θυε ατριβυψ⌠ α ινστρυµεντοσ ο αχτασ δελ εξπεδιεντε µενχιονεσ θυε νο χοντιενε, ο
διο πορ δεµοστραδο υν ηεχηο χον πρυεβασ θυε νο απαρεχεν εν αυτοσ ο χυψα
ινεξαχτιτυδ ρεσυλτα δε αχτασ ε ινστρυµεντοσ δελ εξπεδιεντε µισµο (αρτ. 320 ΧΠΧ).
7. Σιν χαρ〈χτερ ϖινχυλαντε
1876

Λα ΛΟϑΧΑ νο δισπονε ελ γραδο δε συϕεχι⌠ν θυε δεριϖα παρα λοσ ϕυεχεσ δε ινστανχια,
δε λασ δεχισιονεσ θυε διχτε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εν εϕερχιχιο δε συ
φαχυλταδ δε ρεϖισαρ λασ σεντενχιασ δε!νιτιϖασ διχταδασ εν σεγυνδα ινστανχια θυε
τρανσγρεδαν ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο. Εν τοδο χασο, ελ χριτεριο θυε σε ασυµα δεβε
ρεσπεταρ ελ πρινχιπιο δε αυτονοµα ε ινδεπενδενχια δε λοσ ϕυεχεσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο,
αρτ. 2 ν.µ. 57), εν ελ σεντιδο φυνχιοναλ, ταλ χοµο λο δε!νε ελ αρτ. 4 δελ Χ⌠διγο
Οργ〈νιχο Προχεσαλ Πεναλ, σεγν ελ χυαλ εν ελ εϕερχιχιο δε συσ φυνχιονεσ λοσ ϕυεχεσ
ψ ϕυεζασ σον αυτ⌠νοµοσ ε ινδεπενδιεντεσ δε λοσ ⌠ργανοσ δελ Ποδερ Πβλιχο ψ σ⌠λο
δεβεν οβεδιενχια α λα λεψ ψ αλ δερεχηο.

1877

Ρεχορδεµοσ εν τοδο χασο, θυε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ δεσαπλιχ⌠, πορ χοντρολ διφυσο
ψ χον χαρ〈χτερ ϖινχυλαντε, ελ αρτχυλο 177 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Προχεσαλ δελ
Τραβαϕο, ελ χυαλ δισπονε θυε λοσ ϑυεχεσ δε ινστανχια δεβερ〈ν αχογερ λα δοχτρινα
δε χασαχι⌠ν εσταβλεχιδα εν χασοσ αν〈λογοσ, παρα δεφενδερ λα ιντεγριδαδ δε λα
λεγισλαχι⌠ν ψ λα υνιφορµιδαδ δε λα ϕυρισπρυδενχια. Λα νορµα σ⌠λο δι!ερε εν
χυαντο αλ γραδο δε συϕεχι⌠ν δεβερ〈ν αχογερ χον ρεσπεχτο αλ αρτ. 321 δελ ΧΠΧ
προχυραρ〈ν. Εν εφεχτο, σεγν στα λτιµα, λοσ ϑυεχεσ δε ινστανχια προχυραρ〈ν
αχογερ λα δοχτρινα δε χασαχι⌠ν εσταβλεχιδα εν χασοσ αν〈λογοσ, παρα δεφενδερ λα
ιντεγριδαδ δε λα λεγισλαχι⌠ν ψ λα υνιφορµιδαδ δε λα ϕυρισπρυδενχια.

1878

Σεγν λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, λασ νιχασ ιντερπρεταχιονεσ θυε τιενεν χαρ〈χτερ
ϖινχυλαντε υ οβλιγατοριο παρα τοδοσ λοσ τριβυναλεσ δε λα Ρεπβλιχα, ασ χοµο λασ
δεµ〈σ Σαλασ σον λασ δε λα προπια Σαλα Χονστιτυχιοναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 29/10/2009 ΕΞΠ 08−
1148)

8. Χονστιτυχιοναλιδαδ δελ ρεχυρσο
1879

Λα ε!χαχια δε λοσ αρτσ. 23 νυµ. 18; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101 ψ 102 ΛΟϑΧΑ, ασ
χοµο δελ αρτ. 26 νυµ. 18 ΛΟΤΣϑ, ηα θυεδαδο εν συσπενσο, εν ϖιρτυδ δε µεδιδα
χαυτελαρ διχταδα πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/11/2010 Εξπ. 10−1039)
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Ελ αν〈λισισ χαυτελαρ σοβρε λα χονστιτυχιοναλιδαδ δε λα νορµα, ρεαλιζαδο πορ λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ, τυϖο χοµο πυντο δε παρτιδα λα δετερµιναχι⌠ν δε λοσ ιντερεσεσ θυε
σε ενχυεντραν εν χον!ιχτο, εν λα χονσαγραχι⌠ν πορ ϖα λεγισλατιϖα δε µεδιοσ δε
ιµπυγναχι⌠ν ο ρεχυρσοσ διστιντοσ αλ ρεχυρσο ορδιναριο δε απελαχι⌠ν. Σεγν λα Σαλα,
ταλεσ ρεχυρσοσ δεβεν ατενδερ α λα νεχεσαρια βσθυεδα δε υν εθυιλιβριο εντρε
αυτοριδαδ ψ λιβερταδ, εντρε λεγαλιδαδ ψ ϕυστιχια, πορ υν λαδο, ψ χελεριδαδ, πορ οτρο.
Πορ ελλο, χορρεσπονδε αλ λεγισλαδορ λα δελιχαδα ταρεα δε εθυιλιβραρ πρεχεπτοσ
χονστιτυχιοναλεσ, χοµο λο σον ελ δερεχηο α λα χελεριδαδ προχεσαλ, θυε χονλλεϖα λασ
γαραντασ δε υνα ϕυστιχια εξπεδιτα ψ σιν διλαχιονεσ ινδεβιδασ, ψ ελ δερεχηο α ρεχυρριρ
δελ φαλλο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/11/2010 ΕΞΠ. 10−1039)

1880

Εν εστε πυντο δε λα αργυµενταχι⌠ν δε λα Σαλα, δεβεµοσ ρεχορδαρ λα νοχι⌠ν δελ
〈µβιτο δε εϖαλυαχι⌠ν δελ λεγισλαδορ.1048 Εν αλγυνασ οπορτυνιδαδεσ λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ ηα ρεχονοχιδο λα εξιστενχια δε λα λιβερταδ δε εϖαλυαχι⌠ν δελ Λεγισλαδορ,
θυε λε χορρεσπονδε, εν ραζ⌠ν δε λα ποτεσταδ προπια (πολτιχα λεγισλατιϖα) δε
δισχρεχιοναλιδαδ −νο δε αρβιτραριεδαδ−, θυε τιενε συ οριγεν εν ελ µανδατο
δεµοχρ〈τιχο θυε λε ηα σιδο χονφεριδο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 03/05/2002 ΕΞΠ. Ν° 02−0888). Εν οτρα
οπορτυνιδαδ, λα Σαλα οβσερϖ⌠ θυε ελ λεγισλαδορ δεβε ατενερσε α λα Χονστιτυχι⌠ν,
περο στα νο σιεµπρε λε ιµπονε µανδατοσ δε χοντενιδο πρεδετερµιναδο, σινο θυε
συελε !ϕαρ χοµετιδοσ θυε δεβε χυµπλιρ, παρα λο χυαλ εσ λιβρε δε ελεγιρ λοσ µεδιοσ
(ΣΧ−ΤΣϑ 28/06/2005 ΕΞΠ: 00−1789). ∆ε λο αντεριορ δεριϖα ελ πρινχιπιο δε αυτολιµιταχι⌠ν
δελ ϕυεζ φρεντε αλ Λεγισλαδορ,1049 σεγν ελ χυαλ, εν λα αχτυαχι⌠ν πολτιχα, ελ Εσταδο
γοζα δε υνα λιβερταδ δε χον!γυραχι⌠ν προπια θυε νο πυεδε σερ συστιτυιδα
λεγτιµαµεντε πορ ελ Ποδερ ϑυδιχιαλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 26/05/2004 ΕΞΠ. Ν° 02−2167).

1881

Λα ποσιχι⌠ν πριϖιλεγιαδα δελ λεγισλαδορ, φρεντε α λοσ ρεσταντεσ Ποδερεσ Πβλιχοσ,
δεριϖα εν πριµερ τρµινο δε συ λεγιτιµιδαδ δεµοχρ〈τιχα, χοµο ρεπρεσενταντε δε λα
ϖολυνταδ ποπυλαρ, πορ λα ελεχχι⌠ν διρεχτα δε συσ µιεµβροσ. Πορ ελλο, ελ Παρλαµεντο
εσ ελ πριµερ ιντρπρετε δε λα Χονστιτυχι⌠ν. Λοσ Παρλαµεντοσ, σον ελ λυγαρ δε ρευνι⌠ν
δε λασ φυερζασ πολτιχασ (δελ πασ, εσταδο, µυνιχιπιο). Υνο δε συσ ατριβυτοσ β〈σιχοσ
εσ λα λιβερταδ δε δισχυσι⌠ν παρα λλεγαρ α υν ρεσυλταδο προδυχτο δελ χονσενσο (ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 07/04/2005 ΕΞΠ: 04−3163). Αδεµ〈σ, ελ προχεδιµιεντο παρλαµενταριο γαραντιζα λα
πυβλιχιδαδ δελ οβϕετο δε λα ρεγυλαχι⌠ν, λα παρτιχιπαχι⌠ν χρτιχα δε λα οποσιχι⌠ν ψ ελ
εθυιλιβριο δε λοσ ιντερεσεσ εν χον!ιχτο, α τραϖσ δελ δεβατε, εν µαψορ µεδιδα θυε
λοσ προχεδιµιεντοσ δελ Εϕεχυτιϖο.1050

1882

1048 Εσπινοζα, Πρινχιπιοσ δε ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ, π〈γ. 146
1049 Εσπινοζα, Πρινχιπιοσ δε ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ, π〈γ. 147
1050 Κονραδ Ηεσσε, Γρυνδζγε δεσ ςερφασσυνγσρεχητσ δερ Βυνδεσρεπυβλικ ∆ευτσχηλανδ π〈γ. 203; Εσπινοζα,
Πρινχιπιοσ δε ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ, π〈γ. 145
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1883

Αλ ϕυεζ λε εστ〈 ϖεδαδο ινϖαδιρ λα εσφερα δε λασ οπχιονεσ πολτιχασ θυε ελ λεγισλαδορ
τιενε ρεσερϖαδασ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 03/05/2002 ΕΞΠ. Ν° 02−0888). Ελ ϕυεζ χονστιτυχιοναλ δεβε
ϕυζγαρ σιν ινχυρριρ εν ελ ερρορ δε συστιτυιρ ελ χριτεριο δελ Λεγισλαδορ πορ ελ συψο
προπιο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 28/06/2005 ΕΞΠ: 00−1789). Συ αν〈λισισ εστ〈 ρεφεριδο α λα
προπορχιοναλιδαδ ψ ραχιοναλιδαδ δε λα δεχισι⌠ν δελ Λεγισλαδορ, περο χυµπλιδα εστα
φασε, ελ ϕυεζ σε αβστενδρ〈 δε χοντρολαρ σι ελ λεγισλαδορ, ηα ενχοντραδο λα σολυχι⌠ν
µ〈σ αδεχυαδα αλ !ν βυσχαδο, ο λα µ〈σ ραζοναβλε ο µ〈σ ϕυστα, ψα θυε δε λο χοντραριο
σε εσταρα ινµισχυψενδο εν λα µενχιοναδα δισχρεχιοναλιδαδ λεγισλατιϖα.

1884

Ταµβιν δεβεµοσ ρεχορδαρ εν εστε πυντο θυε, εν µατερια δε προχεδιµιεντοσ
ϕυδιχιαλεσ ελ ϕυεζ ϖενεζολανο τιενε µαρχαδα τενδενχια α ινϖαδιρ ελ 〈ρεα ρεσερϖαδα
αλ λεγισλαδορ, βιεν χρεανδο νορµασ εν µατεριασ δε ρεσερϖα λεγαλ, βιεν µοδι!χανδο
συ χοντενιδο, βιεν εσταβλεχιενδο συ ινχοµπατιβιλιδαδ χον λα Χονστιτυχι⌠ν, ο
δεσαρρολλανδο νορµασ αλτερνατιϖασ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 974)

1885

Λυεγο δε λα αντεριορ πρεχισι⌠ν, λα Σαλα οβσερϖ⌠ θυε, εν πρινχιπιο, λα πρεϖισι⌠ν λεγαλ
δε ρεχυρσοσ, νο ιµπλιχα νι υν ρεταρδο δελ προχεσο νι υν δετριµεντο α λα ϕυστιχια
εξπεδιτα. Σιν εµβαργο, λα πρεϖισι⌠ν δε ρεχυρσοσ δεβε λογραρ ελ αλυδιδο εθυιλιβριο
εντρε ρεϖισι⌠ν δε αχτο ϕυδιχιαλ ψ χελεριδαδ προχεσαλ, πυεσ σι ελλο σε ροµπε, σε
χονϖερτιρα εν υν µεδιο ινε!χαζ δε ϕυστιχια ψα θυε αλαργαρα εν δεµασα ελ προχεσο
εν χοντρα δελ ϕυστιχιαβλε (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/11/2010 ΕΞΠ. 10−1039)

1886

Εν νυεστρο χριτεριο, νο εσ συ!χιεντε χον ενυνχιαρ λοσ ιντερεσεσ εν ϕυεγο, εν λα
πρεϖισι⌠ν δε υν ρεχυρσο εξτραορδιναριο, σινο θυε ϖαλε λα πενα δετενερσε εν συ
αν〈λισισ. ∆ε λο χοντραριο, εσ ποσιβλε χαερ εν υνα πονδεραχι⌠ν συπερ!χιαλ. Εν
χονσιδεραχιονεσ αντεριορεσ ηεµοσ σε〉αλαδο θυε λα !ναλιδαδ δελ ρεχυρσο δε
ϕυριδιχιδαδ ρεσιδε εν λα νεχεσιδαδ δε υνιφορµαρ λοσ χριτεριοσ δε λοσ ϑυζγαδοσ
Ναχιοναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ.
1863). Ταµβιν ηεµοσ αδϖερτιδο θυε ταλ ρεχυρσο πυεδε χονϖερτιρσε εν υνα
λιµιταχι⌠ν δελ 〈µβιτο δε αυτονοµα ε ινδεπενδενχια δε λοσ ϕυεχεσ δε ινστανχια
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1865). Περο εστε πελιγρο τιενε συσ χορρεχτιϖοσ εν υν σιστεµα
δε ϕυστιχια θυε φυνχιονε αδεχυαδαµεντε.

1887

Εν !ν, δεβεµοσ ρεφεριρνοσ αλ σαχρι!χιο δε λα χελεριδαδ προχεσαλ, α χαργο δελ νυεϖο
ρεχυρσο δε ϕυριδιχιδαδ, εν ελ σεντιδο θυε, ελ ρεταρδο δε λοσ τριβυναλεσ εσ προδυχτο εν
πριµερ τρµινο δε λα φαλτα δε χαπαχιδαδ δελ σιστεµα ψ δελ δε!χιεντε νµερο δε
ϕυεχεσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 565). Πορ οτρα παρτε, ελ ρεταρδο πυεδε σερ ατριβυιδο
α λα λαµενταβλε τενδενχια δε αυµενταρ ελ 〈µβιτο δε χοµπετενχιασ δε τριβυναλεσ δε
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αλτο ρανγο, οχυπ〈νδολοσ δε χασοσ θυε δεβεραν εσταρ εν µανοσ δε ϕυεχεσ δε
ινστανχια (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 600),1051 παρα περµιτιρλεσ ατενδερ χον µαψορ
χελεριδαδ λοσ ασυντοσ θυε σον προπιοσ δε συ εστρυχτυρα. Σ⌠λο υνα ϖεζ θυε ηυβιεραν
σιδο ατενδιδασ λασ χαυσασ ιρρεγυλαρεσ δελ ρεταρδο προχεσαλ, πυεδε εντονχεσ
χυεστιοναρσε λα ϖαλιδεζ δε λασ χοµπετενχιασ θυε σον προπιασ δε συ νατυραλεζα,
χοµο σαλασ δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια.
Ρεχορδεµοσ θυε, ελ αργυµεντο δε λα χελεριδαδ προχεσαλ, σιρϖι⌠ δε ϕυστι!χαχι⌠ν α λα
δεχλαρατορια δε δερογατορια τ〈χιτα δε λα χονσυλτα πρεϖιστα εν ελ αρτχυλο 35 δε λα
Λεψ δε Αµπαρο, πορ χονσιδεραρλα χοντραρια α λοσ αρτχυλοσ 26, 27 ψ 257 δελ Τεξτο
Φυνδαµενταλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/06/2005 ΕΞΠ. 03−3267). Εν διχηο φαλλο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ
ρεχονοχα θυε, ελ Σιστεµα δε ϑυστιχια πρεσεντα υν σεριο προβλεµα δε ινσυ!χιενχια
δε ρεχυρσοσ, αντε ελ γραν χµυλο δε ασυντοσ θυε τιενε πενδιεντεσ δε ατενχι⌠ν. Λα
χαργα δε τραβαϕο δελ Ποδερ ϑυδιχιαλ, ϕυντο α λα φαλτα δε χαπαχιταχι⌠ν χοντινυα,
βαϕοσ σαλαριοσ ψ εσχασεζ δε ρεχυρσοσ −προβλεµασ τοδοσ εστοσ α χυψα σολυχι⌠ν εστ〈
αβοχαδο εστε Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια χοµο χαβεζα δελ Σιστεµα δε ϑυστιχια−,
λιµιταν λα ποσιβιλιδαδ δε θυε σε ιµπαρτα υνα ϕυστιχια εξπεδιτα, ε!χιεντε, προντα,
χοµπλετα ψ αδεχυαδα παρα λοσ ϕυστιχιαβλεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/06/2005 ΕΞΠ. 03−3267)

1888

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα εσταβλεχιδο θυε, νο πυεδεν σοβρεπονερσε λοσ πρινχιπιοσ
δε εχονοµα ψ χελεριδαδ προχεσαλ αλ δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα (ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 07/11/2007 ΕΞΠ. Ν° 07−1016). Υνα µεδιδα θυε εσταβλεχε υν ρεθυισιτο δε
αδµισιβιλιδαδ αλ ρεχυρσο δε χασαχι⌠ν, χυψα !ναλιδαδ πρ〈χτιχα φυε λα δεσχονγεστι⌠ν
δελ αλτο νµερο δε χασοσ εξιστεντεσ, σιν εµβαργο, ελ µισµο γενερα υνα σανχι⌠ν
θυε εξχεδε δε υν γραδο δε προπορχιοναλιδαδ εντρε ελ ρεθυισιτο πρετενδιδο ψ λα
σανχι⌠ν ιµπυεστα, πορ χυαντο ελ αχχιοναντε σε ϖε ιµπεδιδο δελ εϕερχιχιο δε υν
µεδιο ιµπυγνατιϖο εσταβλεχιδο εν νυεστρο ορδεναµιεντο ϕυρδιχο ψ λα ποσιβιλιδαδ
δε θυε ελ φαλλο αδθυιερα !ρµεζα, χοµο χονσεχυενχια δελ νο εϕερχιχιο δε λοσ
ρεχυρσοσ εσταβλεχιδοσ πορ εσταρλε ϖεδαδο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/11/2007 ΕΞΠ. Ν° 07−1016)

1889

Εν διχηο φαλλο, αδϖιρτι⌠ λα Σαλα θυε, σι βιεν νο πυεδεν σερ µεδιδοσ χον ελ µισµο
γραδο δε ιντενσιδαδ λοσ ρεθυισιτοσ δε αδµισιβιλιδαδ δε λα αχχι⌠ν χον λοσ ρεθυισιτοσ
δε αδµισιβιλιδαδ δε λοσ ρεχυρσοσ, πορ χυαντο εν εστοσ λτιµοσ λασ παρτεσ ηαν ποδιδο
οβτενερ υνα ρεσολυχι⌠ν ϕυδιχιαλ ψ, λο ιµπυγναβλε εσ συ ιδονειδαδ ψ αδεχυαχι⌠ν εν
ελ δερεχηο, µιεντρασ θυε εν λοσ ρεθυισιτοσ δε αδµισιβιλιδαδ δε λα αχχι⌠ν σ δεβε
περσιστιρ υνα ιντερπρεταχι⌠ν µ〈σ φαϖοραβλε πρινχιπιο προ αχτιονε− α λοσ ιντερεσεσ δε

1890

1051 Εν εστε σεντιδο, λα χρτιχα δε Χηαϖερο Γαζδικ, Ελ Νυεϖο Ργιµεν δελ Αµπαρο. 2002, π〈γ. 29

ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ

637

[Χαπτυλο Ις. Ρεχυρσο Εσπεχιαλ δε ϑυριδιχιδαδ]

λοσ αχχιοναντεσ εν αχυδιρ α λοσ ⌠ργανοσ ϕυρισδιχχιοναλεσ, µεδιαντε λα ρεϖισι⌠ν δε
αθυελλοσ ρεθυισιτοσ θυε νο σε χορρεσπονδαν λο σολιχιταδο χον ελ !ν περσεγυιδο
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/11/2007 ΕΞΠ. Ν° 07−1016)
1891

Αδεµ〈σ, χοµο οβσερϖα ςχτορ Ηερν〈νδεζ, ελ τεµορ δε θυε ελ ρεχυρσο δε ϕυριδιχιδαδ
πυδιερα αφεχταρ α θυιεν τιενε λα ραζ⌠ν εν ελ ϕυιχιο, δεβιδο α λα δεµορα εν οβτενερ
υνα δεχισι⌠ν δε!νιτιϖα, πυεδε σερ ε!χαζµεντε ρεσυελτο, α τραϖσ δελ εϕερχιχιο δε λα
ποτεσταδ χαυτελαρ, µιεντρασ δυρε λα τραµιταχι⌠ν δε διχηο ρεχυρσο.1052

1892

Φιναλµεντε, εν χυαντο αλ ρεχυρσο δε ϕυριδιχιδαδ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ οβσερϖ⌠
θυε λα ΛΟϑΧΑ ατριβυψ⌠ α λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα υνα φαχυλταδ δε ρεϖισι⌠ν
δε σεντενχιασ, αν µ〈σ αµπλια θυε λα οτοργαδα δε φορµα εξχλυσιϖα ψ εξχεπχιοναλ
α εστα Σαλα Χονστιτυχιοναλ πορ δισποσιχι⌠ν δελ αρτχυλο 336, χαρδιναλ 10 δε λα
Χονστιτυχι⌠ν ψ δεσαρρολλαδα εν λοσ αρτχυλοσ 25, χαρδιναλεσ 11 ψ 12 δε λα ϖιγεντε
Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια; πυεσ, µεδιαντε ελ ρεχυρσο δε
ϕυριδιχιδαδ, σε λε περµιτε α λα µενχιοναδα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ρεϖισαρ υνα
σεντενχια, θυε ψα τυϖο υν δοβλε γραδο δε χονοχιµιεντο, ψ ανυλαρλα βαϕο ελ νυεϖο
εξαµεν δελ µριτο δε λα χαυσα, σιν µ〈σ λιµιταχι⌠ν ο φυνδαµεντο θυε λα τρασγρεσι⌠ν
δελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/11/2010 ΕΞΠ. 10−1039)1053

1893

Χιερταµεντε, ταλεσ αργυµεντοσ νο εστ〈ν ρεφεριδοσ α λα ινχονστιτυχιοναλιδαδ δε λα
νορµα,1054 σινο α συ χονϖενιενχια, λο χυαλ φορµα παρτε δελ 〈µβιτο δε εϖαλυαχι⌠ν δελ
λεγισλαδορ, νο ρεϖισαβλε ϕυδιχιαλµεντε (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1881), ο εν τοδο
χασο, α υν εϖεντυαλ χον∀ιχτο δε λεψεσ.1055 Εν νυεστρο χριτεριο, λα αρµονα εντρε λοσ
φρεχυεντεσ χον∀ιχτοσ δε χοµπετενχια, δεριϖαδοσ δε λα τερριβλε ε ινϕυστι!χαδα
χοµπλεϕιδαδ δελ σιστεµα χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ϖενεζολανο, εσ παρτε δε λα
ταρεα χοτιδιανα δε νυεστροσ τριβυναλεσ, ψ φορµα παρτε δελ δεβερ δε προχυραρ υνα
ιντερπρεταχι⌠ν χονφορµε α λα Χονστιτυχι⌠ν,1056 αντεσ θυε λα ταχηα δε
ινχονστιτυχιοναλιδαδ δε λα νορµα.

1052 Ηερν〈νδεζ−Μενδιβλε, Ελ Ρεχυρσο Εσπεχιαλ δε ϑυριδιχιδαδ, π〈γ. 400
1053 Ταµιν εν εστε σεντιδο, Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Ελ Οβϕετο δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσα Αδµινιστρατιϖα, π〈γ.
240
1054 Ηερν〈νδεζ−Μενδιβλε, Ελ Ρεχυρσο Εσπεχιαλ δε ϑυριδιχιδαδ, π〈γ. 401
1055 Εν χριτεριο δε Ηερν〈νδεζ−Μενδιβλε, Ελ Ρεχυρσο Εσπεχιαλ δε ϑυριδιχιδαδ, π〈γ. 401, νο εξιστε λα πρεσυντα
συπερποσιχι⌠ν δε χοµπετενχιασ εντρε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ψ λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα
1056 Εν εστε σεντιδο, Ηερν〈νδεζ−Μενδιβλε, Ελ Ρεχυρσο Εσπεχιαλ δε ϑυριδιχιδαδ, π〈γ. 406
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Αρτ. 96.− Οπορτυνιδαδ παρα ιντερπονερ ελ ρεχυρσο
Αρ !χυλο! 96.! Ελ! ρεχυρσο! εσπεχιαλ! δε! ϕυριδιχιδαδ! δεβερ〈! ιντερπονερσε! δεντρο! δε! λοσ! διεζ!
δασ!δε!δεσπαχηο!σιγυιεντεσ!α!λα!πυβλιχαχι⌠ν!δε!λα!σεντενχια,!αντε!ελ!τριβυναλ!θυε!λα!ηαψα!
διχταδο.!Ελ!εσχριτο!δελ!ρεχυρσο!εσπεχιαλ!δε!ϕυριδιχιδαδ!δεβερ〈!ηαχερ!µενχι⌠ν!εξπρεσα!δε!
λασ!νορµασ!τρανσγρεδιδασ.

Λα δισποσιχι⌠ν ηαχε ρεφερενχια α λα φορµα θυε δεβε χυιδαρ ελ ρεχυρσο δε ϕυριδιχιδαδ.
Περο ταµβιν δεριϖα δε εστα δισποσιχι⌠ν υνα χαρατερστιχα δελ ρεχυρσο εσπεχιαλ δε
ϕυριδιχιδαδ θυε λα ηαχε σιµιλαρ αλ ρεχυρσο δε χασαχι⌠ν ψ λα διστινγυε δε λα
φορµαλιζαχι⌠ν δε λα απελαχι⌠ν πρεϖιστα εν ελ αρτ. 92.

1894

Εν εφεχτο, ηεµοσ ϖιστο θυε ελ ρεχυρσο δε χασαχι⌠ν χονστιτυψε υν ρεχυρσο
εξτραορδιναριο δε ιµπυγναχι⌠ν, εν ϖιρτυδ δε θυε σε ενχυεντρα λιµιταδο α χονσιδεραρ
εξχλυσιϖαµεντε λοσ θυεβρανταµιεντοσ δε φορµασ ψ λασ ινφραχχιονεσ δε λεψ, εν θυε
ηαψα ινχυρριδο ελ ϕυεζ, σιν θυε πυεδα εξτενδερσε αλ φονδο ο µριτο δε λα χοντροϖερσια,
νι αλ εσταβλεχιµιεντο ο απρεχιαχι⌠ν δε λοσ ηεχηοσ πορ παρτε δελ ϕυεζ α θυο (αρτ. 320
ΧΠΧ). Πορ συ παρτε, λα απελαχι⌠ν πρεϖιστα εν ελ αρτ. 92 προχεδε πορ µοτιϖοσ δε ηεχηο
ψ δε δερεχηο.

1895

∆ε αλλ θυε ποδαµοσ α!ρµαρ θυε ελ ρεχυρσο εσπεχιαλ δε ϕυριδιχιδαδ σ⌠λο τιενε πορ
οβϕετο λα ρεϖισι⌠ν δε λα ινφραχχι⌠ν δε δερεχηο ψ δεβερ〈 ρεσπεταρ λα ϖαλοραχι⌠ν δε λοσ
ηεχηοσ εσταβλεχιδα πορ λοσ τριβυναλεσ δε ινστανχια.

1896

Συσπενσι⌠ν
1897

Λα ε!χαχια δε λοσ αρτσ. 23 νυµ. 18; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101 ψ 102 ΛΟϑΧΑ, ασ
χοµο δελ αρτ. 26 νυµ. 18 ΛΟΤΣϑ, ηα θυεδαδο εν συσπενσο, εν ϖιρτυδ δε µεδιδα
χαυτελαρ διχταδα πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/11/2010 ΕΞΠ. 10−1039). ςασε
αλ ρεσπεχτο, αρτ. 95 ν.µ. 1879.
Αρτ. 97.− Ρεµισι⌠ν δελ εξπεδιεντε
Αρ !χυλο!97.!Ελ!τριβυναλ!θυε!διχτ⌠!λα!σεντενχια!δεβερ〈!ρεµι∀!ρ!ινµεδιαταµεντε!ελ!εξπεδιεντε!
χον!ελ!ρεχυρσο!α!λα!Σαλα!Πολ∀!χο−Αδµινιστρα∀!ϖα,!δεϕανδο!χονστανχια!εν!ελ!αυτο!θυε!ορδενα!
λα!ρεµισι⌠ν!δε!λοσ!δασ!δε!δεσπαχηο!τρανσχυρριδοσ!παρα!συ!ιντερποσιχι⌠ν.

Εφεχτοσ δελ ρεχυρσο
Λα ινδιχαχι⌠ν, σεγν λα χυαλ ελ τριβυναλ θυε διχτ⌠ λα σεντενχια δεβερ〈 ρεµιτιρ
ινµεδιαταµεντε ελ εξπεδιεντε περµιτε ινφεριρ θυε ελ ρεχυρσο δε ϕυριδιχιδαδ δεβε
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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Χαπτυλο Ις. Ρεχυρσο Εσπεχιαλ δε ϑυριδιχιδαδ

σερ αδµιτιδο εν αµβοσ εφεχτοσ. Σιν εµβαργο, α φαλτα δε δισποσιχι⌠ν εξπρεσα, ταλ
ρεγλα νο σερα απλιχαβλε εν ελ χασο δε λασ σεντενχιασ διχταδασ εν βασε αλ αρτ. 75
(ϖασε ν.µ. 1476)
Συσπενσι⌠ν
1899

Λα ε!χαχια δε λοσ αρτσ. 23 νυµ. 18; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101 ψ 102 ΛΟϑΧΑ, ασ
χοµο δελ αρτ. 26 νυµ. 18 ΛΟΤΣϑ, ηα θυεδαδο εν συσπενσο, εν ϖιρτυδ δε µεδιδα
χαυτελαρ διχταδα πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/11/2010 ΕΞΠ. 10−1039). ςασε
αλ ρεσπεχτο, αρτ. 95 ν.µ. 1879
Αρτ. 98.− Αδµισι⌠ν δελ ρεχυρσο
Αρ !χυλο!98.!Λα!Σαλα!Πολ∀!χο!Αδµινιστρα∀!ϖα!σε!προνυνχιαρ〈!σοβρε!λα!αδµισι⌠ν!δελ!ρεχυρσο!
δεντρο!δε!λοσ!διεζ!δασ!δε!δεσπαχηο!σιγυιεντεσ!α!συ!ρεχιβο.

Συσπενσι⌠ν
1900

Λα ε!χαχια δε λοσ αρτσ. 23 νυµ. 18; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101 ψ 102 ΛΟϑΧΑ, ασ
χοµο δελ αρτ. 26 νυµ. 18 ΛΟΤΣϑ, ηα θυεδαδο εν συσπενσο, εν ϖιρτυδ δε µεδιδα
χαυτελαρ διχταδα πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/11/2010 ΕΞΠ. 10−1039). ςασε
αλ ρεσπεχτο, αρτ. 95 ν.µ. 1879
Αρτ. 99.− Εσχριτο δε χοντεσταχι⌠ν
Αρ !χυλο!99.!Αδµι∀!δο!ελ!ρεχυρσο,!λα!χοντραπαρτε!δισπονδρ〈!δε!διεζ!δασ!δε!δεσπαχηο!παρα!
θυε!χονσιγνε!πορ!εσχριτο!θυε!νο!εξχεδερ〈!δε!διεζ!π〈γινασ,!συ!χοντεσταχι⌠ν.

Εν χριτεριο δε Βρεωερ−Χαρασ, λα λιµιταχι⌠ν εν λα εξτενσι⌠ν δελ εσχριτο δε
χοντεσταχι⌠ν, παρεχιερα νο τενερ λ⌠γιχα, σοβρε τοδο σι σε τιενε εν χυεντα θυε λα
ΛΟϑΧΑ νο λιµιτα ελ νµερο δε π〈γινασ δελ προπιο ρεχυρσο δε ρεϖισι⌠ν.1057
1901

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ σε ηα προνυνχιαδο αχερχα δε λα χονφορµιδαδ α λα
Χονστιτυχι⌠ν δελ αρτ. 171 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα Προχεσαλ δελ Τραβαϕο, ελ χυαλ δισπονε
θυε ελ εσχριτο δε φορµαλιζαχι⌠ν δελ ρεχυρσο δε χασαχι⌠ν νο πυεδε εξχεδερ δε τρεσ
(3) φολιοσ τιλεσ ψ συσ ϖυελτοσ. Οβσερϖ⌠ λα Σαλα θυε, ταλ χαργα προχεσαλ οβεδεχε α
υνα ϕυρισπρυδενχια φορµαλιστα θυε εστ〈 εν χον∀ιχτο χον ελ εσπριτυ ψ ραζ⌠ν δε λα
Χονστιτυχι⌠ν. Εσ χιερτο θυε ηαψ ρεθυισιτοσ νεχεσαριοσ παρα λα αδµισιβιλιδαδ ο
1057 Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ.
151
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προχεδενχια δελ ρεχυρσο, περο εν νινγν µοδο στοσ πυεδεν διϖορχιαρσε δελ
δερεχηο φυνδαµενταλ αλ αχχεσο α λοσ ρεχυρσοσ ϕυδιχιαλεσ νι α λα δεφενσα δελ
ϕυστιχιαβλε (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 18/11/2010 ΕΞΠ. 09−0742)
Συσπενσι⌠ν
Λα ε!χαχια δε λοσ αρτσ. 23 νυµ. 18; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101 ψ 102 ΛΟϑΧΑ, ασ
χοµο δελ αρτ. 26 νυµ. 18 ΛΟΤΣϑ, ηα θυεδαδο εν συσπενσο, εν ϖιρτυδ δε µεδιδα
χαυτελαρ διχταδα πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/11/2010 ΕΞΠ. 10−1039). ςασε
αλ ρεσπεχτο, αρτ. 95 ν.µ. 1879

1902

Αρτ. 100.− Λαπσο παρα διχταρ σεντενχια
Αρ !χυλο! 100.! Τρανσχυρριδο! ελ! λαπσο! εσταβλεχιδο! εν! ελ! αρ !χυλο! αντεριορ,! λα! Σαλα! Πολ∀!χο!
Αδµινιστρα∀!ϖα!διχταρ〈!δεχισι⌠ν!δεντρο!δε!λοσ!τρειντα!δασ!δε!δεσπαχηο!σιγυιεντεσ.

Συσπενσι⌠ν
Λα ε!χαχια δε λοσ αρτσ. 23 νυµ. 18; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101 ψ 102 ΛΟϑΧΑ, ασ
χοµο δελ αρτ. 26 νυµ. 18 ΛΟΤΣϑ, ηα θυεδαδο εν συσπενσο, εν ϖιρτυδ δε µεδιδα
χαυτελαρ διχταδα πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/11/2010 ΕΞΠ. 10−1039). ςασε
αλ ρεσπεχτο, αρτ. 95 ν.µ. 1879

1903

Αρτ. 101.− Χοντενιδο δε λα σεντενχια
Αρ !χυλο!101.!Εν!λα!δεχισι⌠ν!δελ!ρεχυρσο!εσπεχιαλ!δε!ϕυριδιχιδαδ,!λα!Σαλα!Πολ∀!χο!Αδµινισ−
τρα∀!ϖα!ποδρ〈!δεχλαραρ!λα!νυλιδαδ!δε!λα!σεντενχια!ρεχυρριδα,!ορδενανδο!λα!ρεποσιχι⌠ν!δελ!
προχεδιµιεντο!ο!ρεσολϖερ!ελ!µριτο!δε!λα!χαυσα!παρα!ρεσταβλεχερ!ελ!ορδεν!ϕυρδιχο!ινφρινγιδο.

Συσπενσι⌠ν
Λα ε!χαχια δε λοσ αρτσ. 23 νυµ. 18; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101 ψ 102 ΛΟϑΧΑ, ασ
χοµο δελ αρτ. 26 νυµ. 18 ΛΟΤΣϑ, ηα θυεδαδο εν συσπενσο, εν ϖιρτυδ δε µεδιδα
χαυτελαρ διχταδα πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/11/2010 ΕΞΠ. 10−1039). ςασε
αλ ρεσπεχτο, αρτ. 95 ν.µ. 1879
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Αρτ. 102.− Μυλτα
Αρ !χυλο!102.!Ελ!ρεχυρρεντε,!ελ!αβογαδο!ο!αβογαδα!ασιστεντε!ο!ελ!αποδεραδο!ο!αποδεραδα!
θυε!ιντερπονγα!ελ!ρεχυρσο!τεµεραριαµεντε,!ποδρ〈!σερ!µυλταδο!πορ!υν!µοντο!εντρε!χιν−
χυεντα!υνιδαδεσ!τριβυταριασ!(50!Υ.Τ.)!ψ!χιεντο!χινχυεντα!υνιδαδεσ!τριβυταριασ!(150!Υ.Τ.).!
Λα!δεχισι⌠ν!θυε!ιµπονγα!λα!µυλτα!δεβερ〈!µο∀!ϖαρσε.

Συσπενσι⌠ν
1905

Λα ε!χαχια δε λοσ αρτσ. 23 νυµ. 18; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101 ψ 102 ΛΟϑΧΑ, ασ
χοµο δελ αρτ. 26 νυµ. 18 ΛΟΤΣϑ, ηα θυεδαδο εν συσπενσο, εν ϖιρτυδ δε µεδιδα
χαυτελαρ διχταδα πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 17/11/2010 ΕΞΠ. 10−1039). ςασε
αλ ρεσπεχτο, αρτ. 95 ν.µ. 1879
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ΧΑΠ⊆ΤΥΛΟ!ς.!ΠΡΟΧΕ∆ΙΜΙΕΝΤΟ!∆Ε!ΛΑΣ!ΜΕ∆Ι∆ΑΣ!ΧΑΥΤΕΛΑΡΕΣ

Αρτ. 103.− ℑµβιτο δελ προχεδιµιεντο
Αρ !χυλο!103.!Εστε!προχεδιµιεντο!ρεγιρ〈!λα!τραµιταχι⌠ν!δε!λασ!µεδιδασ!χαυτελαρεσ,!ινχλυ−
ψενδο!λασ!σολιχιτυδεσ!δε!αµπαρο!χονσ∀!τυχιοναλ!χαυτελαρ,!σαλϖο!λο!πρεϖιστο!εν!ελ!αρ !χυλο!
69!ρελα∀!ϖο!αλ!προχεδιµιεντο!βρεϖε.
Χοντενιδο
1.
2.

Τρ〈µιτε ........................................................................................................................................ 643
Υργενχια ...................................................................................................................................... 645

1. Τρ〈µιτε
Λα ΛΟϑΧΑ εσταβλεχε δοσ µοδαλιδαδεσ δε τρ〈µιτε παρα ελ προνυνχιαµιεντο σοβρε λα
µεδιδα χαυτελαρ. Εν αλγυνοσ προχεδιµιεντοσ, χοµο οχυρρε χον ελ ϕυιχιο δε αµπαρο
χονστιτυχιοναλ αυτ⌠νοµο ψ ελ προχεδιµιεντο βρεϖε, ασ χοµο εν λοσ χασοσ εν θυε ελ
τριβυναλ χολεγιαδο ρεχιβε υν εξπεδιεντε ρεµιτιδο πορ οτρο τριβυναλ, πορ δεχλινατορια
δε χοµπετενχια, χορρεσπονδε α τριβυναλ προνυνχιαρσε αχερχα δε λα αδµισι⌠ν δε λα
δεµανδα, µιεντρασ θυε, εν λοσ ρεσταντεσ χασοσ, χορρεσπονδε αλ ϑυζγαδο δε
Συστανχιαχι⌠ν λα αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα. Σ⌠λο εν ελ πρµερ συπυεστο, ελ Τριβυναλ
πυεδε προνυνχιαρσε δε ινµεδιατο σοβρε λα σολιχιτυδ δε µεδιδα χαυτελαρ. Α ελλ⌠ σε
συµα, λα πρ〈χτιχα δελ ϑΣ−ΣΠΑ δε ρεθυεριρ ελ εξπεδιεντε αδµινιστρατιϖο αντεσ δε
προνυνχιαρσε σοβρε λα αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1502)

1906

Ταλ µεχανισµο αβρεϖιαδο χονστιτυψε λα νιχα ποσιβιλιδαδ δε θυε ελ ϕυεζ χονοζχα
δε υνα σολιχιτυδ υργεντε δε προτεχχι⌠ν χαυτελαρ ψ τενγα οπορτυνιδαδ δε προνυνχιαρσε
χον λα χελεριδαδ δελ χασο. ∆ε ρεστο, ελ τρ〈µιτε αντε ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν
πυεδε δυραρ ϖαριοσ δασ ο ινχλυσο µεσεσ, χον λο θυε λα σιτυαχι⌠ν ινφρινγιδα πυεδε
ϖολϖερσε ιρρεϖερσιβλε. Πορ ελλο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηαβα συπριµιδο ταλ πρ〈χτιχα,
σε〉αλανδο θυε, σε ηαχε µ〈σ εξπεδιτα λα τραµιταχι⌠ν δε λασ µεδιδασ χαυτελαρεσ
σολιχιταδασ, προχυρανδο ασ ελ χυµπλιµιεντο δελ πρινχιπιο δε χελεριδαδ πρεϖιστο εν
ελ αρτχυλο 26 δε λα Χονστιτυχι⌠ν δε λα Ρεπβλιχα Βολιϖαριανα δε ςενεζυελα, πυεσ
σε ελιµινα ελ τρ〈µιτε δε πασαρ ελ ρεχυρσο αλ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν παρα συ
αδµισι⌠ν σαλϖο εν λοσ χασοσ εν θυε ελ µισµο σεα εϕερχιδο σιν οτρα σολιχιτυδ θυε
ρεθυιερα ελ προνυνχιαµιεντο δε λα Σαλα−, ψ δε σερ ελ χασο λυεγο σε ορδεναβα υν
χυαδερνο σεπαραδο παρα θυε φυερα πασαδο α λα Σαλα α λοσ !νεσ δελ προνυνχιαµιεντο
ρεσπεχτιϖο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/07/2005 ΕΞΠ. Ν ≡ ΑΑ50−Τ−2005−000159)
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1908

Ελ ελεµεντο διφερενχιαδορ νο ρεσιδε εν χριτεριοσ ρελαχιοναδοσ χον λα υργενχια δελ
χασο ο λα χοµπλεϕιδαδ δελ ασυντο, σινο θυε δεπενδε δελ τιπο δε πρετενσι⌠ν δεδυχιδα.
Ηεµοσ σε〉αλαδο αλ ρεσπεχτο θυε λα πρεϖισι⌠ν δε διφερεντεσ τιποσ δε προχεδιµιεντοσ
εν λα ΛΟϑΧΑ νο δεριϖα δε υν χριτεριο ϖ〈λιδο δε διστινχι⌠ν εντρε ελλοσ ψ εσ πορ ελλο
ινϕυστι!χαδα, αδεµ〈σ δε λα χονσεχυενχιασ ρελατιϖασ α λα ινσεγυριδαδ ϕυρδιχα α θυε
δ〈 λυγαρ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1245)

1909

Χον αντεριοριδαδ α λα ϖιγενχια δε λα ΛΟϑΧΑ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ εσταβλεχι⌠ θυε,
αντε λα ιντερποσιχι⌠ν χονϕυντα δελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ πορ ινχονστιτυχιοναλιδαδ χον
αλγυνα ο ϖαριασ σολιχιτυδεσ χαυτελαρεσ, σε λε δαρα εντραδα αλ µισµο εν λα Σεχρεταρα
δε λα Σαλα ε ινµεδιαταµεντε σε δεσιγναρ〈 πονεντε, α θυιεν σε πασαρα ελ εξπεδιεντε
παρα ελ προνυνχιαµιεντο σοβρε λα αδµισιβιλιδαδ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/07/2005 ΕΞΠ. Ν ≡
ΑΑ50−Τ−2005−000159, χριτεριο ρειτεραδο)

1910

Παρα ελλο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ παρτι⌠ δελ συπυεστο θυε εν τοδα εστα τραµιταχι⌠ν
δεβε τενερσε σιεµπρε πρεσεντε θυε ελ εστυδιο δε λα χονστιτυχιοναλιδαδ δε λασ
νορµασ ψ εν γενεραλ δε λοσ αχτοσ υ οµισιονεσ εσταταλεσ, νο εξιγε µυχηο δε λοσ
ηεχηοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/07/2005 ΕΞΠ. Ν ≡ ΑΑ50−Τ−2005−000159, χριτεριο ρειτεραδο). Σε τρατα
σιν εµβαργο, δε υν χριτεριο ερρ⌠νεο, περο µυψ γενεραλιζαδο, θυε χονχιβε ελ ϕυιχιο
δε χοντραριεδαδ α δερεχηο δε υνα νορµα χοµο υν αν〈λισισ εξχλυσιϖαµεντε ϕυρδιχο,
σιν ρελαχι⌠ν χον ασυντοσ δε ηεχηο θυε δεβαν σερ οβϕετο δε πρυεβα. Νο χοµπαρτιµοσ
ταλ ποσιχι⌠ν, εν ραζ⌠ν δε λα ενορµε ιµπορτανχια δε λα απρεχιαχι⌠ν δε λα ρεαλιδαδ
σοχιαλ, παρα λα δετερµιναχι⌠ν δε λα χονστιτυχιοναλιδαδ δε υνα δισποσιχι⌠ν λεγισλατιϖα.
Περο αδεµ〈σ, λασ χυεστιονεσ δε δερεχηο ταµβιν πυεδεν ρεθυεριρ, σι σε δεσεα υν
ρεσυλταδο αδεχυαδο, υνα αρτιχυλαχι⌠ν προβατορια, ρεφεριδα πορ εϕεµπλο α οπινιονεσ
δε εξπερτοσ εν λα µατερια.

1911

Υν µεχανισµο σιµιλαρ φυε ασυµιδο πορ λα Σαλα Πολτιχο−Αδµινιστρατιϖα, εν ελ
σεντιδο θυε, χυανδο σε προπονγα λα σολιχιτυδ δε αµπαρο χονϕυνταµεντε χον λα
αχχι⌠ν δε νυλιδαδ, υνα ϖεζ δεχιδιδα λα αδµισιβιλιδαδ δε λα αχχι⌠ν πρινχιπαλ, δεβερ〈
ρεσολϖερσε δε φορµα ινµεδιατα σοβρε λα µεδιδα χαυτελαρ ρεθυεριδα ψ εν χασο δε σερ
αχορδαδα, σε αβριρ〈 χυαδερνο σεπαραδο χον ελ οβϕετο δε τραµιταρ λα οποσιχι⌠ν
ρεσπεχτιϖα, ρεµιτινδοσε στε σεγυιδαµεντε αλ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν
χονϕυνταµεντε χον λα πιεζα πρινχιπαλ χοντεντιϖα δελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ, α !ν δε
θυε σε χοντινε λα τραµιταχι⌠ν ρεσπεχτιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 09/11/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 2005−5235). Σιν
εµβαργο, εν λα µισµα δεχισι⌠ν, υνα ϖεζ δεχλαραδα ιµπροχεδεντε λα αχχι⌠ν δε
αµπαρο χονστιτυχιοναλ εϕερχιδα χονϕυνταµεντε χον ελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ, σε ορδεν⌠
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λα ρεµισι⌠ν δελ πρεσεντε εξπεδιεντε αλ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν, ελ χυαλ δεβα
αβριρ ελ χυαδερνο σεπαραδο ρεσπεχτιϖο α λοσ !νεσ δε συ τραµιταχι⌠ν.
Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα αχορδαδο λα ιναπλιχαχι⌠ν δελ προχεδιµιεντο
πρεϖιστο εν λοσ αρτχυλοσ 23, 24 ψ 26 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Αµπαρο, πορ χονσιδεραρ
θυε ελ µισµο εσ χοντραριο α λοσ πρινχιπιοσ θυε ινφορµαν λα ινστιτυχι⌠ν δελ αµπαρο,
λο χυαλ νο εσ ⌠βιχε παρα θυε λα Λεψ χοντινε απλιχ〈νδοσε εν τοδο αθυελλο θυε νο
ρεσυλτε ινχονγρυεντε α λα ινµεδιατεζ ψ χελεριδαδ ρεθυεριδα εν τοδο δεχρετο δε
αµπαρο. Εν συ λυγαρ, εσ πρεχισο αχορδαρ υνα τραµιταχι⌠ν σιµιλαρ α λα απλιχαδα εν λοσ
χασοσ δε οτρασ µεδιδασ χαυτελαρεσ. Σε ϕυστι!χα, εντονχεσ, θυε υνα ϖεζ αδµιτιδα λα
χαυσα πρινχιπαλ πορ λα Σαλα, σε εµιτα αλ µισµο τιεµπο υν προνυνχιαµιεντο σοβρε λα
µεδιδα χαυτελαρ δε αµπαρο σολιχιταδα, χον πρεσχινδενχια δε χυαλθυιερ οτρο ασπεχτο,
χυµπλινδοσε ασ χον ελ προπ⌠σιτο χονστιτυχιοναλ αντεσ αχοταδο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 15/03/2001
ΕΞΠ. 0904 ΜΑΡςΙΝ ΕΝΡΙΘΥΕ ΣΙΕΡΡΑ ςΕΛΑΣΧΟ, χριτεριο ρειτεραδο ΣΠΑ−ΤΣϑ 09/03/2010

1912

ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0068; ΣΠΑ−ΤΣϑ 02/03/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2009−0097)

Λα ϖιγεντε ΛΟΤΣϑ αδοπτ⌠ ταλ προχεδιµιεντο αβρεϖιαδο εν ελ χασο δελ προχεσο
χοντενχιοσο ελεχτοραλ. Ελ αρτχυλο 185 δισπονε αλ εφεχτο θυε, σι λα δεµανδα χοντιενε
σολιχιτυδ δε µεδιδα χαυτελαρ σε δεσιγναρ〈 πονεντε α !ν δε θυε λα Σαλα Ελεχτοραλ σε
προνυνχιε σοβρε λα αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα ψ λα πρετενσι⌠ν χαυτελαρ, λο χυαλ ποδρ〈
ρεαλιζαρσε, ατενδιενδο α λα υργενχια δελ χασο, χον πρεσχινδενχια δελ ινφορµε ψ δε
λοσ αντεχεδεντεσ αδµινιστρατιϖοσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1502).

1913

Χοµο σε οβσερϖα, ελ τρ〈µιτε πρεϖιστο εν εστε αρτχυλο χονστιτυψε λα ρεεδιχι⌠ν δε υνα
πρ〈χτιχα θυε ψα ηα σιδο δεχλαραδα πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, χοντραρια αλ πρινχιπιο
δε χελεριδαδ πρεϖιστο εν ελ αρτχυλο 26 δε λα Χονστιτυχι⌠ν.

1914

2. Υργενχια
Λα ΛΟϑΧΑ οτοργα υν τραταµιεντο διστιντο α λασ χαυσασ, εν βασε αλ προχεδιµιεντο
απλιχαβλε, ελ χυαλ α συ ϖζ δεπενδε δε λα πρετενσι⌠ν δεδυχιδα (ϖασε Αν〈λισισ
πρεϖιο, ν.µ. 1245). Σιν εµβαργο, ελ τιπο δε πρετενσι⌠ν νο γυαρδα ρελαχι⌠ν αλγυνα
χον λα ιµπορτανχια παρα ελ παρτιχυλαρ δε λοσ ιντερεσεσ εν ϕυεγο, νι χον ελ ϖαλορ δε λα
γαραντα δε οβτενερ υνα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, νι χον λα νεχεσιδαδ δε προτεχχι⌠ν
ϕυρδιχα, σοβρε τοδο δεσδε ελ πυντο δε ϖιστα τεµποραλ, εστο εσ, λα υργενχια δελ χασο.

1915

Πορ ταλ µοτιϖο, ελ χριτεριο υτιλιζαδο πορ λα ΛΟϑΧΑ παρα εσταβλεχερ διστιντοσ
προχεδιµιεντοσ εν λα τραµιταχι⌠ν δε λα µεδιδα χαυτελαρ χοντιτυψε υν χριτεριο θυε
χαρεχε δε ϕυστι!χαχι⌠ν µατεριαλ ψ πορ ενδε, πυεδε χονδυχιρ α σιτυαχιονεσ χοντραριασ
αλ πρινχιπιο δε ιγυαλδαδ.

1916
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Αρτ. 104.− Ρεθυισιτοσ δε προχεδιβιλιδαδ
Αρ !χυλο!104.!Α!πε∀!χι⌠ν!δε!λασ!παρτεσ,!εν!χυαλθυιερ!εσταδο!ψ!γραδο!δελ!προχεδιµιεντο!ελ!
τριβυναλ!ποδρ〈!αχορδαρ!λασ!µεδιδασ!χαυτελαρεσ!θυε!εσ∀!µε!περ∀!νεντεσ!παρα!ρεσγυαρδαρ!
λα!απαριενχια!δελ!βυεν!δερεχηο!ινϖοχαδο!ψ!γαραν∀!ζαρ!λασ!ρεσυλτασ!δελ!ϕυιχιο,!πονδερανδο!
λοσ!ιντερεσεσ!πβλιχοσ!γενεραλεσ!ψ!χολεχ∀!ϖοσ!χονχρε∀!ζαδοσ!ψ!χιερτασ!γραϖεδαδεσ!εν!ϕυεγο,!
σιεµπρε!θυε!διχηασ!µεδιδασ!νο!πρεϕυζγυεν!σοβρε!λα!δεχισι⌠ν!δε#!νι∀!ϖα.
Ελ!τριβυναλ!χονταρ〈!χον!λοσ!µ〈σ!αµπλιοσ!ποδερεσ!χαυτελαρεσ!παρα!προτεγερ!α!λα!Αδµινισ−
τραχι⌠ν!Πβλιχα,!α!λοσ!χιυδαδανοσ!ο!χιυδαδανασ,!α!λοσ!ιντερεσεσ!πβλιχοσ!ψ!παρα!γαραν∀!ζαρ!
λα! τυτελα! ϕυδιχιαλ! εφεχ∀!ϖα! ψ! ελ! ρεσταβλεχιµιεντο! δε! λασ! σιτυαχιονεσ! ϕυρδιχασ! ινφρινγιδασ!
µιεντρασ!δυρε!ελ!προχεσο.
Εν! χαυσασ! δε! χοντενιδο! πατριµονιαλ,! ελ! τριβυναλ! ποδρ〈! εξιγιρ! γαραν !ασ! συ#!χιεντεσ! αλ!
σολιχιταντε.
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1. Αντεχεδεντεσ
1917

Λα Εξποσιχι⌠ν δε Μοτιϖοσ δε λα Χονστιτυχι⌠ν χοντιενε ελ σιγυιεντε τεξτο: λα
λεγισλαχι⌠ν δεβερ〈 δοταρ αλ ϕυεζ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε τοδο ελ ποδερ
χαυτελαρ νεχεσαριο παρα δεχρεταρ δε ο!χιο ο α ινστανχια δε παρτε, χυαλθυιερ τιπο
δε µεδιδα χαυτελαρ θυε φυερε νεχεσαρια παρα γαραντιζαρ λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα
δε λοσ αδµινιστραδοσ ψ ελ ρεσταβλεχιµιεντο δε συσ σιτυαχιονεσ ϕυρδιχασ ινφρινγιδασ
µιεντρασ δυρε ελ προχεσο δε θυε σε τρατε, βιεν σεα α τραϖσ δε λα συσπενσι⌠ν δε λοσ
εφεχτοσ δελ αχτο αδµινιστρατιϖο χορρεσπονδιεντε, ο α τραϖσ δε ορδενεσ δε ηαχερ ο
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νο ηαχερ, ινχλυψενδο ελ παγο δε συµασ δε δινερο, θυε σε ιµπονγαν α λα
αδµινιστραχι⌠ν δεπενδιενδο δελ χασο χονχρετο.
Ελ αρτ. 104 ρεπροδυχε εν βυενα παρτε λο δισπυεστο εν ελ αρτ. 19 π〈ρραφο 11 δε λα
δερογαδα ΛΟΤΣϑ, σεγν λα χυαλ εν χυαλθυιερ εσταδο ψ γραδο δελ προχεσο λασ παρτεσ
ποδρ〈ν σολιχιταρ, ψ ελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια ποδρ〈 αχορδαρ, αυν δε ο!χιο,
λασ µεδιδασ χαυτελαρεσ θυε εστιµεν περτινεντεσ παρα ρεσγυαρδαρ λα απαριενχια δε
βυεν δερεχηο ινϖοχαδα ψ γαραντιζαρ λασ ρεσυλτασ δελ ϕυιχιο, σιεµπρε θυε διχηασ
µεδιδασ νο πρεϕυζγυεν σοβρε λα δεχισι⌠ν δε!νιτιϖα. Αν χυανδο λα δερογαδα
ΛΟΤΣϑ δε 2004 νο λο δισπονα εξπρεσαµεντε, λα ϕυρισπρυδενχια χονσιδερ⌠ εξιγιβλε
λα ϖερι!χαχι⌠ν δελ ριεσγο µανι!εστο δε θυε θυεδε ιλυσορια λα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο

1918

(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/12/2009 ΕΞΠ. Ν° 09−1269)

2. Χαρ〈χτερ νο συσπενσιϖο δελ ρεχυρσο
Σαλϖο πορ λοσ χασοσ εσταβλεχιδοσ εξπρεσαµεντε εν λεψεσ εσπεχιαλεσ, ελ ρεχυρσο
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε ανυλαχι⌠ν νο τιενε εφεχτοσ συσπενσιϖοσ δελ αχτο
ιµπυγναδο, πορ λο θυε σε ρεθυιερε παρα ελλο δε υνα ορδεν εξπρεσα δελ ϕυεζ. Ταλ
ορδεν εσχογιδο πορ ελ λεγισλαδορ εν βασε α συ αµπλιο 〈µβιτο δε εϖαλυαχι⌠ν, νο
χονστιτυψε υνα δεχισι⌠ν εν φαϖορ δε λα εϕεχυτοριεδαδ δε λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ.
Ταλ πρινχιπιο νο οστεντα υν ρανγο συπεριορ φρεντε α λα γαραντα δε λα τυτελα ϕυδιχιαλ
εφεχτιϖα, σινο θυε λα ποσιβιλιδαδ δε θυε λοσ εφεχτοσ δελ αχτο αδµινιστρατιϖο σεαν
συσπενδιδοσ, ϖιενε α χονϖερτιρσε εν ελ ελεµεντο χονχιλιαδορ ψ µοδεραδορ δε λα
τενσι⌠ν εντρε λιβερταδ ψ αυτοριδαδ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 08/11/2001 ΕΞΠ. 1187).

1919

∆ε αλλ θυε, λα ρελαχι⌠ν δε ρεγλα−εξχεπχι⌠ν εσχογιδα πορ ελ λεγισλαδορ εν χυαντο αλ
χαρ〈χτερ νο συσπενσιϖο δελ ρεχυρσο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο νο δεβε σερ
χονφυνδιδο χον υν εϖεντυαλ χαρ〈χτερ εξχεπχιοναλ δε λα συσπενσι⌠ν δε λοσ εφεχτοσ
δελ αχτο, παρα δεριϖαρ δε αλλ λα υτιλιζαχι⌠ν ρεστριχτιϖα δε λα !γυρα, σ⌠λο εν σιτυαχιονεσ
εξτραορδιναριασ. Πορ ελ χοντραριο, λα τυτελα χαυτελαρ εσ ινηερεντε α λα ε!χαχια δε λα
ϕυστιχια (ϖασε αλ ρεσπεχτο αρτ. 2 ν.µ. 53). Εν εφεχτο, υνα προτεχχι⌠ν ιντγραλ δελ
δερεχηο α λα δεφενσα ψ α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα ρεθυιερε δε µεχανισµοσ
χαυτελαρεσ ιδ⌠νεοσ ψ συ!χιεντεσ θυε περµιταν δαρ α λα σεντενχια δε!νιτιϖα λα
ε!χαχια θυε σε ϖερα µενοσχαβαδα χον ελ τρανσχυρσο δελ προχεσο (ΣΠΑ−ΧΣϑ 15/11/1995
ΧΑΣΟ: ΛΥΧ⊆Α ΗΕΡΝℑΝ∆ΕΖ Ψ ΑΡΝΟΛ∆Ο ϑ. ΕΧΗΑΓΑΡΑΨ).1058

1920

Λα !ναλιδαδ δελ λεγισλαδορ αλ δεϕαρ εν µανοσ δελ ϕυεζ λα δεχισι⌠ν εν ελ χαδα χασο
παρτιχυλαρ δε λα µεδιδα χαυτελαρ, εστ〈 ρεφεριδα α εϖιταρ θυε θυιεν λα σολιχιτε, σε

1921

1058 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ.829
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προχυρε υνα ϖενταϕα ινµερεχιδα −εν περϕυιχιο δε συ χοντραπαρτε− ϖαλινδοσε δελ
προχεσο χον υν οβϕετο αϕενο α λα προσεχυχι⌠ν δε λα ϕυστιχια (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/08/2006
Ν° 06−0034).

3. ∆ε οχιο
1922

Πορ υν δεφεχτο δε τχνιχα λεγισλατιϖα, ελ αρτ. 104 δι!ερε δε λο δισπυεστο εν ελ αρτ. 4,
χον ρεσπεχτο α λα φαχυλταδ δελ ϕυεζ, δε διχταρ, αν δε ο!χιο, λασ µεδιδασ
πρεϖεντιϖασ θυε ρεσυλτεν αδεχυαδασ α λα σιτυαχι⌠ν φ〈χτιχα χονχρετα. Ηεµοσ σε〉αλαδο
θυε, α διφερενχια δελ ϕυιχιο χιϖιλ, ελ προχεσο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο σε ενχυεντρα
ρεγιδο πορ ελ πρινχιπιο ινθυισιτιϖο, σοβρε τοδο εν χυαντο α λοσ ποδερεσ δε
ινϖεστιγαχι⌠ν δε ο!χιο δε λοσ ηεχηοσ ρελεϖαντεσ παρα λα δεχισι⌠ν δελ ασυντο. Λα
ΣΠΑ ηα σε〉αλαδο θυε, σε ινχυρρε εν υν γραϖσιµο ερρορ αλ πρετενδερ εθυιπαραρ ελ
προχεσο χιϖιλ, ελ χυαλ χιερταµεντε σε ενχυεντρα ρεγιδο πορ ελ πρινχιπιο δισποσιτιϖο,
χον ελ προχεσο χοντενχιοσο τριβυταριο, δεντρο δελ χυαλ ελ ϕυεζ γοζα δε αµπλιοσ
ποδερεσ ινθυισιτιϖοσ, εντρε λοσ θυε σε ενχυεντρα ελ ποδερ δεχρεταρ χυαλθυιερ µεδιδα
θυε χονσιδερε περτινεντε παρα λογραρ ελ εθυιλιβριο εντρε λασ παρτεσ ιντερϖινιεντεσ εν
λα ρελαχι⌠ν ϕυρδιχο−τριβυταρια εξ λεγε (ΣΠΑ−ΤΣϑ 17/01/2002 ΕΞΠ. ΝΡΟ. 2001−0602). Λα
ΛΟϑΧΑ οφρεχε αλ ϕυεζ λα φαχυλταδ δε δεχιδιρ σι ρεσυλτα ο νο νεχεσαριο ρεαλιζαρ υνα
αχτυαχι⌠ν δε ο!χιο, περο ταµβιν πυεδε δεχιδιρ εν θυ οπορτυνιδαδ ψ α τραϖσ δε
χυ〈λεσ µεδιοσ εσ ιδ⌠νεα συ ρεαλιζαχι⌠ν. Εν !ν, λα ηαβιλιταχι⌠ν παρα αχτυαρ δε ο!χιο,
νο χοµπροµετε λα ιµπαρχιαλιδαδ δελ ϕυεζ1059 (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 50)

1923

Αν χυανδο φυε ρεχηαζαδα λα σολιχιτυδ δε µεδιδα χαυτελαρ, ρεφεριδα α λα δεµαρχαχι⌠ν
δε συσ τερριτοριοσ ψ λα εµισι⌠ν δε υν ττυλο σοβρε εσασ τιερρασ θυε σεα προτοχολιζαβλε.
Σιν εµβαργο, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα αχορδ⌠ δε ο!χιο, ινσταρ α λα Φυερζα
Αρµαδα Ναχιοναλ Βολιϖαριανα, α θυε ρεσγυαρδε λα µενχιοναδα ζονα προτεγιενδο
ελ η〈βιτατ δε λοσ πυεβλοσ ινδγενασ αλλ ασενταδοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/05/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−
0500)

4. ∆ισχρεχιοναλιδαδ δελ ϕυεζ
1924

Σι βιεν εσ χιερτο θυε εν λα δετερµιναχι⌠ν δε χονχεπτοσ αµπλιοσ, ταλεσ χοµο ελ
δα〉ο ιρρεπαραβλε ελ ϕυεζ οστεντα υν αµπλιο µαργεν δε δισχρεχιοναλιδαδ (ΧΠΧΑ
12/12/1979 ΧΑΣΟ: ΠΡΟΜΟΤΟΡΑ ΛΟΣ ΑΛΤΟΣ),1060 σιν εµβαργο, λα προτεχχι⌠ν χαυτελαρ
χονστιτυψε υν ϖερδαδερο δερεχηο συβϕετιϖο, θυε φορµα παρτε δελ δερεχηο α λα τυτελα
1059 Ταµβιεν εν εστε σεντιδο, Ηερρερα, Λασ Ινιχιατιϖασ Προχεσαλεσ δελ ϑυεζ εν λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 201
1060 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 837
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ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, πορ λο θυε συ οτοργαµιεντο νο χονστιτυψε υνα δεχισι⌠ν λιβρε δελ
δερεχηο, σινο θυε ελ ϕυεζ εστ〈 οβλιγαδο α οτοργαρλα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/08/2006 Ν° 06−
0034). ∆ε εστα µανερα, παρα λα παρτε εν ελ προχεσο ελ οτοργαµιεντο δε µεδιδασ
χαυτελαρεσ εσ υν δερεχηο ψ παρα ελ ϕυεζ, υν δεβερ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 09/05/2006 ΕΞΠ.− 00−
0735/02−0891/02−1952)

Εν εφεχτο, ελ εϕερχιχιο δελ 〈µβιτο δε εϖαλυαχι⌠ν θυε λα ΛΟϑΧΑ οτοργα α λοσ ϕυεχεσ νο
χονστιτυψε υνα δισχρεχιοναλιδαδ λιβρε δε λµιτεσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1181). Εν
παλαβρασ δε Ρενγελ−Ροµβεργ, νο σε τρατα δε υνα αρβιτραρια δισχρεχιοναλιδαδ, σινο
δε υνα δισχρεχιοναλιδαδ τχνιχα θυε λο αυτοριζα παρα οβραρ χονσυλτανδο λο µ〈σ
εθυιτατιϖο ο ραχιοναλ.1061 Ελ ϕυεζ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ποσεε λα φαχυλταδ δε
ασυµιρ, λυεγο δε λα πονδεραχι⌠ν δε λοσ ιντερεσεσ εν χον!ιχτο, λα δεχισι⌠ν δε σι ρεσυλτα
ο νο νεχεσαριο διχταρ υνα µεδιδα χαυτελαρ, ασ χοµο ταµβιν πυεδε δεχιδιρ εν θυ
οπορτυνιδαδ ψ α τραϖσ δε χυ〈λεσ µεδιοσ εσ ιδ⌠νεα συ ρεαλιζαχι⌠ν. Σιν εµβαργο, εν
φυνχι⌠ν α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, λασ µεδιδασ χαυτελαρεσ νο σον µεραµεντε
δισχρεχιοναλεσ δε λοσ ϕυεχεσ, σινο θυε, υνα ϖεζ θυε σε ϖερι!θυε ελ χυµπλιµιεντο δε
λοσ ρεθυισιτοσ θυε εσταβλεχε λα νορµα παρα συ οτοργαµιεντο, ελ ⌠ργανο ϕυρισδιχχιοναλ
δεβε αχορδαρλασ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/12/2009 ΕΞΠ. Ν° 09−1269)

1925

Ελ ϕυεζ σε ενχυεντρα συϕετο α λοσ πρινχιπιοσ δε ιδονειδαδ, νεχεσιδαδ ψ
προπορχιοναλιδαδ. Σεγν ελ πρινχιπιο δε ιδονειδαδ, ελ ϕυεζ νο πυεδε οµιτιρ λασ
µεδιδασ χαπαχεσ δε λογραρ ελ οβϕετιϖο περσεγυιδο πορ λα νορµα. ∆ε ιγυαλ φορµα, λασ
µεδιδασ θυε ηυβιεραν σιδο αδοπταδασ νο πυεδεν σερ οβϕετιϖαµεντε ινσυ∀χιεντεσ.
Σεγν ελ πρινχιπιο δε νεχεσιδαδ, λασ µεδιδασ θυε χονστιτυψαν υνα λιµιταχι⌠ν δε λα
λιβερταδ δε παρτιχυλαρεσ, χοµο πορ εϕεµπλο, ελ σεχρετο δε λασ χοµυνιχαχιονεσ, λα
ιντιµιδαδ ο ελ ηογαρ δοµστιχο, σ⌠λο πυεδεν σερ ρεαλιζαδασ, εν λα µεδιδα εν θυε
οτροσ µεχανισµοσ µενοσ γραϖοσοσ νο ρεσυλτεν ιγυαλµεντε ιδ⌠νεοσ. Ελ πρινχιπιο δε
προπορχιοναλιδαδ συπονε υνα ϖαλοραχι⌠ν δε λοσ ιντερεσεσ εν χον!ιχτο πορ σεπαραδο
ψ συ πονδεραχι⌠ν παρα εσταβλεχερ υν εθυιλιβριο ψ λα µεϕορ ρεαλιζαχι⌠ν δε λοσ µισµοσ
(ϖασε ταµβιν ελ αρτ. 39 ν.µ. 1182).

1926

5. Θυε εστιµε περτινεντεσ
Παρτε δελ 〈µβιτο δε εϖαλυαχι⌠ν δελ ϕυεζ σε ενχυεντρα ρεφεριδο α λα δετερµιναχι⌠ν
δελ χοντενιδο δε λα µεδιδα χαυτελαρ. Εν ταλ σεντιδο, λα ΛΟϑΧΑ οπτ⌠ πορ λα
ηαβιλιταχι⌠ν εν βλανχο, εν λυγαρ δε ενυµεραρ λασ ποσιβλεσ µεδιδασ εν µανοσ δελ
ϕυεζ. ∆ε ταλ φορµα, λα λεψ χοντινα λα πρ〈χτιχα ηαβιτυαλ εν ελ χοντενχιοσο
1061 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ςΙ. π〈γ. 175
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αδµινιστρατιϖο δε απλιχαρ λα φαχυλταδ εσταβλεχιδα εν ελ αρτ. 588 παρ〈γραφο πριµερο
δελ ΧΠΧ, σεγν ελ χυαλ, αδεµ〈σ δε λασ µεδιδασ πρεϖεντιϖασ αντεριορµεντε
ενυµεραδασ, ψ χον εστριχτα συϕεχι⌠ν α λοσ ρεθυισιτοσ πρεϖιστοσ εν ελ Αρτχυλο 585,
ελ Τριβυναλ ποδρ〈 αχορδαρ λασ προϖιδενχιασ χαυτελαρεσ θυε χονσιδερε αδεχυαδασ.
1928

Εν τοδο χασο, ελ αρτ. 4 π〈ρραφο 2 εσταβλεχε θυε ελ ϕυεζ δισπονε δε λασ µ〈σ αµπλιασ
ποτεσταδεσ χαυτελαρεσ, πορ λο χυαλ πυεδε ιµπονερ ⌠ρδενεσ δε ηαχερ ο νο ηαχερ.

1929

Α τραϖσ δε υνα µεδιδα χαυτελαρ ιννοµιναδα σε ηα αχορδαδο λα συσπενσι⌠ν δε υνα
χαυσα λλεϖαδα πορ ελ Τριβυναλ Συπεριορ εν λο Χιϖιλ ψ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο δε
λα Ρεγι⌠ν Νορ−Οριενταλ, ηαστα ταντο σε δεχιδα λα χοντροϖερσια αδµινιστρατιϖα
πλαντεαδα αντε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 26/07/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2007−0039).
6. Συσπενσι⌠ν δε εφεχτοσ

1930

∆εβεµοσ ρεχορδαρ θυε ελ αρτ. 136 δε λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ δισπονα λα ποσιβιλιδαδ δε
συσπενδερ λοσ εφεχτοσ δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο δε εφεχτοσ παρτιχυλαρεσ, χυανδο
ασ λο περµιτα λα Λεψ ο λα συσπενσι⌠ν σεα ινδισπενσαβλε παρα εϖιταρ περϕυιχιοσ
ιρρεπαραβλεσ ο δε διφχιλ ρεπαραχι⌠ν πορ λα δε!νιτιϖα, τενιενδο εν χυεντα λασ
χιρχυνστανχιασ δελ χασο. Χοµο σε οβσερϖα, λα νορµα νο εξιγα χοµο ρεθυισιτο δε
προχεδενχια δε λα µεδιδα, ελ αν〈λισισ δε λα πρεσυνχι⌠ν δε βυεν δερεχηο δε λα
δεµανδα, αν χυανδο ποστεριορµεντε φυε ιντροδυχιδο ταλ ρεθυισιτο
ϕυρισπρυδενχιαλµεντε.
7. Συσπενσι⌠ν εν τελεχοµυνιχαχιονεσ

1931

Ελ αρτχυλο 205 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Τελεχοµυνιχαχιονεσ δισπονε θυε λα
ιντερποσιχι⌠ν δε αχχιονεσ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖασ χοντρα λασ µυλτασ ιµπυεστασ
πορ λα Χοµισι⌠ν Ναχιοναλ δε Τελεχοµυνιχαχιονεσ συσπενδερ〈 συ εϕεχυχι⌠ν,
χυανδο ασ λο σολιχιτε εξπρεσαµεντε ελ αχτορ εν συ ρεχυρσο.

1932

Λα µενχιοναδα νορµα εσταβλεχε ελ χυµπλιµιεντο δε τρεσ ρεθυισιτοσ παρα λα
προχεδενχια δε λα συσπενσι⌠ν δε εφεχτοσ δε λοσ αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ δε λα Χοµισι⌠ν
Ναχιοναλ δε Τελεχοµυνιχαχιονεσ (ΧΟΝΑΤΕΛ) θυε ιµπονγαν πενασ πεχυνιαριασ
(µυλτασ), ταλεσ ρεθυισιτοσ σον: ι) Θυε λα συσπενσι⌠ν σεα σολιχιταδα εξπρεσαµεντε πορ
λα παρτε αχτορα; ιι) Θυε σε τρατε δε αχχιονεσ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖασ; ψ ιιι) Θυε
ταλεσ αχχιονεσ σε ιντερπονγαν χοντρα αχτοσ αδµινιστρατιϖοσ δε ιµποσιχι⌠ν δε µυλτασ
εµαναδοσ δε εσε ⌠ργανο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 06/05/2010 ΕΞΠ. ΧΣ Ν° ΑΑ40−Ξ−2010−000006; ΣΠΑ−ΤΣϑ
06/03/2007 Χ.Σ. Ν° ΑΑ40−Ξ−2004−0021). Λα συσπενσι⌠ν δε εφεχτοσ οπερα σ⌠λο ρεσπεχτο δε
λασ µυλτασ ιµπυεστασ πορ λα Χοµισι⌠ν Ναχιοναλ δε Τελεχοµυνιχαχιονεσ, δε εντρε
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ελ αµπλιο εσπεχτρο δε σανχιονεσ χοντεµπλαδο εν διχηα νορµατιϖα, σιεµπρε ψ
χυανδο µεδιε πετιχι⌠ν εξπρεσα εν εσε σεντιδο πορ παρτε δελ αδµινιστραδο αλ αχυδιρ
α λα σεδε χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα. Εσ δεχιρ, λα νορµα εν χυεστι⌠ν χιρχυνσχριβε
ελ οβϕετο δε ταλ χαυτελα ↔χυασι−αυτοµ〈τιχα≈ αλ χοντενιδο πεχυνιαριο δε λα ρεσολυχι⌠ν
αδµινιστρατιϖα σανχιονατορια διχταδα πορ ελ εντε ρεγυλαδορ δε λασ τελεχοµυνιχαχιονεσ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/08/2006 Ν° 06−0034)

Εν υν χριτεριο αντεριορ, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηαβα σοστενιδο θυε ελ
αρτχυλο 205 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Τελεχοµυνιχαχιονεσ δεβα σερ δεσαπλιχαδο παρα
ελ χασο χονχρετο, τοδα ϖεζ θυε δαδα λα νατυραλεζα δε λασ µεδιδασ χαυτελαρεσ σε
ρεθυιερε θυε στασ σε διχτεν χον λα χονϖιχχι⌠ν δε θυε εξιστε υνα πρεσυνχι⌠ν δε
βυεν δερεχηο α φαϖορ δελ ρεχυρρεντε ψ θυε λα νο συσπενσι⌠ν δε λοσ εφεχτοσ δελ αχτο
πυεδε, χιερταµεντε, χαυσαρ υν γραϖαµεν ιρρεπαραβλε αλ αχτορ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 22/11/2005
ΕΞΠ. Ν≡ 2003−1545). Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ρεϖοχ⌠ ελ φαλλο δε λα Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα ψ α!ρµ⌠ λα χονστιτυχιοναλιδαδ δε λα νορµα, εν ραζ⌠ν δε θυε ναδα
οβστα α θυε σεα λα προπια λεψ λα θυε χον!ερα λα προτεχχι⌠ν χαυτελαρ εν δετερµιναδοσ
συπυεστοσ, χοµο ποδρα σερ λα συσπενσι⌠ν αυτοµ〈τιχα δε λοσ εφεχτοσ δελ αχτο
ιµπυγναδο, λα χυαλ πορ χιερτο− νο ρεσυλτα αϕενα α λασ µ〈σ µοδερνασ τενδενχιασ
δελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/08/2006 Ν° 06−0034)

1933

Εστιµαµοσ θυε, φορµα παρτε δελ 〈µβιτο δε εϖαλυαχι⌠ν δελ λεγισλαδορ (ϖασε αλ
ρεσπεχτο, ν.µ. 1881) λα δεχισι⌠ν αχερχα δελ χαρ〈χτερ συσπενσιϖο δελ ρεχυρσο
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο, θυε δεβε σερ ρεσπεταδο πορ ελ ϕυεζ. Εν χασοσ χονχρετοσ,
εν λοσ χυαλεσ εξισταν ιντερεσεσ γενεραλεσ ο δε τερχεροσ πρεδοµιναντεσ θυε ρεθυιεραν
δε λα εϕεχυχι⌠ν ινµεδιατα δελ αχτο, ελ ϕυεζ πυεδε αχορδαρλο δε ταλ φορµα α τραϖσ δε
υνα µεδιδα χαυτελαρ.

1934

8. Συσπενσι⌠ν εν Αϖιαχι⌠ν Χιϖιλ
Λα ∆ισποσιχι⌠ν Φιναλ Οχταϖα δε λα Λεψ δε Αϖιαχι⌠ν Χιϖιλ δε 2001, δισπονε θυε, λα
ιντερποσιχι⌠ν δε ρεχυρσοσ εν σεδε αδµινιστρατιϖα ο ϕυρισδιχχιοναλ συσπενδερ〈 λα
εϕεχυχι⌠ν δε λασ µυλτασ ιµπυεστασ πορ ελ Ινστιτυτο Ναχιοναλ δε Αϖιαχι⌠ν Χιϖιλ, χυανδο
ασ λο σολιχιτε εξπρεσαµεντε ελ αχτορ εν συ ρεχυρσο ψ σε χοµπροµετα αλ παγο δε λοσ
ιντερεσεσ χορρεσπονδιεντεσ, εν χασο δε θυε ελ αχτο θυεδε δε!νιτιϖαµεντε !ρµε.

1935

Λα Χορτε Σεγυνδα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο εστιµ⌠ ινιχιαλµεντε θυε λα
συσπενσι⌠ν αυτοµ〈τιχα χονστιτυψε υνα ϖιολαχι⌠ν αλ δερεχηο α λα δεφενσα δε λοσ

1936
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ιντερεσαδοσ θυε πυεδαν ϖερσε αφεχταδοσ πορ διχηα µεδιδα, πορ λο θυε δεσαπλιχ⌠
παρα ελ χασο εν εστυδιο λα ∆ισποσιχι⌠ν Φιναλ Οχταϖα δε λα Λεψ δε Αϖιαχι⌠ν Χιϖιλ ψ
δεχλαρ⌠ ιµπροχεδεντε λα σολιχιτυδ δε συσπενσι⌠ν δε εφεχτοσ δελ αχτο αδµινιστρατιϖο
ιµπυγναδο (ΧΣΧΑ 04/05/2006 ΑΠ42−Ν−2005−001194). Σιν εµβαργο, εν βασε α λο
εσταβλεχιδο πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, χον ρεσπεχτο αλ αρτχυλο 205 δε λα Λεψ
Οργ〈νιχα δε Τελεχοµυνιχαχιονεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/08/2006 Ν° 06−0034, ϖασε αλ ρεσπεχτο,
ν.µ. 1932), λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα µοδι!χ⌠ συ αντεριορ χριτεριο ψ ρεϖοχ⌠
ελ φαλλο δε λα Χορτε Σεγυνδα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, θυε δεσαπλιχ⌠ πορ
χοντρολ διφυσο λα ∆ισποσιχι⌠ν Φιναλ Οχταϖα δε λα Λεψ δε Αϖιαχι⌠ν Χιϖιλ. Λα Σαλα
εστιµ⌠ νεχεσαριο, χον ελ οβϕετο δε ρεσγυαρδαρ λοσ εϖεντυαλεσ δερεχηοσ δε λα
Ρεπβλιχα ψ γαραντιζαρ λασ ρεσυλτασ δελ ϕυιχιο πρινχιπαλ, ορδεναρ α λα ρεχυρρεντε
Σαντα Β〈ρβαρα Αιρλινεσ, Χ.Α., λα χονστιτυχι⌠ν δε υνα χαυχι⌠ν οτοργαδα πορ υνα
ινστιτυχι⌠ν βανχαρια ο υνα εµπρεσα δε σεγυροσ αυτοριζαδα, πορ ελ µοντο δε λα µυλτα
ιµπυεστα πορ ελ Ινστιτυτο Ναχιοναλ δε Αϖιαχι⌠ν Χιϖιλ, παρα λο χυαλ χονχεδι⌠ α λα
ρεχυρρεντε υν πλαζο δε διεζ (10) δασ δε δεσπαχηο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 14/08/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2007−
0036). Ποστεριορµεντε, λα Σαλα χονστατ⌠ θυε ηαβα τρανσχυρριδο σοβραδαµεντε ελ
πλαζο χονχεδιδο, σιν θυε λα αχχιοναντε ηαψα σατισφεχηο λα εξιγενχια χοντενιδα εν
ελ ρεφεριδο φαλλο (ο πεδιδο πρ⌠ρρογα δε µανερα ϕυστι!χαδα), πορ λο θυε ρεϖοχ⌠ λα
µεδιδα δε συσπενσι⌠ν δε εφεχτοσ αχορδαδα εν ελ αντεριορ φαλλο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/05/2008
ΕΞΠ. Ν≡ 2007−0036)

9. Συσπενσι⌠ν εργα οµνεσ
1937

Λα µεδιδα δε ιναπλιχαχι⌠ν δε λα λεψ σολιχιταδα συπονε υνα ιντερρυπχι⌠ν τεµποραλ
δε λα ε!χαχια δελ χοντενιδο δε λοσ χ⌠διγοσ χυεστιοναδοσ ψ, χοµο ταλ, χονστιτυιρα
υνα εξχεπχι⌠ν αλ πρινχιπιο γενεραλ δε πρεσυνχι⌠ν δε ϖαλιδεζ ιντρνσεχα δε λασ
νορµασ, πορ λο θυε λα συσπενσι⌠ν εργα οµνεσ δε συσ εφεχτοσ χονστιτυψε υνα µεδιδα
εξχεπχιοναλ θυε ενχυεντρα συ ϕυστι!χαχι⌠ν εν λα δι!χυλταδ ο ιµποσιβιλιδαδ δε
ρεπαραρ, πορ παρτε δε λα σεντενχια δε!νιτιϖα, λοσ δα〉οσ θυε ρεσυλτεν δε λα απλιχαχι⌠ν
δε ταλεσ χ⌠διγοσ, δε µοδο θυε σι εν εστοσ χασοσ νο σε εϕερχε λα ποτεσταδ χαυτελαρ
χον ελ δεβιδο εθυιλιβριο ψ πονδεραχι⌠ν, ελ πρινχιπιο δε αυτοριδαδ θυεδαρα
θυεβρανταδο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 23/10/2007 ΕΞΠ. 06−1537)

1938

Εν υν ϕυιχιο δε νυλιδαδ εν χοντρα δε λα Λεψ δε ∆εφενσα ψ Σεγυριδαδ Χιυδαδανα,
διχταδα πορ ελ Χονσεϕο Λεγισλατιϖο δελ Εσταδο Ζυλια δε 2001, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ
οβσερϖ⌠ θυε εν λα λεψ σε εσταβλεχεν σανχιονεσ δε αρρεστο, θυε χονστιτυψεν πενασ
πριϖατιϖασ δε λα λιβερταδ, λασ χυαλεσ πυεδεν σερ ιµπυεστασ πορ διϖερσασ αυτοριδαδεσ
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αδµινιστρατιϖασ. Πορ ταλ µοτιϖο, λα Σαλα εστιµ⌠ ιµπρεσχινδιβλε γαραντιζαρ λα λιβερταδ
περσοναλ αντε υνα ποσιβλε ϖιολαχι⌠ν χοµο λα δενυνχιαδα. Πορ ραζονεσ δε χερτεζα ψ
σεγυριδαδ ϕυρδιχα, αχορδ⌠ λα πυβλιχαχι⌠ν δελ φαλλο εν λα Γαχετα Ο!χιαλ δελ Εσταδο
Ζυλια (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/08/2006 ΕΞΠ. Ν° 05−2448). Εν σεντενχια ποστεριορ σε αχορδ⌠ λα
συσπενσι⌠ν δε λα λεψ εν συ τοταλιδαδ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 13/08/2008 ΕΞΠ.− 05−2448).
10. Πρετενσι⌠ν δε χονδενα ο δεχλαρατιϖα
Εν ελ δερεχηο χοµπαραδο, λα προτεχχι⌠ν χαυτελαρ, εν συπυεστοσ διστιντοσ δε λα
σιµπλε συσπενσι⌠ν δε λοσ εφεχτοσ δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο, εστο εσ, εν αχχιονεσ
διστιντασ δελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ, ταλεσ χοµο λα πρετενσι⌠ν πορ αβστενχι⌠ν,
πρετενσιονεσ δε χονδενα, ινχλυσο λα χονδενα α θυε λα Αδµινιστραχι⌠ν σε αβστενγα
δε ρεαλιζαρ δετερµιναδα χονδυχτα ο εν χασοσ δε πρετενσιονεσ δεχλαρατιϖασ, λα τυτελα
χαυτελαρ ρεϖιστε χαραχτερστιχασ παρτιχυλαρεσ. Πυεδε τραταρσε, βιεν δε µεδιδασ
διριγιδασ αλ ασεγυραµιεντο δε λα πρετενσι⌠ν ο βιεν αλ ασεγυραµιεντο δε λα παζ
σοχιαλ, α τραϖσ δε ρεγυλαχιονεσ προϖισιοναλεσ.1062

1939

Εν ελ χασο δε λασ µεδιδασ διριγιδασ αλ ασεγυραµιεντο δε λα πρετενσι⌠ν, σε προχυρα
ελ µαντενιµιεντο δελ στατυσ θυο, εν λα µεδιδα εν θυε ρεσυλτε νεχεσαριο παρα
ιµπεδιρ λα αφεχταχι⌠ν δελ δερεχηο δελ δεµανδαντε. Εν ταλ σεντιδο, ελ τριβυναλ διχτα
µεδιδασ δε µαντενιµιεντο δε λα σιτυαχι⌠ν θυε δεριϖα δελ δερεχηο δελ δεµανδαντε,
χοµο πορ εϕεµπλο, α θυε σεα διχταδο υν αχτο αδµινιστρατιϖο (ελ οτοργαµιεντο δε υν
περµισο) πρετενσιονεσ δε χονδενα δε οτρο τιπο; πρετενσιονεσ α θυε λα Αδµινιστραχι⌠ν
σε αβστενγα δε ρεαλιζαρ δετερµιναδο χοµπορταµιεντο, χοµο εν ελ χασο δε οπινιονεσ
λεσιϖασ αλ ηονορ, ο λα δεσιγναχι⌠ν δε οτρο ασπιραντε α δετερµιναδο χαργο.1063

1940

Εν ελ χασο δε λασ µεδιδασ διριγιδασ αλ ασεγυραµιεντο δε λα παζ σοχιαλ, λλαµαδασ
µεδιδασ δε ρεγυλαχι⌠ν, εστ〈 ρεφεριδα α λοσ χασοσ εν θυε εσ νεχεσαρια υνα ρεγυλαχι⌠ν
τρανσιτορια, ινχλυσο µεδιαντε λα χρεαχι⌠ν ο αµπλιαχι⌠ν δε λα ποσιχι⌠ν ϕυρδιχα δελ
δεµανδαντε, χυανδο ελλο ρεσυλτα νεχεσαριο παρα εϖιταρ περϕυιχιοσ γραϖεσ, αντε λα
αµεναζα υν πελιγρο ο πορ µοτιϖοσ σιµιλαρεσ. Χον ελλο, ελ δεµανδαντε εσ χολοχαδο
εν υν στατυσ αδ θυεµ.1064 Εϕεµπλο δε ελλο πυεδε σερ λα οβλιγαχι⌠ν δε υν οργανισµο
α θυε ιντερϖενγα α σολιχιτυδ δε υν ϖεχινο εν χοντρα δε υνα χονστρυχι⌠ν νο
αυτοριζαδα; λα αυτοριζαχι⌠ν προϖισιοναλ α παρτιχιπαρ εν υνα ασαµβλεα; λα παρτιχιπαχι⌠ν

1941

1062 Κοππ, ςωΓΟ ♣123 νυµ.6
1063 Κοππ, ςωΓΟ ♣123 νυµ. 7
1064 Σχηµιδτ, ςερωαλτυνγσπροζεσσρεχητ, π〈γ. 367
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προϖισιοναλ εν υν εξαµεν; υν περµισο προϖισιοναλ; ο πρεσταχιονεσ προϖισιοναλεσ,
ταλεσ χοµο ελ παγο δε συµασ δε δινερο.1065
1942

Μεδιαντε ταλεσ προϖιδενχιασ σε δεχιδε ιντεριναµεντε.1066 Λα προϖιδενχια χαυτελαρ
χονσιστε πρεχισαµεντε εν υνα δεχισι⌠ν αντιχιπαδα ψ προϖισορια δελ µριτο.1067

1943

Εν υν ρεχυρσο δε χολισι⌠ν δε νορµασ δε ρανγο λεγαλ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ αχορδ⌠
χαυτελαρµεντε θυε νο ποδρ〈 οτοργαρ λα Χοµισι⌠ν Ναχιοναλ ςαλορεσ, αυτοριζαχι⌠ν
αλγυνα σοβρε λα αδθυισιχι⌠ν δε αχχιονεσ χορρεσπονδιεντεσ α λα τιτυλαριδαδ δε λασ
εντιδαδεσ !νανχιερασ, σιν θυε λα Συπεριντενδενχια δε Βανχοσ ψ Οτρασ Ινστιτυχιονεσ
Φινανχιερασ εµιτα λα αυτοριζαχι⌠ν ρεσπεχτιϖα παρα ελλο, πορ λο θυε, δεβερ〈
πρελιµιναρµεντε διχηα Χοµισι⌠ν ρεµιτιρ εν υν πλαζο νο µαψορ δε τρεσ δασ η〈βιλεσ
λα ινφορµαχι⌠ν σοβρε λα αδθυισιχι⌠ν δε διχηασ οπεραχιονεσ µερχαντιλεσ α λα
Συπεριντενδενχια δε Βανχοσ, παρα θυε εστα προϖισιοναλµεντε ηαστα θυε σε δεχιδα
ελ φονδο δε λα πρεσεντε χαυσα, ϖερι!θυε λοσ πρεσυπυεστοσ προχεσαλεσ εσταβλεχιδοσ
εν λοσ αρτχυλοσ 12 ψ 20 δε λα µενχιοναδα Λεψ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/12/2009 ΕΞΠ. Ν° 09−1269)

1944

Εν ελ 〈µβιτο δε πρετενσιονεσ δε νο ηαχερ, αχχεσοριασ α λα πρετενσι⌠ν δε νυλιδαδ, λα
Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα αχορδαδο µεδιδα χαυτελαρ, πορ λα χυαλ µιεντρασ σε
διχτε σεντενχια δε!νιτιϖα σε συσπενδεν λοσ εφεχτοσ δε λα προϖισι⌠ν δε χαργοσ δε...
λοσ τριβυναλεσ οχυπαδοσ πορ λοσ ρεχυρρεντεσ (ΣΠΑ−ΧΣϑ 15/11/1995 ΧΑΣΟ: ΛΥΧ⊆Α
ΗΕΡΝℑΝ∆ΕΖ Ψ ΑΡΝΟΛ∆Ο ϑ. ΕΧΗΑΓΑΡΑΨ;1068 χριτεριο ρειτεραδο δε λα αντιγυα ΧΣϑ: ΣΠΑ−
ΧΣϑ 12/05/1992 ΧΑΣΟ: ϑΕΣ∨Σ Α. ΣΟΤΟ ΛΥΖΑΡ∆Ο;1069 ΣΠΑ−ΧΣϑ 22/02/1995 ΧΑΣΟ: ΑΝΓΕΛ
ΕΝΡΙΘΥΕ ΖΑΜΒΡΑΝΟ1070).

1945

Εν ελ 〈µβιτο δε πρετενσιονεσ θυε συπονεν λα χρεαχι⌠ν ο αµπλιαχι⌠ν δε λα ποσιχι⌠ν
ϕυρδιχα δελ δεµανδαντε, εν υν στατυσ αδ θυεµ, θυε νο δετενταβα χον αντεριοριδαδ,
λα Χορτε Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα αχορδ⌠ λα συσπενσι⌠ν δε εφεχτοσ
δε λα εξπυλσι⌠ν δε υν εστυδιαντε δυραντε ελ λαπσο δε υν α〉ο, πορ λο θυε αχορδ⌠ λα
σολιχιτυδ δε θυε σε περµιτιερα συ ινσχριπχι⌠ν ψ χυρσαρ ελ αχτυαλ περοδο αχαδµιχο
(ΧΠΧΑ 30/01/1980 ΧΑΣΟ: ΕΣΧΥΕΛΑ ∆Ε ∆ΕΡΕΧΗΟ);1071 ταµβιν αχορδ⌠ εν τρµινοσ
σιµιλαρεσ, λα συσπενσι⌠ν δε εφεχτοσ δε λα νεγατιϖα α σερ ινσχριτο εν ελ Χολεγιο
Ναχιοναλ δε Περιοδιστασ, ορδενανδο λα ινσχριπχι⌠ν δελ ρεχυρρεντε, προϖισιοναλµεντε,
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
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Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 829
Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 860
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ηαστα ταντο σε προνυνχιε σεντενχια δε!νιτιϖαµεντε !ρµε
ϑΕΣ∨Σ Ε. ∆ΕΛΓΑ∆Ο ΣΥℑΡΕΖ)

(ΧΠΧΑ 25/11/1980 ΧΑΣΟ:

1072

Εν µατερια δε πρετενσιονεσ δε χονδενα αλ παγο δε χαντιδαδεσ δε δινερο, εν υν
ρεχυρσο διριγιδο εν χοντρα δε λα νεγατιϖα δε υνα πενσι⌠ν δε ρετιρο, θυε ιµπεδα αλ
σολιχιταντε ρεχιβιρ σερϖιχιοσ µδιχοσ παρα συ µενορ ηιϕο, λα Σαλα Πολτιχο
Αδµινιστρατιϖα ορδεν⌠ ρεαλιζαρ ελ παγο µενσυαλ εσταβλεχιδο εν λα Λεψ δε Σεγυριδαδ
Σοχιαλ δε λασ Φυερζασ Αρµαδασ. Εν χασο δε δεχλαραρσε σιν λυγαρ ελ ρεχυρσο, συργε
ελ δερεχηο δε λα Αδµινιστραχι⌠ν εν σερ ρεσαρχιδα ψ ρεχυπεραρ ελ µοντο γλοβαλ δε
λοσ παγοσ ρεαλιζαδοσ (ΣΠΑ−ΧΣϑ 12/11/1992 ΧΑΣΟ: ΡΑΦΑΕΛ ΓΥΤΙ⊃ΡΡΕΖ).1073 Ελ αντεριορ
χιτεριο φυε ρειτεραδο εν ΣΠΑ−ΧΣϑ 06/10/1992 ΧΑΣΟ: ΜΑΨΟΡ ΑΝΤΟΝΙΟ ∆Ε ϑΕΣ∨Σ
ΡΟ∆Ρ⊆ΓΥΕΖ;1074 α τραϖσ δε υνα πρετενσι⌠ν χαυτελαρ δε αµπαρο ΣΠΑ−ΤΣϑ 9/11/1992
ΧΑΣΟ: ΜΑΨΟΡ ΦΡΕ∆∆Ψ ΕΝΡΙΘΥΕ ∆ΑςΑΛΙΛΛΟ1075). Εν εστα µατερια ταµβιν σε υβιχα
λα µεδιδα χαυτελαρ φρεντε α υνα σανχι⌠ν δε συσπενσι⌠ν σιν γοχε δε συελδο, εν ϖιρτυδ
δε θυε, λα λεσι⌠ν αλ δερεχηο χονστιτυχιοναλ δε υνα ρεµυνεραχι⌠ν θυε προπορχιονε
υνα συβσιστενχια διγνα ψ δεχοροσα, νο ρεπαραβλε πορ λα δε!νιτιϖα εν χυαντο α λα
σατισφαχχι⌠ν δε λα νεχεσιδαδ δε ατενδερ α λοσ ινδισπενσαβλεσ γαστοσ περι⌠διχοσ δε
θυιεν ρεχυρρε ψ εσπερα δεχισι⌠ν (ΣΠΑ−ΧΣϑ 15/10/1992 ΧΑΣΟ: ΡΑΦΑΕΛ ΙΝΧΙΑΡΤΕ Β.)1076
Εν ελ µισµο σεντιδο σε ηα αχορδαδο ελ παγο δε λασ πρεσταχιονεσ σοχιαλεσ, ινχλυψενδο
ελ τιεµπο λαβοραδο εν οτρο οργανισµο πβλιχο, µιεντρασ σε ρεσυελϖε εν δε!νιτιϖα
σοβρε λα χονστιτυχιοναλιδαδ ο νο δε λα νορµα θυε ιµπεδα ταλ ποσιβιλιδαδ (ΣΠΑ−ΧΣϑ

1946

19/10/1995 ΧΑΣΟ: ΕΣΤΗΕΡ ΜΑΡΤ⊆ΝΕΖ).1077

Α πεσαρ δε λασ αµπλιασ ποτεσταδεσ δελ ϑυεζ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο παρα
ασεγυραρ ελ ρεσταβλεχιµιεντο δε λα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα ινφρινγιδα, λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ ηα συϕεριδο θυε φρεντε α υν αχτο θυε σε λιµιτα α νεγαρ λα ρεαλιζαχι⌠ν
δελ νυεϖο ρεχονοχιµιεντο, λα συσπενσι⌠ν χαυτελαρ δελ αχτο, νο εσ ε!χαζ παρα
εϖιταρ λα χονσυµαχι⌠ν δελ περϕυιχιο, πορ χυαντο λα µισµα σε λιµιτα α νεγαρ ψ
×συσπενδερ× υνα νεγαχι⌠ν νο ιµπλιχα δε νινγυνα µανερα ορδεναρ λο χοντραριο.
Πορ ελλο, νο σιενδο ιδ⌠νεασ λασ ϖασ προχεσαλεσ θυε ελ ορδεναµιεντο ϖιγεντε
οφρεχα, λα αχχι⌠ν αυτ⌠νοµα δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ ρεσυλταβα αδµισιβλε,
πυεσ σ⌠λο ελ ϑυεζ χονστιτυχιοναλ εν σεδε δε αµπαρο ποδα αχορδαρ εν υν τιεµπο
1072
1073
1074
1075
1076
1077
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ραζοναβλε, αχορδε χον λα προτεχχι⌠ν ρεθυεριδα ...ορδεναρ ο νο υν νυεϖο αχτο δε
ρεχονοχιµιεντο δε λα µερχανχα ιµπορταδα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 08/12/2003 ΕΞΠ. Ν° 02−2856
ΧΟΛΓΑΤΕ ΠΑΛΜΟΛΙςΕ Χ.Α.)1078 χον υν ϖοτο σαλϖαδο, εν ελ σεντιδο θυε εν ελ χασο
χονχρετο δε λοσ αχτοσ δενεγατοριοσ, οµισιονεσ ψ, εν γενεραλ, ιναχτιϖιδαδ δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα, ελ ϕυεζ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο πυεδε διχταρ
µεδιδασ αντιχιπατιϖασ ο δε χοντενιδο ποσιτιϖο, λασ χυαλεσ σε δε!νεν χοµο
αθυελλασ θυε ιµπονεν α λα παρτε χοντραρια λα οβλιγαχι⌠ν δε ρεαλιζαρ υνα χονδυχτα
χονχρετα ψ εν πρινχιπιο προϖισιοναλ, νεχεσαρια παρα ασεγυραρ ελ οβϕετο δελ
λιτιγιο... Εν εστοσ χασοσ, ϖαλε αχοταρ, λασ µεδιδασ ποσιτιϖασ ο αντιχιπατιϖασ, δεβεν
χυµπλιρ µυψ εσπεχιαλµεντε χον ελ ρεθυισιτο δε λα ρεϖερσιβιλιδαδ, εστο εσ, θυε ελ
µανδαµιεντο θυε προϖισιοναλµεντε σε οτοργυε πυεδα ποστεριορµεντε −εν χασο
δε θυε σε δεσεστιµε λα πρετενσι⌠ν πρινχιπαλ− δεϕαρσε σιν εφεχτο ψ ρεϖερτιρσε σιν
µαψορ ινχονϖενιεντε λα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα θυε χον λ σε µοδι!χ⌠, ϖολϖιενδο α συ
εσταδο οριγιναλ)
1948

Λα ϕυρισπρυδενχια µ〈σ ρεχιεντε δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, ηα ιγνοραδο λοσ
ιµπορταντεσ πρεχεδεντεσ χιταδοσ, ρεχηαζανδο ρειτεραδαµεντε λα προτεχχι⌠ν χαυτελαρ
εν ελ χασο δε λασ πρετενσιονεσ δε χονδενα, χον ελ αργυµεντο θυε νο πυεδε εστε
µεχανισµο χαυτελαρ υτιλιζαρσε παρα οβτενερ υν προνυνχιαµιεντο ιδντιχο αλ
περσεγυιδο χον λα αχχι⌠ν πρινχιπαλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 06/03/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 1993−10.2082002−0500).
Ταλ αργυµεντο σερ〈 οβϕετο δε αν〈λισισ δε σεγυιδασ.
11. Ιδεντιδαδ χον λα πρετενσι⌠ν δε φονδο

1949

Χον φρεχυενχια, λοσ τριβυναλεσ ηαν ρεχηαζαδο λα σολιχιτυδ δε προτεχχι⌠ν χαυτελαρ,
βαϕο ελ αργυµεντο θυε εξιστε ιδεντιδαδ εντρε λα µεδιδα ψ λα πρετενσι⌠ν δεδυχιδα εν
λα δεµανδα. Εστιµαµοσ σιν εµβαργο, θυε λα πρεµισα ινδιχαδα νο πυεδε σερ
χονϖερτιδα εν πρινχιπιο γενεραλ. Νο εξιστε ιµπεδιµεντο αλγυνο θυε δεριϖε δε λα
χοµπαραχι⌠ν εντρε ελ οβϕετο δε λα πρετενσι⌠ν πρινχιπαλ ψ ελ χοντενιδο δε λα σολιχιτυδ
χαυτελαρ. Πορ ελ χοντραριο, εσ οβϖιο θυε δεβε εξιστιρ χιερτα ιδεντιδαδ. Ελ εϕεµπλο
µ〈σ χλαρο εσ λα ρελαχι⌠ν εντρε λα πρετενσι⌠ν δε νυλιδαδ ψ λα συσπενσι⌠ν χαυτελαρ δε
λοσ εφεχτοσ δελ αχτο αδµινιστρατιϖο. Εν ταλ σιτυαχι⌠ν, ελ χοντενιδο εσ ιδντιχο ψ
ϖαρα σ⌠λο ελ χαρ〈χτερ προϖισιοναλ δε λα συσπενσι⌠ν, φρεντε αλ χαρ〈χτερ δε!νιτιϖο δε
λα νυλιδαδ. Ελλο δεριϖα δε λα νατυραλεζα δε λα µεδιδα χαυτελαρ, α τραϖσ δε λα χυαλ,
σ⌠λο δεβεν ασυµιρσε δεχισιονεσ προϖισιοναλεσ, εστο εσ, πορ υν τιεµπο δετερµιναδο
1078 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/283.ητµ
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ψ βαϕο ρεσερϖα δε θυε πυδιερα σερ µοδι!χαδο εν λα σεντενχια δε!νιτιϖα.
Εξχεπχιοναλµεντε, υνα µεδιδα χαυτελαρ ποδρα συπονερ λα σατισφαχχι⌠ν δε λα
πρετενσι⌠ν, χον λασ χονδιχιονεσ ινδιχαδασ, εστο εσ, πορ υν τιεµπο δετερµιναδο ψ
βαϕο ρεσερϖα δε θυε πυδιερα σερ µοδι!χαδο εν λα σεντενχια δε!νιτιϖα.
Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο θυε, χοµο εφεχτο δελ µατιζ σερϖιχιαλ δε λασ
µεδιδασ χαυτελαρεσ, στασ δεβεν σερ ηοµογνεασ αλ πετιτοριο δε φονδο, ψα θυε
αλχανζαν συ µαψορ ε!χαχια εν χυαντο µ〈σ σιµιλαρεσ σεαν α λασ µεδιδασ θυε
ηαβρ〈ν δε αδοπταρσε παρα λα σατισφαχχι⌠ν δε λα πρετενσι⌠ν δε!νιτιϖα, πυεσ
χονστιτυψεν λα γαραντα δε λα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο δε!νιτιϖο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 18/06/2009

1950

ΕΞΠ. Ν° 06−1537).

Εν υν χασο, εν ελ θυε ελ τριβυναλ α θυο ηαβα νεγαδο λα σολιχιτυδ δε συσπενσι⌠ν δε
εφεχτοσ δε υν αχτο θυε ρεϖοχ⌠ ελ περµισο δε χονστρυχχι⌠ν, αλεγανδο θυε υνα
δεχισι⌠ν φαϖοραβλε εστ〈 εστρεχηαµεντε ϖινχυλαδο χον ελ φονδο δελ πετιτοριο, λα
Χορτε Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα ρεχηαζ⌠ ταλ αργυµεντο ψ συσπενδι⌠
λοσ εφεχτοσ δελ αχτο, περµιτινδοσε λα χοντινυαχι⌠ν δε λασ οβρασ παραλιζαδασ ψ λασ
λαβορεσ δε προτεχχι⌠ν ψ µαντενιµιεντο νεχεσαριασ (ΧΠΧΑ 12/12/1979 ΧΑΣΟ:

1951

ΠΡΟΜΟΤΟΡΑ ΛΟΣ ΑΛΤΟΣ)

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα ρεχηαζαδο λα σολιχιτυδ δε µεδιδα χαυτελαρ, εν
ραζ⌠ν δε θυε, λο σολιχιταδο χοµο µεδιδα χαυτελαρ ιννοµιναδα εσ ιδντιχο α λο
ρεθυεριδο χοµο πετιτοριο εν ελ ρεχυρσο πορ αβστενχι⌠ν ο χαρενχια, ψα θυε τοδο λο
πεδιδο σε χοντραε α λα δεµαρχαχι⌠ν δε συσ τερριτοριοσ ψ λα εµισι⌠ν δε υν ττυλο σοβρε
εσασ τιερρασ θυε σεα προτοχολιζαβλε. Σε〉αλ⌠ λα Σαλα θυε διχηοσ πεδιµεντοσ δεβεν
σερ ϖεντιλαδοσ αλ µοµεντο δε δεχιδιρ ελ ρεχυρσο πορ αβστενχι⌠ν ο χαρενχια, ψα θυε
χονστιτυψεν ελ οβϕετο δε λα αχχι⌠ν πρινχιπαλ, σιν θυε πυεδα δεχιδιρ δε µανερα
πρεϖεντιϖα σοβρε ελλο, πορθυε ταλ προνυνχιαµιεντο ϖαχιαρα δε χοντενιδο λα
σεντενχια δε!νιτιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/05/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0500)

1952

Εν υν χον∀ιχτο δε αυτοριδαδεσ πλαντεαδο εν ϖιρτυδ δε λα αχτιτυδ οµισιϖα δε ρετενερ
ιλεγαλµεντε λοσ δοζαϖοσ θυε χορρεσπονδεν α λα Χοντραλορα, δε αλλ θυε σολιχιταρα λα
ορδεν δε εντρεγα δε λοσ ρεχλαµαδοσ δοζαϖοσ, σε〉αλ⌠ λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα
θυε, λασ µεδιδασ χαυτελαρεσ περσιγυεν γαραντιζαρ λοσ εφεχτοσ δε λα σεντενχια δε
µριτο, µασ νο αδελανταρλοσ χον ριεσγοσ δε ιρρεϖερσιβιλιδαδ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 22/01/2008 ΕΞΠ.

1953

Ν≡ 2006−1834)
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12. Λµιτεσ
1954

∆ε λο εξπυεστο δεριϖα υνα λιµιταχι⌠ν, εν ελ σεντιδο θυε α τραϖσ λα µεδιδα χαυτελαρ
νο πυεδε εξχεδερ µ〈σ αλλ〈 δε λο θυε χονστιτυψε ελ οβϕετο δε λα χοντροϖερσια. Εν
εφεχτο, ελ τριβυναλ νο πυεδε αχορδαρ αλ δεµανδαντε εν λα µεδιδα χαυτελαρ µ〈σ δε λο
θυε πυεδε οβτενερ εν λα σεντενχια δε!νιτιϖα.1079 Πορ οτρα παρτε, λα µεδιδα χαυτελαρ
δεβε ενχοντραρσε διριγιδα εν χοντρα δελ λεγιτιµαδο πασιϖο ψ νο χοντρα λοσ τερχεροσ
αδηεσιϖοσ ψ οτροσ τερχεροσ.1080

1955

Εν ελ σεντιδο εξπυεστο, εν ϖοτο σαλϖαδο δελ Μαγιστραδο Πεδρο Ραφαελ Ρονδ⌠ν
Ηααζ, σε χυεστιονα λα µεδιδα αχορδαδα πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, δε συσπενσι⌠ν
δε λοσ δοσ ϕυιχιοσ θυε σε λλεϖαν α χαβο αντε λοσ ϑυζγαδοσ Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖοσ δε λα Ρεγι⌠ν Χαπιταλ, εν ραζ⌠ν δε θυε λα χαυτελα θυε σε αχορδ⌠
εξχεδε λοσ ρεσυλταδοσ δε λα ποσιβλε σεντενχια δε!νιτιϖα θυε δεχλαρε λα χολισι⌠ν δε
λεψεσ λα θυε, εν τοδο χασο, δετερµιναρα χυ〈λ δε λασ νορµασ εν χον∀ιχτο δεβε
πρεϖαλεχερ, περο νο ποδρα λλεγαρ α λα εϖαλυαχι⌠ν δε λα αχτυαχι⌠ν δε λοσ ϑυζγαδοσ
Συπεριορεσ εν λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο θυε, σεγν λα Συπεριντενδενχια δε
Βανχοσ, αχτυαρον φυερα δε συ χοµπετενχια, χον οχασι⌠ν δε λα απλιχαχι⌠ν δε
αθυλλασ. Εν εφεχτο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηαβα αχορδαδο λα παραλιζαχι⌠ν δε
λοσ εξπεδιεντεσ ϕυδιχιαλεσ Νροσ. 8477 (χασο: Ινϖερυνι⌠ν) χορρεσπονδιεντε α λα
νυµεραχι⌠ν λλεϖαδα πορ ελ ϑυζγαδο Συπεριορ Πριµερο εν λο Χιϖιλ ψ Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο δε λα Ρεγι⌠ν Χαπιταλ ψ 09−2604, (χασο: Βανπρο), χυρσαντε πορ
αντε ελ ϑυζγαδο Συπεριορ Θυιντο εν λο Χιϖιλ ψ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο δε λα
Ρεγι⌠ν Χαπιταλ, ηαστα ελ χυµπλιµιεντο φορµαλ δελ προχεδιµιεντο πρεϖιαµεντε
εσταβλεχιδο εν ελ πρεσεντε φαλλο, χον λα !ναλιδαδ δε θυε λα ρεφεριδα Συπεριντενδενχια
εµιτα λα χορρεσπονδιεντε αυτοριζαχι⌠ν δε λασ οπεραχιονεσ ρεαλιζαδασ. Ασιµισµο,
σε ∆ΕϑΑ ΣΙΝ ΕΦΕΧΤΟ χυαλθυιερ µεδιδα χαυτελαρ θυε ηαψα ποδιδο σερ αχορδαδα
πορ λοσ ρεφεριδοσ ⌠ργανοσ ϕυρισδιχχιοναλεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/12/2009 ΕΞΠ. Ν° 09−1269)
13. Εµβαργοσ, σεχυεστροσ, ηιποτεχασ

1956

∆ε αχυερδο χον ελ αρτ. 75 ΛΟΠΓΡ δε 2008, λοσ βιενεσ, ρεντασ, δερεχηοσ ο αχχιονεσ
θυε φορµεν παρτε δελ πατριµονιο δε λα Ρεπβλιχα νο εστ〈ν συϕετοσ α εµβαργοσ,
σεχυεστροσ, ηιποτεχασ, εϕεχυχιονεσ ιντερδιχταλεσ ψ, εν γενεραλ, α νινγυνα µεδιδα
πρεϖεντιϖα... Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα α!ρµαδο λα χονστιτυχιοναλιδαδ δε ταλ
πριϖιλεγιο δε λα Ρεπβλιχα, εν ραζ⌠ν δε θυε, χοντρα λα Ρεπβλιχα νο εξιστε ριεσγο
1079 Κοππ, ςωΓΟ ♣123 νυµ. 11
1080 Κοππ, ςωΓΟ ♣123 νυµ. 13
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δε ινσολϖενχια, ασ χοµο ταµποχο τεµορ φυνδαδο δε θυε θυεδε ιλυσορια λα
εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 21/10/2008 ΕΞΠ.− 00−1535). ∆ιχηο φαλλο χυεντα χον ϖοτο
σαλϖαδο δελ Μαγιστραδο ∆ρ. Πεδρο Ραφαελ Ρονδ⌠ν Ηααζ, εν ελ σεντιδο θυε, χυανδο
λα χονδενα θυε σε πρετενδε εν ϕυιχιο σε ρε!ερε α λα εντρεγα δε υν βιεν µυεβλε εν
χονχρετο, λα νιχα µανερα δε ασεγυραρ λα ε!χαζ εϕεχυχι⌠ν δε λα σεντενχια δε!νιτιϖα
θυε εστιµε λα πρετενσι⌠ν σερα α τραϖσ δελ εµβαργο πρεϖεντιϖο. Εν χριτεριο δελ
Μαγιστραδο δισιδεντε, λασ µεδιδασ πρεϖεντιϖασ δε εµβαργο σον προχεδεντεσ,
σιεµπρε θυε ελ βιεν θυε σε πρετενδα εµβαργαρ νο σεα δελ δοµινιο πβλιχο ο νο εστ
αφεχταδο α υν σερϖιχιο πβλιχο.
14. Αµπαρο χαυτελαρ
Εν νυεστρο χριτεριο, χονστιτυψε υν φορµαλισµο εξχεσιϖο ε ιννεχεσαριο, λα ρειτεραδα
πρ〈χτιχα δε δεχλαραρ λα ιναδµισιβιλιδαδ δε λα πρετενσι⌠ν χαυτελαρ δε αχχι⌠ν δε αµπαρο
χονστιτυχιοναλ, εν λοσ χασοσ εν θυε σε εϕερχε δε φορµα σιµυλτ〈νεα ο χονϕυντα α υνα
µεδιδα χαυτελαρ ιννοµιναδα δε χονφορµιδαδ χον ελ αρτχυλοσ 588 ΧΠΧ, εν λυγαρ δε
πλαντεαρσε χον χαρ〈χτερ συβσιδιαριο α λα πριµερα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 07/10/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0709;
ΣΠΑ−ΤΣϑ 15/04/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2007−1096, ΧΡΙΤΕΡΙΟ ΡΕΙΤΕΡΑ∆Ο). Εν τοδο χασο, ελ ϕυεζ
δεβερα ηαχερ υσο δε συσ φαχυλταδεσ δε χονσυλτα ψ ασεσορα δε λασ παρτεσ (ϖασε αλ
ρεσπεχτο αρτ. 4 ν.µ. 135), παρα θυε σεα συβσαναδο ελ δεφεχτο δε λα σολιχιτυδ.

1957

Νο σε τρατα σ⌠λο δε υνα ινϕυστι!χαδα δενεγαχι⌠ν δε ϕυστιχια, σινο θυε αδεµ〈σ
δυπλιχα ιννεχεσαριαµεντε ελ τραβαϕο δελ τριβυναλ. Εν εφεχτο, λυεγο δε δεχλαραρ λα
ιναδµισιβιλιδαδ δελ αµπαρο χαυτελαρ, λα Σαλα ορδενα αβριρ ελ χυαδερνο σεπαραδο, ελ
χυαλ εσ ρεµιτιδο νυεϖαµεντε παρα συ δεχισι⌠ν. Ελ τριβυναλ δεβε προνυνχιαρσε
νυεϖαµεντε σοβρε λοσ µισµοσ ρεθυισιτοσ δε προχεδενχια θυε ηυβιεραν σιδο
ρελεϖαντεσ παρα λα σολιχιτυδ δε αµπαρο χαυτελαρ (ϖασε πορ εϕεµπλο, ΣΠΑ−ΤΣϑ

1958

15/04/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2007−1096).

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα σε〉αλαδο θυε σι βιεν ελ αµπαρο χαυτελαρ νο ερα
ελ µεδιο ιδ⌠νεο παρα συσπενδερ λοσ εφεχτοσ δε υν αχτο γενεραλ νο νορµατιϖο, σιν
εµβαργο, ελλο νο δεβε ρεπερχυτιρ, δε πλανο, εν λα νεγαχι⌠ν αβσολυτα δε λα µεδιδα
χαυτελαρ σολιχιταδα, πορ λο θυε πασ⌠ α προνυνχιαρσε αχερχα δε λα προχεδενχια δε
υνα µεδιδα χαυτελαρ ιννοµιναδα (ΣΠΑ−ΧΣϑ 15/11/1995 ΧΑΣΟ: ΛΥΧ⊆Α ΗΕΡΝℑΝ∆ΕΖ Ψ

1959

ΑΡΝΟΛ∆Ο ϑ. ΕΧΗΑΓΑΡΑΨ)

Περο, ινχλυσο χυανδο λα αχχι⌠ν δε αµπαρο ηα σιδο εϕερχιδα δε µανερα συβσιδιαρια α
υνα µεδιδα χαυτελαρ δε συσπενσι⌠ν δε εφεχτοσ δελ αχτο ρεχυρριδο, ηα σιδο δεχλαραδα
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ιναδµισιβλε ελ αµπαρο ϖιστο ελ χαρ〈χτερ εξτραορδιναριο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/01/2011 ΕΞΠ. Ν≡
2010−0741). Σιν εµβαργο, ταµβιν σε ηα προνυνχιαδο αχερχα δε αµβασ σολιχιτυδεσ,
πλαντεαδασ συβσιδιαριαµεντε (ΣΠΑ−ΤΣϑ 09/02/2011 Εξπ. Ν° 2010−0490). Εστα
σιτυαχι⌠ν δεµυεστρα θυε εσ ιντιλ εσπεραρ υνιφορµιδαδ δε χριτεριοσ εν υν µισµο
τριβυναλ ψ αλ µισµο τιεµπο (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 569)
15. Ρεθυισιτοσ δε προχεδενχια
1961

Εν χυαντο α λοσ ρεθυισιτοσ δε προχεδενχια δε λασ µεδιδασ χαυτελαρεσ ιννοµιναδασ,
ενχοντραµοσ διφερενχιασ ιµπορταντεσ εντρε λοσ ϕυιχιοσ θυε σε τραµιταν αντε
τριβυναλεσ εν λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ψ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, αν χυανδο
νο εξιστεν ελεµεντοσ θυε ϕυστι!θυεν ελ τραταµιεντο διφερενχιαδο. Αν χυανδο α
πριµερα ϖιστα παρεχιερα εξιστιρ διϖεργενχια εν χυαντο α λοσ ρεθυισιτοσ δε προχεδενχια,
εν ρεαλιδαδ δε λο θυε σε τρατα εσ δε υνα ινεξχυσαβλε οµισι⌠ν δελ δεβερ δε µοτιϖαχι⌠ν
δε λα δεχισι⌠ν, εν ελ χασο δε λα Σαλα Χονστυχιοναλ.

1962

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα εσταβλεχιδο θυε, λα προχεδενχια δε χυαλθυιερ
µεδιδα χαυτελαρ εστ〈 χονδιχιοναδα αλ χυµπλιµιεντο χονχυρρεντε δε τρεσ ρεθυισιτοσ,
χυαλεσ σον: 1) Θυε σε πρεσυµα λα εξιστενχια δελ βυεν δερεχηο θυε σε βυσχα προτεγερ
(φυµυσ βονι ιυρισ), 2) Θυε ηαψα ριεσγο δε θυε θυεδε ιλυσορια λα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο
(περιχυλυµ ιν µορα), 3) Θυε εστ πρεσεντε ελ τεµορ φυνδαδο δε θυε υνα δε λασ
παρτεσ πυδιερα χαυσαρλε λεσιονεσ γραϖεσ ο δε διφχιλ ρεπαραχι⌠ν αλ δερεχηο δε λα οτρα
(περιχυλυµ ιν δαµνι) (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/10/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2009−0560)

1963

Πορ συ παρτε, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα χονσιδεραδο θυε δαδα λα υργενχια δελ
αµπαρο νο πυεδε εξιγρσελε αλ αχχιοναντε, θυε δεµυεστρε υνα πρεσυνχι⌠ν δε
βυεν δερεχηο, βαστανδο λα πονδεραχι⌠ν πορ ελ ϕυεζ δελ φαλλο ιµπυγναδο; µιεντρασ
θυε πορ οτρα παρτε, ελ περιχυλυµ ιν µορα, εστ〈 χονσυστανχιαδο χον λα νατυραλεζα
δε λα πετιχι⌠ν δε αµπαρο, θυε εν ελ φονδο χοντιενε λα α!ρµαχι⌠ν θυε υνα παρτε
εστ〈 λεσιονανδο α λα οτρα, ο θυε τιενε ελ τεµορ θυε λο ηαγα ψ, θυε ρεθυιερε θυε
υργεντεµεντε σε λε ρεσταβλεζχα ο ρεπαρε λα σιτυαχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/03/2000 ΕΞΠ.− 00−
0436 ΧΟΡΠΟΡΑΧΙΝ Λ ΗΟΤΕΛΣ Χ.Α.). Ταλ χριτεριο, ηα σιδο ρεχογιδο πορ ελ αρτ. 130 δε
λα ϖιγεντε ΛΟΤΣϑ, σεγν λα χυαλ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ χονταρ〈 χον λοσ µ〈σ
αµπλιοσ ποδερεσ χαυτελαρεσ χοµο γαραντα δε λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, παρα χυψο
εϕερχιχιο τενδρ〈 εν χυεντα λασ χιρχυνστανχιασ δελ χασο ψ λοσ ιντερεσεσ πβλιχοσ εν
χον∀ιχτο.
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16. Λα πονδεραχι⌠ν
ΑΣΟΧΑΛΙΣΥΡ Μιεµβροσ δε λα ΑΣΟΧΙΑΧΙΝ ∆Ε ςΕΧΙΝΟΣ ∆Ε ΛΑ ΥΡΒΑΝΙΖΑΧΙΝ
ΛΑ ΧΑΛΙΦΟΡΜΙΑ ΣΥΡ, ΑΣΟΧΑΛΙΣΥΡ ψ δελ ΧΟΝΣΕϑΟ ΧΟΜΥΝΑΛ ∆Ε ΛΑ
ΥΡΒΑΝΙΖΑΧΙΝ ΛΑ ΧΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΣΥΡ, εϕερχιερον χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε
νυλιδαδ ιντερπυεστο χονϕυνταµεντε χον µεδιδα χαυτελαρ ιννοµιναδα ο αµπαρο χαυτελαρ, εν
χοντρα δε λα ΓΟΒΕΡΝΑΧΙΝ ∆ΕΛ ΕΣΤΑ∆Ο ΜΙΡΑΝ∆Α, θυιεν α τραϖσ δελ Ινστιτυτο δε
ςιϖιενδα ψ Η〈βιτατ δε Μιρανδα, ηα χοµενζαδο λα χονστρυχχι⌠ν δε υν χεντρο ηοσπιταλαριο,
µδιχο ασιστενχιαλ, δενοµιναδο ∆ιαγν⌠στιχο Ιντεγραλ δε λα Μισι⌠ν Βαρριο Αδεντρο ΙΙ, εν λασ
ινµεδιαχιονεσ δε λα Υρβανιζαχι⌠ν Λα Χαλιφορνια Συρ δε λα Παρροθυια Πεταρε, Μυνιχιπιο
Συχρε δελ εσταδο Μιρανδα. Σε〉αλαρον λοσ ρεχυρρεντεσ θυε λα χονστρυχχι⌠ν αλτερα λασ ϖαριαβλεσ
υρβανασ δε ζονι!χαχι⌠ν, χορρεσπονδιεντεσ αλ ινµυεβλε (ϑυζ. Συπ. 7µο Χ−Α Ρεγ. Χαπ.
15/08/2006 ΕΞΠ. 1667−06;1081 ϑυζ. Συπ. 6το Χ−Α Ρεγ. Χαπ. 09/07/2008 ΕΞΠ. Ν° 06−1726;1082
ΧΣΧΑ 10/11/2008 Εξπεδιεντε Ν≡ ΑΠ42−Ρ−2008−001459;1083 ϑυζ. Συπ. 6το Χ−Α Ρεγ. Χαπ.
30/06/2009 Εξπ. Ν° 06−1726)1084

1964

Ελ ϑυεζ δεβε πονδεραρ ελ ιντερσ πβλιχο ινϖολυχραδο χον ελ οβϕετο δε εϖιταρ θυε λα
µεδιδα χαυτελαρ οτοργαδα σεα λεσιϖα δε λοσ ιντερεσεσ δε λα χολεχτιϖιδαδ εν γενεραλ
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 27/03/2003 ΕΞΠ. Ν° 2002−0233). Εστιµαµοσ σιν εµβαργο, θυε νο σε τρατα
ρεαλµεντε δε υν ρεθυισιτο εσπεχ!χο, σινο θυε ταλ πονδεραχι⌠ν δεβε σερ ρεαλιζαδα
εν χαδα υνο δε λοσ ρεθυισιτοσ αντεριορεσ.1085 Εν πριµερ λυγαρ, ελ ϕυεζ δεβε χονσταταρ
θυε εξιστε ριεσγο δε θυε θυεδε ιλυσορια λα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο, περο δεβε πονδεραρ
ταλ σιτυαχι⌠ν χον λα ποσιβιλιδαδ δε θυε λα µεδιδα χαυτελαρ δε λυγαρ α υνα σιτυαχι⌠ν
ιρρεϖερσιβλε (πορ εϕεµπλο, λα δεσιγναχι⌠ν παρα υν χαργο δε ελεχχι⌠ν ποπυλαρ πορ
υν περοδο δετερµιναδο); εν σεγυνδο λυγαρ, ελ ϕυεζ δεβε εσταβλεχερ σι εξιστε
πρεσυνχι⌠ν γραϖε δελ δερεχηο θυε σε ρεχλαµα, χον λο χυαλ σε πονδεραν λασ
προβαβιλιδαδεσ δε ξιτο ο δε φραχασο δε λα δεµανδα; εν τερχερ λυγαρ, ελ ϕυεζ εϖαλα
λα γραϖεδαδ δε λα σιτυαχι⌠ν, εστο εσ, σι λοσ εϖεντυαλεσ βενε!χιοσ ψ περϕυιχιοσ αλ
δεµανδαντε σον γραϖεσ ο λεϖεσ, περο δεβε τοµαρ εν χονσιδεραχι⌠ν σι λοσ εϖεντυαλεσ
βενε!χιοσ ψ περϕυιχιοσ παρα λα χολεχτιϖιδαδ ο παρα λοσ τερχεροσ σον γραϖεσ ο λεϖεσ.
Φιναλµεντε, ελ ϕυεζ δεβε τοµαρ εν χονσιδεραχι⌠ν τοδοσ λοσ ρεσυλταδοσ παρχιαλεσ,
χον ελ οβϕετο δε οβτενερ ελ ρεσυλταδο µ〈σ ϕυστο ποσιβλε εν ελ χασο παρτιχυλαρ (ϖασε
ταµβιν, ν.µ. 2031). Πορ ταλ µοτιϖο, νο χοµπαρτιµοσ ελ χριτεριο ρειτεραδο δε λα

1965

1081 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/166.ητµ
1082 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/165.ητµ
1083 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/164.ητµ
1084 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/389.ητµ
1085 Ταµβιν εν εστε σεντιδο, χον αβυνδαντεσ εϕεµπλοσ, Ηερρερα, Λασ Ινιχιατιϖασ Προχεσαλεσ δελ ϑυεζ εν λα
Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 204
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Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, σεγν ελ χυαλ, λα ινεξιστενχια δε υνο δε λοσ
ρεθυισιτοσ εσ συ!χιεντε παρα δεχλαραρ ιµπροχεδεντε λα µεδιδα δε συσπενσι⌠ν δε
εφεχτοσ σολιχιταδα, ρεσυλτανδο ινο!χιοσο ελ αν〈λισισ ψ προνυνχιαµιεντο ρεσπεχτο
δε λοσ δεµ〈σ ρεθυισιτοσ, εν ϖιρτυδ δε λα νεχεσαρια χονχυρρενχια δε αµβοσ
ρεθυισιτοσ παρα οτοργαρ λα µεδιδα χαυτελαρ σολιχιταδα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/01/2011 ΕΞΠ. Ν≡
2010−0581 ΑΑ40−Ξ−2010−000076; ταµβιν εν εστε σεντιδο, ϖασε ν.µ. 1972)
1966

∆εβε αδϖερτιρσε θυε, εν λα πονδεραχι⌠ν ελ ϕυεζ νο δεβε συστιτυιρ λα ταρεα δελ
λεγισλαδορ, α θυιεν χορρεσπονδε εσταβλεχερ βαϕο χυ〈λεσ παρ〈µετροσ δεβε σερ ρεσυελτο
ελ χον∀ιχτο εντρε ιντερεσεσ γενεραλεσ ψ παρτιχυλαρεσ, εν χαδα χασο χονχρετο, α µενοσ
θυε ηυβιερα χονσιδεραδο ινχονστιτυχιοναλ συ αχτυαχι⌠ν.

1967

Εν χυαντο α λα πονδεραχι⌠ν, λα ΧΣΧΑ ηα σε〉αλαδο αχερταδαµεντε θυε ελ ϕυεζ τιενε
ελ δεβερ δε πονδεραρ ταντο λοσ βενε!χιοσ χοµο λοσ δα〉οσ θυε σε οχασιοναραν εν
χαδα χασο, εστο εσ, σι σε χονχεδε λα προτεχχι⌠ν χαυτελαρ ο σι πορ ελ χοντραριο, λα
µισµα νο ρεσυλτα προχεδεντε, οβϖιαµεντε σιν εσταβλεχερ εν φορµα δε!νιτιϖα λο
θυε !ναλµεντε λα σεντενχια δε φονδο ηα δε δεχιδιρ µ〈σ δετενιδαµεντε. Ελ
οτοργαµιεντο δε λα χαυτελαρ, νο δεβε χονστιτυιρ υνα ορδεν θυε εξτεριοριχε
σιτυαχιονεσ ϕυρδιχασ ιρρεϖερσιβλεσ, θυε πορ ταλ νατυραλεζα, ηαγαν ιµποσιβλε λα
ρεποσιχι⌠ν δε λασ χιρχυνστανχιασ φ〈χτιχασ, χολοχανδο εν πελιγρο αλ ιντερσ πβλιχο,
εν χασο δε σερ δεσφαϖοραβλε ελ φαλλο δε!νιτιϖο α λα ρεχυρρεντε, σιενδο δε ιµποσιβλε
ρεσταβλεχιµιεντο λα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα αλ εσταδο εν θυε σε ενχοντραβα αλ µοµεντο
δελ οτοργαµιεντο δε λα µεδιδα χαυτελαρ, τοµ〈νδοσε εν χυεντα, εϖιδεντεµεντε, λα
ποσιχι⌠ν δε αµβασ παρτεσ εν χον∀ιχτο (ΧΣΧΑ 10/11/2008 ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕ Ν≡ ΑΠ42−Ρ−
2008−001459).1086

1968

∆εβεµοσ αδϖερτιρ θυε ελ αρτ. 104 σεγυνδο π〈ρραφο ΛΟϑΧΑ, δισπονε θυε ελ τριβυναλ
χονταρ〈 χον λοσ µ〈σ αµπλιοσ ποδερεσ χαυτελαρεσ παρα προτεγερ α λα Αδµινιστραχι⌠ν
Πβλιχα. Χον ελλο, λα λεψ εθυιϖοχα λα !ναλιδαδ δε λα τυτελα ϕυδιχιαλ θυε σε οτοργα
α τραϖσ δελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο.1087 Εν ελ ϕυιχιο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο
νο εστ〈ν εν ϕυεγο ιντερεσεσ προπιοσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα, ινχλυσο χυανδο
σε τρατε δε πρετενσιονεσ δε χονδενα; αν χυανδο λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα σεα
παρτε εν ελ ϕυιχιο. Λα αχτυαχι⌠ν δε λα Αδµινιστραχι⌠ν θυε εσ οβϕετο δε χοντρολ, σε
προδυχε εν εϕερχιχιο δε συ φαχυλταδ δε ρεσολϖερ χον∀ιχτοσ εντρε ιντερεσεσ γενεραλεσ
1086 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/164.ητµ
1087 Ταµβιν εν εστε σεντιδο, Ηερρερα, Λασ Ινιχιατιϖασ Προχεσαλεσ δελ ϑυεζ εν λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 206
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ψ παρτιχυλαρεσ. Ταλεσ ιντερεσεσ σον ελ οβϕετο δε λα πονδεραχι⌠ν δελ ϕυεζ, περο νο
χονστιτυψεν ιντερεσεσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα.
Εσθυεµα δε ΑΣΟΧΑΛΙΣΥΡ. ∆εβε αδϖερτιρσε θυε λα αχχι⌠ν δε αµπαρο εϕερχιδα ινιχιαλµεντε
εν 2006 φυε δεχλαραδα ιναδµισιβλε, εν ραζ⌠ν δε θυε λοσ αχχιοναντεσ δεβαν οβτενερ ελ
ρεσταβλεχιµιεντο δε λα συπυεστα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα ινφρινγιδα α τραϖεσ δε λα ϖα ϕυδιχιαλ
προχεδεντε (ϑυζ. Συπ. 7µο Χ−Α Ρεγ. Χαπ. 15/08/2006 ΕΞΠ. 1667−06;1088 ϖασε χον ρεσπεχτο
αλ ερρορ εν λα δετερµιναχι⌠ν δε λα αχχι⌠ν, ν.µ. 206). Ιντερπυεστα νυεϖαµεντε λα αχχι⌠ν, ελ
ϕυεζ δε λα χαυσα νεγ⌠ λα µεδιδα χυτελαρ σολιχιταδα, σε〉αλανδο θυε χονστιτυιρα διχταρ υν
φαλλο δε φονδο αντιχιπαδο, παρα λο χυαλ δεβε αναλιζαρσε εν υν ϕυιχιο δε φονδο λοσ αλεγατοσ
δενυνχιαδοσ ... ∆ε φορµα ταλ θυε ...δεβε προχυραρ ελ ϕυεζ θυε χονοζχα δε λα χαυσα, θυε σε
ενχυεντρεν δετερµιναδοσ λοσ ελεµεντοσ προπιοσ παρα ελ οτοργαµιεντο δε λα µεδιδα, σιν θυε
ιµπλιθυε αδελανταρ ελ φονδο δε λο δισχυτιδο νι δεχισι⌠ν αντιχιπαδα ϑυζ. Συπ. 6το Χ−Α Ρεγ.
Χαπ. 09/07/2008 ΕΞΠ. Ν° 06−17261089, ϖασε χον ρεσπεχτο α λα προηιβιχι⌠ν δε πρεϕυζγαρ
σοβρε ελ φονδο, ν.µ. 2000). Πορ συ παρτε, λα ΧΣΧΑ, αδϖιρτι⌠ θυε, τοδο προνυνχιαµιεντο
χαυτελαρ χονστιτυψε ινεϖιταβλεµεντε υν πρεϕυζγαµιεντο δε λα χυεστι⌠ν δε φονδο θυε σε
πλαντεα. Πορ ελλο, εσ θυε ελ ϑυεζ θυε σε προνυνχια σοβρε υνα µεδιδα χαυτελαρ, εστ〈 οβλιγαδο
α ρεαλιζαρ υνα ϖαλοραχι⌠ν πριµα φαχιε δε αµβασ ποσιχιονεσ (ΧΣΧΑ 10/11/2008 Εξπεδιεντε
Ν≡ ΑΠ42−Ρ−2008−001459).1090
Λα ΧΣΧΑ σε〉αλ⌠ θυε, νο σε τρατα δε πρεχισαρ λα ϖυλνεραβιλιδαδ ο νο δε λα εσφερα ϕυρδιχα
δε λοσ ρεχυρρεντεσ, σινο µ〈σ βιεν, σε τρατα δε πρεχισαρ ελ !ν, προπ⌠σιτο, ελ οβϕετο παρα ελ
χυαλ ελ Χεντρο Ηοσπιταλαριο εστ〈 δεστιναδο α βενε!χιαρ α υνα γενεραλιδαδ δε ινδιϖιδυοσ, α
υνα χολεχτιϖιδαδ τοταλ, εν υνα σιτυαχι⌠ν εν δονδε ρεσαλτα ελ δ!χιτ δε χεντροσ ασιστενχιαλεσ
θυε χυβραν λοσ προβλεµασ δε σαλυδ δε λα ποβλαχι⌠ν. Σε τρατα δε λα προτεχχι⌠ν δε υν ιντερσ
σοχιαλ ψ χολεχτιϖο θυε δεβε πριϖαρ, πορ ενχιµα δε χυαλθυιερ χιρχυνστανχια σοβρε αλγν
ιντερσ παρτιχυλαρ ψ, πορ ενχιµα δε χυαλθυιερ δερεχηο ινδιϖιδυαλ θυε εστ δισχυτιδο ψ θυε
σ⌠λο ψ νιχαµεντε δεβε ϖερι!χαρσε πορ λα δεχισι⌠ν δε!νιτιϖα, ψα θυε, χον αντεριοριδαδ α
στα ρεσυλτα ϕυρδιχα ψ φαχτιβλεµεντε ιµποσιβλε συβορδιναρ ελ ιντερσ γενεραλ αλ παρτιχυλαρ.
Πορ ταλεσ µοτιϖοσ, λα Χορτε νεγ⌠ ελ οτοργαµιεντο δε λα µεδιδα χαυτελαρ (ΧΣΧΑ 10/11/2008
Εξπεδιεντε Ν≡ ΑΠ42−Ρ−2008−001459).1091
∆εβεµοσ αδϖερτιρ ελ ερρορ δε ϕυζγαµιεντο δε λα ΧΣΧΑ, εν ελ σεντιδο θυε, σι βιεν ηαβα
εσταβλεχιδο χορρεχταµεντε λα πρεµισα γενεραλ, αλ σε〉αλαρ θυε δεβα πονδεραρ ταντο λοσ βενε!χιοσ
χοµο λοσ δα〉οσ θυε σε οχασιοναραν εν χαδα χασο, εστο εσ, σι σε χονχεδε λα προτεχχι⌠ν χαυτελαρ
ο σι πορ ελ χοντραριο, λα µισµα νο ρεσυλτα προχεδεντε, σιν εµβαργο, εν συ απλιχαχι⌠ν αλ χασο
χονχρετο, λα Χορτε δεσϖι⌠ λα πονδεραχι⌠ν ηαχια ελ χον∀ιχτο εντρε ελ ιντερσ ινδιϖιδυαλ δε λοσ
1088
1089
1090
1091

ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/166.ητµ
ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/165.ητµ
ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/164.ητµ
ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/164.ητµ
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ϖεχινοσ, τιτυλαρεσ δελ δερεχηο δε προπιεδαδ, πορ υνα παρτε, ψ ελ ιντερσ γενεραλ δε λοσ υσυαριοσ
δελ σερϖιχιο δε σαλυδ, προτεγιδο πορ ελ δερεχηο α λα σαλυδ ψ α λα ϖιδα. Εν ρεαλιδαδ εσα νο
εσ λα ταρεα δελ ϕυεζ, σινο θυε ερα ταρεα δελ λεγισλαδορ, εν λα πλανι!χαχι⌠ν ψ ορδεναχι⌠ν λοχαλ
δελ τερριτοριο, εσταβλεχερ χυ〈λεσ εσπαχιοσ χορρεσπονδαν αλ υσο εξχλυσιϖο ρεσιδενχιαλ ψ χυ〈λεσ
εσπαχιοσ χορρεσπονδαν α οτροσ υσοσ, ταλεσ χοµο λοσ δε υν χεντρο ηοσπιταλαριο δε µεδιανασ
διµενσιονεσ. Νο χορρεσπονδε αλ ϕυεζ συστιτυιρ λα ταρεα δελ λεγισλαδορ, α µενοσ θυε ηυβιερα
χονσιδεραδο ινχονστιτυχιοναλ συ αχτυαχι⌠ν, πορ εϕεµπλο, σι νο ηυβιεραν σιδο πρεϖιστοσ εσπαχιοσ
εν λα χιυδαδ, ιδ⌠νεοσ παρα λα χονστρυχχι⌠ν δε χεντροσ δε σαλυδ.
Εν ρεαλιδαδ, λα ταρεα δελ ϕυεζ δεβα ρεφεριρσε α λα πονδεραχι⌠ν δε σι εξιστα ριεσγο δε θυε
θυεδε ιλυσορια λα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο, ρεσπεχτο α λο χυαλ ερα εϖιδεντε θυε υνα ϖεζ χονστρυιδο ελ
χεντρο ηοσπιταλαριο ηυβιερα σιδο διφχιλ ο ιµποσιβλε συ δεµολιχι⌠ν. Λυεγο δεβα πονδεραρ ταλ
σιτυαχι⌠ν χον λα ποσιβιλιδαδ δε θυε λα µεδιδα χαυτελαρ δε λυγαρ α υνα σιτυαχι⌠ν ιρρεϖερσιβλε,
λο χυαλ ηυβιερα ποδιδο σερ ατενυαδο α τραϖσ δε υνα ρ〈πιδα σεντενχια δε!νιτιϖα. Εν σεγυνδο
λυγαρ, ελ ϕυεζ δεβι⌠ εσταβλεχερ σι εξιστα πρεσυνχι⌠ν γραϖε δελ δερεχηο θυε σε ρεχλαµα, χον λο
χυαλ σε πονδεραν λασ προβαβιλιδαδεσ δε ξιτο ο δε φραχασο δε λα δεµανδα. Αλ ρεσπεχτο, ερα δε
φ〈χιλ χονσταταχι⌠ν ελ αργυµεντο δε λοσ ρεχυρρεντεσ, σεγν ελ χυαλ λα παρχελα εστ〈 χλασι!χαδα
παρα ελ υσο εδυχαχιοναλ ο ρεχρεαχιοναλ; µασ νο ασιστενχιαλ.Εν τερχερ λυγαρ, ελ ϕυεζ εϖαλα λα
γραϖεδαδ δε λα σιτυαχι⌠ν, εστο εσ, σι λοσ εϖεντυαλεσ βενε!χιοσ ψ περϕυιχιοσ αλ δεµανδαντε σον
γραϖεσ ο λεϖεσ, περο δεβε τοµαρ εν χονσιδεραχι⌠ν σι λοσ εϖεντυαλεσ βενε!χιοσ ψ περϕυιχιοσ
παρα λα χολεχτιϖιδαδ ο παρα λοσ τερχεροσ σον γραϖεσ ο λεϖεσ. Φιναλµεντε, ελ ϕυεζ δεβε τοµαρ
εν χονσιδεραχι⌠ν τοδοσ λοσ ρεσυλταδοσ παρχιαλεσ, χον ελ οβϕετο δε οβτενερ ελ ρεσυλταδο µ〈σ
ϕυστο ποσιβλε εν ελ χασο παρτιχυλαρ. Αλ ρεσπεχτο, φρεντε α υνα σιτυαχι⌠ν υργεντε, πορ ελ γραϖε
ριεσγο δε θυε δε θυε θυεδε ιλυσορια λα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο; αυναδο αλ προν⌠στιχο φαϖοραβλε α
λασ λασ προβαβιλιδαδεσ δε ξιτο, ελ ϕυεζ εσταβα εν λα οβλιγαχι⌠ν δε αχορδαρ λα µεδιδα χαυτελαρ
σολιχιταδα, ρελατιϖα α παραλιζαρ λασ οβρασ θυε ρεαλιζαν εν λα παρχελα, ηαστα ταντο ηυβιερα
σεντενχια δε!νιτιϖαµεντε !ρµε.
Νο ποδεµοσ πασαρ πορ αλτο λα ποσιχι⌠ν ινχ⌠µοδα θυε ενφρενταρα ελ ϕυεζ δε λα χαυσα, θυιεν
δεβι⌠ δεϕαρ χονστανχια εν ελ φαλλο θυε, λα οβρα χορρεσπονδιεντε ψα ηαβα σιδο χυλµιναδα ψ σε
ενχοντραβα πρεστανδο σερϖιχιοσ α λα χοµυνιδαδ, δε µανερα θυε σερα υν εξαβρυπτο ...µ〈σ
χυανδο, α τραϖσ δε λ εφεχτιϖαµεντε σε ηα ϖιστο εν χιερτα µεδιδα σατισφεχηο µ〈σ θυε υνα
νεχεσιδαδ, υν δερεχηο χονστιτυχιοναλ. Χον ελλο, ϕυστι!χαβα λα α!ρµαχι⌠ν ινσοστενιβλε, δε
θυε υν αχτο παρτιχυλαρ ψ συβλεγαλ, χοµο λα εξπροπιαχι⌠ν, ποδα µοδι!χαρ υν αχτο γενεραλ
ψ δε ρανγο συπεριορ χοµο λα ζονι!χαχι⌠ν,1092 λο θυε ηαχε ιννεχεσαριο υν χαµβιο δε
ζονι!χαχι⌠ν δε υνα παρχελα πρεϖιαµεντε αφεχταδα πορ υν προχεδιµιεντο εξπροπιατοριο
(ϑυζ. Συπ. 6το Χ−Α Ρεγ. Χαπ. 30/06/2009 Εξπ. Ν° 06−1726).1093
1092 Ρεχορδεµοσ θυε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Ορδεναχι⌠ν Υρβανστιχα δισπονε εν συ αρτ. 113 θυε, λοσ αχτοσ
γενεραλεσ ο παρτιχυλαρεσ θυε χονσαγρεν χαµβιοσ δε ζονι!χαχι⌠ν αισλαδα ο σινγυλαρµεντε προπυεστοσ σερ〈ν νυλοσ
δε νυλιδαδ αβσολυτα.
1093 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/389.ητµ
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17. Ιλυσορια λα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο
Εστιµαµοσ θυε ελ αν〈λισισ δε λα σιτυαχι⌠ν εν υνα σολιχιτυδ δε µεδιδα χαυτελαρ
δεβε ινιχιαρσε χον λα δετερµιναχι⌠ν δε σι εξιστε ριεσγο δε θυε θυεδε ιλυσορια λα
εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο (περιχυλυµ ιν µορα), εσ δεχιρ, λα αµεναζα δε θυε σε προδυζχα
υν δα〉ο ιρρεϖερσιβλε παρα λα παρτε πετιχιοναντε πορ ελ ρεταρδο εν οβτενερ λα
σεντενχια δε!νιτιϖα, (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/10/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2009−0560). Ταλ εσ ελ ορδεν ινδιχαδο
εν ελ αρτ. 585 ΧΠΧ ψ εσ ελ ορδεν λ⌠γιχο, δαδο θυε, αν χυανδο σον ρεθυισιτοσ
χονχυρρεντεσ, σιν εµβαργο, λα εσπεχιαλ νεχεσιδαδ δε προτεχχι⌠ν ϕυρδιχα δεριϖα
δε εστε ρεθυισιτο.

1970

Νο χοµπαρτιµοσ ελ χριτεριο δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, εν ελ σεντιδο θυε, αλ
ρεσυλταρ ινσυ!χιεντεσ λοσ αργυµεντοσ ρελατιϖοσ αλ δα〉ο ιρρεπαραβλε αλεγαδο, εσ
ινο!χιοσο ελ αν〈λισισ ψ προνυνχιαµιεντο ρεσπεχτο αλ οτρο συπυεστο δε προχεδενχια,
πορθυε αµβοσ σον χονχυρρεντεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/07/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 2005−1566; ΣΠΑ−ΤΣϑ

1971

13/01/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0581 ΑΑ40−Ξ−2010−000076; ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/01/2011 ΕΞΠ. 2010−0810 ΧΣ−

Πορ ελ χοντραριο, εσ προβαβλε θυε λα ρεπαραχι⌠ν δελ δα〉ο νο σεα
χονσιδεραδο εξχεπχιοναλµεντε υργεντε, εν ελ σεντιδο δε ιρρεπαραβλε, περο θυε
σιν εµβαργο, σεα µανι!εστα λα χοντραριεδαδ α δερεχηο ψ θυε σε τρατε δε υν δα〉ο δε
χιερτα µαγνιτυδ, µιεντρασ θυε λα προτεχχι⌠ν χαυτελαρ νο αφεχτε ιµπορταντεσ ιντερεσεσ
γενεραλεσ ο δε τερχεροσ. Εσ δεχιρ, θυε ελ ϕυεζ δεβε τοµαρ εν χυεντα τοδοσ λοσ
ελεµεντοσ δελ χασο. Εϕεµπλο δε ελλο εσ λα συσπενσι⌠ν δε εφεχτοσ δε υνα σανχι⌠ν,
πεχυνιαρια. Εν ταλεσ χασοσ, ελ περϕυιχιο νο εσ ιρρεπαραβλε περο, πορ οτρα παρτε,
ταµποχο εξιστε υν ιντερσ γενεραλ νι δε τερχεροσ εν λα ινµεδιατα εϕεχυχι⌠ν δε λα
σανχι⌠ν. Λα συσπενσι⌠ν δε λοσ εφεχτοσ δελ αχτο δεβερα σερ προχεδεντε, χοµο
πρινχιπιο γενεραλ.
2010−0116).

Ελ περιχυλυµ ιν µορα, χονσιστε εν ελ τεµορ ραζοναβλε δε υν δα〉ο ϕυρδιχο ποσιβλε,
ινµινεντε ε ινµεδιατο, ελ χυαλ σε ηαχε νεχεσαριο ελιµιναρ, παρα ελ χυαλ νο βαστα ελ
σιµπλε αλεγατο δε λα συπυεστα ιρρεπαραβιλιδαδ δελ δα〉ο, σινο λα χονϖιχχι⌠ν δε θυε
λα µεδιδα χαυτελαρ σολιχιταδα εσ νεχεσαρια παρα εϖιταρλο, νο προχεδιενδο, πορ ταντο,
σιν λα εϖιδενχια δε συ πρεσυπυεστο, εσ δεχιρ, λα ιρρεπαραβιλιδαδ ο δι!χυλταδ δε λα
ρεπαραχι⌠ν δελ δα〉ο πορ λα σεντενχια δε!νιτιϖα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/04/2008 ΕΞΠ. Ν° 08−0104).

1972

Ελ περιχυλυµ ιν µορα εσ εξιγιδο χοµο µερο συπυεστο δε προχεδενχια πορ ελ πασο
δελ τιεµπο θυε πυδιεσε ρεσυλταρ δα〉οσο εν ελ χασο χονχρετο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/10/2009 ΕΞΠ.

1973

Ν≡ 2009−0560)
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1974

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα ασοχιαδο λα φαλτα δε υργενχια χον ρεσπεχτο αλ
προνυνχιαµιεντο χαυτελαρ χον λα αυσενχια δε ινσιστενχια δε λα παρτε σολιχιταντε, ελ
χυαλ νο ρεθυιερε θυε σε προδυζχα δεχισι⌠ν δεσδε ελ 14 δε οχτυβρε δε 2004, εσ δεχιρ,
ηαχε µ〈σ δε υν (1) α〉ο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 08/11/2005 ΕΞΠ. Ν≡: 04−0908)
18. Ρετιρο

1975

Εν υν ρεχυρσο δε νυλιδαδ, εν χοντρα δε λα δεχισι⌠ν σε αχορδ⌠ ελ χεσε δε εµπλεο
δελ ρεχυρρεντε, πορ φαλτα δε ιδονειδαδ ψ χαπαχιδαδ προφεσιοναλ εστιµ⌠ λα Σαλα
Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα θυε, δε προσπεραρ ελ ρεχυρσο, εσ δεχιρ, δε σερ δεχλαραδο
χον λυγαρ, σεραν περφεχταµεντε ρεπαραβλεσ πορ λα δε!νιτιϖα λοσ δα〉οσ θυε λλεγαρε
α συφριρ λα παρτε ρεχυρρεντε, ψα θυε ελ Μινιστεριο δε λα ∆εφενσα εσταρα οβλιγαδο α
ρεινχορποραρ αλ αχχιοναντε αλ σερϖιχιο αχτιϖο εν λα Φυερζα Αρµαδα Ναχιοναλ (χον
λο χυαλ ελ ρεχυρρεντε χοντινυαρα εντονχεσ χον συ χαρρερα µιλιταρ), α ρειντεγραρ ελ
παγο δε λοσ σαλαριοσ δεϕαδοσ δε περχιβιρ ψ χυαλθυιερ οτρα ρεµυνεραχι⌠ν θυε σε λε
αδευδε; πορ λο θυε σε δεβε χονχλυιρ θυε νο εξιστε υνα σιτυαχι⌠ν δε ιµποσιβλε ο
διφχιλ ρεπαραχι⌠ν (ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/07/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 2005−1566; ΣΠΑ−ΤΣϑ 16/12/2003 ΕΞΠ. Ν≡
2003−1246)

1976

Σιν εµβαργο, ταλ χριτεριο µοδι!χα λα τενδενχια τραδιχιοναλ δε λα αντιγυα Χορτε
Συπρεµα δε ϑυστιχια. Εν εφεχτο, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα χονσιδεραβα
προχεδεντε λα µεδιδα χαυτελαρ φρεντε α υνα σανχι⌠ν δε συσπενσι⌠ν σιν γοχε δε
συελδο, εν ϖιρτυδ δε θυε, λα λεσι⌠ν αλ δερεχηο χονστιτυχιοναλ δε υνα ρεµυνεραχι⌠ν
θυε προπορχιονε υνα συβσιστενχια διγνα ψ δεχοροσα, νο ρεπαραβλε πορ λα δε!νιτιϖα
εν χυαντο α λα σατισφαχχι⌠ν δε λα νεχεσιδαδ δε ατενδερ α λοσ ινδισπενσαβλεσ γαστοσ
περι⌠διχοσ δε θυιεν ρεχυρρε ψ εσπερα δεχισι⌠ν (ΣΠΑ−ΧΣϑ 15/10/1992 ΧΑΣΟ: ΡΑΦΑΕΛ
ΙΝΧΙΑΡΤΕ Β.)1094

19. Χαντιδαδεσ δε δινερο
1977

Εν χυαντο αλ ριεσγο δε θυε θυεδε ιλυσορια λα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο εν χασο δε αχτοσ
αδµινιστρατιϖοσ θυε εσταβλεχεν λα οβλιγαχι⌠ν δε παγο δε χαντιδαδεσ δε δινερο,
χοµο εν ελ χασο δελ παγο δε δευδασ τριβυταριασ ο λασ σανχιονεσ πεχυνιαριασ, σε
πρεσενταν χριτεριοσ χοντραδιχτοριοσ εντρε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ψ λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ.

1094 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 897
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Εν χιερτοσ χασοσ, λα Σαλα ρεθυιερε λα δεµοστραχι⌠ν δελ πελιγρο ινµινεντε θυε
πυδιερα συφριρ λα χοντριβυψεντε ψ θυε λλεγαρε α χαυσαρλε υνα δισµινυχι⌠ν εχον⌠µιχα
θυε πονγα εν πελιγρο συ εσταβιλιδαδ πατριµονιαλ. Λα Σαλα ηα χονσιδεραδο νεχεσαριο
θυε σε δεµυεστρε ελ εσταδο !νανχιερο θυε ρε∀εϕε λοσ αχτιϖοσ θυε ποσεε λα ρεχυρρεντε
παρα δε εστα φορµα εσταβλεχερ, σι εφεχτιϖαµεντε ελ παγο δε λα µυλτα ιµπυεστα,
χονστιτυψε υνα µερµα εν συ πατριµονιο δε ταλ µαγνιτυδ παρα σερ χαλι!χαδα χοµο
υν δα〉ο ιρρεπαραβλε ο δε διφχιλ ρεπαραχι⌠ν πορ λα σεντενχια δε!νιτιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ
09/12/2010 ΕΞΠ. ΝΡΟ. 2008−0285). Ταλεσ ελεµεντοσ θυε δεµοστραραν λα ποτενχιαλ
ινσολϖενχια ο αφεχταχι⌠ν δε συ πατριµονιο, πυδιερον ηαβερ σιδο λοσ βαλανχεσ δε
χοµπροβαχι⌠ν µενσυαλεσ, λοσ εσταδοσ !νανχιεροσ, λοσ λιβροσ λεγαλεσ ο χονστανχιασ
βανχαριασ δονδε σε εϖιδενχιαρα λα δεσχαπιταλιζαχι⌠ν δε λα εµπρεσα, εντρε οτροσ.
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 12/12/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 2005−0049; ΣΠΑ−ΤΣϑ 09/12/2008 ΕΞΠ. Ν≡ 2006−0146). Οβσρϖεσε
θυε εν εστε ασπεχτο σε χονφυνδε λα υργενχια τεµποραλ (περιχυλυµ ιν µορα) χον ελ
δα〉ο µατεριαλ (περιχυλυµ ιν δαµνι)

1978

Σεγν λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, λα ρεστιτυχι⌠ν δε λο παγαδο νο εσταρα συϕετα
α λα δισχρεχιοναλιδαδ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν; πορ ελ χοντραριο, χονστιτυιρα υν
ϖερδαδερο δεβερ ϕυρδιχο δεριϖαδο δε υνα σεντενχια δε οβλιγατοριο χυµπλιµιεντο,
χυψα ινοβσερϖανχια γενεραρα ρεσπονσαβιλιδαδεσ περσοναλεσ ψ διρεχτασ α λοσ
φυνχιοναριοσ αδσχριτοσ α ελλα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 12/12/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 2005−0049)

1979

Εν ϖαριασ οπορτυνιδαδεσ, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα εσταβλεχιδο θυε
ινδεπενδιεντεµεντε δε λασ δι!χυλταδεσ θυε εν λα πρ〈χτιχα πυεδα χονσεγυιρ υν
παρτιχυλαρ παρα οβτενερ δελ Εσταδο ελ ρειντεγρο δελ δινερο ερογαδο πορ λα εϕεχυχι⌠ν
δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο, ελ χαρ〈χτερ χοαχτιϖο δε λασ δεχισιονεσ ϕυρισδιχχιοναλεσ
οβλιγα α λα Αδµινιστραχι⌠ν, εν ελ χασο δε δεχλαραρσε χον λυγαρ ελ ρεχυρσο ινχοαδο,
α δεϖολϖερ ελ µοντο περχιβιδο. Λα δεϖολυχι⌠ν α λα παρτε αχτορα δελ µοντο πρεϖιστο
εν λα ρεσολυχι⌠ν ρεχυρριδα, εν χασο δε σερ ανυλαδα, νο χονστιτυψε υνα ποτεσταδ
δισχρεχιοναλ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, πορ ελ χοντραριο, εσ υν ϖερδαδερο δεβερ ϕυρδιχο
δεριϖαδο δε υνα σεντενχια χυψοσ εφεχτοσ σον δε οβλιγατοριο χυµπλιµιεντο ψ χυψα
ινοβσερϖανχια γενερα ρεσπονσαβιλιδαδεσ περσοναλεσ ψ διρεχτασ α λοσ φυνχιοναριοσ
πβλιχοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 21/09/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−0252; ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/10/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−0731; ΣΠΑ−

1980

ΤΣϑ 26/09/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 2006−0281; ΣΠΑ−ΤΣϑ 10/02/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−0430 ΑΑ40−Ξ−2008−000116;

∆εβεµοσ
αδϖερτιρ θυε ελ προπιο αργυµεντο δε λα Σαλα εξπρεσα ψα υν µοτιϖο παρα δαρ υν
τραταµιεντο µ〈σ φαϖοραβλε α λα συσπενσι⌠ν δε λοσ εφεχτοσ δελ αχτο; λα δι!χυλταδ
πρ〈χτιχα δελ ρειντεγρο, αυναδο α λα δυραχι⌠ν δελ ϕυιχιο.
ΣΠΑ−ΤΣϑ 23/03/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2009−1093; ΣΠΑ−ΤΣϑ 09/02/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0879).
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1981

Εν χριτεριο δε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, ελ παγο δε λα δευδα τριβυταρια θυε συρϕα χοµο
χονσεχυενχια δε λα νορµα ιµπυγναδα ποδρα χαυσαρσε υν δετριµεντο ιµπορταντε εν
λα χαπαχιδαδ εχον⌠µιχα δε λα εµπρεσα αχχιοναντε, σι σε τοµα εν χυεντα λα δυραχι⌠ν
δελ προχεσο ψ ελ τιεµπο θυε πυεδε τρανσχυρριρ ηαστα ελ εφεχτιϖο ρειντεγρο ο
χοµπενσαχι⌠ν δελ χρδιτο πορ παρτε δε διχηο εντε πβλιχο, αυναδο α λο χυαλ σε δεβε
αγρεγαρ θυε ( ) ταµποχο εσ χιερτο λα φαχιλιδαδ χον λα θυε, αδυχεν, λοσ ρεχυρρεντεσ
πυδιεραν οβτενερ ελ ρειντεγρο ο, εν ελ µεϕορ δε λοσ χασοσ, λα χοµπενσαχι⌠ν δε λασ
χαντιδαδεσ παγαδασ ποσιβλεµεντε δε µανερα ινδεβιδα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 14/12/2006 ΕΞΠ.
Ν≡ 06−1579)

20. Μυλτασ
1982

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα ρεχονοχιδο θυε ελ δερεχηο α λα πρεσυνχι⌠ν δε ινοχενχια
ϕυεγα υν παπελ ιµπορταντε εν φαϖορ δε λα συσπενσι⌠ν προϖισιοναλ δε λοσ εφεχτοσ δε
υνα σανχι⌠ν πεχυνιαρια, εν ελ σεντιδο θυε νο ρεσυλτα φυερα δε λυγαρ θυε ελ προπιο
Λεγισλαδορ ηαψα πρεϖιστο υν µεχανισµο θυε σιρϖε δε χοντραπεσο αλ εϕερχιχιο δε λα
δελιχαδα ποτεσταδ σανχιονατορια πορ παρτε δε λα Αδµινιστραχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
10/08/2006 Ν° 06−0034).

1983

Οτρα χαραχτερστιχα δε λασ σανχιονεσ αδµινιστρατιϖασ εστ〈 ρεφεριδα α θυε δε λασ
µισµασ νο ναχεν δερεχηοσ ρεσπεχτο δε τερχεροσ, πορ λο θυε µαλ ποδρα εστιµαρσε
θυε λα συσπενσι⌠ν δε λα µυλτα ποδρα περϕυδιχαρ εν φορµα αλγυνα λοσ ιντερεσεσ δε
στοσ ψ −µενοσ αν− συ δερεχηο α λα δεφενσα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/08/2006 Ν° 06−0034). Εν
εφεχτο, ηεµοσ αδϖερτιδο θυε λασ νορµασ θυε εσταβλεχεν σανχιονεσ αδµινιστρατιϖασ
νο προδυχεν δερεχηοσ συβϕετιϖοσ εν χαβεζα δε τερχεροσ, σινο υν σιµπλε ιντερσ
γενεραλ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ελ Εσθυεµα δελ Εϕεµπλο Ιϖ〈ν Πυλιδο Μορα, εν ελ αρτ.
29 ν.µ. 829)

1984

Εν χριτεριο δε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, λοσ αργυµεντοσ σεγν λοσ χυαλεσ λα
εϕεχυχι⌠ν δε λα σανχι⌠ν ιµπυεστα α λα ρεχυρρεντε ινχιδιρα εν ελ πατριµονιο δε συ
ρεπρεσενταδα ηαχιενδο νυγατορια συ προπιεδαδ σοβρε ελ δινερο θυε δεβε παγαρ πορ
χονχεπτο δε µυλτα, ελ χυαλ εν συ χονχεπτο εσ πρ〈χτιχαµεντε ιρρεχυπεραβλε, ρεσυλταν
ιµπρεχισοσ ρεσπεχτο δε λοσ εϖεντυαλεσ εφεχτοσ δα〉οσοσ δελ αχτο ιµπυγναδο εν λα
εσφερα ϕυρδιχα δε λα ρεχυρρεντε1095 ψ εν σεγυνδο λυγαρ, λα εσγριµιδα ιµποσιβιλιδαδ
δε οβτενερ λα ρεπετιχι⌠ν δελ µοντο δε λα µυλτα εν χασο δε προχεδερ λα πρετενσι⌠ν
1095 Εν εστε ασπεχτο σε χονφυνδε λα υργενχια τεµποραλ (περιχυλυµ ιν µορα) χον ελ δα〉ο µατεριαλ (περιχυλυµ ιν
δαµνι)
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ανυλατορια, νο ρεσυλτα υν αργυµεντο ϖ〈λιδο, ψα θυε ελ χαρ〈χτερ χοαχτιϖο δε λασ
δεχισιονεσ ϕυρισδιχχιοναλεσ οβλιγαρα α λα Αδµινιστραχι⌠ν εν ελ χασο δε δεχλαραρσε
χον λυγαρ ελ ρεχυρσο ινχοαδο, α δεϖολϖερ ελ µοντο περχιβιδο πορ χονχεπτο δε λα
µυλτα ανυλαδα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 11/05/2004 ΕΞΠ. Ν≡ 2004−0025)
21. Εφεχτοσ τεµποραλεσ
Ελ ριεσγο δε θυε θυεδε ιλυσορια λα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο παρεχε µυψ χλαρο εν αθυελλοσ
χασοσ εν θυε λοσ εφεχτοσ δε λα αχτυαχι⌠ν ρεσυλταν ιµποσιβλεσ δε ρεσταβλεχερ υνα ϖεζ
τρανσχυρριδο δετερµιναδο τιεµπο. Λα φαλτα δε προτεχχι⌠ν χαυτελαρ οπορτυνα πυεδε
χονδυχιρ α λα δενεγαχι⌠ν δε ϕυστιχια.

1985

Ταλ εσ ελ χασο, πορ εϕεµπλο, δε λα σανχι⌠ν δε πρδιδα δε ινϖεστιδυρα δε υνα χονχεϕαλ
ελεχτα παρα ελ περοδο 2000−2004. Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εστιµ⌠ θυε νο
σε ενχοντραβα σατισφεχηο ελ ρεθυισιτο δε περιχυλυµ ιν µορα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 18/07/2002 ΕΞΠ.
Ν≡ 2001−0407). Εν σεντενχια ποστεριορ, λα Σαλα δεβι⌠ δεχλαραρ ελ δεχαιµιεντο δελ
οβϕετο, πορ ηαβερ τρανσχυρριδο ελ περοδο (3 α〉οσ) παρα ελ χυαλ ηαβα σιδο ελεχτα λα
ρεχυρρεντε. Λα Σαλα οβσερϖ⌠ θυε, σι σε δεχλαρασε χον λυγαρ ελ ρεχυρσο χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο δε νυλιδαδ δε αυτοσ, ρεσυλταρα ιµποσιβλε ορδεναρ λα ρεινχορποραχι⌠ν
δε λα αχτορα αλ ρεφεριδο χαργο, τοδα ϖεζ θυε εν λα αχτυαλιδαδ ελ περοδο παρα ελ
χυαλ φυε ελεχτα ψα τρανσχυρρι⌠ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 14/03/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 2001−0407)

1986

Ελ δεµανδαντε εϕερχι⌠ ελ 25/06/2007, αχχι⌠ν δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ
χονϕυνταµεντε χον µεδιδα χαυτελαρ ιννοµιναδα χοντρα λα ποσιβλε ρεστριχχι⌠ν δελ
δερεχηο α µανιφεσταρ εντρε ελ 26 δε ϕυνιο ψ ελ 15 δε ϕυλιο δε 2007, δεριϖαδασ δε
δεχλαραχιονεσ εµιτιδασ πορ ελ υν φυνχιοναριο εν µεδιοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν, σεγν
λασ χυαλεσ, χον οχασι⌠ν δε λα χελεβραχι⌠ν δε λα Χοπα Αµριχα, ( ) τοδασ λασ
µανιφεσταχιονεσ θυε σε ρεαλιχεν εν λοσ περµετροσ δε σεγυριδαδ δε λοσ εσταδιοσ,
αεροπυερτοσ, ρυτασ ψ ηοτελεσ νο τενδρ〈ν περµισο, ψ πορ λο ταντο, λοσ χυερποσ δε
σεγυριδαδ δεβερ〈ν δισολϖερλασ. Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ σε προνυνχι⌠ ελ 08/08/2007,
εν ελ σεντιδο θυε ϖιστο θυε εντρε ελ 26 δε ϕυνιο δε 2007 ψ ελ 15 δε ϕυλιο δε 2007,
τυϖο λυγαρ λα χελεβραχι⌠ν δε λα δενοµιναδα Χοπα Αµριχα ςενεζυελα 2007,
ρεσυλτα ινο!χιοσο προνυνχιαρσε εν ρελαχι⌠ν χον λα µεδιδα χαυτελαρ ιννοµιναδα
σολιχιταδα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 08/08/2007 ΕΞΠ. Ν≡ ΑΑ50−Τ−2007−0934)1096

1987

1096 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/203.ητµ
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22. Σιτυαχιονεσ ιρρεϖερσιβλεσ
1988

Οτρα χαραχτερστιχα θυε δεβε τοµαρσε εν χονσιδεραχι⌠ν εν ελ χασο δελ αγοταµιεντο
δε λοσ εφεχτοσ δελ αχτο, εσ ελ ρεφεριδο α λα ποσιβιλιδαδ δε θυε ταντο ελ οτοργαµιεντο
δε λα µεδιδα χαυτελαρ, χοµο συ νεγατιϖα, προδυζχαν υνα σιτυαχι⌠ν ιρρεϖερσιβλε, εν
ραζ⌠ν δε θυε λα σεντενχια δε!νιτιϖα ρεσυλτε ταρδα. Ταλ ποσιβιλιδαδ νο δεβε σερ
µοτιϖο παρα ρεχηαζαρ ελ οτοργαµιεντο δε λα µεδιδα χαυτελαρ, λο χυαλ συπονδρα υνα
χλαρα δενεγαχι⌠ν δε ϕυστιχια (αρτ. 19 ΧΠΧ). Σιν εµβαργο, χονστιτυψε υνα
χιρχυνστανχια θυε δεβε τοµασε εν χονσιδεραχι⌠ν εν λα πονδεραχι⌠ν δε λοσ ιντερεσεσ
εν χον∀ιχτο.

1989

Εν υνα χοντροϖερσια αδµινιστρατιϖα πλαντεαδα πορ ελ Αλχαλδε ιντερινο, λα Σαλα
Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα οβσερϖ⌠ θυε, λα Χ〈µαρα Μυνιχιπαλ ηαβα δεχλαραδο λα
φαλτα αβσολυτα δελ Αλχαλδε ελεχτο ψ θυε εν διχηα Σεσι⌠ν δε λα Χ〈µαρα Μυνιχιπαλ
σε ρατι!χ⌠ εν ελ χαργο δε Αλχαλδε Ιντερινο αλ δεµανδαντε. Εν χονσεχυενχια, λα
Σαλα αχορδ⌠ µεδιδα χαυτελαρ ιννοµιναδα εν ελ σεντιδο δε ορδεναρ θυε σε τενγα αλ
δεµανδαντε, µιεντρασ σε τραµιταβα λα χαυσα, χοµο Αλχαλδε Ιντερινο (ΣΠΑ−ΤΣϑ
01/05/2008 ΕΞΠ. 2008−0105). Ελ Αλχαλδε ελεχτο σε οπυσο ελ 10/06/2008 α λα µεδιδα
χαυτελαρ. Λα Σαλα σε προνυνχι⌠ ελ 17/02/2009, χυανδο χονστατ⌠ θυε ερα υν ηεχηο
νοτοριο χοµυνιχαχιοναλ λα ρεαλιζαχι⌠ν δε νυεϖοσ χοµιχιοσ εν φεχηα 23/11/2008,
παρα λα δεσιγναχι⌠ν δε αυτοριδαδεσ λοχαλεσ, ραζ⌠ν πορ λα χυαλ ρεσυλταβα ινο!χιοσο
ελ προνυνχιαµιεντο σοβρε λασ οποσιχιονεσ εϕερχιδασ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 23/11/2008 ΕΞΠ. 2008−
0105)

1990

Εν υνα σιτυαχι⌠ν σιµιλαρ, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα συσπενδι⌠ λοσ εφεχτοσ δε
λα συσπενσι⌠ν δελ Αλχαλδε ψ λα συβσιγυιεντε χονϖοχατορια αλ ρεφερνδυµ. Εστιµ⌠ λα
Σαλα θυε ελ ρεφερνδυµ νο δεβα ρεαλιζαρσε εστανδο πενδιεντε λα ιµπυγναχι⌠ν δελ
αχτο. Λα Σαλα εϖαλυ⌠ λοσ ποσιβλεσ εσχεναριοσ. Εν χασο δε σερ δεχλαραδο σιν λυγαρ ελ
ρεχυρσο ηαβρα θυε χονχλυιρ θυε προχεδε λα χονσυλτα ποπυλαρ; περο σι ελλα σε
ρεαλιζαρα εν φορµα αντιχιπαδα ψ φυερα δεχλαραδο προχεδεντε ελ ρεχυρσο ποδρα
πονερσε εν πελιγρο λα νορµαλιδαδ ινστιτυχιοναλ δελ Μυνιχιπιο αφεχταδο, ψ δαρ δε
εστα µανερα οριγεν α ιννεχεσαριοσ χον!ιχτοσ εντρε αυτοριδαδεσ (ΣΠΑ−ΧΣϑ 02/05/1991
ΧΑΣΟ: ΗΙΛ∆Ο ΗΕΡΝℑΝ∆ΕΖ)1097

1991

Εν υν ρεχυρσο ιντερπυεστο πορ λα Αλχαλδα δελ Μυνιχιπιο Σαν Χριστ⌠βαλ δελ Εσταδο
Τ〈χηιρα, χοντρα λα Ορδενανζα Εσπεχιαλ παρα ρεγυλαριζαρ λα προπιεδαδ δε τερρενοσ
1097 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 844
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µυνιχιπαλεσ σοβρε λοσ χυαλεσ σε ηαν χονστρυιδο Βαρριοσ ψ Υρβανιζαχιονεσ Ποπυλαρεσ
δε λα ςιλλα δε Σαν Χριστ⌠βαλ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ αδϖιρτι⌠ θυε, ποδρα ατενταρσε
γραϖεµεντε χοντρα λα σεγυριδαδ ϕυρδιχα, πυεσ, λασ εναϕεναχιονεσ δε τερρενοσ θυε σε
ηαγαν χονφορµε α λα Ορδενανζα γενεραρ〈ν δερεχηοσ εν θυιενεσ σε ϖεαν φαϖορεχιδοσ
πορ λασ δεχισιονεσ χορρεσπονδιεντεσ; µασ, λα ϖαλιδεζ δε ταλεσ δερεχηοσ σε ενχοντραρα
εν εντρε διχηο µιεντρασ σε διχτε λα σεντενχια δε!νιτιϖα εν εστε χασο, χον λοσ
περϕυιχιοσ πεχυνιαριοσ φυτυροσ θυε λα νυλιδαδ δε λα νορµα ποδρα οχασιοναρ νο σ⌠λο
α λοσ βενε!χιαριοσ σινο ταµβιν αλ Μυνιχιπιο, λο θυε ηαχε πατεντε θυε τιενεν θυε
εϖιταρσε λοσ εϖεντυαλεσ χοντρατοσ θυε σε πυδιεραν ρεαλιζαρ εν δισποσιχι⌠ν δε λα
προπιεδαδ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 24/10/2006 ΕΞΠ.− 06−0095)
Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα χονσιδεραδο θυε, λα τρανσφερενχια, πορ ϖα χαυτελαρ, δε
λοσ δοζαϖοσ θυε αλεγαν λεσ χορρεσπονδεν, χονστιτυιρα υνα µεδιδα ιρρεϖερσιβλε, θυε
νο ποδρα ρεϖερτιρσε χον λα σεντενχια δε!νιτιϖα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 08/11/2005 ΕΞΠ. Ν≡: 04−
0908). Εν ρεαλιδαδ ταλ αργυµεντο χορρεσπονδε αλ πυντο δεσαρρολλαδο συπρα, Ιδεντιδαδ
δελ τεµα δεβατιδο (ϖασε ελ ν.µ. 2012)

1992

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα σε αβστυϖο δε διχταρ µεδιδα χαυτελαρ σολιχιταδα πορ
ελ Μυνιχιπιο ϑυαν Γερµ〈ν Ροσχιο δελ Εσταδο Γυ〈ριχο, εν ελ σεντιδο θυε ινστε αλ
Μινιστεριο δελ Ποδερ Ποπυλαρ παρα λασ Ρελαχιονεσ δελ Ιντεριορ ψ ϑυστιχια α περµιτιρ
α λοσ ⌠ργανοσ δελ Εϕεχυτιϖο Μυνιχιπαλ χυµπλαν εν λα φυνχι⌠ν χονστιτυχιοναλ δε λα
ορδεναχι⌠ν τερριτοριαλ ψ υρβανστιχα θυε σε ενχυεντρε πραχτιχανδο, χυψα
ιντερϖενχι⌠ν δε ταλ οργανισµο αβρα ιµπεδιδο λα εϕεχυχι⌠ν δε υν Πλαν Εσπεχιαλ δε
Εξπανσι⌠ν Υρβανστιχα. Σε〉αλ⌠ λα Σαλα θυε λο σολιχιταδο νο πυδιεσε ρεϖερτιρσε εν λα
οπορτυνιδαδ δε διχταρσε λα σεντενχια δε µριτο, δε ταλ µανερα θυε λο σολιχιταδο νο
πυεδε σερ οβϕετο δε υνα µεδιδα χαυτελαρ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 12/01/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0360

1993

Ξ−2010−0094)

23. Απαριενχια δελ βυεν δερεχηο
Λα πρεσυνχι⌠ν δε λα εξιστενχια δελ βυεν δερεχηο θυε σε βυσχα προτεγερ (φυµυσ βονι
ιυρισ), σε προδυχε εν λα µεδιδα εν θυε ελ δερεχηο θυε σε πρετενδε τυτελαρ απαρεζχα
χοµο προβαβλε ψ ϖεροσµιλ, ο σεα, θυε δε λα απρεχιαχι⌠ν δελ σεντενχιαδορ αλ δεχιδιρ
σοβρε λα προτεχχι⌠ν χαυτελαρ, ταλ δερεχηο σεα ρεαλιζαβλε εν ελ σεντιδο δε εξιστιρ αλτασ
ποσιβιλιδαδεσ δε θυε υνα δεχισι⌠ν δε φονδο ασ λο χονσιδερε, (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/10/2009 ΕΞΠ.
Ν≡ 2009−0560). Ελ φυµυσ βονι ιυρισ, λα πρεσυνχι⌠ν γραϖε δε βυεν δερεχηο, εσ πορ λο
γενεραλ, ελ φυνδαµεντο µισµο δε λα προτεχχι⌠ν χαυτελαρ, δαδο θυε εν δε!νιτιϖα,
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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σ⌠λο α λα παρτε θυε τιενε λα ραζ⌠ν εν ϕυιχιο πυεδε χαυσ〈ρσελε περϕυιχιοσ ιρρεπαραβλεσ
θυε δεβεν σερ εϖιταδοσ, βιεν θυε διµανεν δε λα χοντραπαρτε ο σεαν εφεχτο δε λα
ταρδανζα δελ προχεσο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/06/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 2003−0190; ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/10/2009 ΕΞΠ. Ν≡
2009−0560)
1995

Λα Λεψ δε Ιµπυεστο σοβρε Αλχοηολ ψ Εσπεχιεσ Αλχοη⌠λιχασ ϖινο α ρατι!χαρ λα
ρεσερϖα εξχλυσιϖα δελ Ποδερ Ναχιοναλ παρα λα χρεαχι⌠ν, οργανιζαχι⌠ν, ρεχαυδαχι⌠ν
ψ χοντρολ δε ταλ τριβυτο δεστιναδο α πεχηαρ ελ εϕερχιχιο δε λα ινδυστρια ψ δελ χοµερχιο
δελ αλχοηολ ετλιχο ψ δεµ〈σ εσπεχιεσ αλχοη⌠λιχασ; πορ λο θυε, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ
χονσιδερ⌠ σατισφεχηο ελ ρεθυισιτο δε πρεσυνχι⌠ν δε βυεν δερεχηο, ϖιστα λα ποσιβλε
χολισι⌠ν χον λοσ χ⌠διγοσ χοντενιδοσ εν λοσ χλασι!χαδορεσ δε αχτιϖιδαδεσ εχον⌠µιχασ
ανεξοσ α λασ ορδενανζασ µυνιχιπαλεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 23/10/2007 ΕΞΠ. 06−1537). Εν υν χασο
σιµιλαρ, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ρεχηαζ⌠ λα µεδιδα χαυτελαρ, σε〉αλανδο θυε ποδραν
γενεραρσε ιντερφερενχιασ εν ελ εϕερχιχιο δε λασ χοµπετενχιασ θυε εν µατερια δε
ποτεσταδ τριβυταρια, λα Χονστιτυχι⌠ν ψ λασ λεψεσ οτοργαν α λοσ µυνιχιπιοσ, θυε
ινχιδιραν περϕυδιχιαλµεντε εν ελ εϕερχιχιο δε συσ χοµπετενχιασ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
25/01/2006 ΕΞΠ. 05−1370, ΧΟΝ ςΟΤΟ ΣΑΛςΑ∆Ο ∆ΕΛ ΜΑΓΙΣΤΡΑ∆Ο ΠΕ∆ΡΟ ΡΑΦΑΕΛ
ΡΟΝ∆Ν ΗΑΑΖ)

24. ∆ενσιδαδ δελ αν〈λισισ
1996

Εσ χοντροϖερτιδο, εν θυ µεδιδα δεβε σερ τοµαδο εν χονσιδεραχι⌠ν λασ ποσιβιλιδαδεσ
δε ξιτο δε λα δεµανδα εν λα πονδεραχι⌠ν δε λοσ ιντερεσεσ εν χον∀ιχτο. Σε τρατα εν
τοδο χασο δε υν χ〈λχυλο πρεϖεντιϖο ο ϕυιχιο δε προβαβιλιδαδ ψ ϖεροσιµιλιτυδ σοβρε
λα πρετενσι⌠ν δελ δεµανδαντε (ΣΠΑ−ΤΣϑ 12/12/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 2005−0049).

1997

Εν χασο δε θυε ταλ προβαβιλιδαδ δε ξιτο ρεσυλτε εϖιδεντε, εσταρα ϕυστι!χαδα σιεµπρε
λα συσπενσι⌠ν δε λοσ εφεχτοσ δελ αχτο, δεβιδο α θυε νο πυεδε εξιστιρ νινγν ιντερσ
γενεραλ εν λα εϕεχυχι⌠ν δε υν αχτο χοντραριο α δερεχηο.1098 Εν ελ χασο χοντραριο, εν ελ
χυαλ σεα εϖιδεντε λα φαλτα δε ποσιβιλιδαδεσ δε ξιτο δε λα δεµανδα, πορ ρεγλα γενεραλ
νο δεβερα συσπενδερσε λα ε!χαχια δελ αχτο.1099 Φυερα δε εστοσ συπυεστοσ εξτρεµοσ, ελ
αν〈λισισ συµαριο σοβρε λασ προβαβιλιδαδεσ δε ξιτο δε λα δεµανδα ϕυεγα υν παπελ
ρελεϖαντε. Σοβρε τοδο εν λοσ χασοσ εν λοσ χυαλεσ λα συσπενσι⌠ν δελ αχτο χονδυχε α
σιτυαχιονεσ ιρρεπαραβλεσ, δεβεν ρεθυεριρσε παρ〈µετροσ µ〈σ εστριχτοσ εν χυαντο α λασ
προβαβιλιδαδεσ δε θυε λα δεµανδα τενγα ξιτο.1100
1098 Σχηενκε, ςερωαλτυνγσπροσσεσρεχητ, 255
1099 Σχηενκε, ςερωαλτυνγσπροσσεσρεχητ, 255
1100 Σχηενκε, ςερωαλτυνγσπροσσεσρεχητ, 255
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Αντε ελ πελιγρο ινµινεντε δε θυε λοσ χαργοσ δε ϕυεχεσ, οχυπαδοσ προϖισιοναλµεντε
πορ λοσ ρεχυρρεντεσ φυεραν προϖιστοσ µεδιαντε χονχυρσο σιν λα παρτιχιπαχι⌠ν δε
στοσ, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα α!ρµ⌠ λα πρεσυνχι⌠ν δε βυεν δερεχηο εν
ϖιρτυδ δε υν βρεϖε ψ συµαριο εξαµεν δε λα νορµατιϖα απλιχαβλε (ΣΠΑ−ΧΣϑ 15/11/1995
ΧΑΣΟ: ΛΥΧ⊆Α ΗΕΡΝℑΝ∆ΕΖ Ψ ΑΡΝΟΛ∆Ο ϑ. ΕΧΗΑΓΑΡΑΨ). Σεγν λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ,
σε τρατα δε υν εξαµεν συµαριο ψ πρελιµιναρ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 22/08/2003 ΕΞΠ. 02−1999);
πριµα φαχιε, δε εντραδα, ο σιµπλε ϖιστα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 12/12/2005 ΕΞΠ. Ν° 05−1460)

1998

25. Πρεϕυζγαρ σοβρε λα δενιτιϖα
Εν νυεστρο χριτεριο, λα δενσιδαδ ο δεταλλε δελ αν〈λισισ δελ προβλεµα δεβατιδο, νο
χονστιτυψε ρεαλµεντε υνα λιµιταχι⌠ν παρα ελ ϕυεζ. Ναδα ιµπιδε θυε εν ελ εξαµεν
δε λοσ ρεθυισιτοσ δε προχεδενχια δε λα µεδιδα χαυτελαρ, ελ ϕυεζ ρεαλιχε υν αν〈λισισ
εξηαυστιϖο, χυψα εστρυχτυρα ψ δεταλλε ρεσυλτεν σιµιλαρεσ αλ χοντενιδο εν λα σεντενχια
δε φονδο.

1999

Πορ ελ χοντραριο, τοδο προνυνχιαµιεντο χαυτελαρ  βιεν σεα εν σεδε ϕυδιχιαλ ο εν
σεδε αδµινιστρατιϖα− χονστιτυψε ινεϖιταβλεµεντε υν πρεϕυζγαµιεντο δε λα χυεστι⌠ν
δε φονδο θυε σε πλαντεα, απρεχι〈νδοσε στα δε υνα µανερα αντιχιπατιϖα ψ προϖισιοναλ
θυε σε ϕυστι!χα εν ελ δερεχηο χονστιτυχιοναλ θυε τιενε τοδα περσονα δε ρεχιβιρ υνα
τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα (ΧΣΧΑ 10/11/2008 ΕΞΠΕ∆ΙΕΝΤΕ Ν≡ ΑΠ42−Ρ−2008−001459).1101

2000

Εν ρεαλιδαδ, λα νιχα λιµιταχι⌠ν θυε σε πλαντεα αλ ϕυεζ δεριϖα δελ χαρ〈χτερ προϖισιοναλ
ψ εσενχιαλµεντε µοδι!χαβλε δε λα δεχισι⌠ν, πορ λο θυε νο περτενεχε α συ νατυραλεζα
υν προνυνχιαµιεντο θυε ιµπιδα τοδα ποσιβιλιδαδ δε ασυµιρ λυεγο υν χριτεριο
διστιντο. Υν προνυνχιαµιεντο δε ταλ νατυραλεζα ηαρα ιντιλ λα χοντινυαχι⌠ν δελ
ϕυιχιο, δαδο θυε λασ παρτεσ νο ποδραν εσπεραρ θυε ελ ϕυεζ µοδι!θυε συ δεχισι⌠ν εν
βασε α λασ νυεϖασ πρυεβασ απορταδασ ο λοσ αργυµεντοσ πρεσενταδοσ. Σιν εµβαργο,
ταλ σιτυαχι⌠ν νο ιµπιδε υν αν〈λισισ δετενιδο δε λα σιτυαχι⌠ν δε φονδο, σιεµπρε θυε
ελ ϕυεζ, εν λυγαρ δε υτιλιζαρ εξπρεσιονεσ δε αβσολυτα χερτεζα, αλυδα α υνα µαψορ ο
µενορ προβαβιλιδαδ δε θυε εν λα σεντενχια δε!νιτιϖα σε ρεσυελϖα λα σιτυαχι⌠ν εν
εσοσ τρµινοσ.

2001

Πορ ταλεσ µοτιϖοσ, νο χοµπαρτιµοσ ελ αργυµεντο δε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, εν ελ
σεντιδο θυε, νο ποδα προνυνχιαρσε συστανχιαλµεντε σοβρε ελ τεµα δεβατιδο παρα
οτοργαρ λα χαυτελαρ σολιχιταδα, πυεσ εϖιδενχιαρα υν προνυνχιαµιεντο δε φονδο
ινχυεστιοναβλε (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 12/12/2005 ΕΞΠ. Ν° 05−1460). Ταµβιν λα Σαλα Πολτιχο

2002

1101 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/164.ητµ
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Αδµινιστρατιϖα ηα σε〉αλαδο ρειτεραδαµεντε θυε ρεαλιζαρ υν αδελανταµιεντο αλ
προνυνχιαµιεντο δελ φονδο δελ ρεχυρσο δε νυλιδαδ...λε εστ〈 ϖεδαδα αλ ϑυεζ
χονστιτυχιοναλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 02/10/2002 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0193). Εν ελ µοµεντο εν θυε εσ
αχορδαδα λα τυτελα χαυτελαρ, λε εστ〈 ϖεδαδο αλ ϕυεζ πρεϕυζγαρ σοβρε ελ φονδο δελ
ασυντο χοντροϖερτιδο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 12/12/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 2005−0049)
2003

Χον ρεσπεχτο α υνα σολιχιτυδ χαυτελαρ δε λα ∆εφενσορα δελ Πυεβλο, εν ελ σεντιδο δε
θυε σε ορδεναρα αλ Χολεγιο δε Μδιχοσ δελ ∆ιστριτο Φεδεραλ (ηοψ ∆ιστριτο
Μετροπολιτανο), ασ χοµο α λοσ µδιχοσ ινσχριτοσ εν ελ µισµο, λα χοντινυιδαδ σιν
ιντερρυπχι⌠ν αλγυνα εν λα πρεσταχι⌠ν δελ σερϖιχιο πβλιχο δε σαλυδ εν λοσ χεντροσ
ασιστενχιαλεσ ψ ηοσπιταλαριοσ υβιχαδοσ εν ελ ∆ιστριτο Μετροπολιτανο δε Χαραχασ, λα
Σαλα Χονστιτυχιοναλ νεγ⌠ ελ πεδιµεντο παρα εϖιταρ υν προνυνχιαµιεντο πρεϖιο
θυε σοβρε λα τυτελα ινϖοχαδα συπονδρα ελ προφεριµιεντο δε ταλ σολιχιτυδ (ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 26/02/2002 ΕΞΠ. Ν° 02−0313)

2004

Χοµο ϕυστι!χαχι⌠ν δε ταλεσ α!ρµαχιονεσ, σε α!ρµα θυε προνυνχιαρσε
συστανχιαλµεντε σοβρε ελ τεµα δεβατιδο παρα οτοργαρ λα χαυτελαρ σολιχιταδα,
εϖιδενχιαρα υν προνυνχιαµιεντο δε φονδο ινχυεστιοναβλε θυε δεσνατυραλιζαρα
λα πρεσεντε δεχισι⌠ν, ψ χονσιγυιεντεµεντε, ϖιολενταρα !αγραντεµεντε ελ πρινχιπιο
δε λεγαλιδαδ προχεσαλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 12/12/2005 ΕΞΠ. Ν° 05−1460).

2005

Εν αλγυνοσ χασοσ λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα ρεαλιζαδο ελ αν〈λισισ δελ φυµυσ
βονι ιυρισ εν τρµινοσ εξτρεµαδαµεντε συπερ!χιαλεσ. Ταλ εσ ελ χασο δελ αργυµεντο
σεγν ελ χυαλ, αλ ηαβερσε σανχιοναδο αλ ρεχυρρεντε πορ λασ φαλτασ δισχιπλιναριασ
χοντενιδασ εν λασ νορµασ θυε ρεγυλαν διχηα αχτιϖιδαδ, νο πυεδε χονσιδεραρσε περ
σε θυε λα µεδιδα δε πασαρλο α σιτυαχι⌠ν δε ρετιρο χονστιτυψε υνα πρεσυνχι⌠ν δε
ϖιολαχι⌠ν γραϖε αλ δερεχηο θυε σε ινϖοχα, τοδα ϖεζ θυε ελλο πυδο εσταρ αϕυσταδο α
λα φαχυλταδ ασιγναδα α λα Αδµινιστραχι⌠ν, εϕερχιδα α λοσ ∀νεσ δε µαντενερ λα
δισχιπλινα ψ δεχορο δε λασ Φυερζασ Αρµαδασ Ναχιοναλεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 16/12/2003 ΕΞΠ. Ν≡
2003−1246).

2006

Μιεντρασ θυε εν οτροσ χασοσ, ελ αν〈λισισ δε φονδο εσ ιδντιχο α λα δεχισι⌠ν δε!νιτιϖα.
Εϕεµπλο δε ελλο εσ λα δεχλαρατορια δε ιµπροχεδενχια δε λα σολιχιτυδ δε συσπενσι⌠ν
δε εφεχτοσ δε υν αχτο θυε δεϕ⌠ σιν εφεχτο λα δεσιγναχι⌠ν δε υν ϕυεζ προϖισοριο, εν
λοσ σιγυιεντεσ τρµινοσ: ασυµιενδο θυε ελ αχτο χυψα νυλιδαδ σε σολιχιτα φυε
διχταδο πορ λα Χοµισι⌠ν ϑυδιχιαλ εν εϕερχιχιο δε λασ φυνχιονεσ αδµινιστρατιϖασ θυε
λε σον ινηερεντεσ, θυε νο τιενε νατυραλεζα σανχιονατορια, ψ θυε νο σε εϖιδενχια λα
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δεσιγναχι⌠ν δε λα ρεχυρρεντε χοµο τιτυλαρ, εστιµα λα Σαλα θυε εν ελ πρεσεντε χασο
νο εξιστε πρεσυνχι⌠ν γραϖε δε ϖιολαχι⌠ν δε λοσ δερεχηοσ χονστιτυχιοναλεσ α λα
δεφενσα, αλ δεβιδο προχεσο ψ α λα εσταβιλιδαδ εν ελ χαργο, πυεσ εν ϖιρτυδ δε συσ
ποτεσταδεσ, λα Χοµισι⌠ν ϑυδιχιαλ αχτυ⌠ φαχυλταδα παρα δεϕαρ σιν εφεχτο, ταµβιν
πορ ϖα δισχρεχιοναλ, λα δεσιγναχι⌠ν δε λα ρεχυρρεντε (ΣΠΑ−ΤΣϑ 17/09/2008 ΕΞΠ. Ν≡
2007−0897)

Οτρο εϕεµπλο δε υν αν〈λισισ πρεχισο δε λα χυεστι⌠ν δε δερεχηο, εσ ελ ρεαλιζαδο πορ
λα Σαλα Πολτιχο−Αδµινιστρατιϖα, αλ δετερµιναρ χυ〈λ ερα λα αυτοριδαδ χοµπετεντε
παρα αυτοριζαρ ψ ηαχερ χυµπλιρ λα νορµατιϖα ρελαχιοναδα χον λα πυβλιχιδαδ χοµερχιαλ
υβιχαδα εν λασ ινµεδιαχιονεσ δε λασ αυτοπιστασ, πορ λο θυε, αλ νο ηαβερ δεµοστραδο
ελ ρεχυρρεντε θυε λα ϖαλλα ρεµοϖιδα ηαβα σιδο δεβιδαµεντε αυτοριζαδα πορ ταλ
⌠ργανο, νο ποδα εσταβλεχερσε λα εξιστενχια δελ φυµυσ βονι ιυρισ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/10/2009

2007

ΕΞΠ. Ν≡ 2009−0560; ΣΠΑ−ΤΣϑ 23/02/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2009−0947)

Εν ελ µαρχο δε υνα σολιχιτυδ δε συσπενσι⌠ν δε εφεχτοσ δε υνα σανχι⌠ν δε δεστιτυχι⌠ν
δε υν ϕυεζ, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εντρ⌠ α αναλιζαρ σι δεντρο δελ
προχεδιµιεντο δε ιντιµαχι⌠ν, ελ ϕυεζ ποσεε ο νο λα φαχυλταδ θυε διο λυγαρ α λα
σανχι⌠ν, χονχλυψενδο θυε αλ διχταρ υν αυτο δε αδµισι⌠ν, δεσπυσ δε ηαβερ
ιναδµιτιδο λα δεµανδα, παρεχιερα θυε αχτυ⌠ αλ µαργεν δε συσ ατριβυχιονεσ,
πυδιενδο ηαβερ ινφρινγιδο προηιβιχιονεσ λεγαλεσ, πορ λο θυε, χιερταµεντε λα
αχτυαχι⌠ν δε λα ϕυεζ δεµανδαντε ποδρα χον!γυραρ ελ συπυεστο πρεϖιστο εν ελ
νυµεραλ 11 δελ αρτχυλο 40 δε λα Λεψ δε Χαρρερα ϑυδιχιαλ, χοµο α!ρµαρα ελ ⌠ργανο
δισχιπλιναριο εν ελ αχτο ρεχυρριδο, πορ λο χυαλ, νο συργε δελ αν〈λισισ πρελιµιναρ δε
λοσ αυτοσ, πρεσυνχι⌠ν δε βυεν δερεχηο α φαϖορ δε λα ρεχυρρεντε (ΣΠΑ−ΤΣϑ 19/06/2003
ΕΞΠ. Ν≡ 2003−0190). Ηεµοσ συβραψαδο αλγυνασ εξπρεσιονεσ δε λα αντεριορ δεχισι⌠ν,
πορθυε δεµυεστρα λα τεσισ θυε ηεµοσ εξπυεστο, εν ελ σεντιδο θυε υν αν〈λισισ
δεταλλαδο δε λα σιτυαχι⌠ν δε φονδο νο δεϕα νεχεσαριαµεντε σιν οβϕετο λα σεντενχια
δε!νιτιϖα, σιεµπρε θυε σε εµπλεεν εξπρεσιονεσ θυε δεϕεν χλαρο θυε σε τρατα δε υν
χριτεριο συσχεπτιβλε δε µοδι!χαχι⌠ν.

2008

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖο ρεαλιζ⌠ υν δεταλλαδο αν〈λισισ δε λα σιτυαχι⌠ν δε
φονδο, αλ σε〉αλαρ θυε σεγν ελ αρτ. 367 δελ Ρεγλαµεντο δε λα Λεψ δε Τρ〈νσιτο
Τερρεστρε, λα χολοχαχι⌠ν δε τοδα πυβλιχιδαδ ινστιτυχιοναλ ψ χοµερχιαλ εν λασ
ινµεδιαχιονεσ δε χαρρετερασ ψ αυτοπιστασ, ταλεσ χοµο, ϖαλλασ, σε〉αλεσ, χαρτελεσ,
διβυϕοσ, αϖισοσ λυµινοσοσ ο νο, πανχαρτασ ψ δεµ〈σ µεδιοσ σιµιλαρεσ, δεβερ〈 σερ
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αυτοριζαδα πορ λασ αυτοριδαδεσ χοµπετεντεσ. Σιν µ〈σ αν〈λισισ, λα Σαλα δεδυϕο
θυε λε χορρεσπονδε αλ Εϕεχυτιϖο Ναχιοναλ, πορ ιντερµεδιο δελ Ινστιτυτο Ναχιοναλ δε
Τρανσπορτε Τερρεστρε (Ι.Ν.Τ.Τ.), αυτοριζαρ λα πυβλιχιδαδ χοµερχιαλ υβιχαδα εν λασ
ινµεδιαχιονεσ δε λασ αυτοπιστασ. Εν χονσεχυενχια, αλ νο ηαβερ χυµπλιδο λα
ρεχυρρεντε χον λα χαργα δε τραερ αλ προχεσο ελεµεντοσ θυε περµιτιεσεν αρριβαρ α λα
πρεσυνχι⌠ν γραϖε δελ δερεχηο ρεχλαµαδο, εστο εσ, θυε διχηοσ ελεµεντοσ δε
πυβλιχιδαδ ηαβαν σιδο αυτοριζαδοσ πορ ελ Ινστιτυτο Ναχιοναλ δε Τρ〈νσιτο ψ
Τρανσπορτε Τερρεστρε (ΙΝΤΤΤ), εσ πορ λο θυε λα Σαλα δεχλαρ⌠ ελ ινχυµπλιµιεντο
δελ φυµυσ βονι ιυρισ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/01/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0741)
2010

∆ε ταλ φορµα, ρεσυλταν ινχοµπρενσιβλεσ προνυνχιαµιεντοσ ταλεσ χοµο, λα ρεϖισι⌠ν
δε λα ϖιγενχια τεµποραλ δε λασ λεψεσ νο εσ µατερια προπια δε εστα φασε χαυτελαρ
(ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/01/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0566 ΑΑ40−Ξ−2010−000082)

26. Ιδεντιδαδ δελ τεµα δεβατιδο
2011

Ελ φυνδαµεντο δε λα µεδιδα χαυτελαρ νο δεπενδε δε υν χονοχιµιεντο εξηαυστιϖο
ψ προφυνδο δε λα µατερια χοντροϖερτιδα εν ελ προχεσο πρινχιπαλ, σινο δε υν
χονοχιµιεντο περιφριχο ο συπερ!χιαλ ενχαµιναδο α οβτενερ υν προνυνχιαµιεντο
δε µερα προβαβιλιδαδ αχερχα δε λα εξιστενχια δελ δερεχηο δισχυτιδο. ∆ε αλλ θυε
ρεσυλτε συ!χιεντε λα χοµπροβαχι⌠ν δε λα απαριενχια ο ϖεροσιµιλιτυδ δελ δερεχηο
ινϖοχαδο πορ ελ αχτορ, εν φορµα ταλ θυε, δε χονφορµιδαδ χον υν χ〈λχυλο δε
προβαβιλιδαδεσ, σεα φαχτιβλε πρεϖερ θυε εν ελ ϕυιχιο πρινχιπαλ σε δεχλαραρ〈 λα χερτεζα
δε εσε δερεχηο, σιν θυε ελλο ιµπορτε πρεϕυζγαρ σοβρε λα εξιστενχια ο νο δελ δερεχηο
συστανχιαλ αλεγαδο. (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 18/06/2009 ΕΞΠ. Ν° 06−1537)

2012

Χοµο πυεδε οβσερϖαρσε, σε τρατα δε υν αν〈λισισ προβαβιλστιχο ψ νο δε υνα
δεχλαραχι⌠ν δε χερτεζα ψ, πορ ταντο, νο ιµπλιχα υν προνυνχιαµιεντο αντιχιπαδο
σοβρε ελ µριτο δε λα χοντροϖερσια, σινο υν αν〈λισισ δε ϖεροσιµιλιτυδ, θυε ποδρ〈 ο
νο σερ χον!ρµαδο εν λα σεντενχια δε!νιτιϖα, χυανδο σε ρεχονοζχα χον φυερζα δε
χοσα ϕυζγαδα ψ σοβρε λα βασε δε τοδοσ λοσ ελεµεντοσ δε χονϖιχχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
18/06/2009 ΕΞΠ. Ν° 06−1537)

2013

∆ε εστε µοδο, ελ προϖειµιεντο χαυτελαρ, σι βιεν ρεπρεσεντα υνα απροξιµαχι⌠ν αλ
τηεµα δεχιδενδυµ δελ ϕυιχιο πρινχιπαλ, ρεσυλτα εσενχιαλµεντε διστιντο εν χυαντο α
λα δεχλαραχι⌠ν δε χερτεζα δε λα δεχισι⌠ν δε φονδο ψ, πορ ταντο, χοντραριαµεντε α λο
σε〉αλαδο πορ λα ρεπρεσενταχι⌠ν ϕυδιχιαλ δελ Μυνιχιπιο Λιβερταδορ δελ ∆ιστριτο
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Χαπιταλ, εν ελ χασο δε αυτοσ, ελ αν〈λισισ δεσαρρολλαδο πορ εστα Σαλα παρα αχορδαρ λα
µεδιδα χαυτελαρ, σε βασ⌠ εν υνα µερα απαριενχια ο εστιµαχι⌠ν θυε σερ〈 ο νο,
χον!ρµαδα ποστεριορµεντε ψ θυε, πορ ταντο, νο δεβε χονσιδεραρσε υν αδελαντο δε
οπινι⌠ν θυε ιµποσιβιλιτε λα τυτελα χαυτελαρ σολιχιταδα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 18/06/2009 ΕΞΠ. Ν°
06−1537)

Εν χυαντο α λα σολιχιτυδ δε υνα µεδιδα χαυτελαρ ιννοµιναδα, χονσιστεντε εν θυε σε
δεχλαρε λα ποσεσι⌠ν σοβρε λασ τιερρασ οχυπαδασ πορ λα Χοµυνιδαδεσ Ινδγενασ
µιεντρασ δυρα ελ προχεσο, αδϖιερτε λα Σαλα θυε ελ ρεχυρσο δε αβστενχι⌠ν ο χαρενχια
ινχοαδο πορ λα ρεπρεσενταχι⌠ν ϕυδιχιαλ δε λα Χοµυνιδαδ Ινδγενα, εστ〈 διριγιδα
ϕυσταµεντε α λογραρ θυε σε ρατι!θυε συ δερεχηο α λα ρεσερϖα ινδγενα εσταβλεχιδα εν
λα ρεφεριδα Γαχετα Ο!χιαλ, ασ χοµο θυε σε ορδενε α λα Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα
Ρεπβλιχα, λεσ οτοργυε ελ ττυλο δε προπιεδαδ δε!νιτιϖο, πορ ταντο, υν
προνυνχιαµιεντο χοµο ελ σολιχιταδο εν εστα εταπα χαυτελαρ δελ προχεσο εν χυαντο α
λα εξιστενχια ψ δεχλαρατορια δε ταλ δερεχηο, δεϕαρα σιν χοντενιδο ελ ρεχυρσο δε
αβστενχι⌠ν ιντενταδο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 29/05/2003 ΕΞΠ. Ν° 2002−0501)

2014

Εν χυαντο αλ σεγυνδο πεδιµεντο φορµυλαδο πορ λοσ αχχιοναντεσ, σε αδϖιερτε θυε λο
σολιχιταδο χοµο µεδιδα χαυτελαρ ιννοµιναδα εσ ιδντιχο α λο ρεθυεριδο χοµο
πετιτοριο εν ελ πρεσεντε ρεχυρσο πορ αβστενχι⌠ν ο χαρενχια, ψα θυε τοδο λο πεδιδο σε
χοντραε α λα δεµαρχαχι⌠ν δε συσ τερριτοριοσ ψ λα εµισι⌠ν δε υν ττυλο σοβρε εσασ
τιερρασ θυε σεα προτοχολιζαβλε. Εντιενδε εστα Σαλα θυε διχηοσ πεδιµεντοσ δεβεν σερ
ϖεντιλαδοσ αλ µοµεντο δε δεχιδιρ ελ ρεχυρσο πορ αβστενχι⌠ν ο χαρενχια, ψα θυε
χονστιτυψεν ελ οβϕετο δε λα αχχι⌠ν πρινχιπαλ, σιν θυε πυεδα εστε Μ〈ξιµο Τριβυναλ
δεχιδιρ δε µανερα πρεϖεντιϖα σοβρε ελλο, πορθυε ταλ προνυνχιαµιεντο ϖαχιαρα δε
χοντενιδο λα σεντενχια δε!νιτιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/05/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0500ΑΑ40−Ξ− 2009−
0007). Σιν εµβαργο, λα Σαλα ινστ⌠ α λα Φυερζα Αρµαδα Ναχιοναλ Βολιϖαριανα, α
θυε ρεσγυαρδε λα µενχιοναδα ζονα προτεγιενδο ελ η〈βιτατ δε λοσ πυεβλοσ ινδγενασ
αλλ ασενταδοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/05/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0500ΑΑ40−Ξ− 2009−0007).

2015

Εν υν ρεχυρσο δε νυλιδαδ εν χοντρα δελ αρτχυλο 3≡ δελ ∆εχρετο Ν° 2.871 δελ 25 δε
µαρζο δε 1993, εµιτιδο πορ λα Πρεσιδενχια δε λα Ρεπβλιχα, εν ελ χυαλ λο πρετενδιδο
χοµο µεδιδα χαυτελαρ σε χοντραε α λο ρεθυεριδο χοµο πετιτοριο εν ελ ρεχυρσο δε
νυλιδαδ, εσ δεχιρ, θυε: σε ορδενε θυε ελ χ〈λχυλο δε λα πενσι⌠ν δε ϕυβιλαχι⌠ν δεβε
αϕυσταρσε χον ελ 100% δελ σαλαριο δεϖενγαδο παρα ελ µοµεντο δε οτοργαρσε λα
ϕυβιλαχι⌠ν, ταλ χοµο λο δισπονε λα Χονϖενχι⌠ν Χολεχτιϖα ψ νο αλ 80% χοµο φυε
χαλχυλαδο, εστιµ⌠ λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα θυε διχηο πεδιµεντο δεβε σερ
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ρεσυελτο αλ µοµεντο δε δεχιδιρ ελ φονδο δελ ασυντο, δαδο θυε χονστιτυψε ελ οβϕετο
δε λα αχχι⌠ν πρινχιπαλ, σιν θυε πυεδα εστε Μ〈ξιµο Τριβυναλ προνυνχιαρσε δε
µανερα πρεϖεντιϖα σοβρε ελλο πορ χυαντο ταλ δεχλαρατορια ϖαχιαρα δε χοντενιδο λα
σεντενχια δε!νιτιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/5/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0916)
2017

Αλ ρεσολϖερ ελ α θυο ελ αµπαρο χαυτελαρ, σε προνυνχι⌠ σοβρε λα δε!νιτιϖα αλ ανυλαρ
λασ πλανιλλασ ιµπυγναδασ α τραϖσ δελ ρεχυρσο χοντενχιοσο τριβυταριο ψ, ασιµισµο,
αλ ορδεναρ λα προτοχολιζαχι⌠ν δελ δοχυµεντο δε χοµπρα−ϖεντα ψ ελ ρεγιστρο δελ
ποδερ ρεσπεχτιϖο, µ〈ξιµε σι σε ενχοντραβα εν λα εταπα χαυτελαρ, δονδε δεβι⌠
λιµιταρσε α ρεσταβλεχερ λα σιτυαχι⌠ν λεσιοναδα µιεντρασ σε δεχιδιερα ελ ρεχυρσο
πρινχιπαλ. (ΣΠΑ−ΤΣϑ 09/06/2000 ΕΞΠ. Ν° 2003−1464)

2018

Λασ µεδιδασ χαυτελαρεσ εστ〈ν διριγιδασ α πρεσερϖαρ ελ δερεχηο δελ σολιχιταντε
ασεγυρ〈νδολε λα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο δε!νιτιϖο, περο νο πυεδε εστε µεχανισµο
χαυτελαρ υτιλιζαρσε παρα οβτενερ υν προνυνχιαµιεντο ιδντιχο αλ περσεγυιδο χον λα
αχχι⌠ν πρινχιπαλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 06/03/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 1993−10.2082002−0500).
27. ∆ελιµιταχι⌠ν χον ελ περιχυλυµ ιν µορα

2019

Χον χιερτα φρεχυενχια, λοσ τριβυναλεσ χονφυνδεν ελ αν〈λισισ δελ ριεσγο δε θυε θυεδε
ιλυσορια λα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο ψ λα απαριενχια δελ βυεν δερεχηο, αν χυανδο ελ
πριµερο δεβε εσταρ ρεφεριδο α υνα σιτυαχι⌠ν φ〈χτιχα, δε λα χυαλ δεριϖα λα νεχεσιδαδ
υργεντε δε τυτελα ϕυδιχιαλ, µιεντρασ θυε λα σεγυνδα χονστιτυψε υν αν〈λισισ ϕυρδιχο,
ιδντιχο α λα σεντενχια δε φονδο, ρεφεριδο α λα συϕεχι⌠ν α δερεχηο δε λα αχτυαχι⌠ν
δελ ⌠ργανο ο εντε δεµανδαδο.

2020

Ελ αν〈λισισ δε σι, υνα αχτιϖιδαδ χοµερχιαλ πυδιερα εσταρ σιενδο πεχηαδα πορ δοσ
νιϖελεσ πολτιχο τερριτοριαλεσ διστιντοσ αλ µισµο τιεµπο, ηα σιδο ερρ⌠νεαµεντε
χαλι!χαδο χοµο ϕυστι!χαχι⌠ν δελ ριεσγο δε θυε θυεδε ιλυσορια λα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 23/10/2007 ΕΞΠ. 06−1537). Ελ ρεθυισιτο δε περιχυλυµ ιν µορα ηα σιδο
ερρ⌠νεαµεντε αναλιζαδο ψ νεγαδο, εν ϖιρτυδ λα !ναλιδαδ δελ ργιµεν δε
ινχοµπατιβιλιδαδεσ, ινηαβιλιδαδεσ, ασ χοµο δε ινχυµπλιµιεντο δε λοσ δεβερεσ
ινηερεντεσ αλ χαργο δε χονχεϕαλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 18/07/2002 ΕΞΠ. Ν≡ 2001−0407). Εν ρεαλιδαδ,
ταλεσ αργυµεντοσ ϕυρδιχοσ χορρεσπονδεν αλ φυµυσ βονι ιυρισ ψ νο αλ περιχυλυµ ιν
µορα.

2021

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα νεγαδο λα εξιστενχια δελ ρεθυισιτο δε φυµυσ
βονι ιυρισ δαδο θυε λα Αδµινιστραχι⌠ν δε Σαλυδ ανυνχι⌠ θυε γαραντιζα λα
χοντινυιδαδ δελ συµινιστρο δε συσ τραταµιεντοσ εν οτρο χεντρο ασιστενχιαλ υβιχαδο
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εν λα µισµα χιυδαδ, ηαβιλιταδο παρα εσοσ αχτοσ µδιχοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 27/07/2010 ΕΞΠ.
Ν≡ 2009−0202). Εν νυεστρο χριτεριο, ταλ σιτυαχι⌠ν φ〈χτιχα αλυδε µ〈σ βιεν αλ ριεσγο δε
θυε θυεδε ιλυσορια λα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο, δαδο θυε νο σε τραταρα δε υνα αµεναζα
ινµινεντε.
28. Περιχυλυµ ιν δαµνι
Ελ περιχυλυµ ιν δαµνι εστ〈 ρεφεριδο αλ τεµορ φυνδαδο δε θυε υνα δε λασ παρτεσ
πυδιερα χαυσαρλε λεσιονεσ γραϖεσ ο δε διφχιλ ρεπαραχι⌠ν αλ δερεχηο δε λα οτρα (ΣΠΑ−

2022

ΤΣϑ 13/10/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2009−0560)

Λα εξιστενχια δε υν περϕυιχιο θυε αφεχτα α λα παρτε δεµανδαντε α χαυσα δε λα
αχτυαχι⌠ν ιλεγτιµα δελ δεµανδαδο χονστιτυψε υν ελεµεντο ινηερεντε αλ ιντερσ
ϕυρδιχο αχτυαλ, θυε ϕυστι!χα λα γαραντα δε προτεχχι⌠ν ϕυδιχιαλ. Εσ δεχιρ, θυε
σιεµπρε δεβε εξιστιρ υν δα〉ο χαυσαδο ο υνα αµεναζα ινµινεντε. Πορ ελλο, εν λοσ
χασοσ εν θυε σε ρεθυιερε δε υνα εστιµαχι⌠ν δελ δα〉ο, λα προχεδενχια δε λα µεδιδα
χαυτελαρ νο δεπενδε σ⌠λο δε λα ϖαλοραχι⌠ν δελ εϖεντυαλ δα〉ο χαυσαδο πορ λα
εϕεχυχι⌠ν δελ αχτο, σινο θυε δεβε σερ πονδεραδο χον ρεσπεχτο α λα ιµπορτανχια δε
λοσ βιενεσ ϕυρδιχοσ προτεγιδοσ, θυε ϕυστι!χαν λα αχτυαχι⌠ν δελ Εσταδο.

2023

Εν λοσ χασοσ εν θυε λα εϕεχυχι⌠ν δελ αχτο πυεδε προδυχιρ περϕυιχιοσ εχον⌠µιχοσ,
χοµο εσ ελ χασο δε λα δετερµιναχι⌠ν δε τριβυτοσ ο λα ιµποσιχι⌠ν δε µυλτασ, Σαλα
ρεθυιερε λα δεµοστραχι⌠ν δελ ιµπαχτο δε λα δισµινυχι⌠ν εχον⌠µιχα, χον ρεσπετο α
συ εσταβιλιδαδ πατριµονιαλ. Ταλεσ ελεµεντοσ θυε δεµοστραραν λα ποτενχιαλ
ινσολϖενχια ο αφεχταχι⌠ν δε συ πατριµονιο, πυδιερον ηαβερ σιδο λοσ βαλανχεσ δε
χοµπροβαχι⌠ν µενσυαλεσ, λοσ εσταδοσ !νανχιεροσ, λοσ λιβροσ λεγαλεσ ο χονστανχιασ
βανχαριασ δονδε σε εϖιδενχιαρα λα δεσχαπιταλιζαχι⌠ν δε λα εµπρεσα, εντρε οτροσ

2024

(ΣΠΑ−ΤΣϑ 12/12/2005 ΕΞΠ. Ν≡ 2005−0049).

29. Ελ δα〉ο ψ ελ τιπο δε αφεχταχι⌠ν
Λα αφεχταχι⌠ν χλ〈σιχα δε λοσ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ πορ παρτε δελ Εσταδο ρεγυλαδορ,
εστο εσ, λα λλαµαδα αφεχταχι⌠ν ιµπερατιϖα, σε ενχυεντρα διριγιδα εξπρεσαµεντε α
προδυχιρ υνα ρεδυχχι⌠ν δε λα εσφερα δε λιβερταδ προτεγιδα πορ ελ δερεχηο
φυνδαµενταλ, πορ λο θυε πυεδε σερ δεχλαραδα χοντραρια α δερεχηο, ινχλυσο χυανδο
συσ εφεχτοσ νο σεαν χονσιδεραδοσ γραϖεσ.1102 Εν ταλεσ χασοσ, λα εξιστενχια δε υνα
δεσϖενταϕα ρελεϖαντε παρα ελ δερεχηο φυνδαµενταλ νο σε ενχυεντρα συϕετα α λα
µαγνιτυδ δελ δα〉ο. Τοδα αφεχταχι⌠ν ιµπερατιϖα ρεσυλτα ϖαλοραδα χοµο υνα λεσι⌠ν
1102 ΒςερωΓΕ 90, 112/121
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σιγνι !χατιϖα,! ινδεπενδιεντεµεντε! δε! λα! µεδιδα! δε! λα! λεσι⌠ν! δελ! δερεχηο!
φυνδαµενταλ.1103! Υνα! χονχεπχι⌠ν! διστιντα,! θυε! νεγαρα! λα! ποσιβιλιδαδ! δε! θυε! ελ!
χιυδαδανο!σε!δε !ενδα!εν!χοντρα!δε!αφεχταχιονεσ!χυψα!γραϖεδαδ!σε!ενχυεντρε!πορ!
δεβαϕο!δε!δετερµιναδο!νιϖελ!δε!ιντενσιδαδ,!σιγνι !χαρα!εν!λα!πρ〈χτιχα!θυε!ελ!Εσταδο!
ποδρα! χαυσαρ! εφεχτοσ! γραϖοσοσ! δε! φορµα! αρβιτραρια,! σιεµπρε! θυε! λοσ! µισµοσ! νο!
προδυϕεραν!δα〉οσ!δεµασιαδο!γραϖεσ.1104
2026 !

∆ε!αλλ!θυε,!εν!λοσ!χασοσ!δε!αφεχταχι⌠ν!διρεχτα!δε!υν!δερεχηο!φυνδαµενταλ!νο!εσ!
ρελεϖαντε!σι!λα!µισµα!ηα!προδυχιδο!υν!δα〉ο!γραϖε.!Σιν!εµβαργο,!εν!λοσ!χασοσ!δε!
αφεχταχι⌠ν φ〈χτιχα!(ϖασε πορ εϕεµπλο: Οπινιονεσ ε ινφορµαχιονεσ),!λα!ιντενσιδαδ!
δε!λοσ!εφεχτοσ!σοβρε!λασ!περσονασ,!ϕυεγα!υν!παπελ!εσενχιαλ!παρα!εσταβλεχερ!σι!ρεσυλτα!
αφεχταδο! ελ! 〈µβιτο! προτεγιδο! πορ! ελ! δερεχηο! φυνδαµενταλ.1105! Εν! λοσ! χασοσ! δε!
σιµπλεσ!αφεχταχιονεσ!δε!ηεχηο!ψ!νο!εσπεχ !χασ,!ελ!χριτεριο!δε!λα!αφεχταχι⌠ν!γραϖε!
δελ! δερεχηο! φυνδαµενταλ! πυεδε! σερ! απλιχαδο! χον! ελ! οβϕετο! δε! διστινγυιρ,! εντρε!
ινϕερενχιασ!δελ!Εσταδο!εν!ελ!〈µβιτο!χονστιτυχιοναλµεντε!προτεγιδο!δε!λιβερταδ!ψ!
αθυελλασ! θυε! νο! ποσεεν! ρελεϖανχια! χονστιτυχιοναλ.1106! ∆ε! ταλ! φορµα! εσ! ποσιβλε!
εσταβλεχερ!ρεστριχχιονεσ!εν!λοσ!ελεµεντοσ!χονστιτυτιϖοσ!δελ!δερεχηο!φυνδαµενταλ,!
δε!αχυερδο!χον!υνα!εσπεχιε!δε!ρεσερϖα!δε!αφεχταχι⌠ν!ιρρελεϖαντε.1107!Λα!δοχτρινα!εσ!
παχ !χα! εν! α !ρµαρ! λα! νεχεσιδαδ! δε! ταλεσ! χορρεχτιϖοσ! παρα! ηαχερ! δετερµιναβλε! λα!
νοχι⌠ν!αµπλιαδα!δε!λα!αφεχταχι⌠ν!δελ!δερεχηο!φυνδαµενταλ.1108

2027 !

Μολεστιασ!φ〈χτιχασ!δε!ποχα!ιντενσιδαδ!δεβεν!σερ!χονσιδεραδασ!χοµο!παρτε!δε!λοσ!
ριεσγοσ!ραζοναβλεσ!δε!λα!ϖιδα,!εν!χοντρα!δε!λοσ!χυαλεσ!ελ!δερεχηο!φυνδαµενταλ!νο!
οτοργα!α!συ!τιτυλαρ!νινγυνα!προτεχχι⌠ν.1109!∆ε!αλλ!θυε,!µιεντρασ!µ〈σ!µεδιατα!σεα!λα!
ρελαχι⌠ν!εντρε!λα!χονδυχτα!ψ!ελ!ρεσυλταδο,!λα!ιντενσιδαδ!δελ!εφεχτο!προδυχιδο!δεβε!
σερ!µαψορ,!παρα!χονσιδεραρ!δαδα!υνα!αφεχταχι⌠ν!δελ!δερεχηο!φυνδαµενταλ.1110

2028 !

Πορ!οτρα!παρτε,!εν!λοσ!χασοσ!δε!αφεχταχι⌠ν!φ〈χτιχα,!εν!λοσ!θυε!σε!ενχυεντρε!πρεσεντε!
ελ!φαχτορ!δε!ιντενχιοναλιδαδ!ψ!λα!σιτυαχι⌠ν!σε!ηυβιερα!ενχοντραδο!βαϕο!ελ!χοντρολ!δελ!
Εσταδο,! σε! χονσιδερα! υνα! αφεχταχι⌠ν! ρελεϖαντε! δελ! δερεχηο! φυνδαµενταλ,! αν!
1103!!Ροτη,!Φακτισχηε!Εινγριφφε!ιν!Φρειηειτ!υνδ!Ειγεντυµ,!277
1104!!Ροτη,!Φακτισχηε!Εινγριφφε!ιν!Φρειηειτ!υνδ!Ειγεντυµ,!277
1105!!Ραµσαυερ,!∆ιε!Βεστιµµυνγ!δεσ!Σχηυτζβερειχησ!ϖον!Γρυνδρεχητεν!ναχη!δεµ!Νορµζωεχκ,!104
1106!!ϖγλ.!ΒςερωΓΕ!87,!37/43;!Ροτη,!Φακτισχηε!Εινγριφφε!ιν!Φρειηειτ!υνδ!Ειγεντυµ,!298!σιγ.;!ΒςερωΓΕ!90,!
112/121
1107!!Ισενσεε,!∆ασ!Γρυνδρεχητ!αλσ!Αβωεηρρεχητ!υνδ!αλσ!σταατλιχηε!Σχηυτζπ∀!ιχητ,!Ρδνρ!59
1108!!Σχηµιδτ−Α⇓µανν,!Γρυνδρεχητσωιρκυνγεν!ιµ!ςερωαλτυνγσρεχητ,!239;!Ροτη,!Φακτισχηε!Εινγριφφε!ιν!Φρειηειτ!
υνδ!Ειγεντυµ,!34;!Ηεχκµανν,!Εινγριφφ!δυρχη!Σψµβολε?,!880
1109!!Ραµσαυερ,!∆ιε!Βεστιµµυνγ!δεσ!Σχηυτζβερειχησ!ϖον!Γρυνδρεχητεν!ναχη!δεµ!Νορµζωεχκ,!104
1110!!Ραµσαυερ,!∆ιε!Βεστιµµυνγ!δεσ!Σχηυτζβερειχησ!ϖον!Γρυνδρεχητεν!ναχη!δεµ!Νορµζωεχκ,!104
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χυανδο λα ρελαχι⌠ν δε χαυσαλιδαδ νο ηυβιερα σιδο ινµεδιατα, ινδεπενδιεντεµεντε
δε λα ιντενσιδαδ δελ δα〉ο.1111
Εν λοσ χασοσ, εν λοσ θυε ελ Εσταδο προχυρα ιν!υιρ εν λα χονδυχτα δελ πβλιχο ψ ελ
εσπεραδο χαµβιο δε χονδυχτα θυε σε προδυχε εφεχτιϖαµεντε χαυσα πορ συ παρτε
εφεχτοσ εν ποσιχιονεσ προτεγιδασ πορ δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ, νο εσ νεχεσαριο
εσταβλεχερ χονδιχιονεσ ρελατιϖασ α λα γραϖεδαδ δε λα αφεχταχι⌠ν.1112 Ταλεσ ινϕερενχιασ
∀ναλιστασ δε χαρ〈χτερ φ〈χτιχο, σον εθυιϖαλεντεσ α λασ χλ〈σιχασ αφεχταχιονεσ
ιµπερατιϖασ.1113

2029

30. Πονδεραχι⌠ν δε ιντερεσεσ εν χονιχτο
Λα πονδεραχι⌠ν ο εθυιλιβριο δε ιντερεσεσ σε τραδυχε εν υν τερχερ ρεθυισιτο θυε, εν
χονχορδανχια χον λα ϖαλοραχι⌠ν ηεχηα δε λοσ οτροσ δοσ, δετερµιναρ〈 παρα χαδα χασο
χονχρετο, λα πρεϖαλενχια δε λοσ ιντερεσεσ ινδιϖιδυαλεσ, χολεχτιϖοσ ο ινχλυσιϖε δε
τερχεροσ θυε πυεδαν εσταρ εν δισχυσι⌠ν (ΣΠΑ−ΤΣϑ 08/11/2001 ΕΞΠ. 1187). Ελ ϑυεζ δεβε
πονδεραρ ελ ιντερσ πβλιχο ινϖολυχραδο χον ελ οβϕετο δε εϖιταρ θυε λα µεδιδα
χαυτελαρ οτοργαδα σεα λεσιϖα δε λοσ ιντερεσεσ δε λα χολεχτιϖιδαδ εν γενεραλ (ΣΠΑ−ΤΣϑ
27/03/2003 ΕΞΠ. Ν° 2002−0233). Εστιµαµοσ σιν εµβαργο, θυε νο σε τρατα ρεαλµεντε δε
υν ρεθυισιτο εσπεχ∀χο, σινο θυε ταλ πονδεραχι⌠ν δεβε σερ ρεαλιζαδα εν χαδα υνο δε
λοσ ρεθυισιτοσ αντεριορεσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1965).

2030

Λα συσπενσι⌠ν προϖισιοναλ ψ παρα ελ χασο χονχρετο, χον χαρ〈χτερ εξ νυνχ, δε υνα
νορµα τριβυταρια νο χαυσαρα γραϖεσ περϕυιχιοσ αλ ιντερσ γενεραλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ

2031

14/12/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 06−1579)

Εν υν ϕυιχιο δε νυλιδαδ δε χοντρατο ιντερπυεστο πορ υν τερχερο χοµπετιδορ εν ελ
προχεδιµιεντο δε λιχιταχι⌠ν πβλιχα, αδθυισιχι⌠ν δε ηελιχ⌠πτερο µυλτιπροπ⌠σιτο
παρα ατενχι⌠ν αλ χιυδαδανο, Ι Εταπα, ελ χυαλ σερϖιρα παρα ατενδερ λα ποβλαχι⌠ν
εν χασο δε δεσαστρεσ, εµεργενχιασ, ατενχι⌠ν πριµαρια δε σαλυδ, ψ σεγυριδαδ
ιντεγραλ αλ χιυδαδανο, περµιτιενδο δε ιγυαλ φορµα λα προντα ασιστενχια αντε
χυαλθυιερ εµεργενχια δαδα λα µαγνιτυδ δε λα εξτενσι⌠ν τερριτοριαλ δελ Εσταδο λα
Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα δεσεστιµ⌠ λα σολιχιτυδ δε συσπενσι⌠ν δε εφεχτοσ, εν
ραζ⌠ν δε θυε ινϖολυχραδοσ ασπεχτοσ θυε δε µανερα διρεχτα ψ δετερµιναντε
ατιενδεν αλ ιντερσ δε λα χολεχτιϖιδαδ εν γενεραλ, τοδα ϖεζ θυε λα αδθυισιχι⌠ν δε
λοσ ηελιχ⌠πτεροσ περµιτιραν αλ εϕεχυτιϖο ρεγιοναλ ρεσπονδερ ρ〈πιδαµεντε αντε υνα
σιτυαχι⌠ν δε εµεργενχια εν ελ τερριτοριο δελ Εσταδο Γυ〈ριχο.
1111 ΒςερωΓΕ 90, 112/121
1112 ∆ι Φαβιο, Ινφορµατιον αλσ ηοηειτλιηεσ Γεσταλτυνγσµιττελ, 5
1113 ∆ι Φαβιο, Ινφορµατιον αλσ ηοηειτλιηεσ Γεσταλτυνγσµιττελ, 5
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2033

Εν χυαντο α λα πονδεραχι⌠ν δε λοσ ιντερεσεσ εν χον!ιχτο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα
σε〉αλαδο θυε λα δεσαπλιχαχι⌠ν δε νορµασ τριβυταριασ ιµπυγναδασ νο ιµπλιχα υνα
µερµα συστανχιαλ δε λοσ ινγρεσοσ µυνιχιπαλεσ α οβτενερ πορ λα ϖα δε εστοσ τριβυτοσ
ψ, εν χονσεχυενχια, υνα µνιµα αφεχταχι⌠ν ρεσπεχτο δελ ∀νανχιαµιεντο δε λοσ
σερϖιχιοσ πβλιχοσ θυε λεσ χοµπετε ενχαραρ α λοσ διϖερσοσ µυνιχιπιοσ χυψο
ορδεναµιεντο ηα σιδο χυεστιοναδο. Ελλο εσ ασ πορθυε λα συσπενσι⌠ν σολιχιταδα σ⌠λο
εστ〈 ρεφεριδα −δεντρο δελ αµπλιο εσπεχτρο δε αχτιϖιδαδεσ τριβυταβλεσ− α λοσ χ⌠διγοσ
χοντενιδοσ εν λοσ χλασι∀χαδορεσ εσπεχ∀χαµεντε ρεφεριδοσ α λα ινδυστρια ψ
χοµερχιαλιζαχι⌠ν δελ αλχοηολ ψ εσπεχιεσ αλχοη⌠λιχασ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 23/10/2007 ΕΞΠ. 06−1537)

2034

Εν µατερια δε ∆ερεχηο Πβλιχο ψ µ〈σ χονχρεταµεντε εν ελ 〈µβιτο δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν
χονστιτυχιοναλ, δονδε νεχεσαριαµεντε εστ〈ν εν ϕυεγο ιντερεσεσ γενεραλεσ, ελ ϕυεζ
ταµβιν δεβερ〈 ρεαλιζαρ υνα πονδεραχι⌠ν δε λοσ ιντερεσεσ εν χον!ιχτο παρα θυε υνα
µεδιδα παρτιχυλαρ νο χονστιτυψα υνα λεσι⌠ν α λοσ ιντερεσεσ γενεραλεσ εν υν χασο
χονχρετο, ψα θυε λοσ συϕετοσ ινϖολυχραδοσ νο ϖερσαν σοβρε ελ 〈µβιτο συβϕετιϖο δε
υν δεµανδαδο σινο λοσ ιντερεσεσ δε λα χοµυνιδαδ θυε πυδιερεν ρεσυλταρ αφεχταδοσ
πορ λα συσπενσι⌠ν δε υνα δετερµιναδα νορµα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/12/2009 ΕΞΠ. Ν° 09−1269)

2035

Εν υνα σολιχιτυδ δε συσπενσι⌠ν δε εφεχτοσ δε υνα µυλτα δε δοσχιεντοσ νοϖεντα ψ
σεισ µιλ βολϖαρεσ (Βσ. 296.000,οο), θυε δε νο σερ παγαδοσ δεντρο δελ τερχερ δα
αχαρρεαρα υν αρρεστο δε χινχο (5) δασ, ιµπυεστο πορ ελ Φισχαλ Γενεραλ δε λα
Ρεπβλιχα, οβσερϖ⌠ λα Σαλα θυε, ελ αχχιοναντε νο σε〉αλ⌠ δε µανερα χονχρετα λα
νατυραλεζα ψ εξτενσι⌠ν δε λοσ περϕυιχιοσ ο δα〉οσ θυε σε λε οχασιοναραν σι νο σε
συσπενδιεσεν λοσ εφεχτοσ δελ αχτο, εσ δεχιρ, νο εξπλιχ⌠ πορ εϕεµπλο, χ⌠µο λα
χαντιδαδ α θυε σε χοντραε λα σανχι⌠ν πρινχιπαλ αφεχτα συ χαπαχιδαδ εχον⌠µιχα,
αχοµπα〉ανδο παρα ελλο αλγν µεδιο προβατοριο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 29/05/2003 ΕΞΠ. 2002−
0837). Εν υν ρεχυρσο δε νυλιδαδ δε υν αχτο διχταδο πορ ελ ∆ιρεχτορ Εϕεχυτιϖο δε λα
Υνιδαδ δε Εστυδιοσ Χαµβιαριοσ δελ εξτιντο Μινιστεριο δε Ηαχιενδα, πορ ελ χυαλ σε
λε ιµπυσο λα οβλιγαχι⌠ν δε ρειντεγραρ λα χαντιδαδ δε ΤΡΕΙΝΤΑ Ψ ∆ΟΣ ΜΙΛ
ΤΡΕΣΧΙΕΝΤΟΣ ΧΥΑΡΕΝΤΑ ΧΟΝ 16/100 δ⌠λαρεσ δε λοσ Εσταδοσ Υνιδοσ δε Αµριχα
(Υ∃ 32.340,16) αλ Βανχο Χεντραλ δε ςενεζυελα, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα
αδϖιρτι⌠ θυε δελ αν〈λισισ δελ αχτα δε ασαµβλεα βαλανχε ιντερινο πυεδε χλαραµεντε
δεδυχιρσε θυε ελ µοντο οβϕετο δελ ρειντεγρο νο εσ συσχεπτιβλε δε αλτεραρ
σιγνι!χατιϖαµεντε ελ γιρο χοµερχιαλ δε λα ρεχυρρεντε νι δε χοµπροµετερ συ
χαπαχιδαδ δε παγο, µοτιϖο πορ ελ χυαλ ρεχηαζ⌠ λα σολιχιτυδ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 11/07/2002 ΕΞΠ.
Ν≡ 14951)
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Εστιµαµοσ θυε ελ ιµπαχτο δε λα µυλτα, χον ρεσπεχτο α λα χαπαχιδαδ εχον⌠µιχα δε
υνα περσονα νατυραλ νο εσ ελ νιχο ελεµεντο θυε πυεδε ϕυστι!χαρ λα συσπενσι⌠ν δε
λοσ εφεχτοσ δελ αχτο, δαδο θυε, αν χυανδο σε τρατε δε υν µοντο µενορ, σιν εµβαργο
αν δεβε εϖαλυαρσε λα ιµπορτανχια δε λα εϕεχυχι⌠ν ινµεδιατα δελ αχτο. Εν ελ χασο
δε υνα σανχι⌠ν δισχιπλιναρια δε υν αβογαδο λιτιγαντε, ρεφεριδοσ σοβρε τοδο α λα
βυενα µαρχηα δε λα ινστιτυχι⌠ν, λοσ βιενεσ ϕυρδιχοσ θυε λα ϕυστι!χαν νο ρεσυλταν
αφεχταδοσ πορ λα συσπενσι⌠ν δε λοσ εφεχτοσ. Εν ταλεσ χασοσ, λοσ πρεσυπυεστοσ δε λα
µεδιδα χαυτελαρ νο δεβεν σερ δεµασιαδο ελεϖαδοσ.

2036

Εν υν ρεχυρσο διριγιδο χοντρα λα σανχι⌠ν δε µυλτα ιµπυεστα πορ λα Ινσπεχτορα δελ
Τραβαϕο, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα εστιµ⌠ δαδο ελ πρεσυπυεστο δε λα
πρεσυνχι⌠ν δε βυεν δερεχηο, δαδο θυε δε υνα σιµπλε χοµπαραχι⌠ν δελ µοντο δε
λα µυλτα ιµπυεστα χον ελ χοντενιδο δε λοσ πρεχεπτοσ τρανσχριτοσ, πυεδε
πρεσυµιρσε, εν εστα φασε δελ ϕυιχιο, υνα απαρεντε φαλτα δε χορρεσπονδενχια. Λα
Σαλα χονσιδερ⌠ θυε λα σολα α!ρµαχι⌠ν δε θυε λα µυλτα τενδρ〈 θυε σεγυιρσε
απλιχανδο, σο πενα δε ινχυρριρ εν υνα σανχι⌠ν αδµινιστρατιϖα αδεµ〈σ δε λα ( )
πεχυνιαρια; νο σερα συ!χιεντε παρα αχρεδιταρ ελ περιχυλυµ ιν µορα. Σιν εµβαργο,
λα Σαλα οβσερϖ⌠ θυε, λα ρεχυρρεντε ηαβα χονσιγναδο υνα !ανζα, χον ελ οβϕετο δε
γαραντιζαρ α λα Ρεπβλιχα ελ παγο δε λα µυλτα; θυε, λα συ!χιενχια δε λα ρεφεριδα
γαραντα περµιτιρα ρεσγυαρδαρ λοσ εϖεντυαλεσ δερεχηοσ δε λα Ρεπβλιχα ψ θυε, λα
προχεδενχια δε λα µεδιδα ρεσπεχτο δελ αχτο δε εφεχτοσ παρτιχυλαρεσ οβϕετο δε
ιµπυγναχι⌠ν, νο ιµπλιχαρα περτυρβαχι⌠ν γραϖε αλγυνα αλ ιντερσ γενεραλ νι δε
τερχεροσ. Πορ ταλεσ µοτιϖοσ, λα Σαλα, πονδερανδο ταλεσ χιρχυνστανχιασ χον λοσ
ιντερεσεσ πβλιχοσ ψ χολεχτιϖοσ εν ϕυεγο αχορδ⌠ λα συσπενσι⌠ν δε λοσ εφεχτοσ δελ
αχτο ιµπυγναδο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 28/04/2011 Εξπ. Ν≡ 2010−0759 ΑΑ40−Ξ−2010−000121)

2037

31. Χαργα δε λα πρυεβα
Εν νυεστρο χριτεριο, νο εσ ποσιβλε εσταβλεχερ ρεγλασ εστριχτασ δε απλιχαχι⌠ν γενεραλ,
εν χυαντο α λα δεµοστραχι⌠ν δε λοσ ηεχηοσ, σινο θυε ελλο δεπενδε δε λασ
χαραχτερστιχασ δελ χασο παρτιχυλαρ. Μιεντρασ µ〈σ ιµπορταντεσ ρεσυλτεν λοσ ιντερεσεσ
γενεραλεσ ο δε τερχεροσ εν λα εϕεχυχι⌠ν δελ αχτο ιµπυγναδο ο εν λα νο ιντερϖενχι⌠ν
δελ ϕυεζ; µιεντρασ µ〈σ διφχιλ δε ρεϖερτιρ λα µεδιδα χαυτελαρ, εντονχεσ δεβεν
ρεθυεριρσε µαψορ χερτεζα δε λασ πρυεβασ σοβρε λοσ ηεχηοσ θυε ϕυστι!χαν λα σολιχιτυδ.
Περο, α φαλτα δε ταλεσ ιντερεσεσ συπεριορεσ ο εν λα µεδιδα θυε λοσ εφεχτοσ λα
συσπενσι⌠ν ο λα µεδιδα χαυτελαρ νο σεαν διφχιλ δε ρεϖερτιρ, εντονχεσ δεβε σερ
συ!χιεντε λα ρεϖισι⌠ν δε πλαυσιβιλιδαδ δε λοσ ηεχηοσ αλεγαδοσ.1114 Υνα ρεϖισι⌠ν
1114 Κοππ, ςωΓΟ ♣80 νυµ. 91
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χυιδαδοσα δε λα σιτυαχι⌠ν φ〈χτιχα προχεδε εν χασοσ εν θυε σε ενχυεντρεν εν ϕυεγο
δερεχηοσ φυνδαµενταλεσ ο χυανδο σε τρατε δε υνα αφεχταχι⌠ν γραϖε ο χυανδο λοσ
εφεχτοσ σον δε διφχιλ ρεπαραχι⌠ν.1115
2039

Εν τοδο χασο, δεβε τοµαρσε εν χονσιδεραχι⌠ν θυε λα προτεχχι⌠ν χαυτελαρ εσ προδυχτο
δε υνα ρεϖισι⌠ν συµαρια εν χυαντο αλ ασπεχτο δε λοσ ηεχηοσ, εν ϖιρτυδ δε θυε συ
!ναλιδαδ εσ λα δε οβτενερ υνα δεχισι⌠ν ρ〈πιδα.1116 Πορ συ νατυραλεζα δεβε σερ
εξχλυιδα λα ποσιβιλιδαδ δε εϖαχυαρ πρυεβασ χοµπλεϕασ. Πορ ταλ µοτιϖο, παρα εµιτιρ
υν προνυνχιαµιεντο, ελ ϕυεζ δεβε χοντενταρσε χον λα χονϖιχχι⌠ν θυε δεριϖα δε λοσ
ηεχηοσ θυε ηυβιεραν σιδο χονσταταδοσ ψ δε λοσ µεδιοσ δε πρυεβα δισπονιβλεσ δε
ινµεδιατο.1117 Λα χονϖιχχι⌠ν δελ ϕυεζ πυεδε βασαρσε ινχλυσο δε λα εξποσιχι⌠ν δε λα
παρτε δε ηεχηοσ, χυψα φαλσεδαδ νο ρεσυλτε εϖιδεντε. Λα Σαλα Ελεχτοραλ αλυδε α υνα
αργυµενταχι⌠ν
φ〈χτιχο−ϕυρδιχα
χονσιστεντε
(ΣΕ−ΤΣϑ
20/05/2003
ΕΞΠ.
ΑΑ70−Ξ−2003−000013), µιεντρασ θυε λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα χονσιδεραδο
συ!χιεντε λα σεριεδαδ δε λασ πρετενσιονεσ δε λοσ αχτορεσ (ΣΠΑ−ΧΣϑ 15/11/1995 ΧΑΣΟ:
ΛΥΧ⊆Α ΗΕΡΝℑΝ∆ΕΖ Ψ ΑΡΝΟΛ∆Ο ϑ. ΕΧΗΑΓΑΡΑΨ).

2040

Εν λοσ χασοσ εν θυε σεαν ινσυ!χιεντεσ λοσ αργυµεντοσ δε λα παρτε, ο α φαλτα δε
εσπεχ!χοσ ελεµεντοσ δε πρυεβα, ελ ϕυεζ νο δεβερα ρεχηαζαρ δε πλανο λα σολιχιτυδ,
σινο ηαχερ υσο δε συσ φαχυλταδεσ δε χονσυλτα ψ ασεσορα δε λασ παρτεσ (ϖασε αλ
ρεσπεχτο αρτ. 4 ν.µ. 136), παρα θυε σεα συβσαναδο ελ δεφεχτο δε λα σολιχιτυδ. Ελλο σε
ϕυστι!χα ινχλυσο πορ µοτιϖοσ δε εχονοµα προχεσαλ, δαδο θυε λα δεσεστιµαχι⌠ν δε
λα σολιχιτυδ πορ σιµπλεσ δεφεχτοσ λλεϖαρα α λα παρτε α πρεσενταρλα νυεϖαµεντε.

2041

Εν χριτεριο δε λα Σαλα Πολτιχο−Αδµινιστρατιϖα, νο βαστα χον αλεγαρ θυε εξιστε υν
πελιγρο ινµινεντε δε θυε θυεδε ιλυσορια λα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο δε!νιτιϖο, σινο θυε
αδεµ〈σ δεβε αχοµπα〉αρσε υν µεδιο δε πρυεβα θυε πυεδα ηαχερ συργιρ εν ελ ϕυεζ,
αλ µενοσ υνα πρεσυνχι⌠ν γραϖε δε λα εξιστενχια δε διχηο πελιγρο. ∆ε αλλ θυε,
χονσιδερανδο θυε ρεχαε σοβρε λα παρτε σολιχιταντε δε λα µεδιδα, λα χαργα δε αλεγαρ
ψ προβαρ λασ ραζονεσ δε ηεχηο ψ δε δερεχηο θυε α συ παρεχερ φυνδαµενταν λα
προχεδενχια δε λασ µισµασ, λα Σαλα σε ενχυεντρα ιµπεδιδα δε συπλιρ λα φαλτα δε λα
παρτε δε εξπλαναρ ψ αχρεδιταρ συσ αργυµεντοσ, εν συστεντο δε λα µεδιδα εν
χυεστι⌠ν (ΣΠΑ−ΤΣϑ 16/12/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 2003−1063; ΧΡΙΤΕΡΙΟ ΡΕΙΤΕΡΑ∆Ο, ΣΠΑ−ΤΣϑ
13/10/2009 ΕΞΠ. Ν≡ 2009−0560).

2042

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σοστενιδο υν χριτεριο διστιντο. Εν εφεχτο, ηα οτοργαδο
µεδιδα χαυτελαρ, εν ελ σεντιδο θυε ελ δεµανδαδο χεσε, δε ινµεδιατο, χον
1115 Κοππ, ςωΓΟ ♣80 νυµ. 91
1116 Σχηµιδτ, ςερωαλτυνγσπροζεσσρεχητ, π〈γ. 348
1117 Σχηµιδτ, ςερωαλτυνγσπροζεσσρεχητ, π〈γ. 348
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χυαλθυιερ αχτυαχι⌠ν θυε πυδιερα ατενταρ χοντρα ελ νορµαλ δεσενϖολϖιµιεντο δε λασ
αχτιϖιδαδεσ ψ προγραµασ σοχιαλεσ θυε δεσπλιεγα ελ Γοβιερνο Ναχιοναλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
08/06/2009 ΕΞΠ. Ν° 09−0238). Σιν εµβαργο, νο εξιστε νινγυνα αλυσι⌠ν α αλγν
δοχυµεντο ο πρυεβα θυε ηαψα σιδο χονσιγναδο πορ λα παρτε αχτορα θυε χονδυζχα
πριµα φαχιε− α λα εµισι⌠ν δε υν ϕυιχιο δε ϖεροσιµιλιτυδ παρα ελ οτοργαµιεντο δε
λα τυτελα χαυτελαρ (ϖοτο σαλϖαδο)
32. Χαυχι⌠ν ο γαραντασ συχιεντεσ
Ελ αρτ. 136 δε λα δερογαδα ΛΟΧΣϑ, ελ χυαλ εσταβλεχα λα φαχυλταδ δε λα Χορτε, δε
συσπενδερ λοσ εφεχτοσ δε υν αχτο αδµινιστρατιϖο δε εφεχτοσ παρτιχυλαρεσ, χυψα
νυλιδαδ ηαψα σιδο σολιχιταδα, θυε, αλ τοµαρ συ δεχισι⌠ν, λα Χορτε ποδρ〈 εξιγιρ θυε
ελ σολιχιταντε πρεστε χαυχι⌠ν συ!χιεντε παρα γαραντιζαρ λασ ρεσυλτασ δελ ϕυιχιο.

2043

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο λα εξιγενχια δε χαυχι⌠ν ο γαραντασ συ!χιεντεσ,
τιενεν πορ !ναλιδαδ λα ιντενχι⌠ν δε ρεσγυαρδαρ οβϕετιϖαµεντε ελ ιντερσ δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν αχτυαντε, χον µιρασ α ιµπεδιρ θυε λα ινσολϖενχια δελ αδµινιστραδο
σοβρεϖενιδα εν ελ ϕυιχιο, ιµπιδα α αθυλλα σατισφαχερ ελ χρδιτο θυε τιενε εν συ
χοντρα, εν χασο δε σερ δεσεχηαδα λα πρετενσι⌠ν δε νυλιδαδ δελ αχτο ιµπυγναδο εν
σεδε χοντενχιοσο−αδµινιστρατιϖα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 10/08/2006 Ν° 06−0034)

2044

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ σε προνυνχι⌠ αχερχα δε λα ιµπυγναχι⌠ν δελ αρτχυλο 90 δελ
∆εχρετο χον Φυερζα δε Λεψ Οργ〈νιχα δε λα Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα,
σεγν ελ χυαλ λα χαυχι⌠ν πρεσενταδα παρα συσπενδερ λασ µεδιδασ πρεϖεντιϖασ ο
εϕεχυτιϖασ σολιχιταδασ πορ λα Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα, δεβαν σερ
απροβαδασ πορ λα ρεπρεσενταχι⌠ν δε λα Ρεπβλιχα. Σε〉αλ⌠ λα Σαλα θυε, αλ σερ λα
Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα παρτε δε υν προχεσο ϕυδιχιαλ, νο ποδρα οβραρ
χον ιµπαρχιαλιδαδ ψ τρανσπαρενχια σι δεβε απροβαρ λασ χαυχιονεσ συστιτυτιϖασ δε λασ
µεδιδασ χαυτελαρεσ δεχρεταδασ, φυνχι⌠ν στα θυε χοµο ψα σε εξπλιχ⌠, εσ ποτεσταδ
δελ ϕυεζ νατυραλ θυε δεβε δεχιδιρ σοβρε ελλα, λο χυαλ σε τραδυχε εν υν ερρορ θυε νο
τιενε ασιδερο ϕυρδιχο, θυε ϖιολα αδεµ〈σ δελ αρτχυλο 49, λοσ αρτχυλοσ 138 ψ 253 δε
λα Χονστιτυχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 23/05/2006 ΕΞΠ. 02−1688)

2045

33. Πρερρογατιϖασ δελ Εσταδο
Ελ αρτ. 92 δε λα ΛΟΠΓΡ δε 2008, δισπονε θυε, χυανδο λα Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα
Ρεπβλιχα σολιχιτε µεδιδασ πρεϖεντιϖασ ο εϕεχυτιϖασ, ελ ϑυεζ παρα δεχρεταρλασ,
δεβερ〈 εξαµιναρ σι εξιστε υν πελιγρο γραϖε δε θυε ρεσυλτε ιλυσορια λα εϕεχυχι⌠ν δελ
φαλλο, ο σι δελ εξαµεν δελ χασο, εµεργε υνα πρεσυνχι⌠ν δε βυεν δερεχηο α φαϖορ δε
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λα πρετενσι⌠ν, βαστανδο παρα θυε σεα προχεδεντε λα µεδιδα, λα εξιστενχια δε
χυαλθυιερα δε λοσ δοσ ρεθυισιτοσ µενχιοναδοσ.
2047

Εν λοσ χασοσ, εν λοσ θυε λα πρετενσι⌠ν χαυτελαρ ηα σιδο φορµυλαδα πορ υν εντε
πβλιχο χοντρα υν αχτο διχταδο πορ ελ Εϕεχυτιϖο Ναχιοναλ, ηα σε〉αλαδο λα Σαλα
Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα θυε νο πυεδε οτοργαρ α υνα δε ελλασ υνα πρερρογατιϖα
προχεσαλ εν δετριµεντο δε λα οτρα, χορρεσπονδινδολε εντονχεσ ϖερι!χαρ λα
χονχυρρενχια δε λοσ ρεθυισιτοσ αλυδιδοσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/01/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0774 ΑΑ40  Ξ
−2 010 − 000113). Χοµο ϕυστι!χαχι⌠ν σε ινδιχα θυε, σε χοντραπονεν ιντερεσεσ πβλιχοσ
γενεραλεσ δε παρτε ψ παρτε (ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/01/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0774 ΑΑ40 − Ξ− 2010 −
000113). Ταλ αργυµεντο σε βασα εν υν συπυεστο ερρ⌠νεο. Εν εφεχτο, λα Αδµινιστραχι⌠ν
πβλιχα νο σ⌠λο τιενε λα ταρεα δε προτεγερ ιντερεσεσ γενεραλεσ, σινο τοδο ιντερσ
ϕυρδιχαµεντε προτεγιδο, ινχλυψενδο οβϖιαµεντε ιντερεσεσ ινδιϖιδυαλεσ, εν βασε α
λοσ παρ〈µετροσ εσταβλεχιδοσ εν ελ προγραµα νορµατιϖο δε σολυχι⌠ν δε χον!ιχτοσ
χον!γυραδο πορ ελ λεγισλαδορ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 860). Χον ρεσπεχτο α λα
απλιχαχι⌠ν δε πρερρογατιϖασ α οτροσ εντεσ ϖασε ν.µ. 83, χον µ〈σ ρεφερενχιασ.
Αρτ. 105.− Τραµιταχι⌠ν
Αρ !χυλο!105.!Ρεχιβιδα!λα!σολιχιτυδ!δε!µεδιδα!χαυτελαρ,!σε!αβριρ〈!χυαδερνο!σεπαραδο!παρα!
ελ!προνυνχιαµιεντο!δεντρο!δε!λοσ!χινχο!δασ!δε!δεσπαχηο!σιγυιεντεσ.
Εν!λοσ!τριβυναλεσ!χολεγιαδοσ!ελ!ϕυζγαδο!δε!συστανχιαχι⌠ν!ρεµι∀!ρ〈!ινµεδιαταµεντε!ελ!χυα−
δερνο!σεπαραδο.!Ρεχιβιδο!ελ!χυαδερνο!σε!δεσιγναρ〈!πονεντε,!δε!σερ!ελ!χασο,!ψ!σε!δεχιδιρ〈!
σοβρε!λα!µεδιδα!δεντρο!δε!λοσ!χινχο!δασ!δε!δεσπαχηο!σιγυιεντεσ.
Αλ!τρ〈µιτε!δε!λασ!µεδιδασ!χαυτελαρεσ!σε!δαρ〈!πριοριδαδ.

1. Προχεδιµιεντοσ
2048

Ηεµοσ αδϖερτιδο θυε λα δυπλιχιδαδ δε προχεδιµιεντοσ σιν υνα ϕυστι!χαχι⌠ν βασαδα
εν χριτεριοσ ϖ〈λιδοσ εσ χοντραρια αλ πρινχιπιο δε ιγυαλδαδ, περο θυε αδεµ〈σ σε
εµπλεα υν τρ〈µιτε θυε χονστιτυψε λα ρεεδιχι⌠ν δε υνα πρ〈χτιχα θυε ψα ηα σιδο
δεχλαραδα πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, χοντραρια αλ πρινχιπιο δε χελεριδαδ πρεϖιστο εν
ελ αρτχυλο 26 δε λα Χονστιτυχι⌠ν (ϖασε αλ ρεσπεχτο, αρτ. 103 ν.µ. 1907)
2. Οπορτυνυιδαδ

2049

Αλ ιγυαλ θυε ελ αρτ. 69, ελ αρτ. 105 ΛΟϑΧΑ δισπονε ελ προνυνχιαµιεντο δε λα µεδιδα
χαυτελαρ ινµεδιαταµεντε δεσπυσ δε λα αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα, εστο εσ, χον
αντεριοριδαδ α λα χιταχι⌠ν δε λασ παρτεσ.
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Χον αντεριοριδαδ α λα ΛΟϑΧΑ, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηαβα εσταβλεχιδο
θυε, παρα ελ οτοργαµιεντο δε λα µεδιδα χαυτελαρ ιννοµιναδα σε εξιγε θυε ηαψα
ηαβιδο λα χονστιτυχι⌠ν δε λασ παρτεσ εν ελ προχεσο. Ταλ χριτεριο δεριϖα δε λα
ιντερπρεταχι⌠ν δελ παρ〈γραφο πριµερο δελ ρεφεριδο αρτχυλο 588 δελ ΧΠΧ, ελ χυαλ
εσταβλεχε θυε ελ ϕυεζ ποδρ〈 αχορδαρ λασ προϖιδενχιασ χαυτελαρεσ θυε χονσιδερε
αδεχυαδασ, χυανδο ηυβιερε φυνδαδο τεµορ δε θυε υνα δε λασ παρτεσ πυεδα χαυσαρ
λεσιονεσ γραϖεσ ο δε διφχιλ ρεπαραχι⌠ν αλ δερεχηο δε λα οτρα, ρεσπεχτο α λο χυαλ λα
Σαλα χονχλυψ⌠ θυε παρα ελ χασο δε λασ µεδιδασ χαυτελαρεσ ιννοµιναδασ, ελ λεγισλαδορ
ινχλυψ⌠ εξπρεσαµεντε χοµο χονδιχι⌠ν λα εξιστενχια δε παρτεσ εν ελ ϕυιχιο. Πορ ταλ
µοτιϖο, εν ελ χασο δε λοσ ρεχυρσοσ δε νυλιδαδ ιντερπυεστοσ χοντρα αχτοσ
αδµινιστρατιϖοσ, σ⌠λο ποδρα οτοργαρσε λα µεδιδα χαυτελαρ ιννοµιναδα χυανδο λα
Αδµινιστραχι⌠ν χοντρα χυψο αχτο σε ρεχυρρε, σε ηαγα πρεσεντε εν ϕυιχιο, ο εν συ
δεφεχτο, χυανδο ηαψα σιδο πυβλιχαδο ελ χαρτελ δε εµπλαζαµιεντο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 03/02/2010

2050

ΕΞΠ. Ν° 2009−0755)

Χονφορµε α λο εξπυεστο, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα χον!ρµαδο λα ποσιχι⌠ν
ασυµιδα πορ ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν ρεσπεχτο δελ διφεριµιεντο δελ
προνυνχιαµιεντο δε λα µεδιδα χαυτελαρ ιννοµιναδα σολιχιταδα, τοδα ϖεζ θυε α ταλεσ
εφεχτοσ σε ρεθυιερε θυε λα Αδµινιστραχι⌠ν ηαψα σιδο δεβιδαµεντε χιταδα, α λοσ !νεσ
δε θυε εξπονγα λο θυε χονσιδερε περτινεντε χον ρελαχι⌠ν α λα χαυσα (ΣΠΑ−ΤΣϑ

2051

03/02/2010 ΕΞΠ. Ν° 2009−0755)

Σιν εµβαργο, ταλ χριτεριο ψα νο εσ χοµπατιβλε χον ελ τεξτο δε λα ΛΟϑΧΑ, σινο θυε
µ〈σ βιεν δεβερα σερ χονσιδεραδο χοντραριο αλ πρινχιπιο δε χελεριδαδ πρεϖιστο εν ελ
αρτχυλο 26 δε λα Χονστιτυχι⌠ν, ταλ χοµο λο ηα σε〉αλαδο λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, αλ
προνυνχιαρσε αχερχα δε λα απερτυρα δε υν χυαδερνο σεπαραδο αντεσ δελ
προνυνχιαµιεντο σοβρε λα προχεδενχια δε λα µεδιδα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/07/2005 ΕΞΠ. Ν ≡
ΑΑ50−Τ−2005−000159; ϖασε αλ ρεσπεχτο, αρτ. 103 ν.µ. 1907). Εν εφεχτο, αλ ιγυαλ θυε
ελ αρτ. 588 ΧΠΧ, ελ αρτ. 104 ΛΟϑΧΑ περµιτε αλ ϕυεζ αχορδαρ λασ µεδιδασ χαυτελαρεσ
θυε εστιµε περτινεντεσ, εν χυαλθυιερ εσταδο ψ γραδο δελ προχεδιµιεντο, δεσδε
θυε σε πρεσεντε λα δεµανδα.1118

2052

Εν ελ µισµο σεντιδο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα χονσιδεραδο θυε ελ ρεχυρσο
χοντενχιοσο τριβυταριο λυχε ινε!χαζ παρα λογραρ ελ ρεσταβλεχιµιεντο εφεχτιϖο δε
λοσ δερεχηοσ δελαταδοσ χοµο χονχυλχαδοσ, εν ταντο εξισταν ινφραχχιονεσ θυε
αµεριταν προτεχχι⌠ν ινµεδιατα. Ταλ α!ρµαχι⌠ν σε βασ⌠ εν θυε, λα εστρυχτυρα δελ
προχεσο χοντενχιοσο τριβυταριο συπονε θυε χυαλθυιερ τυτελα προϖισιοναλ δεβα εσταρ

2053

1118 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ςΙ. π〈γ. 176
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πρεχεδιδα δε λα χορρεσπονδιεντε αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα, εσ δεχιρ, υνα ϖεζ θυε ελ
Φισχο αχτυαντε ηαψα σιδο νοτι!χαδο δε λα ιντερποσιχι⌠ν δελ ρεχυρσο ψ χοµπαρεζχα
αντε ελ τριβυναλ δε λα χαυσα α εφεχτυαρ λασ αργυµενταχιονεσ χορρεσπονδιεντεσ (ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 21/11/2006 Ν° 06−0107 ΜΑΝΑΠΛΑΣ, Χ.Α.)1119
2054

Λασ µεδιδασ χατελαρεσ ταµβιν πυεδεν σερ σολιχιταδασ αντε ελ ϕυεζ δε σεγυνδα
ινστανχια, σιν θυε λα χιρχυνστανχια δε ηαβερ σιδο νεγαδα πορ ελ ϕυεζ δε πριµερα
ινστανχια πυεδα χονσιδεραρσε χοµο ιµπεδιµεντο παρα ελλο,1120 εν ραζ⌠ν δε θυε, πορ
συ νατυραλεζα προϖισιοναλ ψ ρεϖοχαβλε νο προδυχε χοσα ϕυζγαδα.
3. Χινχο δασ δε δεσπαχηο σιγυιεντεσ

2055

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ρεσολϖι⌠ υνα µεδιδα χαυτελαρ εν φεχηα 10/05/2006,
θυε ηαβα σιδο ιντερπυεστα εν 28/05/2002. Σε δεχλαρ⌠ ελ δεχαιµιεντο δε λα µεδιδα,
πορ χυαντο ψα ηαβα σιδο διχταδα σεντενχια δε!νιτιϖα εν φεχηα 22/01/2004 (ΣΠΑ−ΤΣϑ
10/05/2006 ΕΞΠ. Ν≡ 2002−0453)

4. Νυεϖα σολιχιτυδ δε µεδιδασ χαυτελαρεσ
2056

Λασ δεχισιονεσ σοβρε µεδιδασ χαυτελαρεσ νο χαυσαν χοσα ϕυζγαδα εν σεντιδο
µατεριαλ, ψ εσ περφεχταµεντε ποσιβλε θυε ελ προνυνχιαµιεντο θυε λασ αχυερδα ο
δεσεστιµα πυεδα σερ ρεϖισαδο εν χυαλθυιερ µοµεντο, χυανδο σε ηαν προδυχιδο
χαµβιοσ συστανχιαλεσ εν λασ χιρχυνστανχιασ ιµπεραντεσ αλ µοµεντο δε προδυχιρσε
λα δεχισι⌠ν αλ ρεσπεχτο. Εν ταλ ϖιρτυδ, χορρεσπονδε α λασ παρτεσ ιντερεσαδασ εν ηαχερ
χαµβιαρ λα ρεσολυχι⌠ν θυε ηα σιδο τοµαδα αλ ρεσπεχτο, προδυχιρ λοσ ελεµεντοσ δε
χονϖιχχι⌠ν θυε χονσιδερεν συ!χιεντεσ, περτινεντεσ ψ νεχεσαριοσ α !ν δε περµιτιρ
θυε ελ ϕυεζ απρεχιε λα µοδι!χαχι⌠ν δε λοσ πρεσυπυεστοσ δε ηεχηο µοτιϖαδορεσ δε
συ δεχισι⌠ν ψ, εν χονσεχυενχια, προχεδα, σι ασ φυερε, α χαµβιαρ ελ διχταµεν πρεϖιο
προνυνχιαδο εν τορνο α λα µεδιδα χαυτελαρ σολιχιταδα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 08/11/2001 ΕΞΠ. 1187)
Αρτ. 106.− Οποσιχι⌠ν α λασ µεδιδασ
Αρ !χυλο!106.!Λα!οποσιχι⌠ν!σε!ρεγιρ〈!πορ!λο!δισπυεστο!εν!ελ!Χ⌠διγο!δε!Προχεδιµιεντο!Χιϖιλ.

1. Χυαδερνο σεπαραδο
2057

Ηεµοσ αδϖερτιδο θυε, µιεντρασ θυε εν αλγυνοσ προχεδιµιεντοσ, χοµο οχυρρε χον
ελ ϕυιχιο δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ αυτ⌠νοµο ψ ελ προχεδιµιεντο βρεϖε, ασ χοµο
1119 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/279.ητµ
1120 Ρενγελ−Ροµβεργ, Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο, Τοµο ςΙ. π〈γ. 170
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εν λοσ χασοσ εν θυε ελ τριβυναλ χολεγιαδο ρεχιβε υν εξπεδιεντε ρεµιτιδο πορ οτρο
τριβυναλ, πορ δεχλινατορια δε χοµπετενχια, χορρεσπονδε α τριβυναλ προνυνχιαρσε
αχερχα δε λα αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα, σιν εµβαργο, εν λοσ ρεσταντεσ χασοσ, λα ΛΟϑΧΑ
ρεεδιτα λα πρ〈χτιχα, σεγν λα χυαλ χορρεσπονδε αλ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν λα
αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα. Ταλ πρ〈χτιχα ψα ηα σιδο δεχλαραδα πορ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ,
χοντραρια αλ πρινχιπιο δε χελεριδαδ, πρεϖιστο εν ελ αρτχυλο 26 δε λα Χονστιτυχι⌠ν
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, αρτ. 103 ν.µ. 1907)
Εν ελ µισµο φαλλο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ εσταβλεχι⌠ θυε, σι σε ηα δεχλαραδο
προχεδεντε λα µεδιδα χαυτελαρ σολιχιταδα, σε ορδεναρα ρεαλιζαρ λα τραµιταχι⌠ν δε λα
οποσιχι⌠ν α λα θυε τιενε δερεχηο λα παρτε χοντρα λα χυαλ οβρα λα µεδιδα, δε
χονφορµιδαδ χον λο εσταβλεχιδο εν ελ αρτχυλο 602 ψ σιγυιεντεσ ΧΠΧ. Εν ελ χασο δε
νο πρεσενταρσε οποσιχι⌠ν εν λοσ τρµινοσ δελ αρτχυλο 602 εϕυσδεµ, νο δεβερα
αβριρσε χυαδερνο σεπαραδο. Εν ελ χασο χοντραριο, σ σε αβριρα ελ ρεσπεχτιϖο χυαδερνο
χον χοπια δε λα σεντενχια εν λα θυε σε δεχλαρ⌠ προχεδεντε λα σολιχιτυδ χαυτελαρ ψ δελ
εσχριτο δε οποσιχι⌠ν, α λοσ !νεσ δε ρεαλιζαρ λα τραµιταχι⌠ν δε λα αρτιχυλαχι⌠ν
ρεσπεχτιϖα, δονδε αδεµ〈σ σε δεχιδιρ〈 λα µισµα πορ λα Σαλα. Ελ χυαδερνο σεπαραδο
σερα πασαδο αλ πονεντε παρα χον!ρµαρ, ρεφορµαρ ο ρεϖοχαρ λα µεδιδα. Λυεγο, ελ
χυαδερνο σεπαραδο σερα αγρεγαδο α λα πιεζα πρινχιπαλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/07/2005 ΕΞΠ. Ν ≡

2058

ΑΑ50−Τ−2005−000159)

2. Απελαχι⌠ν
Ελ αυτο πορ ελ χυαλ σε δεχιδε σοβρε λα πρετενσι⌠ν δε συσπενσι⌠ν εσ συσχεπτιβλε δε
απελαχι⌠ν χυανδο εσ διχταδο πορ τριβυναλεσ δε λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε
πριµερα ινστανχια (ΧΠΧΑ 12/12/1979 ΧΑΣΟ: ΠΡΟΜΟΤΟΡΑ ΛΟΣ ΑΛΤΟΣ Χ.Α.)1121

2059

3. Αµπαρο
Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα αδµιτιδο λα ιδονειδαδ δελ αµπαρο χονστιτυχιοναλ χοντρα
δεχισιονεσ χαυτελαρεσ εν ραζ⌠ν δε θυε λοσ µεδιοσ ορδιναριοσ δε ιµπυγναχι⌠ν,
χονσιστεντεσ εν λα οποσιχι⌠ν α λα µεδιδα ψ ελ ρεχυρσο δε απελαχι⌠ν, νο συσπενδεραν
λα εϕεχυχι⌠ν δε λα µισµα, σιεµπρε θυε εξιστα αλγν ελεµεντο αδιχιοναλ θυε ιµπιδα
λα ε!χαχια δελ ρεχυρσο ορδιναριο, χοµο εν ελ χασο δε λα ταρδανζα, πορ λα ρεχυσαχι⌠ν
δελ ϕυεζ δε λα χαυσα πρινχιπαλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/02/2006 ΕΞΠ. 05−2143)

1121 Φυεντε: Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), π〈γ. 836
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Μυνιχιπιο Παµπανιτο: Εν φεχηα 30/06/2003 λα εµπρεσα Χοντρυχτορα ϑοραλπα Χ.Α., ψ οτρασ
δεµανδαρον πορ χοβρο δε βολϖαρεσ αλ Μυνιχιπιο Παµπανιτο δελ Εσταδο Τρυϕιλλο. Λα Σαλα
Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα διχτ⌠ σεντενχια δε φεχηα 23/01/2008, θυε χονδεν⌠ αλ Μυνιχιπιο α
παγαρ λα χαντιδαδ δε δοσχιεντοσ νοϖεντα ψ χινχο µιλλονεσ χιεντο διεχισιετε µιλ χιεντο
οχηεντα ψ χινχο βολϖαρεσ (Βσ. 295.117.185,00), µ〈σ λοσ ιντερεσεσ µορατοριοσ σοβρε ελ
ρεφεριδο µοντο, χαλχυλαδοσ ηαστα λα φεχηα δε λα πυβλιχαχι⌠ν δελ φαλλο. ςερι!χαδασ λασ
νοτι!χαχιονεσ, ψ χονσιγναδα εν αυτοσ λα εξπερτιχια χοµπλεµενταρια δελ φαλλο, λα παρτε αχτορα
σολιχιτ⌠ λα εϕεχυχι⌠ν ϖολυνταρια. Ελ 22/01/2009, λα Σαλα δεχλαρ⌠ λα εϕεχυχι⌠ν ϖολυνταρια ψ σε
!ϕ⌠ υν λαπσο, α !ν δε θυε σε διερα χυµπλιµιεντο α λο ορδεναδο εν λα ρεφεριδα σεντενχια. Ελ
02/04/2009, σε ρεχιβιερον λασ ρεσυλτασ δε λα χοµισι⌠ν λιβραδα χον µοτιϖο δε λα νοτι!χαχι⌠ν
δελ µενχιοναδο Μυνιχιπιο. Πορ εσχριτο δε 01/04/2009, λα Σνδιχα Προχυραδορα δελ Μυνιχιπιο
φορµυλ⌠ υνα προποσιχι⌠ν χοµο φορµα δε χυµπλιρ λα σεντενχια θυε ρεχαε σοβρε ελ
Μυνιχιπιο. Λα παρτε αχχιοναντε, σολιχιτ⌠ σε δεχρετε ελ χυµπλιµιεντο φορζοσο δε λα σεντενχια.
Ελ 03/06/2009 λα Σαλα δεχρετ⌠ λα εϕεχυχι⌠ν φορζοσα ψ ορδεν⌠ αλ Μυνιχιπιο ινχλυιρ εν λοσ
πρεσυπυεστοσ χορρεσπονδιεντεσ α λοσ περοδοσ 2010 ψ 2011, υνα παρτιδα παρα χαδα εϕερχιχιο
πορ λα χαντιδαδ δε τρεσχιεντοσ µιλ θυινιεντοσ τρεσ βολϖαρεσ χον οχηο χντιµοσ (Βσ.
300.503,08), νο ιµπυταβλε α προγραµασ ψ σιεµπρε θυε νο εξχεδα δελ 5% δε λοσ ινγρεσοσ
ορδιναριοσ δελ πρεσυπυεστο ανυαλ δελ ρεφεριδο εντε πολτιχο τερριτοριαλ. Ελ 03/03/2010 λα
αχτορα σολιχιτ⌠ σε λε δεσιγνασε χορρεο εσπεχιαλ α !ν δε ενϖιαρ λασ νοτι!χαχιονεσ δελ Μυνιχιπιο.
Ελ 09/11/2010, λα Σνδιχα Προχυραδορα Μυνιχιπαλ φορµυλ⌠ υνα προπυεστα δε παγο. Ελ
10/02/2011 λα Σαλα ορδεν⌠ νοτι!χαρ α λα αχτορα παρα θυε µανιφεσταρα συ χονφορµιδαδ ο νο
χον λα προπυεστα δε παγο. Ελ 15/02/2011, λα ρεχυρρεντε µανιφεστ⌠ συ χονφορµιδαδ χον λα
προπυεστα. Ελ 28/04/2011 λα Σαλα ορδεν⌠ νοτι!χαρ αλ Μυνιχιπιο, α !ν δε θυε διερα
χυµπλιµιεντο α λα προπυεστα δε παγο, ψ θυε ινφορµαρα ηαβερ ινχλυιδο λοσ µοντοσ εσταβλεχιδοσ
εν ελ πρεσυπυεστο. ςενχιδο ελ πλαζο αντεριορ ψ εν ελ χασο δε θυε ελ εντε δεµανδαδο ινχυµπλα
λα ορδεν ιµπαρτιδα, σε χοντινυαρα λα εϕεχυχι⌠ν φορζοσα δε λα σεντενχια δε!νιτιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ
28/04/2011 ΕΞΠ. Ν° 2004−0097)
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Λα Πυντα ψ Ματα Ρεδονδα: Μεδιαντε σεντενχια δε 11/08/2006 λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ
ορδεν⌠ ελ δεσαλοϕο δε τοδοσ λοσ ηαβιταντεσ δε λοσ σεχτορεσ Λα Πυντα ψ Ματα Ρεδονδα,
πρεϖιο ρεσταβλεχιµιεντο δελ ϖαλορ εχον⌠µιχο δε λασ ϖιϖιενδασ. Λα παρτε δεµανδαντε δεβα
ινφορµαρ α λα Σαλα, εν υν πλαζο νο µαψορ δε τρειντα (30) δασ χοντινυοσ, σοβρε λοσ τρµινοσ
ψ χονδιχιονεσ εν λοσ χυαλεσ δαρα χυµπλιµιεντο α εσε µανδαµιεντο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 11/08/2006
ΕΞΠ. 00−1362). Εν δεχισι⌠ν δε 13/08/2007 λα Σαλα δεχιδι⌠ ελ µοδο χοµο δεβα σερ εϕεχυταδο
ελ µανδαµιεντο θυε φυε αχορδαδο. Ελ 20/12/2007 λα Σαλα αχορδ⌠ ο!χιαρ, δε νυεϖο α λα
Μινιστρα παρα θυε, ινφορµαρα εν ρελαχι⌠ν χον τοδοσ λοσ πυντοσ α θυε σε ηιζο ρεφερενχια εν ελ
φαλλο δε 13/08/2007. Λυεγο δε υνα ιντενσα αχτιϖιδαδ προβατορια, ελ 14/07/2010 υν γρυπο δε
λεγιτιµαδοσ αχτιϖοσ σολιχιταρον λα χονϖοχατορια α υν αχτο χονχιλιατοριο παρα θυε σε πονγα
!ν αλ λιτιγιο δε αυτοσ. Λα ∆εφενσορα δελ Πυεβλο, εξπρεσ⌠ συ χονφορµιδαδ χον ελ
λλαµαµιεντο α λα χονχιλιαχι⌠ν. Λα Σαλα αχορδ⌠ λα χονϖοχατορια α υν αχτο χονχιλιατοριο. Λοσ
βενε!χιαριοσ σεραν νοτι!χαδοσ µεδιαντε χαρτελ, πυβλιχαδο α εξπενσασ δελ Τριβυναλ (ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 26/10/2010 ΕΞΠ. 00−1362; χον αχλαρατορια εν ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/12/2010 ΕΞΠ. 00−1362),
ελ αχτο χονχιλιατοριο φυε εφεχτιϖαµεντε ρεαλιζαδο εν φεχηα 16/05/2011. Ελ 14/05/2011 υνα δε
λασ παρτεσ σολιχιτ⌠ σε !ϕε φεχηα παρα λα σεγυνδα ρευνι⌠ν δελ αχτο χονχιλιατοριο.

2062

Λασ αντεριορεσ ρελαχιονεσ δε αχτοσ προχεσαλεσ περµιτεν απρεχιαρ θυε εν ελ
προχεδιµιεντο δε εϕεχυχι⌠ν λοσ ϕυεχεσ νο ηαν ηεχηο υσο δε λασ ϖενταϕασ δε λα
οραλιδαδ α θυε σε ρε!ερε ελ αρτ. 2 ΛΟϑΧΑ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 70), εν χυψο χασο
λασ δεχλαραχιονεσ δε ϖολυνταδ δε λασ παρτεσ ψ λα δεχισι⌠ν δελ ϕυεζ ηυβιεραν ποδιδο
προδυχιρσε σιµυλτ〈νεαµεντε εν υν µισµο αχτο. Ελλο ηα σιδο ρεσυελτο εν χασοσ
παρτιχυλαρµεντε γραϖεσ α τραϖσ δε λα πρ〈χτιχα δε αχτοσ χονχιλιατοριοσ (ϖασε αλ
ρεσπεχτο, ν.µ. 147). Σιν εµβαργο, ταµβιν σε προδυχε υν εϖιδεντε ρεταρδο εν λα
ρεαλιζαχι⌠ν δε ταλεσ αυδιενχιασ, θυε εστιµαµοσ, δεριϖαν δε λα εστρυχτυρα δελ τριβυναλ
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1250). Ταµβιν δεβε ρεσαλταρσε ελ τιεµπο τρανσχυρριδο α
χαυσα δε λα ρεαλιζαχι⌠ν δε χιταχιονεσ ψ νοτι!χαχιονεσ. Αλ εφεχτο ηεµοσ αδϖερτιδο λα
ιµπορτανχια δελ υσο δε µεδιοσ ελεχτρ⌠νιχοσ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1175). Εν
χυαντο α λασ νορµασ εσπεχ!χασ σοβρε λα εϕεχυχι⌠ν, δεβε σε〉αλαρσε ελ εξχεσο εν λα
!ϕαχι⌠ν δε λοσ λαπσοσ εν φαϖορ δε λοσ ⌠ργανοσ δελ Εσταδο; λα αχτιτυδ οµισα δε λοσ
φυνχιοναριοσ χοµπετεντεσ εν αχαταρ ελ φαλλο ψ, σοβρε τοδο, λα φαλτα δε απλιχαχι⌠ν δε
λασ φαχυλταδεσ δελ ϕυεζ εν λλεϖαρ α χαβο λα εϕεχυχι⌠ν φορζοσα δελ φαλλο.

2063

1. Ελ δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα
Ελ Τριβυναλ Χονστιτυχιοναλ εσπα〉ολ ηα εσταβλεχιδο θυε, ελ δερεχηο φυνδαµενταλ α
λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα ↔σε χαλι!χα πορ λα νοτα δε εφεχτιϖιδαδ≈ (ΣΤΧ 1/1981).
∨νιχαµεντε χον ελ χαβαλ ψ εφεχτιϖο χυµπλιµιεντο δε λασ σεντενχιασ ↔ελ δερεχηο αλ

ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ

691

2064
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προχεσο σε ηαχε ρεαλ ψ εφεχτιϖο ψα θυε, σι φυερα δε οτρο µοδο, ελ δερεχηο νο πασαρα
δε σερ υνα εντιδαδ ιλυσορια≈ (ΣΤΧ 61/1984), αν χυανδο, ελ δερεχηο α θυε σε εϕεχυτεν
λασ Σεντενχιασ νο εσ αβσολυτο ε ινχονδιχιοναδο (ΣΤΧ 61/1984). Ελ δερεχηο συβϕετιϖο
α λα εϕεχυχι⌠ν δε λασ ρεσολυχιονεσ ϕυδιχιαλεσ !ρµεσ σε σατισφαχε ↔χυανδο λοσ ϑυεχεσ
ψ Τριβυναλεσ α θυιενεσ χορρεσπονδε εϕεχυταρ λο ϕυζγαδο αδοπταν λασ µεδιδασ
οπορτυνασ παρα ελ εστριχτο χυµπλιµιεντο δελ φαλλο≈ (ΣΤΧ 166/1998)
2065

Λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα ψ, εν συ χασο, λοσ Τριβυναλεσ, εστ〈ν οβλιγαδοσ α αδοπταρ
λασ µεδιδασ νεχεσαριασ α !ν δε γαραντιζαρ θυε ελ δερεχηο χονστιτυχιοναλ α λα τυτελα
ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα αδθυιερα πλενα εφεχτιϖιδαδ. Εν νινγν χασο ελ πρινχιπιο δε
λεγαλιδαδ πρεσυπυεσταρια πυεδε ϕυστι!χαρ θυε λα Αδµινιστραχι⌠ν ποσπονγα λα
εϕεχυχι⌠ν δε λασ Σεντενχιασ µ〈σ αλλ〈 δελ τιεµπο νεχεσαριο παρα οβτενερ, αχτυανδο
χον λα δεβιδα διλιγενχια, λασ χονσιγναχιονεσ πρεσυπυεσταριασ εν ελ χασο δε θυε
στασ νο ηαψαν σιδο πρεϖιστασ. Σι βιεν λοσ εντεσ λοχαλεσ δευδορεσ εστ〈ν σοµετιδοσ αλ
πρινχιπιο δε λεγαλιδαδ εν µατερια δε γαστο πβλιχο, νο εστ〈ν µενοσ οβλιγαδοσ α
εϕεχυταρ λα Σεντενχια χονδενατορια εν συσ προπιοσ τρµινοσ. Πυεσ σι νο λο ηιχιερα
ασ ψ διλατασε συ χυµπλιµιεντο µ〈σ αλλ〈 δε υν πλαζο ραζοναβλε, σε προδυχιρα υνα
λεσι⌠ν δελ δερεχηο δελ παρτιχυλαρ αχρεεδορ α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα ψ, εν εστε
χασο, α λα εϕεχυχι⌠ν, σιν διλαχιονεσ ινδεβιδασ, δε λασ ρεσολυχιονεσ ϕυδιχιαλεσ !ρµεσ
(ΣΤΧ 166/1998)

2066

∆ε οτρα παρτε, εν ατενχι⌠ν α λα εφεχτιϖιδαδ θυε χονστιτυχιοναλµεντε χαραχτεριζα α λα
τυτελα ϕυδιχιαλ ψ δε λα θυε ινδυδαβλεµεντε παρτιχιπα ελ δερεχηο α λα εϕεχυχι⌠ν δε λασ
ρεσολυχιονεσ ϕυδιχιαλεσ !ρµεσ, νο χαβε εστιµαρ θυε λα ϖυλνεραχι⌠ν δελ δερεχηο
φυνδαµενταλ θυε πυεδε προδυχιρσε σι λα Αδµινιστραχι⌠ν περσιστε εν ελ
ινχυµπλιµιεντο δε λα Σεντενχια χονδενατορια θυεδε εξχλυιδα πορ λα χοµπενσαχι⌠ν
θυε ελ παρτιχυλαρ ηα δε περχιβιρ εν χονχεπτο δε ιντερεσεσ δε δεµορα. Πυεσ βαστα
ρεπαραρ εν θυε χον ταλ µεδιδα λο θυε νιχαµεντε σε πρετενδε εσ ↔ινδεµνιζαρ αλ
αχρεεδορ δελ ιµπαγο ελ λυχρο χεσαντε, δ〈νδολε λο θυε ηυβιερε ποδιδο οβτενερ εν
χιρχυνστανχιασ νορµαλεσ δε λα χαντιδαδ λθυιδα θυε λε αδευδα≈. Ψ πορ ελλο ηα δε
ρεχιβιρ ταλεσ ιντερεσεσ παρα εϖιταρ ασ θυε ↔ελ χιυδαδανο, χυανδο τρατε χον λασ
Αδµινιστραχιονεσ Πβλιχασ ψ σεα αχρεεδορ, ρεσυλτε πεορ τραταδο πορ νο χονσεγυιρ
λα ντεγρα χοµπενσαχι⌠ν δε υν δερεχηο δε χρδιτο ρεχονοχιδο ϕυδιχιαλµεντε≈ (ΣΤΧ
166/1998, χον µ〈σ ρεφερενχιασ)

2067

Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα ρεχονοχιδο θυε, λα εϕεχυχι⌠ν δε λασ σεντενχιασ
φορµα παρτε δελ δερεχηο δε αχχεδερ α λα αδµινιστραχι⌠ν δε ϕυστιχια ψ πορ ενδε, δελ
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δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, δερεχηοσ εστοσ ινδισπενσαβλεσ παρα λα
ε!χαχια δελ Εσταδο δε ∆ερεχηο ψ δε ϑυστιχια. ∆ε αλλ θυε ελ δερεχηο δε αχχεδερ α
λοσ ⌠ργανοσ ϕυδιχιαλεσ χοµπρενδε αδεµ〈σ δε λα ποσιβιλιδαδ δε αχυδιρ αντε ελ ϕυεζ
νατυραλ παρα θυε διχτε υνα δετερµιναδα δεχισι⌠ν, φυνδαµενταλµεντε, χοµπρενδε
ελ δερεχηο α θυε στε εµιτα υνα ορδεν δε εφεχτιϖο χυµπλιµιεντο. ∆ε λο χοντραριο,
εν χασο δε νο αχαταρσε συ δεχισι⌠ν, νο σ⌠λο σε ϖυλνεραν λοσ δερεχηοσ θυε α τραϖσ
δε εστα λτιµα σε ηαν ρεχονοχιδο α θυιεν σολιχιτ⌠ λα προτεχχι⌠ν ϕυδιχιαλ, σινο
ταµβιν σε εσταραν ϖιολανδο οτροσ δερεχηοσ χονστιτυχιοναλεσ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 24/10/2007
ΕΞΠ. Ν≡ 1997−14000)

Α παρτιρ δελ δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα
ρεχονοχιδο λα εξιστενχια δε χιερτοσ χριτεριοσ ρελατιϖοσ α λα εϕεχυχι⌠ν δε λασ
σεντενχιασ, εν ελ σιγυιεντε ορδεν: α) Ελ πρινχιπιο δε ινµοδι!χαβιλιδαδ δε λα
σεντενχια, δαδο θυε λα προτεχχι⌠ν ϕυδιχιαλ χαρεχερα δε εφεχτιϖιδαδ σι σε περµιτιερα
ρεαβριρ υν προχεσο ψα ρεσυελτο πορ υνα σεντενχια !ρµε; β) Ελ πρινχιπιο δε
ιντερπρεταχι⌠ν !ναλιστα δελ φαλλο, σεγν ελ χυαλ ελ ϕυεζ δε λα εϕεχυχι⌠ν δεβε προχυραρ
λα ρεαλιζαχι⌠ν χοµπλετα δελ φαλλο, ιν!ριενδο δε λ τοδασ λασ χονσεχυενχιασ νατυραλεσ
εν ρελαχι⌠ν χον λα χαυσα πετενδι, σιν ατενερσε α λα λιτεραλιδαδ εστριχτα δε αθυλ; χ) Ελ
πρινχιπιο δε προηιβιχι⌠ν δε εϕεχυχιονεσ φραυδυλεντασ ο σιµυλαδασ, θυε χονσιστε εν
εϖιταρ ελ χυµπλιµιεντο απαρεντε ο ινδιρεχτο δε λασ σεντενχιασ; δ) Ελ πρινχιπιο δε λα
διλιγενχια δεβιδα, θυε χονσιστε εν λα οβλιγαχι⌠ν δε λα Αδµινιστραχι⌠ν δε νο
ποσπονερ λα εϕεχυχι⌠ν δε λασ σεντενχιασ µ〈σ αλλ〈 δελ τιεµπο νεχεσαριο ψ α λοσ
ϑυεχεσ ψ Τριβυναλεσ α αδοπταρ τοδασ λασ µεδιδασ νεχεσαριασ παρα ασεγυραρ λα
εϕεχυχι⌠ν; ε) Ελ πρινχιπιο δε αµπλιαχι⌠ν δε λα λεγιτιµαχι⌠ν: Σε ρε!ερε α λα
ποσιβιλιδαδ θυε τιενεν τοδοσ λοσ τιτυλαρεσ δε δερεχηοσ ε ιντερεσεσ λεγτιµοσ
αφεχταδοσ πορ υνα σεντενχια, δε πεδιρ λα εϕεχυχι⌠ν δε λα µισµα, αν εν ελ χασο δε
θυε νο ηυβιεραν ποδιδο σερ παρτεσ εν ελ προχεσο θυε λα προδυϕο (ΣΠΑ−ΤΣϑ 18/07/2000

2068

ΕΞΠ. Ν≡ 16491)

2. Μεχανισµοσ δε ιντερπρεταχι⌠ν
Λα σιµπλε λεχτυρα δε λασ νορµασ θυε ρεγυλαν λασ φαχυλταδεσ δελ ϕυεζ εν λα εταπα
δε εϕεχυχι⌠ν δε λα σεντενχια οφρεχε λα ιµπρεσι⌠ν δε θυε λασ µισµασ σε ενχυεντραν
α ταλ πυντο εστριχταµεντε δετερµιναδασ πορ λα νορµα, θυε νο λε εστ〈 περµιτιδο αλ
ϕυεζ µαργεν δε εϖαλυαχι⌠ν αλγυνο, εν χυαντο α λα φορµα δε ηαχερ χυµπλιρ λο
δεχιδιδο. ∆ε ταλ φορµα, ενχοντραµοσ θυε, µιεντρασ θυε ελ ΧΠΧ ρεχονοχε αλ ϕυεζ
ορδιναριο υν µαργεν δε εϖαλυαχι⌠ν δελ ϕυεζ εν χαδα χασο, παρα !ϕαρ ελ λαπσο δε λα
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εϕεχυχι⌠ν ϖολυνταρια, λα ΛΟϑΧΑ, αλ ιγυαλ θυε λα ΛΟΠΓΡ δε 2008 ψ λα ΛΟΠΠΜ
εσταβλεχεν λαπσοσ !ϕοσ, εσ δεχιρ θυε νο δεϕαν αλ ϕυεζ µαργεν δε ϕυεγο αλγυνο
παρα απρεχιαρ λασ χονδιχιονεσ δελ χασο χονχρετο (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 2100).
Αδεµ〈σ, ταλεσ δισποσιχιονεσ ταµβιν δεϕαν δυδασ αχερχα δελ αλχανχε δε λασ
φαχυλταδεσ δελ ϕυεζ ψ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν εν λα δετερµιναχι⌠ν δε λα φορµα ψ
οπορτυνιδαδ δε εϕεχυχι⌠ν (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 2103). Εν υνα φασε ποστεριορ,
σι ηυβιερα σιδο ινφρυχτυοσα λα εϕεχυχι⌠ν ϖολυνταρια, ενχοντραµοσ θυε ελ αρτ. 110
ΛΟϑΧΑ, χοντιενε υνα δεταλλαδα ρεγυλαχι⌠ν αχερχα δε λα φαχυλταδ δελ ϕυεζ παρα
εσταβλεχερ λα φορµα ψ οπορτυνιδαδ δε δαρ χυµπλιµιεντο α λο ορδεναδο πορ λα
σεντενχια (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 2110).
2070

Παρα ρεσολϖερ λα χυεστι⌠ν πλαντεαδα, αχερχα δε χ⌠µο αβορδαρ λα ιντερπρεταχι⌠ν δε
λασ νορµασ θυε ρεγυλαν λα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο εν ελ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο,
δεβεµοσ τοµαρ εν χονσιδεραχι⌠ν µοτιϖοσ ηιστ⌠ριχοσ θυε, αν χυανδο σον προπιοσ
δε οτροσ ορδεναµιεντοσ ϕυρδιχοσ, ηαν εϕερχιδο ιν∀υενχια δετερµιναντε εν νυεστρο
σιστεµα. Αλ ρεσπεχτο σε αλυδε α χιερτοσ δογµασ προπιοσ δελ σιστεµα φρανχσ, ταλεσ
χοµο ελ πρινχιπιο δε σεπαραχι⌠ν δε ποδερεσ ψ ελ χαρ〈χτερ ρεϖισορ δε λα ϕυρισδιχχι⌠ν
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα. Ταλεσ πρινχιπιοσ χον!γυραβαν υνα ποσιχι⌠ν
πριϖιλεγιαδα δελ Ποδερ Εϕεχυτιϖο θυε ιµπεδα αλ ϕυεζ συστιτυιρσε εν λα ϖολυνταδ δε
λα Αδµινιστραχι⌠ν ψ χονστιτυαν υν οβστ〈χυλο εν συ φυνχι⌠ν δε δεχιδιρ ψ εϕεχυταρ λο
ϕυζγαδο.1122 Περο ταλεσ δογµασ χονστιτυψεν υν χυερπο εξτρα〉ο εν ελ χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖο ϖενεζολανο.1123

2071

Πορ οτρα παρτε, ενχοντραµοσ λα ιντερπρεταχι⌠ν σιστεµ〈τιχα, εν βασε α λα χυαλ ποδεµοσ
εσταβλεχερ ελ ϖερδαδερο σιγνι!χαδο δε λα νορµα, α παρτιρ δε συ ποσιχι⌠ν εν υνα λεψ
δετερµιναδα ψ δελ χοντεξτο εν ελ ορδεναµιεντο ϕυρδιχο. Πυεσ βιεν, λα ΛΟϑΧΑ ηα
ινϖεστιδο αλ ϕυεζ δε αµπλσιµοσ ποδερεσ ινθυισιτιϖοσ, χοµπαρατιϖαµεντε µ〈σ
εξτενσοσ θυε λοσ θυε σε ατριβυψεν αλ ϕυεζ χιϖιλ. Ταλεσ ποδερεσ ινθυισιτιϖοσ εστ〈ν
ρεφεριδοσ α συσ αµπλιασ φαχυλταδεσ δε ινϖεστιγαχι⌠ν δε ο!χιο; λα οπορτυνιδαδ ψ α
τραϖσ δε χυ〈λεσ µεδιοσ εσ ιδ⌠νεα συ ρεαλιζαχι⌠ν; λα αδµισι⌠ν δε λα δεµανδα; λα
χαλι!χαχι⌠ν δε λα αχχι⌠ν; λα προµοχι⌠ν δε µεδιοσ αλτερνατιϖοσ παρα λα σολυχι⌠ν δε
χον∀ιχτοσ; λα φαχυλταδ δελ ϕυεζ, δε διχταρ, αν δε ο!χιο µεδιδασ πρεϖεντιϖασ; λα
δετερµιναχι⌠ν δελ χοντενιδο δε λα µεδιδα χαυτελαρ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 114).
1122 Ηερν〈νδεζ, Εϕεχυχι⌠ν δε λα Σεντενχια εν ελ ρδεν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 304
1123 Χον µ〈σ ρεφερενχιασ, Ηερν〈νδεζ, Εϕεχυχι⌠ν δε λα Σεντενχια εν ελ ρδεν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο,
π〈γ. 304
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Περο, σοβρε τοδο, ελ λεγισλαδορ δεϕ⌠ εν µανοσ δελ ϕυεζ λα δετερµιναχι⌠ν δε λασ
µεδιδασ ινµεδιατασ νεχεσαριασ παρα ρεσταβλεχερ λα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα ινφρινγιδα
(αρτ. 74) ψ λοσ εφεχτοσ δελ φαλλο (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 125)
Φιναλµεντε, εν χυαντο α λα ιντερπρεταχι⌠ν τελεολ⌠γιχα ο !ναλιστα, λα απλιχαχι⌠ν δε
λασ νορµασ σοβρε λα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο δεβε ρεαλιζαρσε α λα λυζ δε λοσ πρινχιπιοσ ψ
δερεχηοσ χονστιτυχιοναλεσ εν ϕυεγο, ταλεσ χοµο, ελ πρινχιπιο δε λεγαλιδαδ; ελ
δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 35 ψ ν.µ. 2064); ελ
πρινχιπιο δε ιγυαλδαδ προχεσαλ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 77), ασ χοµο λοσ δερεχηοσ
µατεριαλεσ εν ϕυεγο. Ταλεσ ιντερεσεσ δεβεν σερ ϖαλοραδοσ εν χαδα χασο χονχρετο ψ
πονδεραδοσ χον οτροσ πρινχιπιοσ οπυεστοσ, ταλεσ χοµο ελ ιντερσ εν λα χοντινυιδαδ
δε λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ, ετχ.
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3. Λα ποστυρα δε λα Αδµινιστραχι⌠ν
Χον φρεχυενχια, λα ποστυρα δε λα Αδµινιστραχι⌠ν σε διριγε α λα δεφενσα α υλτρανζα,
ινχλυσο αντιϕυρδιχα, δε συ ποσιχι⌠ν ινιχιαλ. Πορ ελλο δεβεµοσ ρεχορδαρ θυε ταλεσ
⌠ργανοσ νο δε!ενδεν υν ιντερσ προπιο, νι σιθυιερα χυανδο σε ενχυεντρα εν ϕυεγο
υνα οβλιγαχι⌠ν δε χοντενιδο πατριµονιαλ, σινο θυε συ ταρεα εστ〈 ρεφεριδα α µαντενερ
υν εθυιλιβριο εντρε λοσ ιντερεσεσ γενεραλεσ ψ παρτιχυλαρεσ εν χον∀ιχτο, εν βασε α λοσ
παρ〈µετροσ εσταβλεχιδοσ εν λα λεψ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 86)

2073

Ελ Τριβυναλ Χονστιτυχιοναλ εσπα〉ολ ηα σε〉αλαδο θυε, λασ πρερρογατιϖασ δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν εν µατερια δε εϕεχυχι⌠ν, νο πυεδεν σερ ιντερπρεταδασ ↔χοµο λα
ατριβυχι⌠ν δε υνα ποτεσταδ, σινο χοµο λα χονχρεχι⌠ν δελ δεβερ δε χυµπλιρ χον λο
δεχιδιδο πορ λασ Σεντενχιασ ψ ρεσολυχιονεσ !ρµεσ −θυε χονστιτυψε εν χαδα χασο
υνα οβλιγαχι⌠ν παρα λα Αδµινιστραχι⌠ν− ψ δε πρεσταρ λα χολαβοραχι⌠ν ρεθυεριδα
πορ λοσ ϑυεχεσ ψ Τριβυναλεσ εν συσ ρεσολυχιονεσ !ρµεσ διχταδασ εν εϕεχυχι⌠ν δε
Σεντενχιασ≈. Σ⌠λο εντρα〉α, πυεσ, υνα σιµπλε αχτιϖιδαδ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν λοχαλ
ενχαµιναδα α λα εϕεχυχι⌠ν δε λοσ µανδατοσ ϕυδιχιαλεσ (ΣΤΧ 166/1998).

2074

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο θυε, λα περσιστενχια εν ελ ινχυµπλιµιεντο δε λα
χονδενα δεριϖαδα δελ προνυνχιαµιεντο ϕυδιχιαλ ιµπλιχα υν αβυσο δε δερεχηο δε
παρτε δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, πυεσ ηαβιενδο θυεδαδο οβλιγαδο α ηονραρ λα πρεσταχι⌠ν
δεβιδα πορ εξπρεσα ορδεν ϕυδιχιαλ, λο χυαλ χονστιτυψε υνα νορµα ιµπερατιϖα
χονχρετιζαδα, ελ εντε πβλιχο σε ηα ϖαλιδο δε συσ πρερρογατιϖασ δε ποδερ, ψ ελυδε
ταντο ελ χυµπλιµιεντο ϖολυνταριο χοµο ελ δεριϖαδο δε λα ποτεσταδ χοαχτιϖα δε λοσ

2075
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Τριβυναλεσ, δελ µανδατο χοντενιδο εν ελ προνυνχιαµιεντο ϕυδιχιαλ. Εν χριτεριο δε
λα Σαλα χον ελλο νο σε ϖιολα αβιερταµεντε λα λεψ, περο σ χοµετε υν αβυσο δε δερεχηο.
Ταλ χονδυχτα ρεπροχηαβλε, νο αδεχυαδα α λα βυενα φε, νο πυεδε γενεραρ λα προτεχχι⌠ν
δελ σιστεµα λεγαλ. ∆αδο ελ συπυεστο δε υνα χονδυχτα ϖιολατορια δε λα λεψ πορ λα
µισµα περσονα θυε τιενε ελ βενε!χιο ο λα πρερρογατιϖα, ελ ϕυεζ τιενε λα ποτεσταδ
εξχεπχιοναλ δε δεσαπλιχαρ, παρα ελ χασο χονχρετο, λα πρερρογατιϖα ο ελ βενε!χιο,
ϖιστα λα γραϖεδαδ δελ αβυσο χοµετιδο, ψ εν τυτελα δελ δερεχηο δε δεφενσα δε λα
ϖχτιµα δε λα χονδυχτα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 03/10/2002 ΕΞΠ. Ν≡: 02−0025).1124 Εν ελ χασο χονχρετο,
λα Σαλα δεσαρρολλ⌠ λα ποσιβιλιδαδ δε απλιχαρ µεδιδα χονµινατορια, δε αστριχχι⌠ν
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 2086)
4. Λα πρεϖισι⌠ν πρεσυπυεσταρια
2076

Εν τορνο αλ αργυµεντο εξπυεστο πορ υν Αλχαλδε ψ Σνδιχο Προχυραδορ Μυνιχιπαλ,
σεγν ελ χυαλ, λα σεντενχια ιµπυγναδα χοντιενε υν δισποσιτιϖο ιλεγαλ πορθυε λοσ
οβλιγα α ρεαλιζαρ ερογαχιονεσ δελ πρεσυπυεστο µυνιχιπαλ θυε νο σε ενχυεντραν
πρεϖιστασ, ηα πρεχισαδο λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, θυε λοσ ⌠ργανοσ ϕυρισδιχχιοναλεσ
πυεδεν, αλ ρεαλιζαρ ελ χοντρολ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, βιεν σεα ναχιοναλ, εσταδαλ ο
µυνιχιπαλ, διχταρ σεντενχιασ θυε χοντενγαν υνα χαργα εχον⌠µιχα παρα στασ,
θυιενεσ δεβερ〈ν χυµπλιρλα −φορζοσαµεντε δε σερ νεχεσαριο−, σιν αλεγαρ χοµο
πρετεξτο λα φαλτα δε πρεϖισι⌠ν πρεσυπυεσταρια. Εσ ασ, θυε παρα ελ χυµπλιµιεντο δε
λο αντεσ δεσχριτο, εν λοσ πρεσυπυεστοσ πβλιχοσ σε δετερµιναν παρτιδασ παρα ελ
χυµπλιµιεντο δε λασ σεντενχιασ, ελλο σιν µενοσχαβο δε θυε σε πυεδαν ηαχερ
ρεχτι!χαχιονεσ πρεσυπυεσταριασ παρα δαρ !ελ χυµπλιµιεντο α λο ορδεναδο πορ λοσ
⌠ργανοσ αδµινιστραδορεσ δε ϕυστιχια (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 03/08/2001 ΕΞΠ. 01−1226, χριτεριο
ρειτεραδο εν ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 06/07/2004 ΕΞΠ. 02−0154; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 31/10/2005 ΕΞΠ. 05−0083; ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 03/10/2002 ΕΞΠ. Ν≡: 02−0025).1125
5. Λα Ρεεδιχι⌠ν δελ αχτο

2077

Ελ αρτ. 103, Ις ΛϑΧΑ εσπα〉ολα δισπονε θυε, σερ〈ν νυλοσ δε πλενο δερεχηο λοσ
αχτοσ ψ δισποσιχιονεσ χοντραριοσ α λοσ προνυνχιαµιεντοσ δε λασ σεντενχιασ, θυε σε
διχτεν χον λα !ναλιδαδ δε ελυδιρ συ χυµπλιµιεντο. Λα νυλιδαδ δε πλενο δερεχηο α
θυε σε ρε!ερε εστα δισποσιχι⌠ν εσ οβϕετο δε χοντροϖερσιασ εν ελ δερεχηο εσπα〉ολ,
αν χυανδο, εν δε!νιτιϖα σε λε δ υν τρατο σιµιλαρ α υν ϖιχιο δε νυλιδαδ αβσολυτα,

1124 ςασε ταµβιν, Ηερν〈νδεζ, Εϕεχυχι⌠ν δε λα Σεντενχια εν ελ ρδεν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, π〈γ.
329
1125 ςασε ταµβιν, Ηερν〈νδεζ, Εϕεχυχι⌠ν δε λα Σεντενχια εν ελ ρδεν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, π〈γ.
326
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χον χιερτασ εσπεχιαλιδαδεσ.1126 Εντρε ελλασ, σε ενχυεντρα λα εσταβλεχιδα εν ελ νυµεραλ
θυιντο, σεγν ελ χυαλ, ελ ⌠ργανο ϕυρισδιχχιοναλ α θυιεν χορρεσπονδα λα εϕεχυχι⌠ν δε
λα σεντενχια δεχλαραρ〈, α ινστανχια δε παρτε, λα νυλιδαδ δε ταλεσ αχτοσ ψ δισποσιχιονεσ,
σαλϖο θυε χαρεχιεσε δε χοµπετενχια παρα ελλο. Εν ςενεζυελα, λα σιτυαχι⌠ν πλαντεαδα
εσ ρεσυελτα, εν βασε α λα τεορα δε λοσ αχτοσ ρεεδιταδοσ, εν λοσ χασοσ εν λοσ θυε ελ
οβστ〈χυλο αλ χυµπλιµιεντο δελ φαλλο δεριϖα δε υν αχτο φορµαλ περο εν νυεστρο
χριτεριο, εσ εξτενσιϖο α χυαλθυιερ οτρα φορµα δε αχτυαχι⌠ν δε λα Αδµινιστραχι⌠ν.
Εϕεµπλο δε ελλο εσ ελ αρτ. 108, ΙΙ ΛϑΧΑ εσπα〉ολα, σεγν ελ χυαλ, σι λα Αδµινιστραχι⌠ν
ρεαλιζαρε αλγυνα αχτιϖιδαδ θυε χοντραϖινιερα λοσ προνυνχιαµιεντοσ δελ φαλλο, ελ
ϑυεζ ο Τριβυναλ, α ινστανχια δε λοσ ιντερεσαδοσ, προχεδερ〈 α ρεπονερ λα σιτυαχι⌠ν
αλ Εσταδο εξιγιδο πορ ελ φαλλο ψ δετερµιναρ〈 λοσ δα〉οσ ψ περϕυιχιοσ θυε οχασιοναρε
ελ ινχυµπλιµιεντο. Χον ρεσπεχτο α λα ρεεδιχι⌠ν ψ λα χοσα ϕυζγαδα, ϖασε ν.µ.
1112; χον ρεσπεχτο α λα περσιστενχια δελ ιντερσ, φρεντε αχτοσ δερογαδοσ, ϖασε ν.µ.
923),
Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο θυε, ελ προνυνχιαµιεντο αχερχα δε λα εξτενσι⌠ν
δε λοσ εφεχτοσ δελ φαλλο α υν αχτο αδµινιστρατιϖο διστιντο, εστανδο λα χαυσα ινιχιαλ εν
εσταδο δε εϕεχυχι⌠ν, χορρεσπονδα αλ Τριβυναλ θυε ηυβιερα χονοχιδο δε λα χαυσα εν
πριµερα ινστανχια, ταλ χοµο λο δισπονε ελ αρτχυλο 523 ΧΠΧ. Λα ρεµισι⌠ν αλ ϕυεζ
θυε χονοχι⌠ εν απελαχι⌠ν σερα ϖιολατοριο δελ δερεχηο α σερ ϕυζγαδο πορ υν ϕυεζ
νατυραλ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 27/01/2003 ΕΞΠ. 02−2197)
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Ελ αχτο ρεεδιταδο σε πρεσεντα ιδντιχο εν συ χοντενιδο ψ !ναλιδαδ α υνο
πρεχεδεντεµεντε διχταδο πορ λα µισµα αυτοριδαδ, ο πορ οτρα δε συ προπια εσφερα δε
χοµπετενχιασ, χυψο οβϕετιϖο σε πρεσυµε χονστιτυιδο πορ λα ιντενχι⌠ν δελ ⌠ργανο
αυτορ δελ αχτο δε ρεα!ρµαρ ελ χοντενιδο δε συ δεχισι⌠ν οριγιναρια χυανδο ψα ηαν
οπεραδο λοσ µεχανισµοσ παρα ελ εϕερχιχιο δελ χοντρολ δε λα λεγιτιµιδαδ αντε ελ
οργανισµο χοµπετεντε (ΣΠΑ−ΧΣϑ 09/06/1998 ΕΞΠ. Ν° 13. ΧΑΣΟ: ΑΕΡΟς⊆ΑΣ ςΕΝΕΖΟΛΑΝΑΣ,
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Σ.Α. (ΑςΕΝΣΑ)1127; ΣΠΑ−ΤΣϑ 02/10/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 2001−0596).

6. Σανχιονεσ πορ δεσαχατο
Εν αλγυνασ οπορτυνιδαδεσ σε ηα οπταδο πορ λα αµεναζα δε ιµποσιχι⌠ν δε σανχιονεσ,
χοµο µεχανισµο παρα οβτενερ λα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο. Α ταλ εφεχτο, ενχοντραµοσ
διϖερσασ δισποσιχιονεσ λεγισλατιϖασ θυε εσταβλεχεν σανχιονεσ πριϖατιϖασ δε λιβερταδ
ο µυλτασ πορ λα δεσοβεδιενχια δε λο ορδεναδο εν υνα σεντενχια ϕυδιχιαλ.
1126 Μαρτν, Φυνχι⌠ν ϑυρισδιχχιοναλ ψ Εϕεχυχι⌠ν δε Σεντενχιασ εν λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 152
1127 ηττπ://εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/221.ητµ
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2081

Ταλ εσ ελ χασο δελ αρτ. 483 δελ Χ⌠διγο Πεναλ, σεγν ελ χυαλ, ελ θυε ηυβιερε
δεσοβεδεχιδο υνα ορδεν λεγαλµεντε εξπεδιδα πορ λα αυτοριδαδ χοµπετεντε ο νο
ηαψα οβσερϖαδο αλγυνα µεδιδα λεγαλµεντε διχταδα πορ διχηα αυτοριδαδ εν ιντερσ
δε λα ϕυστιχια ο δε λα σεγυριδαδ ο σαλυβριδαδ πβλιχασ, σερ〈 χαστιγαδο χον αρρεστο
δε χινχο α τρειντα δασ, ο µυλτα δε ϖειντε υνιδαδεσ τριβυταριασ (20 Υ.Τ.) α χιεντο
χινχυεντα υνιδαδεσ τριβυταριασ (150 Υ.Τ.). Σε ηα αµεναζαδο χον λα απλιχαχι⌠ν δε
ταλ δισποσιχι⌠ν εν ελ χασο δε λα νεγατιϖα δε υν ∆ιρεχτορ δε πολιχα µυνιχιπαλ α
χυµπλιρ υνα µεδιδα δε Προτεχχι⌠ν α φαϖορ δε λα ϖχτιµα, θυιεν ηαβα αργυµενταδο
θυε λογστιχαµεντε νο χονταµοσ χον ελ περσοναλ συ!χιεντε παρα χυµπλιρ χον λο
ορδεναδο πορ εσε δεσπαχηο (ΤΡΙΒ. ΧΟΝΤΡΟΛ ΒΑΡΧΕΛΟΝΑ 30/09/2005 ΒΠ01  Π  2005
− 003296); παρα εξιγιρ ελ χυµπλιµιεντο δε υν αµπαρο τριβυταριο, µεδιαντε ελ χυαλ σε
ορδεν⌠ α λα Συπεριντενδενχια Μυνιχιπαλ δε Αδµινιστραχι⌠ν Τριβυταρια δελ
Μυνιχιπιο Λιβερταδορ δελ ∆ιστριτο Χαπιταλ προνυνχιαρσε ρεσπεχτο α λα σολιχιτυδεσ δε
εξενχι⌠ν ψ εµισι⌠ν δε σολϖενχια δε Ιµπυεστο δε Ινµυεβλεσ Υρβανοσ αντε λα
Συπεριντενδενχια Μυνιχιπαλ δε Αδµινιστραχι⌠ν Τριβυταρια δελ Μυνιχιπιο
Λιβερταδορ (ΤΡΙΒ. ΣΥΠ. 6ΤΟ Χ−ΤΡΙΒ. ΡΕΓΙΝ ΧΑΠΙΤΑΛ 03/02/2009 ΑΠ41  Υ − 2008 − 000785).

2082

Εν υν ϕυιχιο πορ δεσαχατο δε υνα σεντενχια θυε ορδεν⌠ λα ρεινχορποραχι⌠ν δε λα
θυερελλαντε εν ελ χαργο θυε δεσεµπε〉αβα εν λα Χοντραλορα Γενεραλ δελ Εσταδο
Ζυλια, σε δεχρετ⌠ ελ σοβρεσειµιεντο πορ ηαβερ οπεραδο λα πρεσχριπχι⌠ν δε τρεσ
µεσεσ, α παρτιρ δε λα φεχηα δε νοτι!χαχι⌠ν δε λα εϕεχυχι⌠ν (ΤΡΙΒ. 5ΤΟ. 1ΡΑ ΙΝΣΤ.
ΖΥΛΙΑ 30/07/2010 ΧΑΥΣΑ Ν≡ 5Υ−459−09). Ταµβιν ηα σιδο αδµιτιδα συ απλιχαχι⌠ν παρα
λα εϕεχυχι⌠ν δε υνα ορδεν δε ρεενγανχηε διχταδα πορ ελ Ινσπεχτορ δελ Τραβαϕο, εν
υν ϕυιχιο πεναλ ινιχιαδο πορ δενυνχια δελ προπιο Ινσπεχτορ δελ Τραβαϕο (ϑΥΖΓ. 2∆Ο.
1ΡΑ ΙΝΣΤ. ΧΟΝΤΡΟΛ Ε∆Ο. ΖΥΛΙΑ 06/05/2010 ΧΑΥΣΑ Ν≡ 2Χ−16388−10). Σιν εµβαργο, εν
σεντιδο οπυεστο, ελ ϑυζγαδο δε Συστανχιαχι⌠ν δε λα Σαλα Πλενα δελ ΤΣϑ ηα σε〉αλαδο
θυε, σε τρατα δε υνα νορµα δε ϖιεϕσιµα δατα θυε χονσαγρα υνα φαλτα θυε χοµπορτα
υν συπυεστο δε ηεχηο αµπλσιµο, ελ χυαλ παρεχε ρεφεριρσε α λα φαλτα δε
χυµπλιµιεντο δε νορµασ ο µεδιδασ δε χαρ〈χτερ γενεραλ, διριγιδα α τοδοσ λοσ
ηαβιταντεσ δε λα Ρεπβλιχα, εν λυγαρ δε ρεφεριρσε αλ συπυεστο χονχρετο δε λα
πρεσυντα φαλτα δε χυµπλιµιεντο δε υνα ορδεν ϕυδιχιαλ, ο δεσαχατο (ϑΣ−ΤΣϑ−ΠΛΕΝΟ
11/11/2004 ΕΞΠ. Ν° ΑΑ10−Λ−2004−000026)

2083

Ελ αρτ. 31 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Αµπαρο δισπονε θυε, θυιεν ινχυµπλιερε ελ
µανδαµιεντο δε αµπαρο χονστιτυχιοναλ διχταδο πορ ελ ϑυεζ, σερ〈 χαστιγαδο χον
πρισι⌠ν δε σεισ (6) α θυινχε (15) µεσεσ. Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα
σε〉αλαδο θυε, σε τρατα δε υνα σανχι⌠ν πριϖατιϖα δε λα λιβερταδ, θυε νο πυεδε σερ
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ιµπυεστα διρεχταµεντε πορ ελ Τριβυναλ ενχαργαδο δε λα εϕεχυχι⌠ν, σινο θυε στα
δεβε σερ τραµιταδα αντε λα ϕυρισδιχχι⌠ν πεναλ χον ελ δεβιδο ρεσπετο αλ δερεχηο α λα
δεφενσα δε λα παρτε ρεχυρριδα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 24/10/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 1997−14000). Ελ τριβυναλ
χοµπετεντε πορ ραζ⌠ν δελ τερριτοριο σε δετερµινα πορ ελ λυγαρ δ⌠νδε ελ δελιτο ο φαλτα
σε ηαψα χονσυµαδο, σεγν ελ αρτ. 57 δελ ΧΟΠΠ, µιεντρασ θυε πορ ραζ⌠ν δε λα
µατερια, χορρεσπονδε αλ τριβυναλ δε χοντρολ ηαχερ ρεσπεταρ λασ γαραντασ προχεσαλεσ,
δεχρεταρ λασ µεδιδασ δε χοερχι⌠ν θυε φυερεν περτινεντεσ, ρεαλιζαρ λα αυδιενχια
πρελιµιναρ ψ λα απλιχαχι⌠ν δελ προχεδιµιεντο πορ αδµισι⌠ν δε λοσ ηεχηοσ, σεγν ελ
αρτ. 64 ειυσδεµ. ∆ε χονφορµιδαδ χον λοσ αρτχυλοσ 285 ψ 284 δελ χιταδο Χ⌠διγο, λασ
δενυνχιασ σοβρε ηεχηοσ πυνιβλεσ δεβεν ινιχιαρσε α τραϖσ δελ Μινιστεριο Πβλιχο ο
πορ αυτοριδαδεσ δε πολιχα θυε, α συ ϖεζ, δεβερ〈ν χοµυνιχαρλο αλ Μινιστεριο Πβλιχο
ψ, δε χονφορµιδαδ χον ελ Αρτχυλο 292 ειυσδεµ, λα θυερελλα σε προπονδρ〈 πορ
εσχριτο αντε ελ ϑυεζ δε Χοντρολ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 26/03/2002 ΕΞΠ. Ν≡: 00− 1112)
Ελ αρτ. 122 δε λα ΛΟΤΣϑ δε 2010, δισπονε θυε, λασ Σαλασ δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε
ϑυστιχια σανχιοναρ〈ν χον µυλτα εθυιϖαλεντε ηαστα δοσχιεντασ υνιδαδεσ τριβυταριασ
(200 Υ.Τ.) α λασ περσονασ ο φυνχιοναριοσ ο φυνχιοναριασ θυε νο αχαταρεν συσ
⌠ρδενεσ ο δεχισιονεσ ο νο λε συµινιστραρεν οπορτυναµεντε λασ ινφορµαχιονεσ,
δατοσ ο εξπεδιεντεσ θυε σολιχιταρε δε ελλοσ, σιν περϕυιχιο δε λασ σανχιονεσ πεναλεσ,
χιϖιλεσ, αδµινιστρατιϖασ ο δισχιπλιναριασ α θυε ηυβιερε λυγαρ. Λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ ηα αδϖερτιδο ρειτεραδαµεντε συ φαχυλταδ δε ιµπονερ ταλ σανχι⌠ν
αδµινιστρατιϖα εν χασο δε ινχυµπλιµιεντο δε συσ ρεθυεριµιεντοσ δε ινφορµαχι⌠ν α
οτροσ φυνχιοναριοσ πβλιχοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 23/05/2011 ΕΞΠ. 11−0393; ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 28/02/2011
ΕΞΠ 10−0894). Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ορδεν⌠ αλ Αλχαλδε δελ Μυνιχιπιο Μαραχαιβο
δελ Εσταδο Ζυλια ψ α λοσ Χονχεϕαλεσ δελ µενχιοναδο Μυνιχιπιο παγαρ, δεντρο δε λοσ
τρειντα (30) δασ σιγυιεντεσ α λα πυβλιχαχι⌠ν δε λα σεντενχια, λα συµα αδευδαδα αλ
δεµανδαντε; δε λο χοντραριο σε απλιχαρα λα µυλτα πρεϖιστα εν ελ αρτ. 23, νυµ. 2
ΛΟΤΣϑ δε 2004, πορ αβστενερσε δε χυµπλιρ λασ ⌠ρδενεσ εµαναδασ δε εσα Σαλα

2084

(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 06/07/2004 ΕΞΠ. 02−0154)

Ελ Τριβυναλ Χονστιτυχιοναλ εσπα〉ολ σε ηα ρεφεριδο αλ δελιτο δε δεσοβεδιενχια εν
χασο δε θυε ελ χυµπλιµιεντο δελ φαλλο νο σε προδυζχα δεντρο δε υν πλαζο ραζοναβλε,
χοµο υνα οτρα ϖα λεγαλµεντε πρεϖιστα παρα ηαχερ εφεχτιϖο ελ χυµπλιµιεντο δε υνα
Σεντενχια χονδενατορια. Αλ ρεσπεχτο ηα σε〉αλαδο θυε, αυνθυε εστα µεδιδα πυεδα
χιερταµεντε ποτενχιαρ ελ χυµπλιµιεντο δε λα Σεντενχια, νο εσ µενοσ χιερτο θυε,
πορ συ µισµα νατυραλεζα ψ ελ 〈µβιτο λεγαλ εν ελ θυε οπερα, νο χονστιτυψε υν χαυχε
λεγαλ θυε περµιτα ηαχερ εφεχτιϖο ελ παγο αλ παρτιχυλαρ. Πυεσ βαστα ρεπαραρ εν θυε λα
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Εντιδαδ λοχαλ εσ λα οβλιγαδα αλ χυµπλιµιεντο δε λα Σεντενχια χονδενατορια, περο εν
χαµβιο νο πυεδε σερ οβϕετο δε υνα σανχι⌠ν πεναλ πορ δεσοβεδιενχια. ∆ε συερτε θυε
ταλ µεδιδα εν ρεαλιδαδ σ⌠λο οπερα δε φορµα ινδιρεχτα (ΣΤΧ 166/1998)
7. Μεδιδα χονµινατορια, δε αστριχχι⌠ν
2086

Εν υνα σιτυαχι⌠ν, εν λα χυαλ, σε χονσιδερ⌠ θυε ερα εϖιδεντε λα ρεσιστενχια αβυσιϖα
εν χυµπλιρ λα δεχισι⌠ν δελ ϕυζγαδορ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 2075), λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ δισπυσο θυε, βασαδο εν ελ πρινχιπιο δε λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, ελ
ϕυεζ δεβε εϕερχερ λοσ ποδερεσ δε χονστρε〉ιµιεντο, νο σ⌠λο λοσ χονφεριδοσ πορ λα λεψ
σινο ταµβιν λοσ δεριϖαδοσ διρεχταµεντε δελ µενχιοναδο πρινχιπιο, εν λο εσπεχ!χο
λοσ ποδερεσ χονµινατοριοσ ο αστριχχιονεσ, χοµο νατυραλ χονσεχυενχια δελ ελεµεντο
εξεχυτιο, παρτε ιντεγραντε δε λα αχτιϖιδαδ ϕυρισδιχχιοναλ, ψ εν φορµα αυτ⌠νοµα
ρεσπεχτο δε λασ χονσεχυενχιασ δε ορδεν δελιχτυαλ πρεϖιστασ πορ εϕεµπλο εν ελ
αρτχυλο 485 δελ Χ⌠διγο Πεναλ, ρεφεριδο α λα δεσοβεδιενχια α λα αυτοριδαδ χοµο
φαλτα χοντρα ελ ορδεν πβλιχο. Εν βασε α ταλ αργυµενταχι⌠ν, λα Σαλα δισπυσο θυε, σι
ελ συϕετο πασιϖο δε λα ρελαχι⌠ν προχεσαλ σε ρεσιστα α συ χυµπλιµιεντο, εσα Σαλα
αυτοριζαβα αλ τριβυναλ δε λα χαυσα παρα θυε δεχρετε λα µεδιδα χονµινατορια, δε
αστριχχι⌠ν θυε χονσιδερε ραζοναβλε δε αχυερδο α λασ χιρχυνστανχιασ δελ χασο
χονχρετο, πορ λο θυε ποδρα ιµπονερ υνα µυλτα διαρια δε θυινιεντοσ βολϖαρεσ (Βσ.
500,00), εν βενε!χιο δελ Φισχο Ναχιοναλ, ηαστα θυε ελ φυνχιοναριο θυε δεβε
ορδεναρ ελ παγο χυµπλα λο ορδεναδο. Εστα σανχι⌠ν σερα ιµπυεστα αλ φυνχιοναριο,
θυε δετερµινε ελ ϕυεζ δε λα εϕεχυχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 03/10/2002 ΕΞΠ. Ν≡: 02−0025; ΧΠΧΑ
21/08/2003 ΕΞΠ. 03−0312)

2087

Λα αντεριορ δεχισι⌠ν σορπρενδε εν ϖιρτυδ δε λα χρεαχι⌠ν ϕυρισπρυδενχιαλ δε υνα
σανχι⌠ν, εν νυεστρο χριτεριο, χοντραρια αλ ελ πρινχιπιο δε ρεσερϖα λεγαλ σανχιονατορια
δελ αρτ. 49, ςΙ δε λα Χονστιτυχι⌠ν, αν χυανδο, σεγν λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, λοσ
απρεµιοσ τιενεν χοµο !ν, λογραρ χοερχιτιϖαµεντε ελ χυµπλιµιεντο, µ〈σ θυε
πεναλιζαρ. Εν εστοσ συπυεστοσ, σεγν λα Σαλα, νο σε εστ〈 πεναλιζανδο, σινο
ιµπυλσανδο ελ χυµπλιµιεντο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 03/10/2002 ΕΞΠ. Ν≡: 02−0025).1128 Εν νυεστρο
χριτεριο, ελ πρινχιπιο δε ρεσερϖα λεγαλ σανχιονατορια ιµπιδε χονσιδεραρ θυε λοσ
απρεµιοσ δεριϖαν διρεχταµεντε δελ πρινχιπιο δε λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα.

2088

Περο, αλ µισµο τιεµπο, λα σιτυαχι⌠ν θυε δα λυγαρ α λα νεχεσιδαδ δε ιµποσιχι⌠ν δε
σανχιονεσ σ⌠λο εσ χονσεχυενχια δελ χριτεριο ερραδο δε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, θυε
1128 Ταµβιν εν εστε σεντιδο, Μαρτν, Φυνχι⌠ν ϑυρισδιχχιοναλ ψ Εϕεχυχι⌠ν δε Σεντενχιασ εν λο Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 189
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νιεγα λα ποσιβιλιδαδ δε εϕεχυχι⌠ν φορζοσα, α τραϖσ δε µεδιδασ δε α εµβαργοσ,
σεχυεστροσ, ηιποτεχασ, εϕεχυχιονεσ ιντερδιχταλεσ υ οτρασ µεδιδασ εϕεχυτιϖασ (ϖασε
αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 2112)
8. Αµπαρο χονστιτυχιοναλ
Χοµο σε ινδιχ⌠ αντεσ, λα ποσιβιλιδαδ δε υνα σανχι⌠ν πριϖατιϖα δε λιβερταδ πορ ελ
δεσαχατο δελ µανδαµιεντο δε αµπαρο χονστιτυψε υν µεδιο ιµπορταντε, αν χυανδο
ινδιρεχτο, δε εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο. Σιν εµβαργο, ναδα οβστα παρα θυε ελ Τριβυναλ θυε
δεχρετε λα µεδιδα δε αµπαρο δισπονγα λο θυε χονσιδερε χονϖενιεντε ψ οπορτυνο α
!ν δε ηαχερ εϕεχυταρ διχηα δεχισι⌠ν. Εν εφεχτο, χορρεσπονδε αλ ϕυεζ δε λα χαυσα
προχεδερ α συ εϕεχυχι⌠ν φορζοσα χονφορµε α λο δεχιδιδο, ινδεπενδιεντεµεντε δε λα
σανχι⌠ν πεναλ α θυε ηαψα λυγαρ (ΣΠΑ−ΤΣϑ 24/10/2007 ΕΞΠ. Ν≡ 1997−14000). Ελ αρτ. 30 δε
λα Λεψ Οργ〈νιχα δε Αµπαρο δισπονε θυε, χυανδο λα αχχι⌠ν δε αµπαρο σε εϕερχιερε
χον φυνδαµεντο εν ϖιολαχι⌠ν δε υν δερεχηο χονστιτυχιοναλ, πορ αχτο ο χονδυχτα
οµισιϖα, ο πορ φαλτα δε χυµπλιµιεντο δε λα αυτοριδαδ ρεσπεχτιϖα, λα σεντενχια
ορδεναρ〈 λα εϕεχυχι⌠ν ινµεδιατα ε ινχονδιχιοναλ δελ αχτο ινχυµπλιδο. Αλ ρεσπεχτο
ηα σε〉αλαδο λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ θυε, σι βιεν εν λοσ προχεδιµιεντοσ ορδιναριοσ,
χοµυνεσ, λασ δισποσιχιονεσ δελ Χ⌠διγο δε Προχεδιµιεντο Χιϖιλ πρεχεπταν υν
χυµπλιµιεντο ϖολυνταριο ινιχιαλ, νο οχυρρε λο µισµο εν λοσ προχεδιµιεντοσ δε
αµπαρο, εν λοσ θυε ελ Λεγισλαδορ πρεϖι⌠ υν τραταµιεντο διστιντο µ〈σ γαραντιστα ε
ινµεδιατο θυε παρα αθυελλοσ χασοσ. Εν ελ χασο δελ αµπαρο ελ ϕυεζ δε πριµερα
ινστανχια διχτα, δε υνα ϖεζ, υν µανδαµιεντο δε αµπαρο θυε δεβε σερ αχαταδο δε
ινµεδιατο, σιν θυε σεα νεχεσαριο θυε αδθυιερα !ρµεζα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 07/09/2004 ΕΞΠ. ΝΟ.

2089

03−1295 ΧΑΣΟ: ΙΝΤΕΣΑ).

Ελ ϑυζγαδο Πριµερο δε Πριµερα Ινστανχια δε ϑυιχιο δελ Τραβαϕο δε λα Χιρχυνσχριπχι⌠ν
ϑυδιχιαλ δελ Εσταδο Τρυϕιλλο διχτ⌠ µανδαµιεντο δε αµπαρο, ορδενανδο ελ
ρεενγανχηε δελ δεµανδαντε α συσ λαβορεσ ηαβιτυαλεσ εν λα Αλχαλδα δελ Μυνιχιπιο
Υρδανετα δελ Εσταδο Τρυϕιλλο, δεντρο δε λοσ τρεσ (03) δασ η〈βιλεσ σιγυιεντεσ α θυε
χονστε εν αυτοσ λα νοτι!χαχι⌠ν δελ Σνδιχο Προχυραδορ Μυνιχιπαλ, σο πενα δε
ινχυρριρ εν δεσοβεδιενχια α λα αυτοριδαδ (ϑΥΖΓ. 1ΡΟ. 1ΡΑ. ΙΝΣΤ. ϑΥΙΧΙΟ ΤΡΑΒ. Ε∆Ο.
ΤΡΥϑ. 07/12/2010 ΤΠ11−Ο−2010−000018; ΧΣΧΑ 18/11/2009 ΑΠ42−Ο−2008−000181, χον µ〈σ
ρεφερενχιασ).

2090

Εν υνα αχχι⌠ν δε αµπαρο, εν λα θυε λα ΧΠΧΑ ηαβα χονδεναδο α λα αχχιοναδα διχταρ
υνα νυεϖα Αχτα Φιναλ δε Ρεσυλταδοσ, δονδε φυεσε εξπρεσο θυε λοσ αχχιοναντεσ
φυερον σελεχχιοναδοσ εν λοσ χαργοσ παρα λοσ χυαλεσ χονχυρσαρον, ασ χοµο

2091
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αβστενερσε δε απλιχαρ υνα δισποσιχι⌠ν δελ Βαρεµο, οβσερϖ⌠ λα Χορτε θυε ταλεσ
οβλιγαχιονεσ νεχεσαριαµεντε δεβεν σερ εϕεχυταδασ πορ λα αχχιοναδα, νο σιενδο
συσχεπτιβλε δε σερ αυτοριζαδο ελ θυεϕοσο α εϕεχυταρ λα οβλιγαχι⌠ν α χοστα δε ελλα. ∆ε
µανερα θυε, λα Χορτε αχορδ⌠ απλιχαρ λο πρεϖιστο εν ελ αρτχυλο 11 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα
δελ Ποδερ ϑυδιχιαλ, σεγν ελ χυαλ, λοσ τριβυναλεσ παρα λα εϕεχυχι⌠ν δε συσ
σεντενχιασ ψ τοδοσ λοσ αχτοσ θυε δεχρετεν ο αχυερδεν, πυεδεν ρεθυεριρ δε λασ
δεµ〈σ αυτοριδαδεσ ελ χονχυρσο δε λα φυερζα πβλιχα θυε δε ελλα δεπενδα, ψ, εν
γενεραλ, ϖαλερσε δε τοδοσ λοσ µεδιοσ λεγαλεσ χοερχιτιϖοσ δε θυε δισπονγαν. Α λοσ
!νεσ δε εϕεχυταρ φορζοσαµεντε ελ µανδαµιεντο δε αµπαρο, λα Χορτε ορδεν⌠
χοµισιοναρ αλ ϑυζγαδο Εϕεχυτορ δε Μεδιδασ, παρα θυε σε χονστιτυψερα εν λα σεδε
δελ Ηοσπιταλ, α λοσ εφεχτοσ δε θυε σε δεϕε χονστανχια δελ λεϖανταµιεντο δε υνα
νυεϖα Αχτα Φιναλ δε Ρεσυλταδοσ. Παρα ελ χυµπλιµιεντο δε διχηα χοµισι⌠ν, ελ
Τριβυναλ Εϕεχυτορ δε Μεδιδασ ποδρα ηαχερ υσο δε λα φυερζα πβλιχα, σι φυερε
νεχεσαριο, δε χονφορµιδαδ χον λο πρεϖιστο εν ελ αρτχυλο 11 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ
Ποδερ ϑυδιχιαλ (ΧΠΧΑ 18/09/2002 ΕΞΠ. 02−26851)
9. Ιντερεσεσ δε µορα
2092

Ελ αρτ. 106, ΙΙ ΛϑΧΑ εσπα〉ολα δισπονε θυε, χυανδο λα Αδµινιστραχι⌠ν φυερε
χονδεναδα αλ παγο δε χαντιδαδ λθυιδα, σε α〉αδιρ〈 ελ ιντερσ λεγαλ δελ δινερο,
χαλχυλαδο δεσδε λα φεχηα δε νοτι!χαχι⌠ν δε λα σεντενχια διχταδα εν νιχα ο πριµερα
ινστανχια. Μιεντρασ θυε ελ αρτ. 106, ΙΙΙ ΛϑΧΑ εσπα〉ολα δισπονε θυε 3. Νο οβσταντε
λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 104.2, τρανσχυρριδοσ τρεσ µεσεσ δεσδε θυε λα σεντενχια
!ρµε σεα χοµυνιχαδα αλ ⌠ργανο θυε δεβα χυµπλιρλα, λα αυτοριδαδ ϕυδιχιαλ, οδο ελ
⌠ργανο ενχαργαδο δε ηαχερλα εφεχτιϖα, ποδρ〈 ινχρεµενταρ εν δοσ πυντοσ ελ ιντερσ
λεγαλ α δεϖενγαρ, σιεµπρε θυε απρεχιασε φαλτα δε διλιγενχια εν ελ χυµπλιµιεντο.

2093

Εν ςενεζυελα νο ηαψ υν χριτεριο υνιφορµε σοβρε ελ τεµα. Εν χοντρα δε λα οβλιγαχι⌠ν
δε παγαρ ιντερεσεσ, ηαστα λα εφεχτιϖα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο, σε αλυδε α λα φαλτα δε
δετερµιναχι⌠ν εν λα σεντενχια. Σεγν λα Σαλα δε Χασαχι⌠ν Χιϖιλ, ελ ρεθυισιτο δε
δετερµιναχι⌠ν δελ οβϕετο σοβρε ελ θυε ρεχαε λα δεχισι⌠ν, πρεϖιστο εν ελ ορδιναλ 6≡
δελ αρτχυλο 243 δελ ΧΠΧ, εξιγε θυε διχηα δετερµιναχι⌠ν δεβε απαρεχερ διρεχταµεντε
δελ φαλλο, ψ νο πορ ρεφερενχια α οτρο δοχυµεντο ο ρεχαυδο φυερα δελ φαλλο, πορθυε λα
σεντενχια δεβε σερ αυτοσυ!χιεντε ψ χοντενερ εν σ τοδοσ λοσ ρεθυισιτοσ, µενχιονεσ
ψ χιρχυνστανχιασ θυε λα λεψ εξιγε, σιν θυε σεα πρεχισο αχυδιρ α οτροσ ελεµεντοσ
εξτρα〉οσ παρα χοµπλεµενταρλα ο ηαχερλα ιντελιγιβλε. Νο οβσταντε, εν ελ χασο
χονχρετο ελ ϕυεζ δε αλζαδα χονδεν⌠ ελ παγο δε λασ χαντιδαδεσ θυε πορ χαπιταλ
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αδευδαδο σε δεβαν ψ ορδεν⌠ α λοσ !νεσ δε δετερµιναρ συ ινδεξαχι⌠ν ο χορρεχχι⌠ν
µονεταρια, ρεαλιζαρ εξπερτιχια χοµπλεµενταρια δελ φαλλο, ψ ρεσπεχτο δε λασ φεχηασ
τοπεσ !ϕ⌠ χοµο οπορτυνιδαδ !ναλ λα φεχηα δε συ δε!νιτιϖο παγο, λο θυε χονστιτυψε
υν αχοντεχιµιεντο θυε πυδιερα προδυχιρσε χον ποστεριοριδαδ α διχηα εξπερτιχια
χοµπλεµενταρια δελ φαλλο ψ, πορ ελλο, εσ ινχιερτα συ πρεϖια δετερµιναχι⌠ν (ΣΧΧ−ΤΣϑ
04/07/2006 ΕΞΠ. Ν≡. ΑΑ20−Χ−2006−000163; ΣΧΧ−ΤΣϑ 24/11/2005 ΕΞΠ. Ν≡ ΑΑ20−Χ−2005−000396).
Σεγν λα Σαλα δε Χασαχι⌠ν Χιϖιλ, λα χιταδα ινδετερµιναχι⌠ν θυεδα εν εϖιδενχια
χυανδο, εν ελ χασο εσπεχ!χο δε λα εξπερτιχια χοµπλεµενταρια, λασ παρτεσ πυεδεν
ρεχλαµαρ χοντρα λα δεχισι⌠ν τοµαδα πορ λοσ εξπερτοσ. Ποστεριορµεντε, χυανδο σε
ηαψα δετερµιναδο ελ µοντο δε!νιτιϖο δε λα χονδενα, εσ θυε ελ τριβυναλ, α πετιχι⌠ν
δε λα παρτε ιντερεσαδα, πονδρ〈 υν δεχρετο ορδενανδο συ εϕεχυχι⌠ν εν ελ θυε !ϕαρ〈
υν λαπσο παρα θυε ελ δευδορ εφεχτε ελ χυµπλιµιεντο ϖολυνταριο; ψ, τρανσχυρριδο
ντεγραµεντε διχηο λαπσο, εσ θυε χοµενζαρ〈 λα εϕεχυχι⌠ν φορζαδα, ταλ ψ χοµο λο
ορδενα ελ αρτ. 524 ΧΠΧ (ΣΧΧ−ΤΣϑ 12/06/2003 Ρ. Χ Ν≡ 02−325)

2094

Νο χοµπαρτιµοσ ελ αντεριορ χριτεριο. Ελ παγο δε ιντερεσεσ δε µορα, δυραντε ελ
τιεµπο θυε δυρε λα εϕεχυχι⌠ν ιµπιδε θυε λα παρτε δευδορα οβτενγα υν
ενριθυεχιµιεντο ινδεβιδο α χαυσα δε συ προπια χονδυχτα ινϕυστα. Ταλ σιτυαχι⌠ν νο
πυεδε σερ τολεραδα εν βασε α υν αργυµεντο προχεσαλ, σινο θυε ελ προχεσο δεβε
σερϖιρ δε ινστρυµεντο παρα λα ϕυστιχια µατεριαλ. Εν σιτυαχιονεσ σιµιλαρεσ, εν ελ
δερεχηο χοµπαραδο σε ηαχε υσο δε λα ποσιβιλιδαδ δε διχταρ σεντενχιασ παρχιαλεσ.
Ασ, εν νυεστρο Αντεπροψεχτο δε ΛϑΧΑ προποναµοσ θυε, εν λασ αχχιονεσ θυε
τενγαν πορ οβϕετο υνα πρετενσι⌠ν δε χονδενα, ελ τριβυναλ ποδρ〈 δεχιδιρ νιχαµεντε
αχερχα δε λα προχεδενχια δε λα πρετενσι⌠ν ψ, δε σερ ελ χασο, αχορδαρ λα χοντινυαχι⌠ν
δελ δεβατε, εν λο ρελατιϖο α λα εστιµαχι⌠ν δε λα οβλιγαχι⌠ν (αρτ. 86).1129 Περο ταµβιν
πυεδε εµπλεαρσε λα !γυρα δε ινχιδενχιασ δυραντε λα εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο.

2095

Πορ συ παρτε, λοσ τριβυναλεσ δε ινστανχια εν µατερια λαβοραλ αχυερδαν λα χονδενα δε
παγο δε χαντιδαδεσ δε δινερο ψ συσ ιντερεσεσ, χαλχυλαδοσ ηαστα λα εφεχτιϖα εϕεχυχι⌠ν
δελ φαλλο (ϑΥΖΓ. 4ΤΟ. 1ΡΑ. ΙΝΣΤ. ΤΡΑΒ. ΧΧΣ 28/11/2006 ΑΠ21−Λ−2005−002269; ϑΥΖΓ. ΣΥΠ.
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1ΡΟ. ΤΡΑΒ. ΧΧΣ 12/04/2011 ΑΠ21−Ρ−2011−000258; ϑΥΖΓ. 10ΜΟ. 1ΡΑ. ΙΝΣΤ. ∆Ε ϑΥΙΧΙΟ ΧΧΣ.
13/05/2008 ΑΠ21−Λ−2005−004095).

∆ε ιγυαλ φορµα, προχεδεν λοσ τριβυναλεσ δε λο

χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο

(ΧΠΧΑ 19/05/2011 ΑΠ42−Ρ−2011−000304; ΧΠΧΑ 07/10/2010

ΑΠ42−Ρ−2007−001336)
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Αρτ. 107.− Εϕεχυχι⌠ν δε λα σεντενχια
Αρ !χυλο!107.!Λα!εϕεχυχι⌠ν!δε!λα!σεντενχια!ο!δε!χυαλθυιερ!οτρο!αχτο!θυε!τενγα!φυερζα!δε!
ταλ,!λε!χορρεσπονδερ〈!αλ!τριβυναλ!θυε!ηαψα!χονοχιδο!δε!λα!χαυσα!εν!πριµερα!ινστανχια.
2097

Λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Ποδερ ϑυδιχιαλ δισπονε εν συ αρτ. 2 θυε, ελ εϕερχιχιο δε λα
ποτεσταδ ϕυρισδιχχιοναλ δε ϕυζγαρ ψ ηαχερ εϕεχυταρ λο ϕυζγαδο, χορρεσπονδε
εξχλυσιϖαµεντε α λοσ τριβυναλεσ ψ χοµπρενδε α τοδασ λασ περσονασ ψ µατεριασ εν
ελ 〈µβιτο δελ τερριτοριο ναχιοναλ, εν λα φορµα δισπυεστα εν λα Χονστιτυχι⌠ν ψ λασ
λεψεσ. Λασ δεχισιονεσ ϕυδιχιαλεσ σερ〈ν ρεσπεταδασ ψ χυµπλιδασ εν λοσ τρµινοσ
θυε ελλασ εξπρεσεν. Ελ αρτ. 11 εϕυσδεµ δισπονε θυε, λοσ τριβυναλεσ παρα λα
εϕεχυχι⌠ν δε συσ σεντενχιασ ψ δε τοδοσ λοσ αχτοσ θυε δεχρετεν ο αχυερδεν, πυεδεν
ρεθυεριρ δε λασ δεµ〈σ αυτοριδαδεσ ελ χονχυρσο δε λα φυερζα πβλιχα θυε δε ελλασ
δεπενδα, ψ, εν γενεραλ, ϖαλερσε δε τοδοσ λοσ µεδιοσ λεγαλεσ χοερχιτιϖοσ δε θυε
δισπονγαν. Λα αυτοριδαδ ρεθυεριδα πορ υν τριβυναλ θυε οβρε εν εϕερχιχιο δε συσ
ατριβυχιονεσ, δεβε πρεσταρ συ χονχυρσο σιν θυε λε χορρεσπονδα χαλι!χαρ ελ
φυνδαµεντο χον θυε σε λε πιδα, νι λα λεγαλιδαδ ο λα ϕυστιχια δε λα σεντενχια ο
δεχρετο θυε σε τρατε δε εϕεχυταρ. Λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα ιντερπρεταδο
αλ εφεχτο θυε, ταλ δισποσιχι⌠ν εσ αχορδε χον ελ πρινχιπιο δε λα ιντερπρεταχι⌠ν
!ναλιστα δελ φαλλο, ψ ελ δε λα οβλιγαχι⌠ν δε λα διλιγενχια δεβιδα δε λοσ ϕυεχεσ (ΣΠΑ−
ΤΣϑ 18/07/2000 ΕΞΠ. Ν≡ 16491)

Αρτ. 108.− Εϕεχυχι⌠ν ϖολυνταρια δε λα Ρεπβλιχα ψ δε λοσ εσταδοσ
Αρ !χυλο!108.!Χυανδο!λα!Ρεπβλιχα!ο!αλγν!εσταδο!σεαν!χονδεναδοσ!εν!ϕυιχιο,!σε!σεγυιρ〈ν!
λασ!νορµασ!εσταβλεχιδασ!εν!λα!Λεψ!Οργ〈νιχα!δε!λα!Προχυραδυρα!Γενεραλ!δε!λα!Ρεπβλιχα.
Εν!ελ!χασο!δε!λοσ!µυνιχιπιοσ!σε!απλιχαρ〈ν!λασ!νορµασ!δε!λα!λεψ!εσπεχιαλ!θυε!ριϕα!αλ!Ποδερ!
Πβλιχο!Μυνιχιπαλ!ψ!συπλετοριαµεντε,!ελ!προχεδιµιεντο!πρεϖιστο!εν!εστα!Λεψ.

1. Εϕεχυχι⌠ν δε λα Ρεπβλιχα
2098

Ελ αρτ. 108 ρεµιτε εν συ τοταλιδαδ α λασ νορµασ δε λα ΛΟΠΓΡ, σεγν ελ χυαλ:
Αρτχυλο 87. Χυανδο λα Ρεπβλιχα σεα χονδεναδα εν ϕυιχιο, ελ Τριβυναλ ενχαργαδο δε εϕεχυταρ
λα σεντενχια νοτι!χαρ〈 αλ Προχυραδορ ο Προχυραδορα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα θυιεν, δεντρο
δελ λαπσο δε σεσεντα (60) δασ σιγυιεντεσ, δεβε ινφορµαρλε σοβρε συ φορµα ψ οπορτυνιδαδ δε
εϕεχυχι⌠ν.
∆εντρο δε λοσ διεζ (10) δασ σιγυιεντεσ δε συ νοτι!χαχι⌠ν, λα Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα
Ρεπβλιχα παρτιχιπαρ〈 αλ ⌠ργανο ρεσπεχτιϖο δε λο ορδεναδο εν λα σεντενχια. Εστε λτιµο
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δεβερ〈 ινφορµαρ α λα Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα σοβρε λα φορµα ψ οπορτυνιδαδ
δε εϕεχυχι⌠ν δε λο ορδεναδο εν λα σεντενχια, δεντρο δε λοσ τρειντα (30) δασ σιγυιεντεσ δε
ρεχιβιδο ελ ο!χιο ρεσπεχτιϖο.

2. Εϕεχυχι⌠ν δε µυνιχιπιοσ
Ελ αρτ. 108 ρεµιτε εν συ τοταλιδαδ α λασ νορµασ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Ποδερ Πβλιχο
Μυνιχιπαλ:

2099

Αρτχυλο 157. Χυανδο ελ Μυνιχιπιο ο υνα εντιδαδ µυνιχιπαλ ρεσυλταρεν χονδεναδοσ πορ
σεντενχια δε!νιτιϖαµεντε !ρµε, ελ Τριβυναλ, α πετιχι⌠ν δε παρτε ιντερεσαδα, ορδεναρ〈 συ
εϕεχυχι⌠ν. Α εστοσ !νεσ, νοτι!χαρ〈 αλ αλχαλδε ο αλχαλδεσα ο α λα αυτοριδαδ εϕεχυτιϖα δε λα
εντιδαδ µυνιχιπαλ, θυε δεβε δαρ χυµπλιµιεντο ϖολυνταριο α λα σεντενχια δεντρο δε λοσ διεζ
δασ σιγυιεντεσ α λα νοτι!χαχι⌠ν.
∆εντρο δε εσε λαπσο, ελ Μυνιχιπιο ο λα εντιδαδ µυνιχιπαλ, σεγν ελ χασο, ποδρ〈 προπονερ
αλ εϕεχυταντε υνα φορµα δε χυµπλιρ χον λα σεντενχια. Σι εσα φορµα φυερε ρεχηαζαδα, λασ
παρτεσ ποδρ〈ν συσπενδερ ελ λαπσο εσταβλεχιδο παρα λα εϕεχυχι⌠ν ϖολυνταρια πορ ελ τιεµπο
θυε σε χονϖενγα ο ρεαλιζαρ αχτοσ δε χοµποσιχι⌠ν ϖολυνταρια. Τρανσχυρριδο ελ λαπσο παρα
λα εϕεχυχι⌠ν ϖολυνταρια σιν θυε λα σεντενχια σε ηαψα χυµπλιδο, σε προχεδερ〈 α λα εϕεχυχι⌠ν
φορζοσα.

3. Λαπσοσ
Λα ΛΟϑΧΑ εσταβλεχε διϖερσοσ λαπσοσ παρα λα εϕεχυχι⌠ν ϖολυνταρια, τοµανδο χοµο
χριτεριο δε διφερενχιαχι⌠ν ελ συϕετο θυε ηυβιερα σιδο χονδεναδο εν ελ φαλλο. Μιεντρασ
θυε ελ αρτ. 524 ΧΠΧ δισπονε υν µ〈ργεν δε αϖαλυαχι⌠ν δελ ϕυεζ εν χαδα χασο, παρα
!ϕαρ υν λαπσο θυε νο σερ〈 µενορ δε τρεσ δασ νι µαψορ δε διεζ; λα Λεψ Οργ〈νιχα δε
Αµπαρο εσταβλεχε λα εϕεχυχι⌠ν ινµεδιατα ε ινχονδιχιοναλ δελ αχτο ινχυµπλιδο; λα
ΛΟϑΧΑ, αλ ιγυαλ θυε λα ΛΟΠΓΡ δε 2008 ψ λα ΛΟΠΠΜ εσταβλεχεν λαπσοσ !ϕοσ δε 60 ψ
10 δασ, ρεσπεχτιϖαµεντε, εσ δεχιρ θυε νο δεϕαν αλ ϕυεζ µαργεν δε ϕυεγο αλγυνο
παρα απρεχιαρ λασ χονδιχιονεσ δελ χασο χονχρετο. Ηεµοσ σε〉αλαδο θυε ελ λεγισλαδορ
χυεντα χον υν αµπλιο 〈µβιτο δε εϖαλυαχι⌠ν παρα λα ρεγυλαχι⌠ν δε λασ νορµασ δε
προχεδιµιεντο (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 1881). Σιν εµβαργο, λα !ϕαχι⌠ν δε λαπσοσ
ργιδοσ πορ ελ λεγισλαδορ πυεδε δαρ λυγαρ α σιτυαχιονεσ ινϕυστασ εν ελ χασο χονχρετο,
βιεν πορθυε λα υργενχια δελ χασο εξιϕα υνα εϕεχυχι⌠ν ινµεδιατα, ο βιεν πορθυε λα
χοµπλεϕιδαδ δελ χασο εξιϕα λαπσοσ µ〈σ λαργοσ. Πορ ταλ µοτιϖο, λα ατριβυχι⌠ν δε υν
χιερτο µ〈ργεν δε ϕυεγο α λοσ ϕυεχεσ περµιτιρα οβτενερ λα ϕυστιχια µατεριαλ δελ χασο
χονχρετο. Εν εστε σεντιδο, ελ αρτ. 104, ΙΙΙ ΛϑΧΑ εσπα〉ολα, δισπονε θυε, ατενδιενδο
α λα νατυραλεζα δε λο ρεχλαµαδο ψ α λα εφεχτιϖιδαδ δε λα σεντενχια, στα ποδρ〈 !ϕαρ
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υν πλαζο ινφεριορ παρα ελ χυµπλιµιεντο, χυανδο λο δισπυεστο εν ελ απαρταδο
αντεριορ λο ηαγα ινε!χαζ ο χαυσε γραϖε περϕυιχιο.
2101

Πορ οτρα παρτε, λοσ χριτεριοσ δε διφερενχιαχι⌠ν νο παρεχεν αϕυσταδοσ α µοτιϖοσ
ϖ〈λιδοσ, σινο α υν τραταµιεντο πρεφερεντε α λα Ρεπβλιχα, εν βασε α λα ερραδα
χονσιδεραχι⌠ν θυε, συσ ταρεασ σον σιεµπρε δε µαψορ ιµπορτανχια. Εν ταλ σεντιδο
ποδρα χονσιδεραρσε χοντραριο αλ πρινχιπιο δε ιγυαλδαδ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 77)

2102

Ηεµοσ σε〉αλαδο θυε εν λα ιντερπρεταχι⌠ν δε λασ νορµασ σοβρε εϕεχυχι⌠ν δελ φαλλο
νο πυεδε ιγνοραρσε λα ρελαχι⌠ν δε λα νορµα βαϕο εστυδιο χον οτρασ δισποσιχιονεσ δε
λα ΛΟϑΧΑ (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 2072). ∆ε αλλ θυε, παρα εϖιταρ λασ µενχιοναδασ
σιτυαχιονεσ ινϕυστασ, εστιµαµοσ θυε ελ ϕυεζ πυεδε ηαχερ υσο δε συσ ποδερεσ
χαυτελαρεσ, εν χυαλθυιερ εσταδο ψ γραδο δελ προχεδιµιεντο, χοµο λο δισπονε ελ
αρτχυλο 104 ΛΟϑΧΑ, περο ταµβιν τιενε α συ δισποσιχι⌠ν αµπλιασ φαχυλταδεσ εν
χυαντο α λα δετερµιναχι⌠ν δε λασ µεδιδασ ινµεδιατασ νεχεσαριασ παρα ρεσταβλεχερ λα
σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα ινφρινγιδα ψ λοσ εφεχτοσ δελ φαλλο.
4. Φορµα ψ οπορτυνιδαδ δε εϕεχυχι⌠ν

2103

Λοσ αρτσ. 87 ΛΟΠΓΡ δε 2008 ψ 157 ΛΟΠΠΜ παρεχεν δεϕαρ α λα Αδµινιστραχι⌠ν
χιερτο 〈µβιτο δε εϖαλυαχι⌠ν εν λα δετερµιναχι⌠ν σοβρε λα φορµα ψ οπορτυνιδαδ δε
εϕεχυχι⌠ν. Ταλ ιντερπρεταχι⌠ν παρεχε ρεφορζαδα πορ ελ αρτ. 110 ΛΟϑΧΑ, σεγν λα χυαλ,
ϖενχιδο ελ λαπσο παρα ελ χυµπλιµιεντο ϖολυνταριο, α ινστανχια δε παρτε, ελ τριβυναλ
δετερµιναρ〈 λα φορµα ψ οπορτυνιδαδ δε δαρ χυµπλιµιεντο α λο ορδεναδο πορ λα
σεντενχια. Σιν εµβαργο, ταλ φαχυλταδ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν αδθυιερε συ ϖερδαδερα
διµενσι⌠ν σι εσ απρεχιαδα εν ελ χοντεξτο δε λοσ παρ〈µετροσ θυε ηαν σιδο εσταβλεχιδοσ
εν λα προπια σεντενχια. Ρεχορδεµοσ θυε λα σεντενχια δεβε χοντενερ εν σ τοδοσ λοσ
ρεθυισιτοσ, µενχιονεσ ψ χιρχυνστανχιασ θυε λα λεψ εξιγε, χοµο σε δεσπρενδε δελ
ρεθυισιτο δε δετερµιναχι⌠ν δελ οβϕετο σοβρε ελ θυε ρεχαε λα δεχισι⌠ν, πρεϖιστο εν ελ
ορδιναλ 6≡ δελ αρτχυλο 243 δελ ΧΠΧ (ΣΧΧ−ΤΣϑ 04/07/2006 ΕΞΠ. Ν≡. ΑΑ20−Χ−2006−000163).
Πορ ταλ µοτιϖο, νο πυεδε τραταρσε δε υνα δισχρεχιοναλιδαδ θυε αφεχτε αλ χυµπλιµιεντο
δελ φαλλο,1130 σινο θυε δεπενδερ〈 εν χαδα χασο δε λοσ ελεµεντοσ θυε δεβαν σερ
ρεσυελτοσ πορ λα Αδµινιστραχι⌠ν παρα συ µεϕορ χυµπλιµιεντο.

1130 Ηερν〈νδεζ, Εϕεχυχι⌠ν δε λα Σεντενχια εν ελ ρδεν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, π〈γ. 309
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Αρτ. 109.− Εϕεχυχι⌠ν ϖολυνταρια δε οτροσ εντεσ
Αρ !χυλο!109.!Χυανδο!λοσ!ινσ∀!τυτοσ!αυτ⌠νοµοσ,!εντεσ!πβλιχοσ!ο!εµπρεσασ!εν!λοσ!χυαλεσ!
εστασ!περσονασ!τενγαν!παρ∀!χιπαχι⌠ν!δεχισιϖα!ρεσυλτασεν!χονδεναδοσ!πορ!σεντενχια!δε#!νι−
∀!ϖαµεντε!#!ρµε,!ελ!τριβυναλ,!α!πε∀!χι⌠ν!δε!παρτε!ιντερεσαδα,!ορδεναρ〈!συ!εϕεχυχι⌠ν.!Α!εστοσ!
#!νεσ,!νο∀!#!χαρ〈!α!λα!παρτε!χονδεναδα!παρα!θυε!δ!χυµπλιµιεντο!ϖολυνταριο!α!λα!σεντενχια!
δεντρο!δε!λοσ!διεζ!δασ!δε!δεσπαχηο!σιγυιεντεσ!α!συ!νο∀!#!χαχι⌠ν.!∆υραντε!εσε!λαπσο,!σε!
ποδρ〈!προπονερ!αλ!εϕεχυταντε!υνα!φορµα!δε!χυµπλιρ!χον!λα!σεντενχια.!Λασ!παρτεσ!ποδρ〈ν!
συσπενδερ!ελ!λαπσο!εσταβλεχιδο!παρα!λα!εϕεχυχι⌠ν!ϖολυνταρια!πορ!ελ!∀!εµπο!θυε!αχυερδεν.

Σε ηα σε〉αλαδο, χον ρεσπεχτο α λα χονδιχι⌠ν εσταβλεχιδα εν εστε αρτχυλο ψ, ρειτεραδα
εν ελ αρτχυλο σιγυιεντε, ρελατιϖα α λα πετιχι⌠ν δε παρτε ιντερεσαδα, θυε ρεσυλτα
ποχο ϕυστι!χαδο θυε λα παρτε ϖενχεδορα δεβα σολιχιταρ λα εϕεχυχι⌠ν δε λο δεχιδιδο
ψ θυε νο λο πυεδα ηαχερ ελ ϕυεζ, δε ο!χιο.1131

2104

Ελ πριϖιλεγιο εσταβλεχιδο α φαϖορ δε λα Ρεπβλιχα εν ελ αρτ. 75 ΛΟΠΓΡ δε 2008,
σεγν ελ χυαλ, λοσ βιενεσ, ρεντασ, δερεχηοσ ο αχχιονεσ θυε φορµεν παρτε δελ
πατριµονιο δε λα Ρεπβλιχα νο εστ〈ν συϕετοσ α εµβαργοσ, σεχυεστροσ, ηιποτεχασ,
εϕεχυχιονεσ ιντερδιχταλεσ ψ, εν γενεραλ, α νινγυνα µεδιδα πρεϖεντιϖα ο εϕεχυτιϖα
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 2112), ηα σιδο απλιχαδο εξτενσιϖαµεντε α λοσ ινστιτυτοσ
αυτ⌠νοµοσ, εν ϖιρτυδ δε λο δισπυεστο εν ελ αρτ. 98 δε λα ΛΟΑΠ δε 2008 (ΣΠΑ−ΤΣϑ
11/03/2003 ΕΞΠ. Ν≡ 1992−9222). Αδεµ〈σ δε ινφρινγιρ ελ πρινχιπιο δε ρεσερϖα λεγαλ (ϖασε
αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 83), ταλ ιντερπρεταχι⌠ν εσ χοντραρια α λο δισπυεστο εν λοσ αρτσ. 99 ψ
100 δε λα ΛΟΠΓΡ δε 2008.

2105

Εν εφεχτο, λοσ αρτσ. 99 ψ 100 ΛΟΠΓΡ δε 2008 δισπονε θυε:

2106

Αρτχυλο 99. Χυανδο σε δεχρετε µεδιδα προχεσαλ, δε εµβαργο, σεχυεστρο, εϕεχυχι⌠ν
ιντερδιχταλ ψ, εν γενεραλ, αλγυνα µεδιδα δε εϕεχυχι⌠ν πρεϖεντιϖα ο δε!νιτιϖα σοβρε βιενεσ δε
ινστιτυτοσ αυτ⌠νοµοσ, εµπρεσασ δελ Εσταδο ο εµπρεσασ εν θυε στε τενγα παρτιχιπαχι⌠ν; δε
οτρασ εντιδαδεσ πβλιχασ ο δε παρτιχυλαρεσ, θυε εστν αφεχταδοσ αλ υσο πβλιχο, α υν σερϖιχιο
δε ιντερσ πβλιχο, α υνα αχτιϖιδαδ δε υτιλιδαδ πβλιχα ναχιοναλ ο α υν σερϖιχιο πριϖαδο δε
ιντερσ πβλιχο, αντεσ δε συ εϕεχυχι⌠ν, ελ ϕυεζ δεβε νοτι!χαρ αλ Προχυραδορ ο Προχυραδορα
Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα, αχοµπα〉ανδο χοπιασ χερτι!χαδασ δε τοδο λο θυε σεα χονδυχεντε
παρα φορµαρ χριτεριο αχερχα δελ ασυντο, α !ν δε θυε ελ οργανισµο πβλιχο θυε χορρεσπονδα
αδοπτε λασ πρεϖισιονεσ νεχεσαριασ παρα θυε νο σε ιντερρυµπα λα αχτιϖιδαδ ο σερϖιχιο α λα θυε
εστ αφεχταδο ελ βιεν. Εν εστε χασο ελ προχεσο σε συσπενδε πορ υν λαπσο δε χυαρεντα ψ χινχο
(45) δασ χοντινυοσ, χονταδοσ α παρτιρ δε λα χονσιγναχι⌠ν εν ελ εξπεδιεντε δε λα χονστανχια
1131 Ηερρερα, Λασ Ινιχιατιϖασ Προχεσαλεσ δελ ϑυεζ εν λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµι−
νιστρατιϖα, π〈γ. 196
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δε λα νοτι!χαχι⌠ν αλ Προχυραδορ ο Προχυραδορα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα. Ελ Προχυραδορ ο
Προχυραδορα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα ο θυιεν αχτε εν συ νοµβρε, δεβε χοντεσταρ διχηασ
νοτι!χαχιονεσ δυραντε εστε λαπσο, µανιφεστανδο λα ρατι!χαχι⌠ν δε λα συσπενσι⌠ν, ο συ
ρενυνχια α λο θυε θυεδε δελ λαπσο, εν χυψο χασο σε τενδρ〈 ιγυαλµεντε πορ νοτι!χαδο.
Αδοπταδασ λασ πρεϖισιονεσ δελ χασο, ελ οργανισµο χορρεσπονδιεντε δεβε χοµυνιχαρ αλ
Προχυραδορ ο Προχυραδορα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα, θυιεν α συ ϖεζ δεβε ινφορµαρ αλ ϕυεζ
δε λα χαυσα.
Αρτχυλο 100. Τρανσχυρριδο ελ λαπσο σε〉αλαδο εν ελ αρτχυλο αντεριορ, σιν θυε ελ Προχυραδορ
ο Προχυραδορα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα ηαψα ινφορµαδο αλ Τριβυναλ δε λα χαυσα σοβρε
λασ πρεϖισιονεσ αδοπταδασ πορ ελ οργανισµο χορρεσπονδιεντε, ελ ϕυεζ πυεδε προχεδερ α λα
εϕεχυχι⌠ν δε λα µεδιδα.
2107

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σε〉αλαδο θυε, ταλ δισποσιχι⌠ν χονσαγρα υνα γαραντα
προχεσαλ α φαϖορ δε λοσ εντεσ (πβλιχοσ ο πριϖαδοσ) χυψοσ βιενεσ εστν αφεχταδοσ α
λα πρεσταχι⌠ν δε υν σερϖιχιο πβλιχο (εν σεντιδο λατο) ψ σοβρε λοσ χυαλεσ σε πρετενδα
εϕεχυταρ υνα σεντενχια; χον ελ πρεχισο οβϕετιϖο δε σαλϖαγυαρδαρ λα πρεσταχι⌠ν
χοντινυα δελ µισµο, α χυψο !ν οβλιγα αλ ϑυεζ α νοτι!χαρ αλ Προχυραδορ Γενεραλ δε
λα Ρεπβλιχα, παρα θυε στε τοµε, εν τυτελα δελ ιντερσ γενεραλ ψ σι λο χονσιδεραρε
περτινεντε, αθυελλασ µεδιδασ τενδιεντεσ α µαντενερ ταλ χοντινυιδαδ. Εϖιδεντεµεντε,
διχηο λαπσο δεβε σερ χονσιδεραδο συσπενσιϖο δε λα µεδιδα δεχρεταδα (εµβαργο,
σεχυεστρο, ηιποτεχα, εϕεχυχι⌠ν ιντερδιχταλ ο χυαλθυιερ οτρα µεδιδα πρεϖεντιϖα ο
εϕεχυτιϖα), πυεσ λα µατεριαλιζαχι⌠ν δε λα µισµα ποδρα δεϖενιρ εν λα ιντερρυπχι⌠ν
δε λα αχτιϖιδαδ δε ιντερσ πβλιχο θυε λα νορµα τυτελα, χον λα χονσεχυεντε πυεστα
εν πελιγρο δελ ιντερσ γενεραλ. Συ ινφραχχι⌠ν δεϖιενε ιρρεµισιβλεµεντε εν λα
ϖιολαχι⌠ν δε εστε δερεχηο χονστιτυχιοναλ πρεϖιστο εν ελ αρτχυλο 49.1. δε λα
Χονστιτυχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 01/10/2002 01−1702)

2108

Λα εµπρεσα ∆ιθυεσ ψ Αστιλλεροσ Ναχιοναλεσ, Χ.Α. (∆ΙΑΝΧΑ), εσ υνα σοχιεδαδ
µερχαντιλ χυψο νιχο αχχιονιστα εσ ελ Φονδο δε Ινϖερσιονεσ δε ςενεζυελα,
χονστιτυιδα βαϕο µεχανισµοσ προπιοσ δελ δερεχηο πριϖαδο, χον ελ οβϕετο πρινχιπαλ
δε εξπλοταρ λα ινδυστρια ναϖαλ ψ συσ αχτιϖιδαδεσ χονεξασ ↔ψ εν εσπεχιαλ, λα
χονστρυχχι⌠ν, ρεπαραχι⌠ν, µαντενιµιεντο ψ µοδι!χαχιονεσ δε βυθυεσ ψ συσ
µ〈θυινασ, πυδιενδο αδεµ〈σ ρεαλιζαρ οτρασ αχτιϖιδαδεσ ψ εξπλοταχιονεσ θυε
χονχυρραν αλ λογρο δελ προπ⌠σιτο πρινχιπαλ αντεσ εξπρεσαδο, ταλεσ χοµο παρτιχιπαρ
εν οτρασ σοχιεδαδεσ µερχαντιλεσ ψ ρεαλιζαρ τοδοσ λοσ αχτοσ ϕυρδιχοσ ψ οπεραχιονεσ
!νανχιερασ, ινδυστριαλεσ ο χοµερχιαλεσ νεχεσαριασ, σιεµπρε θυε σε ρελαχιονε χον συ
708

Εσπινοζα/Ριϖασ

[Αρτχυλο 110. Χοντινυιδαδ δε λα εϕεχυχι⌠ν]

οβϕετο σοχιαλ≈, εν χυµπλιµιεντο δε λο χυαλ ↔ατενδερ〈 πρεφερεντεµεντε λα δεφενσα
ναχιοναλ≈. Σεγν λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ, λυεγο δε λα λεχτυρα δε συ οβϕετο σοχιαλ,
χαβε χονχλυιρ δε φορµα ινχοντεσταβλε θυε λα αχτιϖιδαδ εχον⌠µιχα θυε λα µισµα
δεσαρρολλα εστ〈 ινµερσα εν λα προµοχι⌠ν δελ σερϖιχιο (πβλιχο) ναϖιερο ναχιοναλ, δε
φορµα ταλ θυε νο δεβεν χαβερ δυδασ εν χυαντο α θυε λα αχχιοναντε σε ηαλλα αµπαραδα
πορ λα πρερρογατιϖα προχεσαλ θυε ηα σιδο εστυδιαδα εν ελ πρεσεντε χασο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
01/10/2002 01−1702)

Λα Χοµπα〉α Αν⌠νιµα Ναχιοναλ Τελφονοσ δε ςενεζυελα (ΧΑΝΤς) εσ υνα εµπρεσα
εν λα χυαλ λα Ρεπβλιχα τιενε παρτιχιπαχι⌠ν δεχισιϖα χαλι!χαδα, εν ραζ⌠ν δε λοσ
ποδερεσ δε διρεχχι⌠ν θυε στα εϕερχε ψ θυε συσ βιενεσ σε ενχυεντραν αφεχτοσ α λα
πρεσταχι⌠ν δελ σερϖιχιο πβλιχο δε λασ τελεχοµυνιχαχιονεσ, πορ λο θυε ελ τριβυναλ δε
λα χαυσα µαλ πυδο ορδεναρ λα εϕεχυχι⌠ν δε λα µεδιδα πρεϖεντιϖα δε εµβαργο
δεχρεταδα σοβρε βιενεσ µυεβλεσ δε λα ΧΑΝΤς, σιν αντεσ ηαβερ νοτι!χαδο α λα
Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα ελ δεχρετο δε διχηα µεδιδα ψ σιν ηαβερ
δεϕαδο τρανσχυρριρ ελ λαπσο δε σεσεντα (60) δασ, χονταδοσ α παρτιρ δε διχηα
νοτι!χαχι⌠ν. Εν χονσεχυενχια, ελ τριβυναλ δε λα χαυσα αλ ορδεναρ λα εϕεχυχι⌠ν δε λα
µεδιδα πρεϖεντιϖα δεχρεταδα, σιν χυµπλιρ χον λα νοτι!χαχι⌠ν αλυδιδα ψ χον ελ λαπσο
εσταβλεχιδο παρα ελλο, ϖιολ⌠ ελ µενχιοναδο αρτχυλο δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα
Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα ε ιµπιδι⌠ α λα αχχιοναντε εϕερχερ λοσ ρεχυρσοσ
ρεσπεχτιϖοσ παρα εϖιταρ διχηα εϕεχυχι⌠ν, ϖυλνερανδο ασ δε µανερα ∀αγραντε συσ
δερεχηοσ α λα δεφενσα ψ αλ δεβιδο προχεσο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 27/11/2001 ΕΞΠ. 01−1834)
Αρτ. 110.− Χον!νυιδαδ δε λα εϕεχυχι⌠ν
Αρ !χυλο!110.!ςενχιδο!ελ!λαπσο!παρα!ελ!χυµπλιµιεντο!ϖολυνταριο,!α!ινστανχια!δε!παρτε,!ελ!
τριβυναλ!δετερµιναρ〈!λα!φορµα!ψ!οπορτυνιδαδ!δε!δαρ!χυµπλιµιεντο!α!λο!ορδεναδο!πορ!λα!
σεντενχια,!σεγν!λασ!ρεγλασ!σιγυιεντεσ:
1.!Χυανδο!λα!χονδενα!ηυβιεσε!ρεχαδο!σοβρε!χαν∀!δαδ!λθυιδα!δε!δινερο,!ελ!τριβυναλ!ορδε−
ναρ〈!α!λα!µ〈ξιµα!αυτοριδαδ!αδµινιστρα∀!ϖα!δε!λα!παρτε!χονδεναδα!θυε!ινχλυψα!ελ!µοντο!α!
παγαρ!εν!ελ!πρεσυπυεστο!δελ!α〉ο!πρ⌠ξιµο!ψ!ελ!σιγυιεντε,!α!µενοσ!θυε!εξιστα!προϖισι⌠ν!δε!
φονδοσ!εν!ελ!πρεσυπυεστο!ϖιγεντε.!Ελ!µοντο!ανυαλ!δε!διχηα!παρ∀!δα!νο!εξχεδερ〈!δελ!χινχο!
πορ!χιεντο!(5%)!δε!λοσ!ινγρεσοσ!ορδιναριοσ!δελ!εϕεχυταδο.!Χυανδο!λα!ορδεν!δελ!τριβυναλ!νο!
φυεσε!χυµπλιδα!ο!λα!παρ∀!δα!πρεϖιστα!νο!φυεσε!εϕεχυταδα,!ελ!τριβυναλ,!α!πε∀!χι⌠ν!δε!παρτε,!
εϕεχυταρ〈!λα!σεντενχια!χονφορµε!αλ!προχεδιµιεντο!πρεϖιστο!εν!ελ!Χ⌠διγο!δε!Προχεδιµιεντο!
Χιϖιλ!παρα!λα!εϕεχυχι⌠ν!δε!σεντενχιασ!δε!χονδενα!σοβρε!χαν∀!δαδεσ!λθυιδασ!δε!δινερο.
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2.!Χυανδο!εν!λα!σεντενχια!σε!ηυβιεσε!ορδεναδο!λα!εντρεγα!δε!βιενεσ,!ελ!τριβυναλ!λα!λλεϖαρ〈!
α!εφεχτο.!Σι!ταλεσ!βιενεσ!εστυϖιερεν!αφεχταδοσ!αλ!υσο!πβλιχο,!σερϖιχιο!πβλιχο!ο!αχ∀!ϖιδαδ!
δε!υ∀!λιδαδ!πβλιχα,!ελ!τριβυναλ!αχορδαρ〈!θυε!ελ!πρεχιο!σεα!#!ϕαδο!µεδιαντε!περιτοσ,!εν!λα!
φορµα!εσταβλεχιδα!πορ!λα!Λεψ!δε!Εξπροπιαχι⌠ν!πορ!Χαυσα!δε!Υ∀!λιδαδ!Πβλιχα!ο!Σοχιαλ.!Φιϕαδο!
ελ!πρεχιο,!σε!προχεδερ〈!χοµο!σι!σε!τραταρε!δελ!παγο!δε!χαν∀!δαδεσ!δε!δινερο.
3.!Χυανδο!εν!λα!σεντενχια!σε!ηυβιεσε!χονδεναδο!αλ!χυµπλιµιεντο!δε!υνα!οβλιγαχι⌠ν!δε!
ηαχερ,!ελ!τριβυναλ!#!ϕαρ〈!υν!λαπσο!δε!τρειντα!δασ!χονσεχυ∀!ϖοσ!παρα!θυε!λα!παρτε!χονδενα−
δα!χυµπλα.!Σι!νο!φυεσε!χυµπλιδα,!ελ!τριβυναλ!προχεδερ〈!α!εϕεχυταρ!λα!σεντενχια.!Α!εστοσ!
#!νεσ,!σε!τρασλαδαρ〈!α!λα!ο#!χινα!χορρεσπονδιεντε!ψ!ρεθυεριρ〈!συ!χυµπλιµιεντο.!Σι!α!πεσαρ!
δε!εστε!ρεθυεριµιεντο!λα!οβλιγαχι⌠ν!νο!φυεσε!χυµπλιδα,!ελ!τριβυναλ!ηαρ〈!θυε!λα!οβλιγαχι⌠ν!
σε!χυµπλα.!Χυανδο!πορ!λα!νατυραλεζα!δε!λα!οβλιγαχι⌠ν,!νο!φυερε!ποσιβλε!συ!εϕεχυχι⌠ν!εν!λα!
µισµα!φορµα!χοµο!φυε!χοντραδα,!ελ!τριβυναλ!ποδρ〈!εσ∀!µαρ!συ!ϖαλορ!χονφορµε!α!λο!πρεϖιστο!
εν!εστε!αρ !χυλο!ψ!προχεδερ!α!συ!εϕεχυχι⌠ν!χοµο!σι!σε!τρατασε!δε!χαν∀!δαδεσ!δε!δινερο.
4.!Χυανδο!εν!λα!σεντενχια!σε!ηυβιεσε!χονδεναδο!α!υνα!οβλιγαχι⌠ν!δε!νο!ηαχερ,!ελ!τριβυναλ!
ορδεναρ〈!ελ!χυµπλιµιεντο!δε!διχηα!οβλιγαχι⌠ν.

1. Εϕεχυχι⌠ν φορζοσα
2110

Ελ αρτ. 110 ΛΟϑΧΑ εσταβλεχε λασ φορµασ δε εϕεχυχι⌠ν φορζοσα. Εν ελ χασο δε χονδενα
δε παγο δε υνα χαντιδαδ λθυιδα δε δινερο, ελ τριβυναλ ορδεναρ〈 λα ινχλυσι⌠ν εν ελ
πρεσυπυεστο δελ α〉ο πρ⌠ξιµο ψ ελ σιγυιεντε. Εν χασο δε ινχυµπλιµιεντο, εσ
απλιχαβλε ελ προχεδιµιεντο πρεϖιστο εν ελ ΧΠΧ. Ελ αρτ. 527 δελ ΧΠΧ δισπονε θυε, ελ
ϑυεζ µανδαρ〈 εµβαργαρ βιενεσ προπιεδαδ δελ δευδορ θυε νο εξχεδαν δελ δοβλε δε
λα χαντιδαδ ψ χοστασ πορ λασ χυαλεσ σε σιγα εϕεχυχι⌠ν. Σιν εµβαργο, δεβε τοµαρσε εν
χυεντα λα πρερρογατιϖα δε ινεµβαργαβιλιδαδ δε αλγυνοσ εντεσ πβλιχοσ (ϖασε αλ
ρεσπεχτο, ν.µ. 2112). Εν χασο δε εντρεγα δε βιενεσ, ελ τριβυναλ λα λλεϖαρ〈 α εφεχτο.
Σι ταλεσ βιενεσ εστυϖιερεν αφεχταδοσ αλ υσο πβλιχο, σερϖιχιο πβλιχο ο αχτιϖιδαδ δε
υτιλιδαδ πβλιχα, ελ τριβυναλ αχορδαρ〈 λα !ϕαχι⌠ν δελ πρεχιο ψ λα εϕεχυχι⌠ν χοµο σι
σε τραταρε δελ παγο δε χαντιδαδεσ δε δινερο. Εν ελ χασο δε οβλιγαχιονεσ δε ηαχερ, ελ
τριβυναλ !ϕαρ〈 νυεϖαµεντε υν λαπσο δε χυµπλιµιεντο ϖολυνταριο. Σι νο φυεσε
χυµπλιδα, ελ τριβυναλ σε τρασλαδαρ〈 α λα ο!χινα χορρεσπονδιεντε ψ ρεθυεριρ〈 συ
χυµπλιµιεντο. Σι α πεσαρ δε εστε ρεθυεριµιεντο λα οβλιγαχι⌠ν νο φυεσε χυµπλιδα, ελ
τριβυναλ ηαρ〈 θυε λα οβλιγαχι⌠ν σε χυµπλα ο σι νο φυερε ποσιβλε, ελ τριβυναλ ποδρ〈
εστιµαρ συ ϖαλορ ψ προχεδερ α συ εϕεχυχι⌠ν χοµο σι σε τρατασε δε χαντιδαδεσ δε
δινερο. Χυανδο εν λα σεντενχια σε ηυβιεσε χονδεναδο α υνα οβλιγαχι⌠ν δε νο ηαχερ,
ελ τριβυναλ ορδεναρ〈 ελ χυµπλιµιεντο δε διχηα οβλιγαχι⌠ν.
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Χοµο σε οβσερϖα, ελ χοντενιδο δελ αρτ. 110 ρεεδιτα λασ νορµασ ψα χοντενιδασ εν λοσ
αρτσ. 88, ΙΙ ΛΟΠΓΡ ψ 158, ΙΙ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Ποδερ Πβλιχο Μυνιχιπαλ.
Ελ αρτ. 88 ΛΟΠΓΡ δισπονε λο σιγυιεντε:
Αρτχυλο 88. Λα παρτε ιντερεσαδα, πρεϖια νοτι!χαχι⌠ν, πυεδε απροβαρ ο ρεχηαζαρ λα προποσιχι⌠ν
δελ ⌠ργανο ο εντε πβλιχο θυε χορρεσπονδα ψ, εν ελ λτιµο χασο, ελ Τριβυναλ δεβε !ϕαρ οτρο
πλαζο παρα πρεσενταρ νυεϖα προπυεστα; σι λα µισµα νο εσ απροβαδα πορ λα παρτε ιντερεσαδα,
ο σι ελ οργανισµο ρεσπεχτιϖο νο ηυβιερε πρεσενταδο αλγυνα, ελ Τριβυναλ δεβε δετερµιναρ
λα φορµα ψ οπορτυνιδαδ δε δαρ χυµπλιµιεντο α λο ορδεναδο πορ λα σεντενχια, σεγν λοσ
προχεδιµιεντοσ σιγυιεντεσ:
1. Σι σε τρατα δε χαντιδαδεσ δε δινερο, ελ Τριβυναλ, α πετιχι⌠ν δε λα παρτε ιντερεσαδα, δεβε
ορδεναρ θυε σε ινχλυψα ελ µοντο α παγαρ εν λα παρτιδα ρεσπεχτιϖα δε λοσ πρ⌠ξιµοσ δοσ
εϕερχιδοσ πρεσυπυεσταριοσ, α χυψο εφεχτο δεβε ενϖιαρ αλ Προχυραδορ ο Προχυραδορα Γενεραλ
δε λα Ρεπβλιχα χοπια χερτι!χαδα δε λα δεχισι⌠ν, λα χυαλ δεβε σερ ρεµιτιδα αλ ⌠ργανο ο εντε
χορρεσπονδιεντε. Ελ µοντο θυε σε ορδενε παγαρ δεβε σερ χαργαδο α υνα παρτιδα πρεσυπυεσταρα
νο ιµπυταβλε α προγραµασ.
2. Σι σε τρατα δε εντρεγα δε βιενεσ, ελ Τριβυναλ δεβε πονερ εν ποσεσι⌠ν δε λοσ µισµοσ α θυιεν
χορρεσπονδα. Σι ταλεσ βιενεσ εστυϖιερεν αφεχταδοσ αλ υσο πβλιχο, α αχτιϖιδαδεσ δε υτιλιδαδ
πβλιχα ο α υν σερϖιχιο πβλιχο, ελ Τριβυναλ δεβε αχορδαρ λα !ϕαχι⌠ν δελ πρεχιο µεδιαντε
αϖαλο ρεαλιζαδο πορ τρεσ περιτοσ, νοµβραδοσ υνο πορ χαδα παρτε ψ ελ τερχερο δε χοµν
αχυερδο. Εν χασο δε δεσαχυερδο, ελ τερχερ περιτο εσ νοµβραδο πορ ελ Τριβυναλ.

Ελ αρτ. 158, δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Ποδερ Πβλιχο Μυνιχιπαλ δισπονε θυε:
Αρτχυλο 158. ςενχιδο ελ λαπσο παρα λα εϕεχυχι⌠ν ϖολυνταρια δε λα σεντενχια, ελ Τριβυναλ
δετερµιναρ〈 λα φορµα ψ οπορτυνιδαδ δε δαρ χυµπλιµιεντο α λο ορδεναδο πορ λα σεντενχια,
σεγν λοσ προχεδιµιεντοσ σιγυιεντεσ:
1. Χυανδο λα χονδενα ηυβιερε ρεχαδο σοβρε χαντιδαδ λθυιδα δε δινερο, ελ Τριβυναλ, α
πετιχι⌠ν δε παρτε, ορδεναρ〈 α λα µ〈ξιµα αυτοριδαδ αδµινιστρατιϖα δελ Μυνιχιπιο ο δε λα
εντιδαδ µυνιχιπαλ παρα θυε ινχλυψα ελ µοντο α παγαρ εν ελ πρεσυπυεστο δελ α〉ο πρ⌠ξιµο ψ
σιγυιεντεσ, α µενοσ θυε εξιστα προϖισι⌠ν δε φονδοσ εν ελ πρεσυπυεστο ϖιγεντε. Χυανδο λα
ορδεν δελ Τριβυναλ νο φυερε χυµπλιδα ο λα παρτιδα πρεϖιστα νο φυερε εϕεχυταδα, ελ Τριβυναλ, α
πετιχι⌠ν δε παρτε, εϕεχυταρ〈 λα σεντενχια χονφορµε αλ προχεδιµιεντο πρεϖιστο εν ελ Χ⌠διγο δε
Προχεδιµιεντο Χιϖιλ παρα λα εϕεχυχι⌠ν δε σεντενχιασ δε χονδενα σοβρε χαντιδαδεσ λθυιδασ
δε δινερο. Ελ µοντο ανυαλ δε διχηα παρτιδα νο εξχεδερ〈 δελ χινχο πορ χιεντο (5%) δε λοσ
ινγρεσοσ ορδιναριοσ δελ πρεσυπυεστο δελ Μυνιχιπιο ο διστριτο.
2. Χυανδο εν λα σεντενχια σε ηυβιερε ορδεναδο λα εντρεγα δε αλγν βιεν ελ τριβυναλ λλεϖαρ〈 α
εφεχτο λα εντρεγα. Σι ταλεσ βιενεσ εστυϖιερεν αφεχταδοσ αλ υσο πβλιχο, α υν σερϖιχιο πβλιχο
ο α υνα αχτιϖιδαδ δε υτιλιδαδ πβλιχα, ελ Τριβυναλ, α πετιχι⌠ν δε παρτε, αχορδαρ〈 θυε ελ πρεχιο
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σεα !ϕαδο µεδιαντε περιτοσ εν λα φορµα εσταβλεχιδα πορ λα Λεψ δε Εξπροπιαχι⌠ν πορ Χαυσα
δε Υτιλιδαδ Πβλιχα ο Σοχιαλ. Φιϕαδο ελ πρεχιο, σε προχεδερ〈 χοµο σι σε τραταρε δελ παγο δε
χαντιδαδεσ δε δινερο.
3. Χυανδο εν λα σεντενχια σε ηυβιερε χονδεναδο αλ χυµπλιµιεντο δε υνα οβλιγαχι⌠ν δε
ηαχερ, ελ Τριβυναλ, α πετιχι⌠ν δε παρτε, !ϕαρ〈 υν λαπσο δε τρειντα δασ χονσεχυτιϖοσ παρα θυε
ελ Μυνιχιπιο ο λα εντιδαδ µυνιχιπαλ χορρεσπονδιεντε προχεδα α χυµπλιρ χον λα οβλιγαχι⌠ν.
Σι ελλα νο φυερε χυµπλιδα, ελ Τριβυναλ, α πετιχι⌠ν δε παρτε, προχεδερ〈 λ µισµο α εϕεχυταρ
λα σεντενχια. Α εστοσ !νεσ, σε τρασλαδαρ〈 α λα ο!χινα µυνιχιπαλ χορρεσπονδιεντε ψ ρεθυεριρ〈
αλ εντε µυνιχιπαλ παρα θυε χυµπλα χον λα οβλιγαχι⌠ν. Σι α πεσαρ δε εστε ρεθυεριµιεντο λα
οβλιγαχι⌠ν νο φυερε χυµπλιδα, εντονχεσ ελ Τριβυναλ συστιτυιρ〈 αλ εντε µυνιχιπαλ ψ ηαρ〈 θυε λα
οβλιγαχι⌠ν δε ηαχερ σεα χυµπλιδα. Παρα ελ χασο δε θυε, πορ λα νατυραλεζα δε λα οβλιγαχι⌠ν, νο
φυερε ποσιβλε θυε ελ Τριβυναλ λα εϕεχυταρε εν λα µισµα φορµα εν θυε φυε χοντραδα, εντονχεσ
σε εστιµαρ〈 συ ϖαλορ ψ σε προχεδερ〈 α συ εϕεχυχι⌠ν χοµο σι φυερε υνα χαντιδαδ δε δινερο.
4. Χυανδο εν λα σεντενχια σε ηυβιερε χονδεναδο α υνα οβλιγαχι⌠ν δε νο ηαχερ, ελ Τριβυναλ,
α πετιχι⌠ν δε παρτε, ορδεναρ〈 ελ ρεσαρχιµιεντο δελ δα〉ο θυε σε δεριϖε δελ ινχυµπλιµιεντο δε
λα οβλιγαχι⌠ν δε νο ηαχερ.

2. Εµβαργοσ, σεχυεστροσ, ηιποτεχασ
2112

∆ε αχυερδο χον ελ αρτ. 75 ΛΟΠΓΡ δε 2008, λοσ βιενεσ, ρεντασ, δερεχηοσ ο αχχιονεσ
θυε φορµεν παρτε δελ πατριµονιο δε λα Ρεπβλιχα νο εστ〈ν συϕετοσ α εµβαργοσ,
σεχυεστροσ, ηιποτεχασ, εϕεχυχιονεσ ιντερδιχταλεσ ψ, εν γενεραλ, α νινγυνα µεδιδα
πρεϖεντιϖα ο εϕεχυτιϖα. Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα α!ρµαδο λα χονστιτυχιοναλιδαδ
δε ταλ δισποσιχι⌠ν, εν ραζ⌠ν δε θυε, λα γραν µαψορα δε λοσ βιενεσ δελ Εσταδο σε
ενχυεντραν αφεχταδοσ, αν εν φορµα µεδιατα, α λα σατισφαχχι⌠ν δε αχτιϖιδαδεσ δε
ιντερσ γενεραλ ο α υν σερϖιχιο πβλιχο ψ, πορ ταντο, σοµετιδοσ α υνα ρεγυλαχι⌠ν
πρεχεδιδα πορ λοσ πρινχιπιοσ δε ιναλιεναλιβιλιδαδ, ινεµβαργαβιλιδαδ ε
ιµπρεσχριπτιβιλιδαδ, ...πορ λο θυε δεβε χονσιδεραρσε θυε τοδοσ αθυελλοσ βιενεσ
δελ Εσταδο θυε σεαν δελ δοµινιο πβλιχο ψ θυε εστν αφεχταδοσ α υν σερϖιχιο
πβλιχο ο αλ ιντερσ γενεραλ, νο σον συσχεπτιβλεσ δε εµβαργοσ, σεχυεστροσ,
ηιποτεχασ, εϕεχυχιονεσ ιντερδιχταλεσ ψ, εν γενεραλ, α νινγυνα µεδιδα πρεϖεντιϖα ο
εϕεχυτιϖα (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 21/10/2008 ΕΞΠ.− 00−1535). ∆ιχηο φαλλο χυεντα χον ϖοτο σαλϖαδο
δελ Μαγιστραδο ∆ρ. Πεδρο Ραφαελ Ρονδ⌠ν Ηααζ, εν ελ σεντιδο θυε, λα Σαλα δεβι⌠
χονχλυιρ, πορ αργυµεντο εν χοντραριο ψ δε µανερα χλαρα, θυε λοσ βιενεσ θυε νο
εστν αφεχτοσ αλ υσο πβλιχο ο α λα πρεσταχι⌠ν δε σερϖιχιοσ πβλιχοσ σ εστ〈ν συϕετοσ
α εµβαργοσ πρεϖεντιϖοσ ψ εϕεχυτιϖοσ. Λα προηιβιχι⌠ν ιρρεστριχτα δε µεδιδασ
εϕεχυτιϖασ χοντρα λα Ρεπβλιχα ιµπλιχαρα λα νεγαχι⌠ν δε λα ποτεσταδ ϕυδιχιαλ δελ
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ϕυεζ χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε εϕεχυχι⌠ν δε συσ δεχισιονεσ ψ, συβϕετιϖαµεντε,
σερα ελ χερχεναµιεντο δε υνο δε λοσ ατριβυτοσ φυνδαµενταλεσ δελ δερεχηο α λα
τυτελα ϕυδιχιαλ ε!χαζ: ελ δερεχηο α λα εφεχτιϖα εϕεχυχι⌠ν δε λα σεντενχια, εν λοσ
τρµινοσ δελ αρτχυλο 26 ψ 253, πριµερ απαρτε, δε λα Χονστιτυχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ
21/10/2008 ΕΞΠ.− 00−1535).
Εν νυεστρο χριτεριο, λα σιτυαχι⌠ν πυεδε σερ ρεσυελτα α παρτιρ δε λα ιντερπρεταχι⌠ν
σιστεµ〈τιχα δε λα νορµα, χον ρεσπεχτο αλ αρτ. 88, ΙΙ ΛΟΠΓΡ; 158, ΙΙ δε λα Λεψ
Οργ〈νιχα δελ Ποδερ Πβλιχο Μυνιχιπαλ ψ 110, ΙΙ ΛΟϑΧΑ, λασ χυαλεσ χοινχιδεν εν
ιµπεδιρ λα εντρεγα δε βιενεσ, σ⌠λο, σι ταλεσ βιενεσ εστυϖιερεν αφεχταδοσ αλ υσο
πβλιχο, σερϖιχιο πβλιχο ο αχτιϖιδαδ δε υτιλιδαδ πβλιχα. Ταλ ηα σιδο λα
ιντερπρεταχι⌠ν δε λοσ τριβυναλεσ δε ινστανχια (ϑΥΖΓ. ΣΥΠ. 2∆Ο. Χ−Α ΡΕΓΙΝ ΧΑΠΙΤΑΛ
25/04/2011 ΕΞΠ.003802). Σιν εµβαργο, λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηα σοστενιδο υνα
ιντερπρεταχι⌠ν διστιντα. Ηα σε〉αλαδο λα Σαλα θυε, σι βιεν πυεδε απλιχαρσε ελ
προχεδιµιεντο δε εϕεχυχι⌠ν φορζοσα δε λασ σεντενχιασ χονδενατοριασ δε χαρ〈χτερ
πατριµονιαλ χοντρα λοσ εντεσ Μυνιχιπαλεσ, ψ ελ τριβυναλ εσταβλεχερ λοσ µεχανισµοσ
νεχεσαριοσ παρα ελ πλενο χυµπλιµιεντο δε συσ φαλλοσ, νο ρεσυλταν προχεδεντεσ λασ
µεδιδασ δε εµβαργο πρεϖεντιϖο ο εϕεχυτιϖο χοντρα λοσ βιενεσ, αχχιονεσ ψ δερεχηοσ
δε λοσ Μυνιχιπιοσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 06/07/2004 ΕΞΠ. 02−0154). Ταλ χριτεριο ηα οβλιγαδο α λα
Σαλα α εσταβλεχερ οτροσ µεχανισµοσ, φρεντε αλ αβυσιϖο ινχυµπλιµιεντο δελ φαλλο
(ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 2075 ψ ν.µ. 2086). Ιγυαλ χριτεριο ηα σιδο σοστενιδο πορ λα
Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα (ΣΠΑ−ΤΣϑ 12/05/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2008−0911 ΑΑ40−Ξ−2010−0024

2113

ΙΝΣΤΙΤΥΤΟ ΝΕΟΕΣΠΑΡΤΑΝΟ ∆Ε ΠΟΛΙΧ⊆Α (ΙΝΕΠΟΛ))

Εν τοδο χασο, εσ ιντερεσαντε ελ αν〈λισισ δε λα σιτυαχι⌠ν πλαντεαδα εν ελ δερεχηο
χοµπαραδο. Ελ Τριβυναλ Χονστιτυχιοναλ εσπα〉ολ ηα εσταβλεχιδο λα
ινχονστιτυχιοναλιδαδ δε υνα λεψ θυε νο εξχλυα δε λα ινεµβαργαβιλιδαδ, λοσ βιενεσ
πατριµονιαλεσ νο αφεχταδοσ α υν υσο ο σερϖιχιο πβλιχο. Παρα εσταβλεχερ σι ταλ
λιµιταχι⌠ν α λα εϕεχυχι⌠ν φορζοσα δε λασ Σεντενχιασ ερα ο νο χοντραρια αλ δερεχηο
φυνδαµενταλ α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα οβσερϖ⌠ ελ Τριβυναλ Χονστιτυχιοναλ
εσπα〉ολ, θυε στα σ⌠λο συργιρα ↔δε λα αυσενχια δε ϕυστι!χαχι⌠ν οβϕετιϖα δε λα
εσπεχιαλιδαδ ο, αυν εξιστιενδο στα, δε λα φαλτα δε προπορχι⌠ν εντρε λα !ναλιδαδ
περσεγυιδα ψ ελ σαχρι!χιο ιµπυεστο≈ (ΣΤΧ 4/1988; ΣΤΧ 113/1989).

2114

Εν χυαντο α λα ϕυστι!χαχι⌠ν, οβσερϖ⌠ ελ Τριβυναλ θυε ελ πριϖιλεγιο δε αυτοτυτελα
εϕεχυτιϖα εσ υνα χονσεχυενχια δελ πρινχιπιο χονστιτυχιοναλ δε λεγαλιδαδ εν µατερια
δε γαστο πβλιχο, δαδο θυε πορ τραταρσε δε υν εντε πβλιχο ↔ελ παγο ηα δε λλεϖαρσε

2115
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α χαβο µεδιαντε υν προχεδιµιεντο αδµινιστρατιϖο δε εϕεχυχι⌠ν δελ γαστο≈ (ΣΤΧ
294/1994) ψ πορ ταντο, χορρεσπονδε α λα προπια Αδµινιστραχι⌠ν δευδορα. Λα λεγαλιδαδ
πρεσυπυεσταρια εν ελ ργιµεν ϕυρδιχο δε λασ οβλιγαχιονεσ εχον⌠µιχασ δε υν εντε
πβλιχο, συπονε θυε ταλεσ οβλιγαχιονεσ νο ποδρ〈ν σερ χυµπλιδασ σι νο εξιστε χρδιτο
πρεσυπυεσταριο συ!χιεντε παρα ηαχερλεσ φρεντε. ∆ιχηο πρινχιπιο, ϕυντο αλ δε
χοντινυιδαδ δε λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ, χονστιτυψε ελ φυνδαµεντο δε λα εξχλυσι⌠ν δε
λα εϕεχυχι⌠ν φορζοσα ρεσπεχτο δε βιενεσ δε τιτυλαριδαδ πβλιχα (ΣΤΧ 166/1998)
2116

Σεγν ελ Τριβυναλ Χονστιτυχιοναλ εσπα〉ολ, εσ χιερτο θυε λα ινεµβαργαβιλιδαδ ποσεε
υνα ϕυστι!χαχι⌠ν αυτ⌠νοµα, βασαδα εν λα ιντανγιβιλιδαδ δε λοσ βιενεσ ψ φονδοσ
πβλιχοσ εν ατενχι⌠ν α συ δεστινο, θυε νο εσ οτρο θυε λα σατισφαχχι⌠ν δε ιντερεσεσ ψ
!ναλιδαδεσ πβλιχοσ. Ταλ αργυµεντο εσ ϖ〈λιδο εν λο θυε ρεσπεχτα α ↔λοσ δερεχηοσ,
φονδοσ ψ ϖαλορεσ≈ δε λα Ηαχιενδα λοχαλ. Εστοσ, εν εφεχτο, σον λοσ ↔ρεχυρσοσ
!νανχιεροσ≈ δε λα Εντιδαδ λοχαλ, ψα σε τρατε δε ↔δινερο, ϖαλορεσ ο χρδιτοσ≈ ρεσυλταντεσ
δε ↔οπεραχιονεσ ταντο πρεσυπυεσταριασ χοµο εξτραπρεσυπυεσταριασ≈, θυε χονστιτυψεν
λα Τεσορερα δε διχηα Εντιδαδ. Ψ δαδο θυε ταλεσ ρεχυρσοσ εστ〈ν πρεορδεναδοσ εν λοσ
πρεσυπυεστοσ δε λα Εντιδαδ α χονχρετοσ !νεσ δε ιντερσ γενεραλ, εσ εϖιδεντε θυε
ρεθυιερεν υνα εσπεχιαλ προτεχχι⌠ν λεγαλ. Χονσιδεραχι⌠ν θυε ενλαζα, δε οτρα παρτε, χον
ελ πρινχιπιο δε λα ε!χαχια εν λα αχτυαχι⌠ν δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα. Αλ ιγυαλ θυε
χον ελ πρινχιπιο δε λα ↔χοντινυιδαδ δε λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ≈ (ΣΤΧ 166/1998)

2117

Ρεσπεχτο δε λοσ βιενεσ δε δοµινιο πβλιχο ψ δε λοσ χοµυναλεσ, λα Χονστιτυχι⌠ν
εσπα〉ολα ηα εσταβλεχιδο υνα προτεχχι⌠ν ρεφορζαδα αλ δετερµιναρ θυε λα
ιναλιεναβιλιδαδ, ιµπρεσχριπτιβιλιδαδ ε ινεµβαργαβιλιδαδ ηαβρ〈ν δε ινσπιραρ συ
ρεγυλαχι⌠ν λεγαλ. Λα ινχορποραχι⌠ν δε υν βιεν αλ δοµινιο πβλιχο συπονε ↔υνα
τχνιχα διριγιδα πριµορδιαλµεντε α εξχλυιρ ελ βιεν αφεχταδο δελ τρ〈!χο πριϖαδο,
προτεγινδολε δε εστα εξχλυσι⌠ν µεδιαντε υνα σεριε δε ρεγλασ εξορβιταντεσ δε λασ
θυε σον χοµυνεσ εν διχηο τρ〈!χο ιυρε πριϖατο≈. Μιεντρασ θυε λοσ βιενεσ δε λα
σεγυνδα χατεγορα, λοσ πατριµονιαλεσ, αυν σιενδο προπιεδαδ δε υνα Εντιδαδ λοχαλ
↔νο εστ〈ν δεστιναδοσ α υσο πβλιχο νι αφεχταδοσ α αλγν σερϖιχιο πβλιχο≈, αυνθυε
πυεδαν χονστιτυιρ ↔φυεντεσ δε ινγρεσο παρα ελ εραριο δε λα Εντιδαδ≈ (ΣΤΧ 166/1998)

2118

Περο αυν αδµιτιενδο θυε λα χεσι⌠ν ο εναϕεναχι⌠ν δε βιενεσ ινµυεβλεσ περτενεχιεντεσ
αλ πατριµονιο δε λασ Εντιδαδεσ λοχαλεσ πυεδα χονστιτυιρ υν ινγρεσο δε ∆ερεχηο
πριϖαδο, ορδιναριο ο εξτραορδιναριο, εν φαϖορ δε διχηασ Εντιδαδεσ, βαστα ρεπαραρ
θυε σι βιεν λα Εντιδαδ λοχαλ πυεδε ϖερσε πριϖαδα δε ταλεσ ινγρεσοσ χοµο χονσεχυενχια
δε λα εϕεχυχι⌠ν φορζοσα δε υνα Σεντενχια χονδενατορια, ελλο εν νινγν χασο
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αφεχταρα α λα συ!χιενχια δε µεδιοσ εσταβλεχιδα εν φαϖορ δε λασ Ηαχιενδασ λοχαλεσ
νι α λα πρεσταχι⌠ν δε λοσ σερϖιχιοσ πβλιχοσ θυε λε χορρεσπονδεν. Πορ λτιµο, σι λοσ
βιενεσ πατριµονιαλεσ ο δε προπιοσ δε λασ Εντιδαδεσ λοχαλεσ σον οβϕετο δελ τρ〈!χο
πριϖαδο ψ εστ〈ν σοµετιδοσ αλ ∆ερεχηο πριϖαδο, ρεσυλτα διφχιλ νεγαρ, δε υν λαδο, θυε
νοσ ενχοντραµοσ αντε ↔βιενεσ δε προπιεδαδ πριϖαδα≈ εν λοσ θυε ταντο λοσ εντεσ
πβλιχοσ χοµο λοσ παρτιχυλαρεσ σε ηαλλαν εν ιγυαλ ποσιχι⌠ν ϕυρδιχα εν ατενχι⌠ν α λα
νατυραλεζα δε λοσ βιενεσ δε λοσ θυε σον τιτυλαρεσ, σιν περϕυιχιο δε λασ νορµασ
αδµινιστρατιϖασ θυε ριγεν λα γεστι⌠ν, αδµινιστραχι⌠ν ψ δισποσιχι⌠ν δε λοσ θυε
περτενεχεν α υν εντε πβλιχο (ΣΤΧ 166/1998)
3. Οβλιγαχιονεσ δε ηαχερ
Ελ αρτ. 158 νυµ. 3 ΛΟΠΠΜ εσταβλεχε θυε, χυανδο εν λα σεντενχια σε ηυβιερε
χονδεναδο αλ χυµπλιµιεντο δε υνα οβλιγαχι⌠ν δε ηαχερ, ελ Τριβυναλ ελ Τριβυναλ
πυεδε συστιτυιρ αλ εντε µυνιχιπαλ ψ ηαρ〈 θυε λα οβλιγαχι⌠ν δε ηαχερ σεα χυµπλιδα.
Πορ συ παρτε, ελ αρτ. 110 νυµ. 3 ΛΟϑΧΑ εσταβλεχε σιµπλεµεντε θυε, ελ τριβυναλ
ηαρ〈 θυε λα οβλιγαχι⌠ν σε χυµπλα. Εστιµαµοσ θυε, λα χορρεχτα ιντερπρεταχι⌠ν δε
λα νορµα (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ν.µ. 2071) περµιτε ελ ρεχονοχιµιεντο δε αµπλιοσ
ποδερεσ δελ ϕυεζ παρα ηαχερ εφεχτιϖο ελ χυµπλιµιεντο δελ φαλλο.1132

2119

Ελ αρτ. 108, Ι ΛϑΧΑ εσπα〉ολα δισπονε θυε, σι λα σεντενχια χονδεναρε α λα
Αδµινιστραχι⌠ν α ρεαλιζαρ υνα δετερµιναδα αχτιϖιδαδ ο α διχταρ υν αχτο, ελ ϑυεζ ο
Τριβυναλ ποδρ〈, εν χασο δε ινχυµπλιµιεντο, εϕεχυταρ λα σεντενχια α τραϖσ δε συσ
προπιοσ µεδιοσ ο ρεθυιριενδο λα χολαβοραχι⌠ν δε λασ αυτοριδαδεσ ψ αγεντεσ δε λα
Αδµινιστραχι⌠ν χονδεναδα ο, εν συ δεφεχτο, δε οτρασ Αδµινιστραχιονεσ πβλιχασ,
χον οβσερϖανχια δε λοσ προχεδιµιεντοσ εσταβλεχιδοσ αλ εφεχτο ο, αδοπταρ λασ
µεδιδασ νεχεσαριασ παρα θυε ελ φαλλο αδθυιερα λα ε!χαχια θυε, εν συ χασο, σερα
ινηερεντε αλ αχτο οµιτιδο, εντρε λασ θυε σε ινχλυψε λα εϕεχυχι⌠ν συβσιδιαρια χον
χαργο α λα Αδµινιστραχι⌠ν χονδεναδα.

2120

Λα σεντενχια δε λα ΧΠΧΑ ορδεν⌠ α λα ∆ιρεχχι⌠ν δε λα Εσχυελα δε Μεδιχινα Λυισ
Ραζεττι δε λα Υνιϖερσιδαδ Χεντραλ δε ςενεζυελα πυβλιχαρ λα νοτα δελ αχχιοναντε
χορρεσπονδιεντε αλ εξαµεν !ναλ δε Φισιοπατολογα, α λοσ !νεσ δε θυε εϕερζα, δε
χονσιδεραρλο προχεδεντε, συ δερεχηο α λα δεφενσα. Ελ εντε δεµανδαδο νο δι⌠
χυµπλιµιεντο ϖολυνταριο αλ ινδιχαδο φαλλο. Λα Χορτε οβσερϖ⌠ θυε, λα ορδεν
χοντενιδα εν λα σεντενχια χονστιτυψε υνα οβλιγαχι⌠ν δε ηαχερ, πορ λο θυε δεβα
ρεαλιζαρσε ο εϕεχυταρσε λα αχτιϖιδαδ ο χονδυχτα δε θυε σε τρατε. ∆αδα λα παρτιχυλαρ

2121

1132 Χον αβυνδαντεσ εϕεµπλοσ, Ροχηα, Λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 60
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νατυραλεζα δε λα οβλιγαχι⌠ν α χυµπλιρσε, στα νο ποδα µατεριαλιζαρσε, πορ παγο
εθυιϖαλεντε ο εϕεχυχι⌠ν πορ συστιτυχι⌠ν, πορ νο τραταρσε δε αχρεενχιασ. Πορ ελλο, λα
Χορτε απλιχ⌠ λο δισπυεστο εν ελ αρτχυλο 11 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Ποδερ ϑυδιχιαλ,
σεγν ελ χυαλ, Λοσ τριβυναλεσ παρα λα εϕεχυχι⌠ν δε συσ σεντενχιασ ψ τοδοσ λοσ
αχτοσ θυε δεχρετεν ο αχυερδεν, πυεδεν ρεθυεριρ δε λασ δεµ〈σ αυτοριδαδεσ ελ
χονχυρσο δε λα φυερζα πβλιχα θυε δε ελλα δεπενδα, ψ, εν γενεραλ ϖαλερσε δε τοδοσ
λοσ µεδιοσ λεγαλεσ χοερχιτιϖοσ δε θυε δισπονγαν ( ). Ασ πυεσ, λα Χορτε ορδεν⌠
χοµισιοναρ αλ ϑυζγαδο Εϕεχυτορ δε Μεδιδασ, παρα θυε, σε χονστιτυψερα εν λα σεδε
δε λα δεµανδαδα, α λοσ !νεσ δε θυε ρεαλιζαρα ελ λεϖανταµιεντο δε υν Αχτα δονδε σε
ηιχιερα χονσταρ λα πυβλιχαχι⌠ν δε λα νοτα !ναλ δελ αχχιοναντε (ΧΠΧΑ 05/12/2002
Εξπ. 00−23579)
4. Χασοσ
2122

Ελ ϑυζγ. Συπ. Εδο. Γυ〈ριχο, ορδεν⌠ λα εϕεχυχι⌠ν δε λα σεντενχια σιν µ〈σ διλαχιονεσ
χοντρα υνα Αλχαλδα δελ Εσταδο Γυ〈ριχο. Σε〉αλ⌠ θυε, σοµετερ λα εϕεχυχι⌠ν δε υνα
σεντενχια θυε ηαβα θυεδαδο δε!νιτιϖαµεντε !ρµε α φαϖορ δελ τραβαϕαδορ, α λασ
φορµαλιδαδεσ, τρµινοσ ψ ρεθυισιτοσ δε λα λεψ εσπεχιαλ χιταδα, νο σ⌠λο δεϖενα εν υν
δεσεθυιλιβριο εχον⌠µιχο ψ σοχιαλ χοντρα ελ τραβαϕαδορ σινο θυε ατενταβα χοντρα ελ
προπ⌠σιτο δε υνα ϖερδαδερα ϕυστιχια σοχιαλ. Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ δεχλαρ⌠ θυε ελ
φαλλο ηαβα ινχυρριδο εν ϖιολαχι⌠ν δελ δερεχηο χονστιτυχιοναλ αλ δεβιδο προχεσο. ∆ε
χονφορµιδαδ χον λο εσταβλεχιδο εν ελ αρτ. 104 ΛΟΡΜ, χυανδο λασ παρτεσ νο λογραν
λλεγαρ α υν αχυερδο εν ρελαχι⌠ν α λα φορµα δε εϕεχυχι⌠ν ϖολυνταρια δε λα σεντενχια
χονδενατορια παρα υν Μυνιχιπιο, λε χορρεσπονδε αλ Τριβυναλ χοµπετεντε δετερµιναρ
λα φορµα ψ λα οπορτυνιδαδ δε δαρ χυµπλιµιεντο α λο ορδεναδο εν διχηα δεχισι⌠ν
ϕυδιχιαλ, εν ατενχι⌠ν α λοσ προχεδιµιεντοσ εσταβλεχιδοσ εν ελ µισµο αρτχυλο (ΣΧΟΝ−
ΤΣϑ 03/08/2001 ΕΞΠ. Ν°: 01−0590)

2123

Εν αχτα δε 18/11/2010 ελ ϑυζγαδο Πριµερο Εϕεχυτορ δε Μεδιδασ δεϕ⌠ χονστανχια δε
ηαβερσε τρασλαδαδο ψ χονστιτυιδο εν λα σεδε δε λα Αλχαλδα δελ Μυνιχιπιο, α !ν δε
λλεϖαρ α χαβο λα νοτι!χαχι⌠ν δε εϕεχυχι⌠ν φορζοσα. Ελ Τριβυναλ σε ηιζο αχοµπα〉αρ
δελ Χαβο Ι, Φυνχιοναριο δε Πολιτ〈χηιρα. Ελ ϑυεζ νοτι!χ⌠ αλ Σινδιχο Προχυραδορ δε
λα Εϕεχυχι⌠ν Φορζοσα δε λα δεχισι⌠ν εµαναδα δελ ϑυζγαδο Συπεριορ Χιϖιλ ψ
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο Ρεγι⌠ν Λοσ Ανδεσ, εν χυαντο α θυε εστα Αλχαλδα,
δεβε παγαρ πορ χονχεπτο δε Πρεσταχιονεσ Σοχιαλεσ εν εστε αχτο, σι εξιστε προϖισι⌠ν
δε φονδοσ εν ελ πρεσυπυεστο δε εστε α〉ο, ο εν συ δεφεχτο, δεβερα ινχλυιρλο εν ελ
πρεσυπυεστο δε εϕερχιχιο εχον⌠µιχο ψ !σχαλ χορρεσπονδιεντε αλ α〉ο 2011. Εν εστε
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[Αρτχυλο 110. Χοντινυιδαδ δε λα εϕεχυχι⌠ν]

εσταδο ελ Σινδιχο Προχυραδορ µανιφεστ⌠ θυε αχατα λα δεχισι⌠ν, περο φαλτα λα
απροβαχι⌠ν δε υν χρδιτο αδιχιοναλ θυε εστ〈 εν τρ〈µιτε. Ελ τριβυναλ αχορδ⌠ µαντενερ
λα χοµισι⌠ν εν ελ αρχηιϖο δελ Τριβυναλ.
Τρανσχυρριδοσ µ〈σ δε 8 µεσεσ σιν θυε ηυβιερα χονστανχια δελ χυµπλιµιεντο αλ
µανδατο δε εϕεχυχι⌠ν, ελ ϑυζγαδο Συπεριορ Σεγυνδο εν λο Χιϖιλ ψ Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο δε λα Χιρχυνσχριπχι⌠ν ϑυδιχιαλ δε λα Ρεγι⌠ν Χαπιταλ δεχρετ⌠ µεδιδα
δε εµβαργο εϕεχυτιϖο σοβρε βιενεσ δελ δοµινιο πριϖαδο δε λα Αλχαλδα δελ
Μυνιχιπιο Βολιϖαριανο Λιβερταδορ δελ ∆ιστριτο Χαπιταλ, θυε νο εστν αφεχτοσ α λα
πρεσταχι⌠ν δε υν σερϖιχιο πβλιχο ο χυαλθυιερ οτρα αχτιϖιδαδ δε υτιλιδαδ πβλιχα,
πορ ελ δοβλε δε λα χαντιδαδ δε λα συµα θυε ρεσυλτ⌠ δε λα εξπερτιχια πραχτιχαδα πορ ελ
εξπερτο ασιγναδο. Σε ορδεν⌠ α λα παρτε αχτορα, ινδιχαρ λοσ βιενεσ δελ δοµινιο
πριϖαδο δε λα δεµανδαδα, νο αφεχτοσ α λα πρεσταχι⌠ν δε υν σερϖιχιο ο υτιλιδαδ
πβλιχα σοβρε λοσ χυαλεσ ρεχαερ〈 ελ εµβαργο αντεσ δεχρεταδο (ϑΥΖΓ. ΣΥΠ. 2∆Ο. Χ−Α

2124

ΡΕΓΙΝ ΧΑΠΙΤΑΛ 25/04/2011 ΕΞΠ.003802)

Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ηαβα σε〉αλαδο θυε, ηαψ χασοσ εν θυε λα εϕεχυχι⌠ν φορζοσα
ερα ιµποσιβλε, ψα θυε νο ποδα ελ εϕεχυταντε, σιν ϖιολαρ λεψεσ, χοµο λα δε
πρεσυπυεστο, πορ εϕεµπλο, εσταβλεχερ χοαχτιϖα ψ εφεχτιϖαµεντε, λοσ παγοσ περι⌠διχοσ
χορρεσπονδιεντεσ α λα πενσι⌠ν δε ϕυβιλαχι⌠ν, µοτιϖο πορ ελ χυαλ εν εστοσ συπυεστοσ
λο προχεδεντε εσ ινσταρ αλ Μινιστεριο Πβλιχο α ινθυιριρ σι εξιστε ελ δεσαχατο, ψ
προχεδα αλ αντεϕυιχιο δε µριτο χορρεσπονδιεντε (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/12/2003 ΕΞΠ. Ν≡: 01−
0725). Ελ Μαγιστραδο Πεδρο Ραφαελ Ρονδ⌠ν Ηααζ, σαλϖ⌠ συ ϖοτο, εν ραζ⌠ν δε θυε ταλ
χριτεριο χοντραϖενα λα γαραντα χονστιτυχιοναλ δε λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα, αδεµ〈σ
δε θυε δεσχονοχα λασ διστιντασ φορµασ δε εϕεχυχι⌠ν φορζοσα χοντρα λα Ρεπβλιχα ψ
θυε περµιτεν λα εϕεχυχι⌠ν χοαχτιϖα ινχλυσο δε οβλιγαχιονεσ δε τραχτο συχεσιϖο
χοµο λασ ϕυβιλαχιονεσ. Ελ µαγιστραδο ηιζο ρεφερενχια α οτροσ πρεχεδεντεσ αν〈λογοσ
εν θυε σε ορδεν⌠ ελ παγο περι⌠διχο δε λα ϕυβιλαχι⌠ν. Ελ προχεσο πορ ελ δελιτο δε
δεσαχατο ψ λα χορρεσπονδιεντε σανχι⌠ν πεναλ α λα θυε δεβαν σοµετερσε λοσ
χυλπαβλεσ, νο ρεσαρχιρα, εν µοδο αλγυνο, λα σιτυαχι⌠ν ϕυρδιχα θυε λε φυε ινφρινγιδα
α λοσ βενε!χιαριοσ δελ φαλλο ψ, πορ οτρα παρτε, χονδεναρλοσ α ενταβλαρ υνα νυεϖα
δεµανδα χοντρα λα Ρεπβλιχα παρα λα σατισφαχχι⌠ν δε συ αχρεενχια, πορ αβσυρδο ψ
αντιϕυρδιχο, δεβα ρεχηαζαρσε (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 19/12/2003 ΕΞΠ. Ν≡: 01−0725)
Αρτ. 111.− Εϕεχυχι⌠ν χοντρα παρ!χυλαρεσ
Αρ !χυλο!111.!Χυανδο!ελ!εϕεχυταδο!σεα!υν!παρ∀!χυλαρ,!σε!απλιχαρ〈!λο!πρεϖιστο!εν!ελ!Χ⌠διγο!
δε!Προχεδιµιεντο!Χιϖιλ.
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[∆ισποσιχι⌠ν ∆ερογατορια ∨νιχα ψ ∆ισποσιχιονεσ Τρανσιτοριασ]

∆ΙΣΠΟΣΙΧΙΝ!∆ΕΡΟΓΑΤΟΡΙΑ!∨ΝΙΧΑ.
Σε!δερογαν!τοδασ!λασ!δισποσιχιονεσ!δελ!ορδεναµιεντο!ϕυρδιχο!θυε!χολιδαν!χον!εστα!Λεψ.

∆ΙΣΠΟΣΙΧΙΟΝΕΣ!ΤΡΑΝΣΙΤΟΡΙΑΣ

Πριµερα
Πριµερα.!Ελ!Εϕεχυ∀!ϖο!Ναχιοναλ!ινχλυιρ〈!εν!λα!Λεψ!δε!Πρεσυπυεστο!Ανυαλ,!λοσ!ρεχυρσοσ!εχο−
ν⌠µιχοσ!νεχεσαριοσ!παρα!λα!χρεαχι⌠ν!ψ!φυνχιοναµιεντο!δε!λοσ!τριβυναλεσ!δε!λα!ϑυρισδιχχι⌠ν!
Χοντενχιοσο!Αδµινιστρα∀!ϖα.
Σεγυνδα
Σεγυνδα.!Ελ!Τριβυναλ!Συπρεµο!δε!ϑυσ∀!χια,!εν!Σαλα!Πλενα,!δυραντε!λοσ!δοσ!πριµεροσ!α〉οσ!
δε!ϖιγενχια!δε!εστα!Λεψ,!ψ!α!σολιχιτυδ!δε!λα!Σαλα!Πολ∀!χο−Αδµινιστρα∀!ϖα,!ποδρ〈!µεδιαντε!
ρεσολυχι⌠ν!διφεριρ!λα!απλιχαχι⌠ν!δε!λα!πρεσεντε!Λεψ,!εν!λασ!χιρχυνσχριπχιονεσ!ϕυδιχιαλεσ!δονδε!
νο!εξισταν!λασ!χονδιχιονεσ!ινδισπενσαβλεσ!παρα!συ!πυεστα!εν!πρ〈χ∀!χα.

∆ιφεριµιεντο
2126

Λα ρεδαχχι⌠ν δε λα ∆ισποσιχι⌠ν Τρανσιτορια Σεγυνδα εσ χονφυσα ψ πυεδε χονδυχιρ
αλ ερρορ. Νο πυεδε τραταρσε δε υν διφεριµιεντο δε λα ϖιγενχια δε λα λεψ, εν
δετερµιναδο 〈µβιτο τερριτοριαλ. Ταλ ποσιβιλιδαδ ηα σιδο οβϕετο δε φυερτεσ χρτιχασ.1133
Υνα ιντερπρεταχι⌠ν χονφορµε α λα Χονστιτυχι⌠ν δεβε παρτιρ δελ συπυεστο θυε ελ
Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια χονστιτυψε υν ⌠ργανο δε εϕεχυχι⌠ν δε λα λεψ ψ πορ
ταντο συβορδιναδο α συ ϖιγενχια, πορ λο θυε νο πυεδε ελιµιναρ ελ χοντρολ ϕυδιχιαλ
δε λα Αδµινιστραχι⌠ν. Σε τρατα µ〈σ βιεν δε υνα νορµα ρεγυλαδορα δε λα ϖιγενχια
τεµποραλ δε λα λεψ, εν δετερµιναδοσ ασπεχτοσ δε οργανιζαχι⌠ν θυε ρεθυιερεν δε λα
ιντερϖενχι⌠ν δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, χοντενιδοσ εν ελ Ττυλο ΙΙ, ρελατιϖο
α λα Εστρυχτυρα Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα. Λα
∆ισποσιχι⌠ν Φιναλ ∨νιχα ψα εσταβλεχε υν λαπσο δε χιεντο οχηεντα δασ παρα λα
χρεαχι⌠ν δε λα νυεϖα εστρυχτυρα οργ〈νιχα. ∆ε ταλ φορµα, σιεµπρε θυε εξιστα
µοτιϖο ϕυστι!χαδο, ταλ αχτυαχι⌠ν πυεδε εξχεδερ λοσ χιεντο οχηεντα δασ, περο, εν
νινγν χασο δεβε εξχεδερ λοσ δοσ πριµεροσ α〉οσ δε ϖιγενχια δε λα Λεψ.
1133 Σε σε〉αλα αλ εφεχτο θυε, ελιµιναρ ελ χοντρολ ϕυδιχιαλ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν, εν δετερµιναδασ χιρχυνσχριπ−
χιονεσ ϕυδιχιαλεσ, σερα ϖιολατοριο δελ δερεχηο α λα τυτελα ϕυδιχιαλ εφεχτιϖα (Βρεωερ−Χαρασ, Ιντροδυχχι⌠ν
Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, π〈γ. 9)
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[∆ισποσιχιονεσ Τρανσιτοριασ Πριµερα α Σεξτα]

Ηεµοσ αδϖερτιδο θυε, λα διστριβυχι⌠ν τερριτοριαλ δε λοσ τριβυναλεσ εσ δετερµιναντε
δελ εϕερχιχιο δελ δερεχηο δε αχχεσο α λα ϕυστιχια (ϖασε αλ ρεσπεχτο, ελ αρτ. 2, ν.µ.
46). Πορ ταλ µοτιϖο, λα δισχρεχιοναλιδαδ θυε δεριϖα δε συ ποτεσταδ οργανιζατιϖα
δεβε σερ εϕερχιδα χον συϕεχι⌠ν α λοσ πρινχιπιοσ δε ραζοναβιλιδαδ ψ προπορχιοναλιδαδ,
ινχλυσο εν λα δεχισι⌠ν δε λα οπορτυνιδαδ εν θυε δεβερ〈ν σερ χρεαδασ λασ νυεϖασ
εστρυχτυρασ. Πορ ταλ µοτιϖο, λα Ρεσολυχι⌠ν θυε σε διχτε δεβε σερ µοτιϖαδα ψ
ενχοντραρσε φυνδαδα εν µοτιϖοσ προπορχιοναλµεντε γραϖεσ θυε ϕυστι!θυεν λα
οµισι⌠ν. Εν ταλ χασο, ελ ΤΣϑ τενδρα λα οβλιγαχι⌠ν δε δεµοστραρ φεηαχιεντεµεντε
λοσ ηεχηοσ θυε λλεϖαρον α ταλ ρεσολυχι⌠ν (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 12/06/2002 ΕΞΠ. 00−2305).1134
Τερχερα
Τερχερα.! Ελ! Τριβυναλ! Συπρεµο! δε! ϑυσ∀!χια,! εν! σαλα! πλενα,! α! σολιχιτυδ! δε! λα! Σαλα! Πολ∀!χο−!
Αδµινιστρα∀!ϖα,! ποδρ〈! µοδι#!χαρ! λα! νοµενχλατυρα! δε! λοσ! τριβυναλεσ! δε! λα! ϑυρισδιχχι⌠ν!
Χοντενχιοσο!Αδµινιστρα∀!ϖα,!χονφορµε!α!εστα!Λεψ.

Χυαρτα
Χυαρτα.!Λασ!χαυσασ!θυε!σε!ενχυεντρεν!εν!πριµερα!ινστανχια,!ψ!εν!χυψοσ!προχεδιµιεντοσ!νο!
σε!ηαψα!εφεχτυαδο!ελ!αχτο!δε!ινφορµεσ,!ελ!Τριβυναλ!#!ϕαρ〈!υν!λαπσο!νο!µενορ!δε!τρειντα!δασ!
δε!δεσπαχηο!παρα!θυε!λασ!παρτεσ!λοσ!πρεσεντεν!πορ!εσχριτο.!Ελ!δα!δε!δεσπαχηο!σιγυιεντε!α!
λα!πρεσενταχι⌠ν!δε!λοσ!ινφορµεσ,!ελ!τριβυναλ!διρ〈!ϖιστοσ!ψ!σεντενχιαρ〈!δεντρο!δε!λοσ!σεσεντα!
δασ!χον∀!νυοσ!σιγυιεντεσ.

Θυιντα
Θυιντα.!Λασ!χαυσασ!θυε!χυρσεν!εν!σεγυνδα!ινστανχια!σερ〈ν!ρεσυελτασ!δε!χονφορµιδαδ!χον!
λο!εσταβλεαδο!εν!εστα!Λεψ.

Σεξτα
Σεξτα.!Ηαστα!ταντο!εντρεν!εν!φυνχιοναµιεντο!λοσ!ϑυζγαδοσ!δε!Μυνιχιπιο!δε!λα!ϑυρισδιχχι⌠ν!
Χοντενχιοσο! Αδµινιστρα∀!ϖα,! χονοχερ〈ν! δε! λασ! χοµπετενχιασ! ατριβυιδασ! πορ! εστα! Λεψ! α!
διχηοσ!τριβυναλεσ,!λοσ!ϑυζγαδοσ!δε!Μυνιχιπιο.

1134 ηττπ://ωωω.εστυδιοσχονστιτυχιοναλεσ.χοµ/ΣΕΝΤΕΝΧΙΑΣ_αρχηιϖοσ/045.ητµ
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[∆ισποσιχι⌠ν Φιναλ]

∆ΙΣΠΟΣΙΧΙΝ!ΦΙΝΑΛ!
∨νιχα.!Εστα!Λεψ!εντραρ〈!εν!ϖιγενχια!α!παρ∀!ρ!δε!συ!πυβλιχαχι⌠ν!εν!λα!Γαχελα!Ο#!χιαλ!δε!λα!Ρε−
πβλιχα!Βολιϖαριανα!δε!ςενεζυελα,!σαλϖο!λο!δισπυεστο!εν!ελ!Ττυλο!ΙΙ,!ρελα∀!ϖο!α!λα!Εστρυχτυρα!
Οργ〈νιχα!δε!λα!ϑυρισδιχχι⌠ν!Χοντενχιοσο−Αδµινιστρα∀!ϖα,!θυε!εντραρ〈!εν!ϖιγενχια!α!παρ∀!ρ!
δε!λοσ!χιεντο!οχηεντα!δασ!δε!λα!ρεφεριδα!πυβλιχαχι⌠ν.

1. Ελ πρινχιπιο περπετυατιο φορι
2128

Εστιµαµοσ θυε εν λοσ χασοσ εν θυε ρεσυλτα µοδι!χαδα λα χοµπετενχια ϖιγεντε χον
αντεριοριδαδ α λα λεψ, λοσ τριβυναλεσ δε λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δεβεν
χοντινυαρ χονοχιενδο δε λα χαυσα ψ νο προδυχιρ δεχλινατοριασ δε χοµπετενχια, εν
περϕυιχιο δελ ιντερσ δε λασ παρτεσ εν λα χελεριδαδ προχεσαλ. Υνα µοδι!χαχι⌠ν δε λα
χοµπετενχια α λοσ ϕυιχιοσ εν χυρσο, σ⌠λο ηυβιερα σιδο αδµισιβλε πορ δισποσιχι⌠ν
εξπρεσα δε λα λεψ, λα χυαλ νο σε προδυϕο. Εστε ηα σιδο εφεχτιϖαµεντε ελ χριτεριο
απλιχαδο πορ λοσ τριβυναλεσ εν λο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο (ΧΣΧΑ 20/07/2010 ΕΞΠ.
Ν° ΑΠ42−Ν−2002−000108; ΣΠΑ−ΤΣϑ 20/07/2010 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0538; ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/01/2011 ΕΞΠ. Ν≡
2010−1079). Σιν εµβαργο, εν ελ χασο δελ νυµ. 3 δελ αρτ. 25 ΛΟϑΧΑ, λα Σαλα
Χονστιτυχιοναλ ηα εσταβλεχιδο χον χαρ〈χτερ ϖινχυλαντε υν χριτεριο διστιντο (ϖασε αλ
ρεσπεχτο, ν.µ. 708)

2129

Παρα εσταβλεχερ λα απλιχαβιλιδαδ δε λασ δισποσιχιονεσ θυε µοδι!χαν λασ ρεγλασ δε
χοµπετενχια δε λοσ τριβυναλεσ, α λοσ ϕυιχιοσ θυε σε ενχυεντραν εν χυρσο, δεβεµοσ
τενερ εν χονσιδεραχι⌠ν λο δισπυεστο εν ελ αρτ. 3 ΧΠΧ, ελ χυαλ χονσαγρα ελ πρινχιπιο
σεγν ελ χυαλ λα ϕυρισδιχχι⌠ν ψ λα χοµπετενχια σε δετερµιναν χονφορµε α λα
σιτυαχι⌠ν δε ηεχηο εξιστεντε παρα ελ µοµεντο δε λα πρεσενταχι⌠ν δε λα δεµανδα,
ψ νο τιενεν εφεχτο ρεσπεχτο δε ελλασ λοσ χαµβιοσ ποστεριορεσ δε διχηα σιτυαχι⌠ν,
σαλϖο θυε λα λεψ δισπονγα οτρα χοσα.

2130

Εστε πρινχιπιο γενεραλ, χυψο οριγεν προϖιενε δελ δερεχηο ροµανο, σε δενοµινα
περπετυατιο ϕυρισδιχτιονισ ο περπετυα ϕυρισδιχχι⌠ν, ελ χυαλ σε φυνδαµεντα εν λοσ
πρινχιπιοσ δε σεγυριδαδ ϕυρδιχα ψ εχονοµα προχεσαλ, ψ εν χυψο 〈µβιτο λα δοχτρινα
τραδιχιοναλ ηα ινχλυιδο α λα ϕυρισδιχχι⌠ν ψ α λα χοµπετενχια, σιενδο θυε ταλ πρινχιπιο
ηα σιδο δεσαρρολλαδο πορ λα δοχτρινα α παρτιρ δε λα ψα χλ〈σιχα νοτα δε Χηιοϖενδα,
σεγν ελ χυαλ, λα χοµπετενχια δελ ϕυεζ δεσπυσ δε ινιχιαδα λα χαυσα, θυεδα
ινσενσιβλε α χυαλθυιερ χαµβιο σοβρεϖενιδο δε λασ χιρχυνστανχιασ θυε ηαβαν
δετερµιναδο (περ χιτατιονεµ περπετυατυρ ιυρισδιχτιο) (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 30/05/2008 ΕΞΠ. Ν°
08−0169). Χον λα περπετυαχι⌠ν δελ φυερο χοµπετενχιαλ σε βυσχα εϖιταρλε υν περϕυιχιο
α λασ παρτεσ θυε µενοσχαβε συσ δερεχηοσ ψ γαραντασ χονστιτυχιοναλεσ ψ προχεσαλεσ
(ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 06/10/2010 ΕΞΠ: 07−1288)
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Πορ συ παρτε, ελ πρινχιπιο δε λα περπετυατιο φορι ο περπετυαχι⌠ν δελ φυερο, χονστιτυψε
υνα δεριϖαχι⌠ν δελ πρινχιπιο δε λα περπετυατιο ϕυρισδιχτιονισ, ιγυαλµεντε χοντενιδο
εν ελ αρτχυλο 3 ειυσδεµ, ψ σε τραδυχε εν θυε λα χοµπετενχια δελ ⌠ργανο
ϕυρισδιχχιοναλ, χυανδο λα λεψ νο δισπονγα εξπρεσαµεντε λο χοντραριο, σε δετερµινα
πορ λα σιτυαχι⌠ν φ〈χτιχα ψ νορµατιϖα εξιστεντε παρα ελ µοµεντο δε πρεσενταχι⌠ν δε
λα δεµανδα, σιν θυε πυεδα µοδι!χαρσε λα χοµπετενχια, σαλϖο συπυεστοσ
εξχεπχιοναλεσ, σιεµπρε ψ χυανδο ταλ µοδι!χαχι⌠ν νο ρεπρεσεντε υν περϕυιχιο
προχεσαλ παρα λασ παρτεσ (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 30/05/2008 ΕΞΠ. Ν° 08−0169)
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Ελ πρινχιπιο δε λα περπετυατιο φορι σ⌠λο σε ενχυεντρα ρεφεριδο α λασ µυταχιονεσ εν λα
σιτυαχι⌠ν δε ηεχηο ρελαταδα εν λα δεµανδα; σιενδο θυε λοσ χαµβιοσ δε δερεχηο
προδυχιδοσ πορ υνα νυεϖα λεψ θυε οτοργυε υνα χαλι!χαχι⌠ν ϕυρδιχα διφερεντε α λα
ρελαχι⌠ν συστανχιαλ χοντροϖερτιδα, ο θυε µοδι!θυε λα διστριβυχι⌠ν δε λα χοµπετενχια,
νο εστ〈ν αβαρχαδοσ πορ διχηο πρινχιπιο (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 30/05/2008 ΕΞΠ. Ν° 08−0169)
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Λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ σε προνυνχι⌠ χον ρεσπεχτο α υνα αχχι⌠ν δε αµπαρο
χονστιτυχιοναλ, εν λα χυαλ λα Χορτε Πριµερα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, σε
ηαβα δεχλαραδο αβ ινιτιο χοµπετεντε, ψ θυε λυεγο µανιφεσταρα συ ινχοµπετενχια
σοβρεϖενιδα παρα χονοχερ διχηα αχχι⌠ν, εν ϖιρτυδ δε θυε, α παρτιρ δε λα σεντενχια
Ν° 1.700 δε φεχηα 7 δε αγοστο δε 2007 εµαναδα δε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ δελ
Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, ϖαρι⌠ ελ χριτεριο θυε σε ϖενα απλιχανδο εν ρελαχι⌠ν
α λα χοµπετενχια δε λοσ Τριβυναλεσ δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα
παρα χονοχερ εν πριµερα ινστανχια δε λοσ αµπαροσ χονστιτυχιοναλεσ ιντερπυεστοσ δε
φορµα αυτ⌠νοµα. Αλ ρεσπεχτο εστιµ⌠ λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ θυε, εν ελ χασο δε
αυτοσ νο σε οβσερϖα λα χονχυρρενχια δε αλγυνο δε λοσ συπυεστοσ εξχεπχιοναλεσ
αντεσ δεσχριτοσ θυε ηαχεν πλαυσιβλε λα µοδι!χαχι⌠ν σοβρεϖενιδα δε λα χοµπετενχια,
ραζ⌠ν πορ λα χυαλ σε χονσιδερα θυε εν ελ χασο συβ λιτε, λα Χορτε Πριµερα δε λο
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο νο δεβι⌠ δεχλιναρ συ χοµπετενχια εν υν ϕυζγαδο δε λο
χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο δε λα ρεγι⌠ν χαπιταλ, ψα θυε εσταβα οβλιγαδα, εν ραζ⌠ν
δε λο αντεσ εξπυεστο, α σεγυιρ χονοχιενδο διχηο προχεσο ψ διχταρ εν στε λα σεντενχια
δε µριτο χορρεσπονδιεντε (ΣΧΟΝ−ΤΣϑ 30/05/2008 ΕΞΠ. Ν° 08−0169)
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2. ςιγενχια ινµεδιατα
∆ε αχυερδο χον ελ αρτ. 9 ΧΠΧ, λα λεψ προχεσαλ σε απλιχαρ〈 δεσδε θυε εντρε εν
ϖιγενχια, αυν εν λοσ προχεσοσ θυε σε ηαλλαρεν εν χυρσο; περο εν εστε χασο, λοσ αχτοσ
ψ ηεχηοσ ψα χυµπλιδοσ ψ συσ εφεχτοσ προχεσαλεσ νο ϖερι!χαδοσ τοδαϖα, σε ρεγυλαρ〈ν
πορ λα λεψ αντεριορ. Εν ταλ σεντιδο, λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα ηα εσταβλεχιδο
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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λα απλιχαχι⌠ν δε λα ΛΟϑΧΑ α λοσ ρεχυρσοσ δε νυλιδαδ ινχοαδοσ χον αντεριοριδαδ α συ
ϖιγενχια (ΣΠΑ−ΤΣϑ 13/01/2011 ΕΞΠ. Ν≡ 2010−0741)
3. ∆ενοµιναχι⌠ν δε λοσ τριβυναλεσ
2135

Ελ αρτχυλο 24 νυµεραλ 6 δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖα, εσταβλεχε λα χοµπετενχια δε λοσ ϑυζγαδοσ Ναχιοναλεσ δε λα
ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, χυψα δενοµιναχι⌠ν εντραρ〈 εν ϖιγενχια
α παρτιρ δε λοσ χιεντο οχηεντα δασ σιγυιεντεσ α λα πυβλιχαχι⌠ν δε λα µενχιοναδα λεψ,
χονφορµε α λο εσταβλεχιδο εν συ δισποσιχι⌠ν !ναλ, ηαστα ταντο σε µαντιενε λα
δενοµιναχι⌠ν δε Χορτεσ Πριµερα ψ Σεγυνδα δε λο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο (ϑΣ−
ΧΣΧΑ 27/07/2010 ΕΞΠ. Ν≡ ΑΠ42−Γ−2010−000059)

∆αδα,!#!ρµαδα!ψ!σελλαδα!εν!ελ!Παλαχιο!Φεδεραλ!Λεγισλα∀!ϖο,!σεδε!δε!λα!Ασαµβλεα!Ναχιοναλ,!
εν!Χαραχασ,!α!λοσ!θυινχε!δασ!δελ!µεσ!δε!διχιεµβρε!δε!δοσ!µιλ!νυεϖε.!Α〉οσ!199°!δε!λα!
Ινδεπενδενχια!ψ!150°!δε!λα!Φεδεραχι⌠ν.
Προµυλγαχι⌠ν!δε!λα!Λεψ!Οργ〈νιχα!δε!λα!ϑυρισδιχχι⌠ν!Χοντενχιοσο!Αδµινιστρα∀!ϖα,!δε!χον−
φορµιδαδ!χον!λο!πρεϖιστο!εν!ελ!αρ !χυλο!213!δε!λα!Χονσ∀!τυχι⌠ν!δε!λα!Ρεπβλιχα!Βολιϖαριανα!
δε!ςενεζυελα.
Παλαχιο!δε!Μιρα∃!ορεσ,!εν!Χαραχασ,!α!λοσ!διεχισισ!δασ!δελ!µεσ!δε!ϕυνιο!δε!δοσ!µιλ!διεζ.!
Α〉οσ!200°!δε!λα!Ινδεπενδενχια,!151°!δε!λα!Φεδεραχι⌠ν!ψ!11°!δε!λα!Ρεϖολυχι⌠ν!Βολιϖαριανα.
Χµπλασε,!(ΛΣ.)
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦ⊆Α

Αχητερβεργ, Νορβερτ ∆ιε Κλαγεβεφυγνισ − εινε εντβεηρλιχηε Σαχηυρτειλϖοραυσσετζυνγ?. εν
∆ςΒλ. 1981, π〈γ. 278
Αλονσο Γαρχα, Μαρα Χονσυελο Λα Ρεσπονσαβιλιδαδ Πατριµονιαλ δελ Εσταδο Λεγισλαδορ,
Εδιτοριαλ Μαρχιαλ Πονσ, Μαδριδ 1999
Αµπαρο Γραυ, Μαρα Χοµπετενχιασ δελ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο εν λα Λεψ Οργ〈νιχα
δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια ψ ελ ∆εσαρρολλο ϑυρισπρυδενχιαλ, εν λα οβρα χολεχτιϖα
Ελ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, ΙΙΙ ϑορναδασ σοβρε ∆ρεχηο Αδµινιστρατιϖο Χαραβοβο,
ΦΥΝΕ∆Α, Χαραχασ 2006
Απιτζ Βαρβερα, ϑυαν Χαρλοσ Λα Ινχιδενχια δελ Χ⌠διγο δε Προχεδιµιεντο Χιϖιλ εν λα
ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσα−Αδµινιστρατιϖα εν λα οβρα χολεχτιϖα Αϖανχεσ ϑυρισπρυδενχιαλεσ
δελ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, Λιβρο ηοµεναϕε αλ ∆ρ. Ελοψ Λαρεσ Μαρτνεζ
Απιτζ Βαρβερα, ϑυαν Χαρλοσ Λασ Χοστασ Προχεσαεσ ψ λοσ Ηονοραριοσ Προφεσιοναλεσ δε λοσ
Αβογαδοσ Τοµο Ι. Λασ Χοστασ Προχεσαλεσ. Εδιτοριαλ ϑυρδιχα ΑΛςΑ, ΣΡΛ. Χαραχασ 2000,
Αππελ, Ρυδολφ Γρυνδρεχητε αλσ Γρυνδλαγε ϖον Ρεχητεν ιµ Σιννε δεσ ♣ 42 ΙΙ ςωΓΟ
Μνχηεν, ϑυρ. ∆ισσ., 1974
Αραυϕο ϑυ〈ρεζ, ϑοσ Πρινχιπιοσ Γενεραλεσ δελ ∆ερεχηο Προχεσαλ Αδµινιστρατιϖο, ςαδελλ
Ηερµανοσ Εδιτορεσ, ςαλενχια 1996
Αραυϕο−ϑυ〈ρεζ, ϑοσ Λοσ Πρινχιπιοσ Φυνδαµενταλεσ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα εν λα οβρα χολεχτιϖα, Χοµενταριοσ α λα λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα
ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, ςολ. Ι, ΦΥΝΕ∆Α, Χαραχασ 2010,
Αρϖελο ςιλλαµιζαρ, Ροθυεφλιξ, Λασ Πρεσυνχιονεσ ψ συ Πρυεβα εν ελ Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο, Εδιτοριαλ Σεντιδο, Χαραχασ 1999
Αψαλα Χοραο, Χαρλοσ Μ. ϑυρισπρυδενχια Χονστιτυχιοναλ εν ςενεζυελα. Ελ ∆ερεχηο α λα
Παρτιχιπαχι⌠ν Πολτιχα δε λοσ Πυεβλοσ Ινδγενασ εν Ανυαριο δε ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ
Λατινοαµεριχανο. Φυνδαχι⌠ν Κονραδ Αδεναυερ Στιφτυνγ, Μεδελλν 1997
Βαχηοφ, Οττο ∆ιε ϖερωαλτυνγσγεριχητλιχηε Κλαγε αυφ ςορναηµε εινερ Αµτσηανδλυνγ, 2.
Αυ!αγε 1968
Βαχηοφ, Οττο Ρε!εξωιρκυνγεν υνδ Συβϕεκτιϖε Ρεχητε ιµ √φφεντλιχηεν Ρεχητ ιµ
Γεδχητνισσχηριφτ φρ Ωαλτερ ϑελλινεκ
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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Βαδελλ Μαδριδ, Ραφαελ Ελ Ρεχυρσο δε Νυλιδαδ εν λα οβρα χολεχτιϖα Αϖανχεσ
ϑυρισπρυδενχιαλεσ δελ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο Λιβρο ηοµεναϕε αλ ∆ρ. Ελοψ Λαρεσ
Μαρτνεζ, Βαρθυισιµετο 2003. Χιταδο: Βαδελλ Μαδριδ, Ελ Ρεχυρσο δε Νυλιδαδ (2003)
Βαδελλ Μαδριδ, Ραφαελ, Ελ Ρεχυρσο δε Νυλιδαδ εν λα οβρα χολεχτιϖα ∆ερεχηο Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο. Λιβρο Ηοµεναϕε αλ Προφεσορ Λυισ Ηενριθυε Φαρασ Ματα. Ινστιτυτο δε
Εστυδιοσ ϑυρδιχοσ δελ Εσταδο Λαρα, 2006. Χιταδο: Βαδελλ Μαδριδ, Ελ Ρεχυρσο δε Νυλιδαδ
(2006)
Βαδελλ Μαδριδ, Ραφαελ, Μεδιοσ Αλτερνατιϖοσ δε Σολυχι⌠ν δε Χον!ιχτοσ εν ελ ∆ερεχηο
Αδµινιστρατιϖο ςενεζολανο, εν λα οβρα χολεχτιϖα, Χονγρεσο Ιντερναχιοναλ δε ∆ερεχηο
Αδµινιστρατιϖο, εν Ηοµεναϕε αλ Προφ. Λυισ Η. Φαρασ Ματα, ΥΧΑΒ, Χαραχασ, 2006
Βαδυρα, Πετερ ∆ερ Ειγεντυµσσχηυτζ δεσ εινγεριχητετεν υνδ αυσγεβτεν Γεωερβεβετριεβεσ
γεγενβερ δερ σταατλιχηεν Ιντερϖεντιον ιµ Βερειχη δερ Ωιρτσχηαφτ ιν Φεστσχηριφτ , ζυµ
λ25ϕηριγεν Βεστεηεν δερ ϕυριστισχηεν Γεσελλσχηαφτ ζυ Βερλιν. Ηεραυσγεγεβεν ϖον ∆ιετερ
Ωιλκε 1984.
Βαδυρα, Πετερ Σταατσρεχητ. Σψστεµατισχηε Ερλυτερυνγ δεσ Γρυνδγεσετζεσ φρ διε
Βυνδεσρεπυβλικ ∆ευτσχηλανδ, 2. Αυ!.
Βαλδυσ/Γρζεσκιχκ/Ωιενηυεσ, Σταατσηαφτυνγσρεχητ.
Ερσατζλειστυνγεν, Ηειλδελβεργ 2007

∆ασ

Ρεχητ

δερ

φφεντλιχηεν

Βαρτλσπεργερ, Ριχηαρδ ∆ασ ∆ιλεµµα δεσ βαυλιχηεν Ναχηβαρρεχητσ, ςερωαλτυνγσαρχηιϖ
Τοµο 60, 1965, π〈γ. 35
Βαυερ, Ηαρµυτ Αλτεσ υνδ Νευεσ ζυρ Σχηυτζνορµτηεοριε Αρχηιϖ δεσ √φφεντλιχηεσ Ρεχητσ
113. Βανδ Ηεφτ 1 1988. π〈γ. 582
Βαυερ, Ηαρµυτ Γεσχηιχητλιχηε Γρυνδλαγεν δερ Λεηρε ϖοµ συβϕεκτιϖεν φφεντλιχηεν
Ρεχητ. Βερλιν 1986
Βαυµγαρτνερ, Ηανσ Μιχηαελ: Προβλεµε εινερ κολογισχηεν Ετηικ, ιν: Κ.−Η. Ερδµανν
(Ηρσγ.) Περσπεκτιϖεν µενσχηλιχηεν Ηανδελνσ: Υµωελτ υνδ Ετηικ. 2. Αυ!. Σπρινγερ−ςερλαγ
1993.
Βελανδρια Γαρχα, ϑοσ Ραφαελ Ελ Προχεδιµιεντο Αδµινιστρατιϖο Πρεϖιο α λασ ∆εµανδασ
χοντρα λα Ρεπβλιχα ΦΥΝΕ∆Α, Χαραχασ 2008
Βελλο Ταβαρεσ, Ηυµβερτο / ϑιµνεζ Ραµοσ, ∆ορχι Λα Αχχι⌠ν ∆ε Αµπαρο Χονστιτυχιοναλ ψ
συσ Μοδαλιδαδεσ ϑυδιχιαλεσ, Εδιχιονεσ Λιβερ, Χαραχασ 2006
Βενδερ / Σπαρωασσερ / Ενγελ Υµωελτσχηυτζ 3. Αυφ.
Βεργερ, Υλριχη Γρυνδφραγεν Υµωελτρεχητλιχηερ Ναχηβαρκλαγεν 1982
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Βετηγε, Ηερβερτ ∆ερ Γρυνδρεχητσεινγριφφ, ςερφφεντλιχηυνγεν δερ ςερεινιγυνγ δερ
∆ευτσχηεν Σταατσρεχητσλεηρερ. Ηεφτ 57 1998 Ωαλτερ δε Γρυψτερ − Βερλιν − Νεω Ψορκ
Βετηγε, Ηερβερτ Γρυνδρεχητσϖερωιρκλιχηυνγ υνδ Γρυνδρεχητσσιχηερυνγ δυρχη Οργανισατιον
υνδ ςερφαηρεν − Ζυ εινιγεν Ασπεκτεν δερ ακτυελλεν Γρυνδρεχητσδισκυσσιον, ΝϑΩ 1982, 1
Βεττερµανν, Καρλ Αυγυστ Κλαγεβεφυγνισ υνδ Ακτιϖλεγιτιµατιον ιµ Ανφεχητυνγσπροζε⇓,
ιµ: Σταατσβργερ υνδ Σταατσγεωαλτ. Βδ. ΙΙ. 1963
Βιεν, Γντερ: Πηιλοσοπηισχηε Ρε!εξιονεν ζυµ Προβλεµ δερ √κολογιε Σπρινγερ−ςερλαγ
1993.
Βιρνβαχηερ, ∆ιετερ: Λανδσχηαφτσσχηυτζ υνδ Αρτενσχηυτζ. Ωιε ωειτ τραγεν υτιλιταριστισχηε
Βεγρνδυνγεν? ιν Νυτζινγερ (Ηρσγ.) Νατυρσχηυτζ  Ετηικ  √κονοµιε Μετροπολισ−
ςερλαγ 1996.
Βοσχη Εδγαρ υνδ ϑργ Σχηµιδτ Πρακτισχηε Εινφηρυνγ ιν δασ ϖερωαλτυνγσρεχητλιχηε
ςερφαηρεν 1996
Βρεττερ, Ρδιγερ ∆ιε σταατλιχηε Βερυφσρεγελυνγ υνδ Ωιρτσχηαφτσλενκυνγ ιν Ηανδβυχη δεσ
Σταατσρεχητσ δερ Βυνδεσρεπυβλικ ∆ευτσχηλανδ. Ηεραυσγεγεβεν ϖον ϑοσεφ Ισενσεε υνδ Παυλ
Κιρχηηοφ Βανδ ςΙ Φρειηειτσρεχητε ♣148 Ηειδελβεργ 1989.
Βρεωερ Χαρασ , Αλλαν Ρ. Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια Εδιτοριαλ ϑυρδιχα
ςενεζολανα 3ρα Εδιχι⌠ν Χαραχασ 2006
Βρεωερ Χαρασ, Αλλαν Ρ. / ΟρτζΑλϖαρεζ, Λυισ Α. Λασ Γρανδεσ ∆εχισιονεσ δε λα
ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα (1961−1996), Εδιτοριαλ ϑυρδιχα ςενεζολανα,
2δα. Ρειµπρεσι⌠ν, Χαραχασ 2007
Βρεωερ−Χαρασ Αλλαν Ρ Λασ Ινστιτυχιονεσ Φυνδαµενταλεσ δελ ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο ψ λα
ϑυρισπρυδενχια ςενεζολανα, Χαραχασ 1964
Βρεωερ−Χαρασ, Αλλαν Ρ Απροξιµαχι⌠ν Γενεραλ αλ Νυεϖο Ργιµεν δελ Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο χονφορµε α λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο
δε 2010, εν λα οβρα χολεχτιϖα, Χοµενταριοσ α λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖα, ΦΥΝΕ∆Α, Χαραχασ 2010. (Χιταδο: Απροξιµαχι⌠ν Γενεραλ)
Βρεωερ−Χαρασ, Αλλαν Ρ Ιντροδυχχι⌠ν Γενεραλ αλ Ργιµεν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖα, εν Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα,
Εδιτοριαλ ϑυρδιχα ςενεζολανα, Πριµερα Εδιχι⌠ν, Χαραχασ 2010
Βροηµ, Ωινφριεδ Ρεχητσσταατλιχηε ςοργαβεν φρ Ινφορµελλεν ςερωαλτυνγσηανδελν ιν:
∆ευτσχηεσ ςερωαλτυνγσβλαττ 1994, Ηεφτ 3 Σειτε133.
Βρυγγερ Γεσταλτ υνδ Βεγρυενδυνγ δεσ Φολγενβεσειτιυνγσανσπρυχησ, ϑυΣ 1999, 625
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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Βηλερ, Οττµαρ Αλτεσ υνδ Νευεσ βερ Βεγριφφ υνδ Βεδευτυνγ δερ συβϕεκτιϖεν φφεντλιχηεν
Ρεχητε ιν: Γεδχητνισσχηριφτ φρ Ωαλτερ ϑελλινεκ
Βυλλινγερ, Μαρτιν ςερωαλτυνγσερµεσσεν ιµ µοδερνεν
ςερωαλτυνγσερµεσσεν ιµ µοδερνεν Σταατ Νοµοσ 1986

Σταατ

εν

Βυλλινγερ,

Χαλχα〉ο δε Τεµελτασ, ϑοσε!να Ασπεχτοσ Γενεραλεσ δελ Ργιµεν Λεγαλ δε λα Χορτε Συπρεµα
δε ϑυστιχια, εν λα οβρα χολεχτιϖα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα Χορτε Συπρεµα δε ϑυστιχια 2δα.
Εδιχι⌠ν. Εδιτοριαλ ϑυρδιχα ςενεζολανα, Χαραχασ 1991
Χανοϖα Γονζ〈λεζ, Αντονιο Περσπεχτιϖασ δελ Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο ςενεζολανο
εν Ελ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο α παρτιρ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε
ϑυστιχια, ΦΥΝΕ∆Α 2009
Χαρβαλλο Μενα, Χσαρ Αυγυστο, Λα Αυδιενχια Πρελιµιναρ εν λα Λεψ Οργ〈νιχα Προχεσαλ δελ
Τραβαϕο, εν ∆ερεχηο Προχεσαλ δελ Τραβαϕο, ϑυρδιχασ Ρινχ⌠ν Χ.Α., Βαρθυισιµετο, 2005
Χηαϖερο Γαζδικ, Ραφαελ ϑ., Ελ Νυεϖο Ργιµεν δελ Αµπαρο Χονστιτυχιοναλ εν ςενεζυελα.
Συπλεµεντο 2002, Εδιχιονεσ Παρεδεσ. Χιταδο: Ελ Νυεϖο Ργιµεν δελ Αµπαρο. 2002
Χοινγ Ζυρ Γεσχηιχητε δεσ Βεγριφφσ συβϕεκτιϖεσ Ρεχητ εν Ζυρ Γεσχηιχητε δεσ
Πριϖατρεχητσσψστεµσ
Χοινγ, εν: Χοινγ/Λαωσον/Γρνφορσ, ∆ασ συβϕεκτιϖε Ρεχητ υνδ δερ Ρεχητσσχηυτζ δερ
Περσνλιχηκειτ, 1959
Χολινα Φονσεχα, Παβλο, Ασπεχτοσ Εσενχιαλεσ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν
Χοντενχιοσο Αδµνιστρατιϖα, εν λα οβρα χολεχτιϖα Χοµενταριοσ α λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα
ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα, ςολ. ΙΙ ΦΥΝΕ∆Α, Χαραχασ 2011
Χονχηειρο δελ Ριο ϑαιµε, Ρεσπονσαβιλιδαδ Πατριµονιαλ δελ Εσταδο πορ λα ∆εχλαραχι⌠ν δε
Ινχονστιτυχιοναλιδαδ δε λασ Λεψεσ, Εδιτοριαλ ∆ιϕυσα, Μαδριδ 2001
∆ι Φαβιο, Υδο Ινφορµατιον αλσ ηοηειτλιηεσ Γεσταλτυνγσµιττελ, εν ϑυριστισχηε Σχηυλυνγ
1997, 1.
∆ιεκττερ, Υλριχη ∆ιε Αυσωιρκυνγ ϖον ςερφαηρενσφεηλερν αυφ διε Ρεχητσβεστνδιγκειτ ϖον
Ερµεσσενσεντσχηειδυνγεν, Ευροπισχηε Ηοχησχηυλσχηριφτεν: Ρειηε 2, Ρεχητσωισσενσχηαφτ,
Βδ. 2190. 1997.
∆ριγ Αρτ. 2, Ι εν Μαυνζ−∆ριγ Κοµµενταρ
∆υθυε Χορρεδορ, Ροµ〈ν, Λοσ Συϕετοσ Προχεσαλεσ δελ Χοντενχιοσ Αδµινιστρατιϖο, εν λα
οβρα χολεχτιϖα Χοµενταριοσ α λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα,
ςολ. ΙΙ ΦΥΝΕ∆Α, Χαραχασ 2011
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Εηλερσ, ∆ιρκ, εν Σχηοχη/Σχηµιδτ−Α⇓µανν/Πιετζνερ, ςωΓΟ ςορβ. ♣ 40
Εριχησεν, Ηανσ−Υωε ςερφασσυνγσ− υνδ ςερωαλτυνγσρεχητσγεσχηιχητλιχηε Γρυνδλαγεν δερ
Λεηρε ϖοµ Φεηλερηαφτεν βελαστενδεν ςερωαλτυνγσακτ υνδ σεινερ Αυφηεβυνγ ιµ Προζε⇓,
1971
Εριχησεν, Ηανσ−Υωε Ζυρ Ρεγελυνγ δερ Κλαγεβεφυγνισ ιν ♣ 42 Αβσ. 2 ςωΓΟ, ςερωΑρχη.
Βδ. 64 Σ. 319
Εσπινοζα, Αλεξανδερ ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ εν Αλεµανια ψ Αυστρια Χαραχασ 1997
Εσπινοζα, Αλεξανδερ Νατυρσχηυτζ υνδ Ειγεντυµ. Ζυγλειχη ειν Βειτραγ ζυρ Τηεοριε δερ
Γρυνδρεχητσκολλισιονεν, ςερλαγ φρ Ωισσενσχηαφτ υνδ Φορσχηυνγ, Βερλν 2003. ∆ισσ.
Υνιϖερσιττ Πασσαυ 2003
Εσπινοζα, Αλεξανδερ Πρινχιπιοσ δε ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ, Χαραχασ 2006
Φαβερ, Ηεικο ςερωαλτυνγσρεχητ. Τβινγεν: Μοηρ 1987
Φελδηαυσ, Στεπηαν: Αντηροποζεντρικ ιν Λεξικον δερ Βιοετηικ. Ωιληελµ Κορφφ υ.α. (Ηρσγ.)
Βδ. 1. 1998.
Φεζερ, ∆ιε Πλυραλιττ δεσ Ρεχητσ, ιν ϑυριστισχηε Ζειτυνγ 1985, 762
Φιγυειρασ, Αλεϕανδρα, Λασ Παρτεσ εν ελ Προχεσο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο: Λεγιτιµαχι⌠ν
Αχτιϖα ψ Πασιϖα. Τραταµιεντο Λεγαλ ψ ϑυρισπρυδενχιαλ α παρτιρ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ
Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, εν λα οβρα χολεχτιϖα, Ελ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο α
παρτιρ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, ΦΥΝΕ∆Α 2009
Φισχηερ, Ηαρµυτ ∆ιε Αυσωιρκυνγεν δερ Ρεχητσπρεχηυνγ δεσ Βυνδεσϖερφασσυνγσγεριχητσ
αυφ διε ∆ογµατικ δεσ Αλλγεµεινεν ςερωαλτυνγσρεχητσ. Φυνδαµεντα ϑυριδιχα Βδ. 33.
Βαδεν−Βαδεν 1997. Χιτ. Φισχηερ, Αυσωιρκυνγεν
Γαλλωασ, Ηανσ−Υλλριχη Φακτισχηε Βεειντρχητιγυνγ ιµ Βερειχη δερ Γρυνδρεχητε Βερλιν
1970
Γαλλωασ, Ηανσ−Υλλριχη Γρυνδρεχητε, 2. Αυ!. 1995
Γαµερο Χασαδο, Εδυαρδο Ρεσπονσαβιλιδαδ Αδµινιστρατιϖα: Χον!ιχτοσ δε ϑυρισδιχχι⌠ν,
Εδιτοριαλ Αρανζαδι, Ναϖαρρα 1997
Γαρχα−Τρεϖιϕανο Γαρνιχα, Ερνεστο ↵Εξιστε πλαζο παρα ρεχυρριρ χοντρα δεσεστιµαχιονεσ πορ
σιλενχιο αδµινιστρατιϖο νεγατιϖο? (Χοµενταριο α λα Σεντενχια δελ Τριβυναλ Χονστιτυχιοναλ
188/2003, δε 27 δε οχτυβρε, διχταδα εν ελ ρεχυρσο δε αµπαρο 1497/2000), Ρεϖιστα δε
Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα 157 Νµ. 163. Ενερο−αβριλ 2004
Γαρριδο Μαψολ, ςιχεντε Λα Ρεσπονσαβιλιδαδ Πατριµονιαλ δελ Εσταδο, Τιραντ λο Βλανχη
Μονογραφασ, ςαλενχια 2004
ΛΟϑΧΑ − Χοµενταριοσ
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Γειστ−Σχηελλ. ςερφαηρενσφεηλερ υνδ Σχηυτζνορµτηεοριε. Ρ.Γ. Φισχηερ ςερλαγ
Γερηαρδτ, Μιχηαελ: ςωΓΟ ♣ 113, εν Σχηοχη/Σχηµιδτ−Α⇓µανν/Πιετζνερ Κοµµενταρ
ςερωαλτυνγσγεριχητσορδνυνγ: ςωΓΟ Λοσεβλαττ−Κοµµενταρ
Γιερτη, Καρλ: Κλαγεβεφυγνισ υνδ Ποπυλρκλαγε, ∆√ς 1980 Σ. 893
Γριµµ, ∆ιετερ: ςερφαηρενσφεηλερ αλσ Γρυνδρεχητσϖερστ⇓ε, ΝςωΖ 1985, 865
Γρσχηνερ, Ρολφ: ςοµ Νυτζεν δεσ ςερωαλτυνγσρεχητσϖερηλτνισσεσ ιν ∆ιε ςερωαλτυνγ, 30.
Βανδ 1997, Σ. 301
Γροτε, Ραινερ, Ερµεσσενσλεηρε υνδ Ερµεσσενσπραξισ ιν Φρανκρειχη, ΝςωΖ 1986, Τοµο 4,
π〈γ, 269
Γυερρερο, ℑλϖαρο, Λα Σεντενχια Ν° 1582 δε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ψ λοσ Πριϖιλεγιοσ
Προχεσαλεσ δε λα Ρεπβλιχα, εν Ανυαριο δε ∆ερεχηο Πβλιχο, Α〉ο 2, ΦΥΝΕ∆Α, 2008
Ηεχκµανν, ∆ιρκ: Εινγριφφ δυρχη Σψµβολε? Ζυρ Ρειχηωειτε γρυνδρεχητλιχηεν Σχηυτζεσ ϖορ
γειστιγερ Αυσεινανδερσετζυνγ. Ιν ϑυριστενζειτυνγ 1996, 880/884
Ηειντζεν, Μαρκυσ: Σταατλιχηε Ωαρνυνγεν αλσ Γρυνδρεχητσπροβλεµ ιν ςερωαλτυνγσαρχηιϖ,
81. Βανδ 1990, Σειτε 532.
Ηελλµανν, Υωε Στραφπροζεσσρεχητ Σπρινγερ, 2005
Ηεναο ϑυαν Χαρλοσ, Ελ ∆α〉ο, Υνιϖερσιδαδ Εξτερναδο Χολοµβια, Χολοµβια 1998
Ηενκε, Ωιληελµ, ∆ασ Συβϕεκτιϖε φφεντλιχηε Ρεχητ. Μοηρ, 1968
Ηενκε, Ωιληελµ, ∆ασ Συβϕεκτιϖε Ρεχητ ιµ Σψστεµ δεσ √φφεντλιχηεν Ρεχητσ ∆√ς, 1980 Σ.
621
Ηενρθυεζ Λα Ροχηε, Ριχαρδο Ινστιτυχιονεσ δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Εδιχιονεσ Λιβερ,
Χαραχασ 2005
Ηερν〈νδεζ Γ., ϑοσ Ιγναχιο, Βρεϖεσ Νοτασ σοβρε λα ςα δε Ηεχηο εν λα Αχτυαλιδαδ δε λα
ϑυστιχια Αδµινιστρατιϖα εν ςενεζυελα, εν λα οβρα χολεχτιϖα, Ελ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο
α παρτιρ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, ΦΥΝΕ∆Α 2009
Ηερν〈νδεζ Γ., ϑοσ Ιγναχιο, Πασαδο, Πρεσεντε ψ Φυτυρο δε λα Νυεϖα Λεψ Οργ〈νιχα δε
λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, εν λα οβρα χολεχτιϖα Χοµενταριοσ α λα Λεψ
Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα, ςολ. Ι ΦΥΝΕ∆Α, Χαραχασ 2010
Ηερν〈νδεζ Γ., ϑοσ Ιγναχιο, Ηερν〈νδεζ, Εϕεχυχι⌠ν δε λα Σεντενχια εν ελ ρδεν Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο, εν λα οβρα χολεχτιϖα, Ελ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο εν ελ Ορδεναµιεντο
ϑυρδιχο ςενεζολανο ψ εν λα ϑυρισπρυδενχια δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, εν Ηοµεναϕε
α λα ∆ρα. Ηιλδεγαρδ Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠. ΦΥΝΕ∆Α Χαραχασ, 2006
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Ηερν〈νδεζ−Μενδιβλε, Ελ Προχεσο Αδµινιστρατιϖο πορ Αυδιενχιασ, εν λα οβρα χολεχτιϖα,
Χοµενταριοσ α λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, ΦΥΝΕ∆Α,
Χαραχασ 2010.
Ηερν〈νδεζ−Μενδιβλε, ςχτορ Ραφαελ, Ελ Ρεχυρσο Εσπεχιαλ δε ϑυριδιχιδαδ, Μοτιϖο δε
Νυεϖα Βαταλλα εντρε λα Σαλα Χονστιτυχιοναλ ψ λα Σαλα Πολτιχο Αδµινιστρατιϖα, εν λα οβρα
χολεχτιϖα, Χοµενταριοσ α λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα,
ςολ. ΙΙ ΦΥΝΕ∆Α, Χαραχασ 2011, Χιταδο: Ελ Ρεχυρσο Εσπεχιαλ δε ϑυριδιχιδαδ
Ηερν〈νδεζ−Μενδιβλε, ςχτορ Ραφαελ, Λοσ Ρεχυρσοσ δε Απελαχι⌠ν, Εσπεχιαλ δε ϑυριδιχιδαδ ψ
λα Εϕεχυχι⌠ν δε Σεντενχιασ εν ελ Προχεσο Αδµινιστρατιϖο, εν λα οβρα χολεχτιϖα Χοµενταριοσ
α λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα, ςολ. Ι ΦΥΝΕ∆Α, Χαραχασ
2010, Χιταδο: Λοσ Ρεχυρσοσ δε Απελαχι⌠ν, Εσπεχιαλ δε ϑυριδιχιδαδ ψ λα Εϕεχυχι⌠ν δε
Σεντενχιασ
Ηερρερα Ορελλανα, Λυισ Αλφονσο, Λασ Ινιχιατιϖασ Προχεσαλεσ δελ ϑυεζ εν λα Λεψ Οργ〈νιχα
δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, εν λα οβρα χολεχτιϖα Χοµενταριοσ α λα Λεψ
Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα, ςολ. Ι ΦΥΝΕ∆Α, Χαραχασ 2010
Ηερρερα Ορελλανα, Λυισ Αλφονσο, Λα Ποτεσταδ δε Αυτοτυτελα Αδµινιστρατιϖα, Εδιχιονεσ
Παρεδεσ, Χαραχασ 2008
Ηεσσε, Κονραδ Γρυνδζγε δεσ ςερφασσυνγσρεχητσ δερ Βυνδεσρεπυβλικ ∆ευτσχηλανδ 17
Εδιχι⌠ν, Ηειδελβεργ 1990
Ηιλλ, Ηερµανν, ∆ασ Φεηλερηαφτε ςερφαηρεν υνδ σεινε Φολγεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ.
Ηειδελβεργ 1986
Ηιλλ, Ηερµανν, ςερφαηρενσερµεσσεν δερ ςερωαλτυνγ, ΝςωΖ 1985, 450
Ηοφφµανν, Μιχηαελ. ∆ερ Αβωεηρανσπρυχη γεγεν ρεχητσωιδριγε ηοηειτλιχηε Ρεαλακτε.
∆υνχκερ & Ηυµβλοτ / Βερλιν
Ησχη, Υλριχη. Προβλεµε δερ Ωιρτσχηαφτσϖερωαλτυνγσρεχητλιχηεν Κονκυρρεντενκλαγε, ιν
∆ιε ςερωαλτυνγ, 30. Βανδ 1997, Σ. 211.
Ηυφεν, Φριεδηελµ, Ζυρ Σψστεµατικ δερ Φολγεν ϖον ςερφαηρενσφεηλερν  εινε
Βεστανδσαυφναηµε ναχη ζεην ϑαηρεν ςωςφΓ, ιν: ∆ευτσχηεσ ςερωαλτυνγσβλαττ, 1988, 69.
(Ηυφεν88).
Ινγενδαηλ, Ανγελα Ειγενωερτ οδερ Ρεσσουρχε. ∆ερ Νατυρβεγριφφ ιν δερ ετηισχηεν
∆ισκυσσιον. Αλανο/Ραδερ Πυβλ. 1992.
Ιριβαρρεν Μ., Ηενριθυε, Λασ Παρτεσ εν ελ Προχεσο Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, εν λα οβρα
χολεχτιϖα Αϖανχεσ ϑυρισπρυδενχιαλεσ δελ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο Λιβρο ηοµεναϕε αλ
∆ρ. Ελοψ Λαρεσ Μαρτνεζ, Βαρθυισιµετο 2003
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Ισενσεε ϑοσεφ. ∆ασ Γρυνδρεχητ αλσ Αβωεηρρεχητ υνδ αλσ σταατλιχηε Σχηυτζπ!ιχητ Ηανδβυχη
δεσ Σταατσ Ρεχητσ Βδ. 5, ♣111
ϑαιµε Μαρτνεζ, Ηχτορ Αρµανδο, Λα ∆εµανδα ψ λα Χοντεσταχι⌠ν δε λα ∆εµανδα εν λα
Νυεϖα Λεψ Οργ〈νιχα Προχεσαλ δελ Τραβαϕο, εν ∆ερεχηο Προχεσαλ δελ Τραβαϕο, ϑυρδιχασ
Ρινχ⌠ν Χ.Α., Βαρθυισιµετο, 2005
ϑαρασσ, Ηανσ ∆. ∆ερ ςορβεηαλτ δεσ Γεσετζεσ βει Συβϖεντιονεν, ιν: Νευε Ζειτσχηριφτ φρ
ςερωαλτυνγσρεχητ. 1984 Σ. 473
ϑαρασσ, Ηανσ ∆. ∆ριττσχηυτζ ιµ Υµωελτρεχητ, Φεστσχηριφτ φρ Ρυδολφ Λυκεσ: ζυµ 65.
Γεβυρτσταγ / ηρσ. ϖον Ηερβερτ Λεσσµανν, 1989
ϑονασ Ηανσ, Βεχκ Υλριχη, Ζιµµερλι Ωαλτε: Τεχηνολογισχηεσ Ζειταλτερ υνδ Ετηικ ιν:
Ετηικ φρ διε Ζυκυνφτ: ιµ ∆ισκυρσ µιτ Ηανσ ϑονασ, ∆ιετριχη Βηλερ (Ηρσγ.). Βεχκ, 1994.
ϑονασ, Ηανσ: ∆ασ Πρινζιπ ςεραντωορτυνγ. ςερσυχη εινερ Ετηικ φρ διε τεχηνολογισχηε
Ζιϖιλισατιον. Ινσελ ςερλαγ 1979.
Κιριακιδισ, ϑοργε, Νοτασ εν Τορνο αλ Προχεδιµιεντο Βρεϖε δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα
ϑυριδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, εν λα οβρα χολεχτιϖα Χοµενταριοσ α λα Λεψ
Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα, ςολ. ΙΙ ΦΥΝΕ∆Α, Χαραχασ 2011
Κλεµεντ, ϑαν Ηενρικ: ∆ερ ςορβεηαλτ δεσ Γεσετζεσ φυερ δασ Υνϖορσεηεβαρε ∆ς 2005,
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Κονραδ Αδεναυερ Στιφτυνγ (Χοορδ.), Ανυαριο δε ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ Λατινοαµεριχανο,
Μεδελλν 1997
Κοππ, Φερδινανδ Ο. / Σχηενκε, Ωολφ−Ρυεδιγερ. ςερωαλτυνγσγεριχητορδνυνγ (ςωΓΟ), 15.
Εδιχι⌠ν, ςερλαγ Χ. Η. Βεχκ Μυενχηεν, 2007.
Κοππ, Φερδινανδ Ο. ςερωαλτυνγσϖερφαηρενσγεσετζ (ςωςφΓ) 5τα. Εδιχι⌠ν, Βεχκ Μυενχηεν
1991
Κοππ, Φερδινανδ Ο.: ςερωαλτυνγσγεριχητορδνυνγ (ςωΓΟ) 10µα. Εδιχι⌠ν, Βεχκ Μυενχηεν
1994
Κρεβσ, Ωαλτερ. Συβϕεκτιϖερ Ρεχητσσχηυτζ υνδ οβϕεκτιϖε Ρεχητσκοντρολλε, ιν: Φεστσχηριφτ φρ
Μενγερ 1985, 191. Ζιτ. Συβϕεκτιϖερ Ρεχητσσχηυτζ
Κρεβσ, Ωαλτερ. ςορβεηαλτ δεσ Γεσετζεσ υνδ Γρυνδρεχητε, ςεργλειχη δεσ τραδιτιονελλεν
Εινγριφφσϖορβεηαλτσ µιτ δεν Γρυνδρεχητσβεστιµµυνγεν δεσ Γρυνδγεσετζεσ, 1975, Σχηριφτεν
ζυµ φφεντλιχηεν Ρεχητ. Βανδ 276.
Λερχη, Αχηιµ: ςερφγυνγσρεχητε υνδ βιολογισχηε ςιελφαλτ:
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κονοµισχηεν Αναλψσε δερ Ειγεντυµσρεχητε αυφ διε σπεζι!σχηεν Προβλεµε γενετισχηερ
Ρεσσουρχεν. Μετροπολισ−ςερλ, 1996.
Λορενζ, ∆ιετερ ςερωαλτυνγσπροζε⇓ρεχητ, Ενζικλοπδιε δερ Ρεχητσ− υνδ Σταατσωισσενσχηαφτ,
Σπρινγερ, 2000, Ζιτ. Λορενζ ςερωαλτυνγσπροζε⇓ρεχητ
Λορενζ, ∆ιετερ ςοργαβεν δεσ Αρτ. 19 Αβσ. 4 ΓΓ φρ δασ ςερωαλτυνγσπροζε⇓ρεχητ, ιν:
Φεστσχηριφτ φρ Χηριστιαν−Φριεδριχη Μενγερ ζυµ 70. Γεβυρτσταγ, 1985, Σ. 143. Ζιτ. Λορενζ,
ςοργαβεν
Λουζα Σχογναµιγλιο, Λαυρα, Λα Ρεϖολυχι⌠ν ϑυδιχιαλ εν ςενεζυελα, ΦΥΝΕ∆Α 2011
Λββε−Ωολφφ, Γερτρυδε, Ρεχητσπροβλεµε δερ βεηρδλιχηεν Υµωελτβερατυνγ, ιν Νευε
ϑυριστισχηε Ωοχηενσχηριφτ, 1987, Σ. 2705 (Λββε−Ωολφφ87)
Λκε, Γερηαρδ, ∆ιε Αβγρενζυνγ δερ Κλαγεβεφυγνισ ιµ ςερωαλτυνγσπροζε⇓. Αρχηιϖ δεσ
√φφεντλιχηεν Ρεχητσ 84. Βανδ, 1959, Σ. 185
Μαρτν ∆ελγαδο, Ισααχ, Φυνχι⌠ν ϑυρισδιχχιοναλ ψ Εϕεχυχι⌠ν δε Σεντενχιασ εν λο Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο. Ηαχια υν Σιστεµα δε Εϕεχυχι⌠ν Οβϕετιϖο Νορµαλιζαδο, Μαρχιαλ Πονσ,
Μαδριδ 2005
Μαυρερ, Ηαρµυτ. Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ. 11. Αυ∀αγε. Γρυνδρισσε δεσ Ρεχητσ, 1997.
Μαυρερ, Ηαρτµυτ: Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ, 16. Εδιχι⌠ν, ςερλαγ Χ.Η. Βεχκ Μυενχηεν
2006
Μενγερ, Χηριστιαν−Φριεδριχη. Σψστεµ δεσ ςερωαλτυνγσρεχητλιχηεν Ρεχητσσχηυτζεσ. 1954.
Μιραβαλ Ρενδ⌠ν, Ιϖ〈ν, Αυδιενχια δε ϑυιχιο εν ελ Προχεσο Λαβοραλ. Προχεδιµιεντο εν
Σεγυνδα Ινστανχια. Αλγυνασ Πρεχισιονεσ Χονχεπτυαλεσ, εν ∆ερεχηο Προχεσαλ δελ Τραβαϕο,
ϑυρδιχασ Ρινχ⌠ν Χ.Α., Βαρθυισιµετο, 2005
Μυρσωιεκ, ∆ιετριχη: ∆ασ Βυνδεσϖερφασσυνγσγριχητ υνδ διε ∆ογµατικ µιττελβαρερ
Γρυνδρεχητσεινγριφφε εν ΝςωΖ 2003, 1
Νευµεψερ, ∆ιετερ ∆ιε Κλαγβεφυγνισ ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ
Νυ〉εζ Χαλδερ⌠ν, ϑυαν ϑοσ, Βρεϖεσ Χοµενταριοσ σοβρε λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, Χαραχασ 2010
Οβερµαψερ, Κλαυσ: Κοµµενταρ ζυµ ςερωαλτυνγσϖερφαηρενγεσετζ, 3. Εδιχι⌠ν 1999
Ορτιζ −ℑλϖαρεζ Λυισ , Λα Ρεσπονσαβιλιδαδ Πατριµονιαλ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα πορ
Σαχρι!χιο Παρτιχυλαρ ο σιν Φαλτα, Προχυραδυρα Γενεραλ δε λα Ρεπβλιχα, Χαραχασ 1995
Ορτιζ −ℑλϖαρεζ Λυισ, Λα Ρεσπονσαβιλιδαδ Χιϖιλ δε λοσ Φυνχιοναριοσ Πβλιχοσ, Εδιτοριαλ
Σηερωοοδ, Χαραχασ 2002
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Ορτιζ−ℑλϖαρεζ Λυισ, Λα Παρτιχιπαχι⌠ν Χιυδαδανα Οχασιοναλ εν Μισιονεσ δε Σερϖιχιο Πβλιχο
ψ λα Ρεσπονσαβιλιδαδ Πατριµονιαλ δελ Εσταδο, Ρεϖιστα δε ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο Ν≡ 20
ενερο−διχιεµβρε, Χαραχασ 2005
Ορτιζ−Αλϖαρεζ, Λυισ Α.: Νοτασ σοβρε λα Σιτυαχι⌠ν δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖα (Ρθυιεµ πορ µ〈σ ϕυεχεσ ψ πορ προχεσοσ µ〈σ ρ〈πιδοσ) εν Ρεϖιστα δε
∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο Ν° 2 Ενερο−Αβριλ 1998, Εδιτοριαλ Σηερωοοδ
Οσσενβηλ Φριτζ, Σταατσηαφτυνγσρεχητ, 5. Αυ!αγε, ςερλαγ Χ. Η. Βεχκ, Μνχηεν 1998
Οσσενβηλ, Φριτζ, Υµωελτπ!εγε δυρχη ηοηειτλιχηε Προδυκτκεννζειχηνυνγ. Σχηριφτενρειηε
Ρεχητ  Τεχηνικ  Ωιρτσχηαφτ; Βδ. 72, 1995
Οσσενβυεηλ, Φριτζ: Σταατσηαφτυνγσρεχητ, 5τα Εδιχι⌠ν, Χ.Η.Βεχκ×σχηε ςερλαγσβυχηηανδλυνγ,
1998
Οττ, Κονραδ: Ιπσο Φαχτο, Συηρκαµπ 1997.
Πασχερι Σχαραµυζζα, Πιερ Παολο Λοσ Ποδερεσ δελ ϑυεζ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο,
εν λα οβρα χολεχτιϖα Αϖανχεσ ϑυρισπρυδενχιαλεσ δελ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο Λιβρο
ηοµεναϕε αλ ∆ρ. Ελοψ Λαρεσ Μαρτνεζ, Βαρθυισιµετο 2003
Πεινε Φρανζ ϑοσεπη, Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητσ, Χ.Φ. Μλλερ ϑυριστισχηερ ςερλαγ,
Ηειδελβεργ 1994
Πεινε, Φρανζ ϑοσεπη Αλλεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ Χ.Φ Μυελλερ ϑυριστισχηερ ςερλαγ,
Ηειλδελβεργ 1994,
Πε〉α Σολσ, ϑοσ Λοσ Τιποσ Νορµατιϖοσ εν λα Χονστιτυχι⌠ν δε 1999
Πε〉α Σολσ, ϑοσ, Μανυαλ δε ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο ςολ. Ι
Πεναγοσ Γυσταϖο, Ελ ∆α〉ο Αντιϕυρδιχο, Εδιχιονεσ ∆οχτρινα Λεψ ΛΤ∆Α, Βογοτ〈 1997
Πρεζ Ανδρσ, Ελοσα Μαρα: Υνα σεντενχια τρασχενδενταλ σοβρε λα ινεξιστενχια δε πλαζο
παρα ιντερπονερ ελ ρεχυρσο χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖο φρεντε αλ σιλενχιο αδµινιστρατιϖο, εν
Ρεϖιστα δε Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα Νµ. 164. Μαψο−αγοστο 2004
Πρεζ Γ⌠µεζ Αυγυστο ϑ, Λοσ Αχτοσ Αδµινιστρατιϖοσ δε Οριγεν Πριϖαδο, Χυαδερνοσ δε λα
Χ〈τεδρα Αλλαν Βρεωερ− Χαρασ δε ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο Υνιϖερσιδαδ Χατ⌠λιχα Ανδρσ
Βελλο Ν≡ 18, Εδιτοριαλ ϑυρδιχα ςενεζολανα, Χαραχασ 2005
Πρεζ Γ⌠µεζ, Αυγυστο ϑ. Λοσ Αχτοσ Αδµινιστρατιϖοσ δε Οριγεν Πριϖαδο Εδιτοριαλ ϑυρδιχα
ςενεζολανα, Χαραχασ 2005
Πρεζ Σαλαζαρ, Γονζαλο Φεδεριχο: Αχτυαλ Ποσιχι⌠ν ϑυρισπρυδενχιαλ σοβρε λα Χαδυχιδαδ εν
Ματερια δε Ρεσπονσαβιλιδαδ Πατριµονιαλ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα ψ συσ Εξχεπχιονεσ
εν Ρεϖιστα δε ∆ερεχηο Αδµιιστρατιϖο Ν° 2 Ενερο−Αβριλ 1998, Εδιτοριαλ Σηερωοοδ
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Πρεζ, ϑυλιο Αλεϕανδρο, ∆εµανδασ Λαβοραλεσ χοντρα Εντεσ Πβλιχοσ (Λοσ Πριϖιλεγιοσ
Προχεσαλεσ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν−Πατρονα), εν ∆ερεχηο Προχεσαλ δελ Τραβαϕο, ϑυρδιχασ
Ρινχ⌠ν Χ.Α., Βαρθυισιµετο, 2005
Πεσχι Φελτρι, Μαριο Λα Χονστιτυχι⌠ν ψ ελ Προχεσο, Εδιτοριαλ ϑυρδιχα ςενεζολανα, Χαραχασ
2006
Πιετζχκερ ϑοστ, ∆ασ ςερωαλτυνγσρεχητσϖερηλτνισ, ιν ∆ιε ςερωαλτυνγ, 30 Βανδ 1997, Σ. 281
Πιετζχκερ ϑοστ, Γρυνδρεχητσβετροφφενηειτ ιν δερ ϖερωαλτυνγσρεχητλιχηεν ∆ογµατικ, ιν:
Φεστσχηριφτ φρ Οττο Βαχηοφ, Μνχηεν 1984
Πιετζκο, Γαβριελε: ∆ερ µατεριελλ−ρεχητλιχηε Φολγενβεσειτιγυνγσανσπρυχη, Βερλιν: ∆υνχκλερ
& Ηυµβλοτ, 1994
Πρευ, Πετερ. Συβϕεκτιϖρεχητλιχηε Γρυνδλαγεν δεσ √φφεντλιχηρεχητλιχηεν ∆ριττσχηυτζεσ Βερλιν,
1992
Ραφφαλλι Α., ϑυαν Μ., Ελ Φοµεντο Νορµατιϖο δε λασ ςασ δε Ηεχηο, εν λα οβρα χολεχτιϖα,
Τεµασ δε ∆ερεχηο Χονστιτυχιοναλ ψ Αδµινιστρατιϖο. Λιβρο οµεναϕε α ϑοσε!να Χαλχα〉ο δε
Τεµελτασ, ΦΥΝΕ∆Α 2010
Ραµσαυερ, Υλριχη ∆ιε Βεστιµµυνγ δεσ Σχηυτζβερειχησ ϖον Γρυνδρεχητεν ναχη δεµ
Νορµζωεχκ. ςερωαλτυνγσ−Αρχηιϖ 72.Βανδ−Ηεφτ 2 − 1. Απριλ 1981. Σ. 89.
Ραυµσαυερ, Υλριχη Γρυνδρεχητε ιµ Σψστεµ δερ συβϕεκτιϖεν φφεντλιχηεν Ρεχητε, ιν ΑΡ
1986 Βδ. 111, Σειτε 501
Ρεδεκερ, Κονραδ. Εντωιχκλυνγεν υνδ Προβλεµε ϖερωαλτυνγσγεριχητλιχηερ Ρεχητσπρεχηυνγ
Βονν 860 Ρεχητ υνδ Σταατ ιµ σοζιαλεν Ωανδελ Φεστσχηριφτ φρ Ηανσ Υλριχη Σχυπιν ζυµ
80. Γεβυρτσταγ Ηεραυσγεγεβεν ϖον Νορβερτ Αχητερβεργ υ.α. −1983. (Ζιτ. Ρεδεκερ, ϖερω.
Ρεχητσπρεχηυνγ).
Ρενγελ−Ροµβεργ, Αρστιδεσ Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο Τοµο Ι.
Οργανιζαχι⌠ν Γρ〈!χασ Χαπριλεσ Χ.Α. Χαραχασ 2007
Ρενγελ−Ροµβεργ, Αρστιδεσ Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο Τοµο ΙΙ.
Οργανιζαχι⌠ν Γρ〈!χασ Χαπριλεσ Χ.Α. Χαραχασ 2007
Ρενγελ−Ροµβεργ, Αρστιδεσ Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο Τοµο ΙΙΙ.
Οργανιζαχι⌠ν Γρ〈!χασ Χαπριλεσ Χ.Α. Χαραχασ 2007
Ρενγελ−Ροµβεργ, Αρστιδεσ Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο Τοµο Ις.
Οργανιζαχι⌠ν Γρ〈!χασ Χαπριλεσ Χ.Α. Χαραχασ 2007
Ρενγελ−Ροµβεργ, Αρστιδεσ Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο Τοµο ς.
Οργανιζαχι⌠ν Γρ〈!χασ Χαπριλεσ Χ.Α. Χαραχασ 2007
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Ρενγελ−Ροµβεργ, Αρστιδεσ Τραταδο δε ∆ερεχηο Προχεσαλ Χιϖιλ ςενεζολανο Τοµο ςΙ.
Οργανιζαχι⌠ν Γρ〈!χασ Χαπριλεσ Χ.Α. Χαραχασ 2007
Ρενγελ−Ροµβεργ, Ελ ϑυιχιο Οραλ εν ελ Νυεϖο Χ⌠διγο δε Προχεδιµιεντο Χιϖιλ ςενεζολανο
δε 1987, εν ∆ερεχηο ψ Σοχιεδαδ, Ρεϖιστα δε Εστυδιαντεσ δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ
Μοντε ℑϖιλα, Ν° 1, Οχτυβρε 2000
Ριϖασ Αλβερτι, ϑηεννψ Λασ Λεψεσ Οργ〈νιχασ, Ινστιτυτο δε Εστυδιοσ Χονστιτυχιοναλεσ,
Χαραχασ 2009
Ριϖασ Αλβερτι, ϑηεννψ Ρεσπονσαβιλιδαδ Πατριµονιαλ δελ Εσταδο Ινδιτο, Ινστιτυτο δε
Εστυδιοσ Χονστιτυχιοναλεσ, Χαραχασ 2009
Ροχηα Χοντρερασ, Περκινσ, Λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, εν λα οβρα χολεχτιϖα
Αϖανχεσ ϑυρισπρυδενχιαλεσ δελ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, Λιβρο ηοµεναϕε αλ ∆ρ. Ελοψ
Λαρεσ Μαρτνεζ, Βαρθυισιµετο 2003
Ρδερ, ∆ανιελ: ∆ιε Ηαφτυνγσφυνκτιον δερ Γρυνδρεχητε, ∆υνχκερ & Ηυµβλοτ, Βερλιν 2002
Ροη Ωολφγανγ. Φακτισχηε Εινγριφφε ιν Φρειηειτ υνδ Ειγεντυµ.Σχηριφτεν ζυµ √φφεντλιχηεν
Ρεχητ Βανδ. 660, 1994
Ροϕασ Πρεζ, Μανυελ, Ελ Ρεχυρσο δε ϑυριδιχιααδ εν λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, εν λα οβρα χολεχτιϖα Χοµενταριοσ α λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα
ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα, ςολ. ΙΙ ΦΥΝΕ∆Α, Χαραχασ 2011
Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Ηιλδεγαρδ Εστυδιο σοβρε λα Αχχι⌠ν Χολεχτιϖα Χαραχασ 2003
Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Ηιλδεγαρδ Αν〈λισισ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια.
Υνα Λεψ Φυερα δε Χοντεξτο Εδιχι⌠ν Ινδεπενδιεντε, Χαραχασ 2006.
Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Ηιλδεγαρδ Λα Αχχι⌠ν δε Αµπαρο χοντρα λοσ Ποδερεσ Πβλιχοσ Χαραχασ
1994,
Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Ηιλδεγαρδ Λα Αχτυαχι⌠ν δελ Μινιστεριο Πβλιχο εν λοσ ϑυιχιοσ δε
Νυλιδαδ εν λα οβρα χολεχτιϖα Ελ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο εν ηοµεναϕε α λα ∆ρα.
Ηιλδεγαρδ Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠ ΦΥΝΕ∆Α Χαραχασ 2006
Ρονδ⌠ν δε Σανσ⌠, Ηιλδεγαρδ, Ελ Οβϕετο δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσα Αδµινιστρατιϖα,
εν λα οβρα χολεχτιϖα Χοµενταριοσ α λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο
αδµινιστρατιϖα, ςολ. ΙΙ ΦΥΝΕ∆Α, Χαραχασ 2011
Ροτη, Ανδρεασ, ςερωαλτυνγσηανδελν µιτ ∆ριττβετροφφενηειτ υνδ Γεσετζϖορβεηαλτ ιν:
Σχηριφτεν ζυµ √φφεντλιχηεν Ρεχητ; Βδ. 598, Βερλιν ∆υνχκερ υνδ Ηυµβολτ, 1991
Ρσσελ, Υλρικε. Φακτισχηε Βεειντρχητιγυνγ δερ Βερυφφρειηειτ. ϑυριστισχηε Αρβειτσβλτερ
1988, Σ. 406
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Ρυππ, Ηανσ Ηεινριχη Γρυνδφραγεν δερ Ηευτιγεν ςερωαλτυνγσλεηρε 2. Αυ!αγε, Τβινγεν
1991.
Ρυππ, Ηανσ Ηεινριχη Βεµερκυνγεν ζυµ ϖερφαηρενσφεηλερηαφτεν ςερωαλτυνγσακτ, ιν
Φεστσχηριφτ φρ Οττο Βαχηοφ ζυµ 70. Γεβυρτσταγ. Ηρσγ. ςον Γντερ Πττνερ Μνχηεν 1984
(Ζιτ. ΗΗΡυππ84)
Ρυππ, Ηανσ Ηεινριχη Κριτισχηε Βεµερκυνγεν ζυρ Κλαγεβεφυγνισ ιµ ςερωαλτυνγσπροζε⇓,
∆√ς 1982 Σ. 144
Ρυππ, Μιχηελ. ∆ιε αυφ Αρτ. 2 Αβσ. 1 ΓΓ γεσττζτε Κλαγεβεφυγνισ γεγεν ϖερφαηρενσφεηλερηαφτε
ςερωαλτυνγσακτε. ∆ισσ. Σααρλανδεσ 1990
Ρυππ−ϖ. Βρµεχκ, Ωιλτραυτ. ∆ιε Γρυνδρεχητε ιµ ϕυριστισχηεν Αλλταγ 1970
Σαιλερ, Χηριστιαν. Συβϕεκτιϖεσ Ρεχητ υνδ Υµωελτσχηυτζ. ∆ςΒλ. 1976 Σ. 521
Σανταµαρα Παστορ ϑυαν Αλφονσο, Λα Τεορα δε λα Ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο Λεγισλαδορ,
Ρεϖιστα δε Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα Ν≡ 68, Εσπα〉α 1972
Σανταµαρα Παστορ ϑυαν Αλφονσο, Πρινχιπιοσ δε ∆ερεχηο Αδµινιστρατιϖο, ςολ. ΙΙ, Εδιτοριαλ
Χεντρο δε Εστυδιοσ Ραµ⌠ν Αρεχεσ, Μαδριδ 2002
Σαττλερ, Ανδρεασ. ∆ιε ςερωιρκλιχηυνγ δερ Γρυνδρεχητε δυρχη διε Γεριχητε ιµ
ςερωαλτυνγσρεχητ ιν ςιερζιγ ϑαηρε Γρυνδρεχητε Ιν ιηρερ ςερωιρκλιχηυνγ δυρχη διε
Γεριχητε. Γττινγερ Κολλοθυιυµ. Κονζεπτιον υνδ Ρεδακτιον ∆ρ. Ωολφγανγ Ηεψδε υνδ Προφ.
∆ρ. Χηριστιαν Σταρχκ. Μνχηεν, 1990
Σχηαεφερ, ♣ 3 ΣτΗΓ, Σχηαεφερ/Βονκ, ΣταατσηαφτνγσΓ, Χ. Η. Βεχκ×σχηε ςερλαγσβυχηανδλυνγ,
Μυενχηεν 1982
Σχηαππ, ϑαν., ∆ασ Συβϕεκτιϖε Ρεχητ ιµ Προζε⇓ δερ Ρεχητσγεωιννυνγ 1. Αυ!αγε Βερλιν:
∆υνχκερ υνδ Ηυµβλοτ, 1977. Ζιτ. Σχηαππ, Συβϕεκτιϖε Ρεχητ
Σχηατζσχηνειδερ: Φολγενβεσειτιγυνγ ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ.
ζυ Ρεχητσγρυνδ, Τατβεστανδ υνδ Ρεχητσφολγεν δεσ
Φολγενβεσειτιγυνγσανσπρυχησ, ΝςωΖ 1995, 1196

Εινε Υντερσυχηυνγ
φφεντλιχη−ρεχητλιχηεν

Σχηενκε, Ωολφ−Ρδιγερ, ςερωαλτυνγσπροζεσσρεχητ, 2δα. Εδιχι⌠ν, Χ.Φ. Μλλερ ϑυριστισχηερ
ςερλαγ, Ηειλδελβεργ, 1994
Σχηερζβεργ, Αρνο. Γρυνδλαγεν υνδ Τψπολογιε δεσ συβϕεκτιϖ−φφεντλιχηεν Ρεχητσ, ιν ∆ςΒλ.
1988, 129 Σχηερζβεργ, Αρνο, Γρυνδρεχητσσχηυτζ υνδ Εινγριφφσιντενσιττ. 1989 ΠΛ 480 Σ 326
Σχηλαιχη Κλαυσ, Βυνδεσϖερφασσυνγσγεριχητ − Στελλυνγ, ςερφαηρεν, Εντσχηειδυνγ ιν: ϑυΣ
1982, 278
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Σχηλιχκ, Ριννε: ∆ιε Ρεχητσπρεχηυνγ δεσ ΒΓΗ ζυµ Σταατσηαφτυνγσρεχητ (Τειλ 2), ΝςωΖ
1997, 1182
Σχηµιδτ Ρολφ, Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ, 10. Αυ!αγε, ςερλαγ ∆ρ. Ρολφ Σχηµιδτ,
Βρεµεν 2006
Σχηµιδτ, Ρεινερ Εινφηρυνγ ιν δασ Υµωελτρεχητ 5. Αυ!αγε. ςερλαγ Χ.Η. Βεχκ
Σχηµιδτ, Ρολφ Αλλγεµεινεσ ςερωαλτυνγσρεχητ. Γρυνδλαγεν δεσ ςερωαλτυνγσρεχητσ,
ςερωαλτυνγσϖερφαηρεν υνδ Σταατσηαφτυνγ ςερλαγ Ρολφ Σχηµιδτ, 10µα εδιχι⌠ν Βρεµεν
2006
Σχηµιδτ, Ρολφ ςερωαλτυνγσπροζεσσρεχητ ςερλαγ Ρολφ Σχηµιδτ, 10µα εδιχι⌠ν Βρεµεν
2006
Σχηµιδτ−Α⇓µανν, Εβερηαρδ Αρτ. 19 Ις, ιν Μαυνζ−∆ριγ Κοµµενταρ
Σχηµιδτ−Α⇓µανν, Εβερηαρδ ∆ασ αλλγεµεινε ςερωαλτυνγσρεχητ αλσ Ορδνυνγσιδεε:
Γρυνδλαγεν υνδ Αυφγαβεν δερ ϖερωαλτυνγσρεχητλιχηεν Ενζψκλοπδιε δερ Ρεχητσ− υνδ
Σταατσωισσενσχηαφτ
Σχηµιδτ−Α⇓µανν, Εβερηαρδ Φυνκτιονεν δερ ςερωαλτυνγσγεριχητσβαρκειτ, ιν: Φεστσχηριφτ φρ
Χηριστιαν−Φριεδριχη Μενγερ ζυµ 70. Γεβυρτσταγ, 1985, Σ. 107. Ζιτ. Φυνκτιονεν
Σχηµιδτ−Α⇓µανν, Εβερηαρδ Γρυνδρεχητσωιρκυνγεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ ιν: Ρεχητσσταατ
ζωισχηεν Σοζιαλγεσταλτυνγ υνδ Ρεχητσσχηυτζ. Φεστσχηριφτ φρ Κονραδ Ρεδεκερ ζυµ 70.
Γεβυρτσταγ Ηρσγ. ϖον Βερνδ Βενδερ υ.α., 1993 Ζιτ.: Α⇓µανν1993.
Σχηµιδτ−Βλειβτρευ ♣ 90 ιν Μαυνζ.Σχηµιδτ−Βλειβτρευ.Κλειν.Υλσαµερ Βυνδεσϖερφασσυνγσ−
γεριχητσγεσετζ. Στανδ Φεβ. 1999
Σχηµιδτ−Πρευ⇓, Ματτηιασ. Κολλιδιερενδε Πριϖατιντερεσσεν ιµ ςερωαλτυνγσρεχητ. ∆ασ
συβϕεκτιϖε φφεντλιχηε Ρεχητ ιµ µυλτιπολαρεν ςερωαλτυνγσρεχητσϖερηλτνισ. Σχηριφτεν ζυµ
√φφεντλιχηεν Ρεχητ Βανδ. 627, Βερλιν 1992
Σχηοχη, Φριεδριχη Σταατλιχηε Ινφορµατιονσπολιτκ υνδ Βερυφσφρειηειτ ιν: ∆ςΒλ. 1991, 667
Σχηοχη, Φριεδριχη Φολγενβεσειτιγυνγ υνδ Ωιεδεργυτµαχηυνγ ιµ √φφεντλιχηεν Ρεχητ, ιν
ςερωαλτυνγσ−Αρχηιϖ, 79. Βανδ  1988  Σ. 1
Σχηολζ Ρυπερτ ∆ασ Γρυνδρεχητ δερ φρειεν Εντφαλτυνγ δερ Περσνλιχηκειτ ιν δερ Ρεχητσπρεχηυνγ
δεσ Βυνδεσϖερφασσυνγσγεριχητσ. 100. Βανδ (1975) δεσ Αρχηιϖσ δεσ φφεντλιχηεν Ρεχητσ Σ.
80. (Ζιτ. Σχηολζ100).
Σχηωαβε, ϑργεν, Προβλεµε δερ Γρυνδρεχητσδογµατικ, ∆αρµσταδτ 1977 
Σιλϖα Βοχανεψ, ϑοσ Γρεγοριο, ∆ε λα Χοµπετενχια εν λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, εν λα οβρα χολεχτιϖα Χοµενταριοσ α λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα
ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα, ςολ. ΙΙ ΦΥΝΕ∆Α, Χαραχασ 2011
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Σκουρισ, Ωασσιλιοσ, ςερλετζτενκλαγεν υνδ Ιντερεσσεντενκλαγεν ιµ ςερωαλτυνγσπροζε⇓. Εινε
ρεχητσϖεργλειχηενδε Στυδιε ζυρ Ανφεχητυνγσλεγιτιµατιον δεσ Βργερσ. Χαρλ Ηεψµαννσ
ςερλαγ ΚΓ
Σοδαν, Ηελγε Γεσυνδηειτσβεηρδλιχηε Ινφορµατιονσττιγκειτ υνδ Γρυνδρεχητσσχηυτζ. ∆ιε
√φφεντλιχηε ςερωαλτυνγ − Οκτοβερ 1987 − Ηεφτ 19 Σ. 858
Σοδαν, Ηελγε ♣ 42 Νοµοσ−Κοµµενταρ ζυρ ςερωαλτυνγσγεριχητσορδνυνγ Σοδαν/Ζιεκοµ
(Ηρσγ.) 1996 Στανδ: Νοϖεµβερ 1999
Σπαετη, Ωιεβκε: Γρυνδρεχητσεινγριφφ δυρχη Ινφορµατιον. Ζυρ ςερφασσυνγσµ⇓ιγκειτ ϖον
ϖερηαλτενσστευερνδεν Ωαρνυνγεν υνδ Εµπφεηλυνγεν δερ Βυνδεσρεγιερυνγ, Πασσαυ, Υνιϖ.,
∆ισσ., 1994
Σπαννωσκψ, Ωιλλψ ♣ 113 ιν Νοµοσ−Κοµµενταρ ζυρ ςερωαλτυνγσγεριχητσορδνυνγ. Σοδαν/
Ζιεκοµ (Ηρσγ.) Εδιχι⌠ν: Νοϖιεµβρε 1999
Σταρχκ, ∆ασ ςερωαλτυνγσερµεσσεν υνδ δεσσεν γεριχητλιχηε Κοντρολλε, ιν: Βργερ  Ριχητερ
 Σταατ, Φεστσχηριφτ φρ Ηορστ Σενδλερ, 1991, Σ. 167 φφ.;
Συβερο Μυϕιχα, Μαυριχιο Λοσ µοτιϖοσ δε Ιµπυγναχι⌠ν ψ λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖα, εν λα οβρα χολεχτιϖα Ελ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, ΙΙΙ ϑορναδασ σοβρε
∆ρεχηο Αδµινιστρατιϖο Χαραβοβο, ΦΥΝΕ∆Α, Χαραχασ 2006
Ταµαψο ϑαραµιλλο ϑαϖιερ, Λα Ρεσπονσαβιλιδαδ δελ Εσταδο. Ελ Ριεσγο Εξχεπχιοναλ ψ λασ
Αχτιϖιδαδεσ Πελιγροσασ, Τεµισ, Βογοτ〈 2000
Τορρεαλβα Σ〈νχηεζ, Μιγυελ ℑνγελ, Λασ ∆εµανδασ δε Χοντενιδο Πατριµονιαλ εν λα Λεψ
Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο, εν λα οβρα χολεχτιϖα Χοµενταριοσ α
λα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα, ςολ. ΙΙ ΦΥΝΕ∆Α, Χαραχασ 2011
Τορρεαλβα Σ〈νχηεζ, Μιγυελ ℑνγελ, Ελ Αχτο Αδµινιστρατιϖο χοµο Οβϕετο δε λα Πρετενσι⌠ν
Προχεσαλ Αδµινιστρατιϖα ψ συ Τραταµιεντο ϑυρισπρυδενχιαλ α παρτιρ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ
Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, εν λα οβρα χολεχτιϖα, Ελ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο α παρτιρ
δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, ΦΥΝΕ∆Α 2009
Τορρεαλβα Σ〈νχηεζ, Μιγυελ Ανγελ, Λα ςα δε Ηεχηο εν ςενεζυελα, ΦΥΝΕ∆Α, Χαραχασ 2011
Τροχονισ Τορρεσ, Ανδρσ Ε., Λα Χοµπετενχια δε λοσ Τριβυναλεσ Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖοσ,
α παρτιρ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, εν λα οβρα χολεχτιϖα, Ελ
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο α παρτιρ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια,
ΦΥΝΕ∆Α 2009
Υρδανετα Τροχονισ, Γυσταϖο, Λοσ Μοτιϖοσ δε Ιµπυγναχι⌠ν εν λα ϑυρισπρυδενχια Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖα ςενεζολανα εν λασΤρεσ ∨λτιµασ ∆χαδασ, εν λα οβρα χολεχτιϖα ∆ερεχηο
Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖο. Λιβρο Ηοµεναϕε αλ Προφεσορ Λυισ Ηενριθυε Φαρασ Ματα.
Ινστιτυτο δε Εστυδιοσ ϑυρδιχοσ δελ Εσταδο Λαρα, 2006.
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Υροσα Μαγγι, ∆ανιελα, Λασ Πρετενσιονεσ Προχεσαλεσ εν λα Νυεϖα Λεψ Οργ〈νιχα δε λα
ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο Αδµινιστρατιϖα, εν λα οβρα χολεχτιϖα Χοµενταριοσ α λα Λεψ
Οργ〈νιχα δε λα ϑυρισδιχχι⌠ν Χοντενχιοσο αδµινιστρατιϖα, ςολ. Ι ΦΥΝΕ∆Α, Χαραχασ 2010
Υροσα Μαγγι, ∆ανιελα, Αϖανχεσ Ρεχιεντεσ ψ Σιτυαχι⌠ν Αχτυαλ δε λα Τυτελα ϑυδιχιαλ φρεντε
α λα Ιναχτιϖιδαδ Αδµινιστρατιϖα εν ςενεζυελα, εν λα οβρα χολεχτιϖα, Ελ Χοντενχιοσο
Αδµινιστρατιϖο α παρτιρ δε λα Λεψ Οργ〈νιχα δελ Τριβυναλ Συπρεµο δε ϑυστιχια, ΦΥΝΕ∆Α
2009
Υροσα Μαγγι, ∆ανιελα, Λα Προτεχχι⌠ν δελ Τριβυναλ Ευροπεο δε ∆ερεχηοσ Ηυµανοσ φρεντε α
λα Ιναχτιϖιδαδ δε λα Αδµινιστραχι⌠ν Πβλιχα, εν ∆ερεχηο ψ Σοχιεδαδ, Ρεϖιστα δε Εστυδιαντεσ
δε ∆ερεχηο δε λα Υνιϖερσιδαδ Μοντε ℑϖιλα, Ν° 1, Οχτυβρε 2000
Υροσα Μαγγι, ∆ανιελα, Τυτελα ϑυδιχιαλ φρεντε α λα Ιναχτιϖιδαδ Αδµινιστρατιϖα εν ελ ∆ερεχηο
Εσπα〉ολ ψ ςενεζολανο, ΦΥΝΕ∆Α, Χαραχασ 2003
ϖον Κετεληοδτ, Φριεδερικε: ςεραντωορτυνγ φρ Νατυρ υνδ Ναχηκοµµεν 1993.
ϖον Μυτιυσ, Αλβερτ Ζυλσσιγκειτ δερ ςερβανδσκλαγε? ςερωΑρχη. Βδ. 64 Σ.311
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El Instituto de Estudios Constitucionales ofrece un análisis
sistemático de todos los artículos de la reciente LOJCA. Los
autores procuran la mejor comprensión del tema, a través de la
combinación de varias modalidades de estudio:
El lector encontrará varios estudios de derecho comparado, en los
cuales se contraponen diversos sistemas de protección, sobre
todo, a partir del derecho alemán. Tal es el caso del estudio
preliminar sobre los Sistemas de Protección en el Contencioso
Administrativo; además de otros estudios, tales como el tema de
las Relaciones jurídicas de derecho público; las Acciones y
Pretensiones en el Contencioso-Administrativo; la Responsabilidad
Patrimonial del Estado; los Derechos Subjetivos Públicos; el
Restablecimiento de la Situación Jurídica Infringida, entre otros.
Los comentarios de la LOJCA se realizan en base a un detenido
análisis de la jurisprudencia venezolana. Más de 1426 referencias
a sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, de ellas, 717
sentencias de la Sala Constitucional y 743 sentencias de la Sala
Político-Administrativa, con un moderno sistema que facilita la
identificación de las sentencias, sin incurrir en la práctica de las
extensas citas jurisprudenciales.
El análisis sistemático se realiza a través de 569 remisiones
internas. Con ello el lector encontrará de forma rápida la
información requerida, sin omitir ningún aspecto relevante. Esto
permite evitar repeticiones innecesarias, pero al mismo tiempo
sirve de guía en el manejo de una ley con graves defectos de
técnica legislativa y excesivamente compleja.
Se ofrecen abundantes ejemplos y casos prácticos, resueltos en
base a los esquemas y técnicas de argumentación que se aplican
en los programas de capacitación del Instituto de Estudios
Constitucionales.
http://www.estudiosconstitucionales.com

