ETIKA
A PUBLIKORA
AKO BATZOR
RDEA
GAIA
A: 4/2015
AKOR
RDIOA, (…) JAUNAK PLANTEATUTAK
KO GAIARI BU
URUZKOA.

1.‐ Interesdunak idazki bat eggin zuen 20115eko otsailaaren 12an (H
Herri Adminisstrazio eta Ju
ustizia
Sailekko sarrera‐erregistroaren zenbakia: 1.233), eta,, idazki horrren bidez, koontsulta hau
u egin
zion EEtika Publiko
orako Batzordeari (aurrerrantzean, EP
PB):
""...hainbat komunikabid
k
etan, albistte bat zabaldu da, Eusskal Autonom
mia Erkideggoko
A
Administrazio
o Orokorrekko eta Instit uzionaleko kargu publikkodunen Etikka eta Jokab
bide
K
Kodeari atxikkitzeko (...) egin
e
nuen a itorpenari eragiten dion
na edo eragiin diezaiokee
ena.
H
Horri dagokionez, gerta
aeren kontaakizuna egin
n nahi dut Batzordeareen aurrean, eta
ggogoeta battzuk adierazzi nahi dituut, garrantzitsuak irudittzen baitzaiizkit, zuzenttzen
n
natzaion Etikka Publikorako Batzordeeak egokitzatt jotzen due
en erabakia har dezan nitaz
n
eeta nire kargguaz, eta zab
baldutako geertaeren arabera kodearekiko nire attxikipena ha
autsi
d
den edo ez argitu dezan; izan ere, nirre ustez, zuzentzen natza
aion Batzorddeak iritzia em
man
b
behar du geertaera horie
en gainean. Zabaldutako
o albistea ikkusita, iritziaa lehenbaile
ehen
eegiteko eskaatzen dut, Eu
usko Jaurlariitzarako eta haren eraku
undeetarakoo izan ditzakkeen
o
ondorioak direla eta...".
2.‐ Idazki horren 1. puntuan, interesdunaak EPBri eskaatzen dio "...zzehaztasun hhandiz joka dezala
d
gertaaerak aztertzzean eta, gero, erabakiaa hartzean"; izan ere, ziurtatzen dueenez, "EAEko goi‐
kargu
udunok etikaa‐erreferente
e izan behar dugu gure jaardueretan",, eta horretaan bat omen dator
gure herrialdeko herritarrekin. Horretan oinarriturik, Batzordearri eskatu dioo "irmo jokattzeko,
deskrribatutako eggintzak eta aurkitzen
a
direen datuak azztertzean".
3.‐ Jaarraian, idazzkian, gertae
eren zerrendda luze bat agertzen da
a. Gertaera horiek, funttsean,
hurreengo itemen bidez laburb
bil daitezke.
4.‐ Ko
ontsultagileaak idazkian dioenez,
d
(.....) egunean eman
e
zioten (...) Epaiareen berri, eta egun
hori eta hurrenggoa erabili zituen "epaiaaren noraino
okoa aztertzeko abokatuuarekin eta beste
profeesional batzu
uekin; izan ere,
e kontuann hartuta ze
er‐nolako esperientzia dduten eta an
ntzeko
egoera bat bizi izan dutela, eskatu nienn nire izeneaan ardura ziitezela gaiazz eta beren iritzia
n ziezadatelaa, hurrengo egunean
e
jaki naraziko baitzen nire izendapena".
eman
5.‐ A
Aurrekoari hauxe
h
gehitzzen dio: "EEgindako kontsultak eta
a azterketakk ikusirik, iruditu
zitzaidan gaiak ezz zuela egoera hori jakinnarazteko adina garrantzi. Ez nuen jaakinarazi; izan ere,
ut esperienttziarik horrelako gaietann, hots, profesional gisa
a garrantzi ggutxi eman arren
ez du
politikari gisa gau
ur egun bestte dimentsioo bat hartzen
n duten gaie
etan. Garai hhartan, ez niintzen
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gai izzan kontu ho
ori aurreikussteko". Alde horretatik, interesdunak onartzen ddu erabaki okerra
o
hartu
u zuela; "(...) izan ere, (....)‐k ni baino hobeto kalkkula zezakeen
n gertaerareen norainoko
oa eta,
hortaaz, erabaki in
nformatuago
o bat eman zeezakeen nire
e izendapena
ari buruz".
6.‐ Jaarraian, beree ibilbide pro
ofesionalari bburuzko kon
ntakizun labu
ur baten osteean, interesd
dunak
laburr‐labur kontaatzen du zeiin diren epaai hori emateko gertaera
a garrantzitssuenak. Epai hori,
hain zuzen ere, Bilboko (...)) epaitegiko epaia apelaatzeko eman
n zen. Leheen auzialdiko
o epai
en da "(...) jarrdun irregulaar guztietatikk, eta (...) onnartzen da".
horreetan, (...) jauna aske uzte
7.‐ Ed
donola ere, lehen auzialdiko epaia apelatzeko epaian, atze
era bota zenn lehen auzialdian
(...)‐kk emandako ebazpena, eta
e "(...) epeean gaitasun
ngabetzea" ezartzea
e
erabbaki zen". Horren
H
hariraa sortu zen,, hain zuzen
n ere, intereesdunak Battzorde honi aztertzeko eeman dion auzia.
Intereesdunak gerttaeren berri ematen jarrraitzen du, etta hauxe esaten du:
""(...) 2007ko
o urrian aitortu arren, n ire izendape
ena (...) lau hilabete ge roago egin zen,
eepaileak paartzialki ona
artu baitzu en (...) ezzestea. Harren autoak haietako bat
b
baliogabetzeea onartu zuen, eta nik ordezkatu nuen,
n
nire adiskidetzekoo gaitasuna dela
d
eeta".
8.‐ (....) izendatu zutenetik,
z
"(...)‐en artek o eta horien
n eta zuzendaritzaren artteko gatazka
a bizia
biderratzen hasi zen".
z
Hortaz,, interesdun ak eta (...)‐kko gainerako
o kideek abiaan jarri zuten
n (...)‐
rako kudeaketa profesional
p
bat, eta, interresdunak gertaerez ematten duen be rtsioaren ara
abera,
lortu zuten "enp
presari bat horien jarraaitutasunaz interesatzea, eta horreela lortu ge
enuen
jardu
uerari eta enp
pleguari eusttea".
9.‐ In
nteresdunak zehazten duenez,
d
"(..))‐etako bik industriaren
n arloan jarrduten zuten
n, eta
hiruggarrenak ez zuen jardunik, ez eta laangilerik ere,, ondare‐sozzietate bat bbaitzen. (...)‐‐k (...)
langille zituen, eta
e langile multzo
m
horrii beste kole
ektibo handi samar batt gehitu be
eharko
litzaio
oke, txandakka langabezian zegoena.. (..)‐k (...) langile zituen; hortaz, g uztira, (...) langile
ziren gutxi gorabeehera".
10.‐ B
Bestalde, "D
Demanda eta
a errekurtsoaa aurkeztu zuten langile guztiak (...)‐‐ko kolektibokoak
ziren".
11.‐ A
Aurrera jarraaitzeko saiakkera alferrikaakotzat jo ostean, (...)‐k eskatu zuenn jarduera bertan
b
behera uzteko eta
e lan‐kontratu guztiakk azkentzeko
o, langileen adostasunaarekin. Azke
enean,
horieek ziren "hiru konkurtso
opeko enpre sen benetakko jabeak, gehi
g
beste koonpainia bat (...);
konku
urtsopeko enpresek konpainia horrentzat egiten zu
uten lan, laka‐araubid
dean".
Intereesdunaren kontakizunak hauxe geehitzen du:: "Laugarren
n enpresa hori zen, beraz,
konku
urtsopeko enpresen bezzero bakarraa, eta, praktikan, (...)‐k gure esku‐haartzeko gaitasunak
mugaatzen zituen
n; izan ere, ordainketaa asko (...)‐kk egin zitue
en zuzeneann, konkurtso
opeko
enpreesei fakturatu arren. (....)‐k konkurrtsopeko en
npresei egite
en dizkien ttransferentzzietan,
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zehazztuta dago transferentzia
a horiek zerttarako diren: gehienak la
angileen solddatak ordain
ntzeko
dira, ordainketa batzuk
b
horniitzaileentzat dira jarduerrari eusteko, beste batzuuk nahikoa kreditu
e batzuk epaaitegiaren autoaren
a
bid
dez ezarritakko konkurtso
opeko
erabilgarri izatekko eta beste
administratzaileeei ordaintzeko".
12.‐ K
Kontakizunean azaltzen denez, "Dennbora horrettan, langileen
n soldatak oordaindu zire
en, bai
eta jaarduerari eussteko beharrrezko gastuaak ere. Hortaaz, diruzaintzzak, mugatuaa izaki, ezin zituen
z
bestee kreditu battzuk ordaind
du. Horrexeggatik ez ziren ordaindu (...)‐ren messedetan sorttutako
kredituak, uste baitzen azken
n emaitzak, hhots, enpressaren jarraitu
utasunak, orrdaintzeke ze
euden
a
eman
n zitzaion hoorren berri, haren
ordaiinketak egiteeko funtsak sortuko zituuela. (...)‐ri aldizka
ardurradunekin izzandako bile
eretan. Bilerra horietan,, printzipioz, jaramon eegiten zuten
n, eta
bazirudien ulertzeen zutela".
13.‐ Interesdunakk berriro erre
epikatzen dittu bere argudioak:
"(..)‐rren 84. artikkuluan adierrazten zenezz (orain aldaatu egin da lege hori), kkredituak be
eren
epem
mugan ordain
ndu behar ziren.
z
Jurisprrudentziak ordainketa
o
batzuk atzeraatzeko ildoa eta
aukerra markatzeen zuen, baldin eta nahhikoa arrazionaltasun bazegoen
b
geero ordaintze
eko.
Berezz, epaitegi eskudunak
e
zenbait
z
epaii eman zituen prozeduran zehar, eeta epai ho
oriek
jardu
uketa hori fin
nkatu eta berrretsi zuten" .

A
Are gehiago, kontsultagileak hauxe oondorioztatze
en du:
""Legegileak berak sartu du aukera hori, (...) le
egearen erre
eformaren bbidez. Erreforma
h
horrek bide eman dio konkurtsopekko administrrazioari, bate
etik, 84.3 arrtikulu berria
aren
b
bidez, masaaren aurkakko kreditua k ordaintze
eko ordena aldatzeko, eta, beste
etik,
o
ordainketa guztiak eggiteko nahi koa masa aktibo iza
an ezean, konkurtsop
peko
aadministrazio
oaren epaite
egiari jakina razpen bat egite hutsarrekin epemuugaren irizpiidea
aaldatzeko —edonola
—
erre, langileenntzako ordaiinketek erab
bateko leheentasuna iza
ango
d
dute—".
14.‐ IInteresdunakk gertaeren berri emateen jarraitzen
n du, eta adierazten du ez duela assmorik
"kasaazio‐errekurttsoa jartzeko
o Auzitegi G
Gorenari", naahiz eta horrretarako esskubidea izan, eta
"auziaren bilakaeeraren ondorioak onartzzen" ditu. Ho
orretaz gaine
era, hauxe ggehitzen du: "epai
hori (...)‐ri helaraazi behar za
aio, helarazi eta aldeek betearazpena eska dezzaten". Eta hortik
aurreera, epaitegiaak probidenttzia bat abiattu behar du,, eskatzaileei eskatzeko ""masaren au
urkako
kreditua bidegabeki ordain
ndu zaien hartzekodunak zerrendatu eta zzenbatekoakk eta
ordaiinketa‐datakk adieraz ditzatela".
d
H
Horrek bere
ekin ekarriko luke, ko ntsulta‐idazkkiaren
arabeera, (...)‐ko langile guzttiek jasotakoo zenbateko
oak itzuli behar izatea, gero ordain
nketak
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berrirro antolatzeeko eta ia esklusiboki
e
((...) asetzeko. Prozedurra horrek, aantzeko kasu
uetan,
berekkin ekarri izan du epaia ezin
e betearazztea eta jarduerak artxibatzea".
15.‐ Jarraian, intteresdunak zenbait goggoeta egiten
n ditu (...) epaiaren
e
eddukiari buruzz, eta
ela eta ez duela ondorio ppenalik".
gogorarazten du "merkataritzzako ebazpenn zibil bat de
16.‐ Idazkiaren amaieran,
a
interesdunakk EPBri jakinarazten dio
o ematen dduen inform
mazioa
Batzo
ordeak egokiitzat jotzen dituen
d
pertssona eta erakunde guztie
ekin kontrassta daitekeela eta,
betiere, jarraian agertzen
a
dire
enekin, hareen ustez, auzi horiei buruzko nahikoa ezagutza ba
aitute:
bai eta (...) siindikatu‐erakundeak eree.
(...), b
17.‐ H
Halaber, adierazten duenez, EPBri iggorriko dio, jaso bezain laster igorri ere, deklara
atzera
deitutako sindikaatu nagusiettako, hots, ((...) lekukoen hitzez hitzeko transk ripzioa, eta EPBri
okitzen dio alegazioak
a
EAEn
E
lan egiiten duten (...)‐en
(
komunitateareki n kontrastattzeko.
irado
Halab
ber, prest daago "edozein unetan, Battzordeak eskkatzen dituen
n gogoeta etta argibide guztiak
gehitzeko", eta Batzordearri eskatzen dio "gure
e erakunde
een sinesgaarritasunaren
n eta
ar dezala errabakia" eta "ebazpena lehenbailehhen eman dezala,
konfiantzaren meesedetan ha
auzia garrantzitsu
ua baita, gure erakundeeei eragiten diielako".
18.‐ Etika eta Jokabide Kodearen 16.44 ataleko bigarren
b
tarttekian jasottako komun
nikazio
telem
matikoko mekanismoak baliatuz,
b
hauxxe da EPBk hartutako
h

AKORDIOA::

I. AURREKARIAK

1.‐ Ettika eta Jokkabide Kodea (EJK) 201 3ko maiatzaaren 28ko bileran
b
onarttu zuen Gobernu
Kontsseiluak, politikaren zenttzu etikoa bberreskuratze
eko eta herrritarrek berren erakundeetan
duten
n konfiantza berrezartzeko asmoz.
Helbu
uru horrekin
n, Eusko Jaurrlaritzako gooi‐mailako zu
uzendaritza betearazleko
b
o kide diren kargu
publikodunei zer jokabide, jarrera eta poortaera eska dakizkiekeen
n zehazten ddu Kodeak, horien
h
jardu
uerak, publikoak zein prib
batuak, bat eetor daitezen dokumentu horretan aaurrez finkattutako
balio,, printzipio eta jokabide‐estandarreekin. Hori guztia
g
zuzen
ntasuna eta eredugarritasuna
sustaatzeari begiraa, Jaurlaritza
aren erakundde‐irudia bab
besteko, harren efizientz ia sendotzekko eta
herrittarrek erakundeetan dutten konfiantzza inola ere ez
e murrizteko.
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2.‐ EJJK oinarrizko
o bost baliore
en gainean eegituratzen da
d –zuzentasuna, bikaint asuna, politiikaren
eta kudeaketaren
n arteko lerro
okatzea, lideergoa eta berrrikuntza– , eta
e funtsezkoo sei printzip
pioren
a objektibotaasuna, kudeaketarekiko erantzukizuuna, gardentasuna
gaineean: inpartzialtasuna eta
eta gobernu irekia, onestasun
na eta ezaxo la subjektibo
oa, begirunea eta ereduggarritasuna.
Balio eta printzip
pioen esparrru horretan,, jokabide, jarrera eta portaeren
p
kaatalogo hand
di bat
biltzeen du Kodeeak, eta horiek guztiekk osatzen dute
d
Etika Publikorako
P
Batzordeak bere
jardu
unean baliatu
u beharreko erreferentzi azko parame
etroa, Kodera borondateez atxikitako kargu
publikodunek gai eta dilema etikoei
e
buruzz galdetzen diotenean.
d
Horri dagokionezz, Kodeak 16.3
1
ataleko lehenengo puntuan ezzartzen du Etika Publikkorako
Batzo
ordea izango
o dela “ohar, kontsulta eta iradokiizunak jasotzeko eskum
mena izango duen
organ
noa. Halabeer, Kode ho
onetan ezarrritako aurrreikuspeneta
an adierazitaako egokitzzapen‐
propo
osamenak gaauzatzeko prrozedura jasooko du".

II. ETIKA PUBLIKO
ORAKO BATZZORDEARI A URKEZTUTA
AKO AUZIA, IRITZIA EMA
AN DEZAN

1.‐ Gure iritzia eskatzeko
e
aurkeztutako aauzia sakon aztertu aurrretik, egoki deritzogu zerbait
nabarmentzea, a priori pre
emiagabekoaa iruditu daakigukeena, nabaria deelako, baina
a auzi
honetan alferrikaakoa ez dena
a, zer inguruuabar politikko eta media
atikotan gert
rtatu den kontuan
hartu
uta. EPB hau
u ez da instantzia ahallguztidun etta ia jainkozzko bat, bottere mugagabeak
ditueena arrazoiz eta hutsik gabe
g
irizpenaa emateko etikaren
e
arloan eragina dduen giza bizziaren
edozeein alderdirii buruz. Agindu dioten egitekoa xu
umeagoa da
a, eta kudeaatzeko errazzagoa.
Zorio
onekoak hareen kideak! Egitekoa,
E
zehhazki, honettan datza: EA
AEko sektoree publikoko kargu
publikodunen jokkabidea EJKn
n ezarritako jjokabide‐araauetara egokkitzearen gai nean egiten diren
o zehaztea ea irizpena em
mateko aurkkezten
kontssultak eta salaketak ebazztean. Hortazz, ez dagokio
zaizkiion jokabideeak ongi edo gaizki daudeen, etikoak diren
d
edo ez, modu absoolutuan, baizzik eta
jokab
bide horiek EJKren
E
aurkakkoak diren e do ez.
Bestee era bateraa esanda, EP
PBren jardunn‐arlo subjektiboa ez da
a unibertsalaa; haren biggarren
puntu
uan "hartzaaileak" epigrrafearen peean zerrendaatzen diren pertsonetaara mugatze
en da
hertssiki. Eta hareen irizpenen oinarri dire n parametro
o etikoak ez daude eratuuta balio mo
oralen
unibeertso globalaaren gainean
n, baizik etaa EJKn jasotako balioen, printzipioeen eta jokab
bideen
gaineean, Kode ho
orretan jasota
a dauden moodu zehatzeaan.
2.‐ EJJK Gobernu Kontseiluare
K
en 2013ko m
maiatzaren 28
8ko Akordioa
aren bidez oonartu zen, EHAAn
E
argitaaratzen deneetik aurrera soilik ditu oondoreak —urte
—
horretako ekainareen 3an argittaratu
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zen, h
hain zuzen—
—, eta 2. puntuan zehazt utako kargu publikodune
entzat soilik du indar lotteslea,
kargu
u publikodun
n horiek leggez ezarritakko prozedurraren arabera izendatu eta Kodearrekiko
atxikiipena formaalizatu ondorren. Kodeareen 18.3 pun
ntuak horrela
a ezartzen ddu, zehatz‐m
mehatz
ezarrri ere: "Kodeeari banaka atxikitzearen
a
n ondorioz, kargu
k
publiko
odunek eta parekatuek beren
gain hartzen dute beren biziitza publiko zein pribatu
uan betiere Kodean berrariaz adierazitako
deen edukiaarekin, asmoarekin eta
a espirituareekin bat da
atozen
balio,, printzipio eta jokabid
jokab
bide eta porttaerak izateko betebeharrra eta obligaazioa".
3.‐ EEkainaren 26ko 1/2014 Legeak, Karrgu Publikod
dunen Jokab
bide Kodea eta haien In
nteres
Gatazzkak Arautzzen dituenakk, ez du a ldatu EJKren aplikagarrritasun‐ered u subjektibo eta
denborazko hori. Lege horre
en 5., 6., 7. eta 8. artikkuluetan, "kkargu publikoodunen joka
abide‐
kodea zuzentzen
n duten priintzipio oro korrak" jaso
otzen dira, eta printzippio horiek Legea
indarrrean sartu ondoren
o
soiliik izango dirra lotesleak —Legea
—
2014ko azaroareen 1ean sarttu zen
indarrrean—, eta 2. artikulua
an zehaztutaako kargu publikoduna
p
k soilik lotzeen dituzte, kargu
publikodun horieek ofizialki izendatu etaa Legearen 11. artikulu
uan aipatzenn den atxikitzeko
maren bidez Legearen agginduak beteetzeko konprromisoa hartu ondoren.
sistem
4.‐ In
nteresduna Eusko Jaurlaritzako (...)) izendatu zuten,
z
(...) Dekretuaren
D
n bidez. Dekkretua
EHAA
An argitaratu
u eta hurren
ngo eguneann, kargua hartzeko zere
emonia ofiziiala egin zen
n, eta
intereesdunak Eusskal Autono
omia Erkideggoko Admin
nistrazio Oro
okorreko etaa Instituzion
naleko
kargu
u publikoen Etika eta Jo
okabide Kod eari atxikitzeko aitorpena sinatu zuuen. Interesd
dunak
Herri Administrazzio eta Justizziako sailburruaren 2013ko irailaren 6ko Aginduaaren 5. artikkuluan
duraren arab
bera sinatu zuuen aitorpen
na.
ezarrritako prozed
5.‐ In
nteresdunakk EPB honi egindako kkontsultan jasotako gerrtaera guzti‐‐guztiak dira (...)
izend
datu aurreko
oak, eta, ho
ortaz, EJKri aatxiki aurrekkoak. Interesdunaren koontakizunak,, hain
zuzen
n ere, (...) gisa
g
egin zu
uen lanari eegiten dio erreferentzia
e
. Hasitako akzio judizia
aletan
eman
ndako epaiak ere (...) izzendatu etaa EJKri atxiki aurrekoak dira. (...) eepaia, hots, lehen
auzialdikoa, 2013
3ko urtarrilaren 21ean eeman zen, etta (...)‐k urte
e horretan bbertan eman
n zuen
apelaazio‐epaia, (...)‐an.
6.‐ K
Kontsiderazio
o guztiak iku
usita, kontsuulta bertan behera utzi beharko ggenuke, besttelako
izapid
derik egin gaabe; izan ere,, EPBren jarddun‐arlo subjjektibo eta denborazkoti
d
ik kanpo geld
ditzen
da, EEPB sortu aurretik
a
gerttatutako gerrtaerei buru
uzkoa da —bai
—
eta EJKK onartu au
urretik
gertaatutako gertaerei buruzkkoa ere, etaa gogora de
ezagun Kode
e horren onndorioz sortu
u zela
Batzo
ordea— eta,, kontakizun
neko gertaerrak gertatu zirenean EJJKri atxikita ez zegoen kargu
publikoduna ez zeen pertsona baten jokabbideari buruzkoa.
7.‐ Ed
donola ere, planteatutako auziko bii alderdik gaalarazi egiten digute horrrela jokatze
ea eta
intereesdunak egin
ndako kontsu
ulta a liminee arbuiatzea.
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8.‐ Leehenik eta beehin, EPBk EP
PBren jardunn‐arloari ezartzen dizkion
n muga subjeektiboek eta
denborazkoek badute salbuesspen bat. Sa lbuespen ho
ori eredugarritasunaren bbalio etikoari
lotutaa dago —egiia da Kodeakk berak zehattz‐mehatz mugatzen
m
due
ela—. Kargu publikodune
ek
balio hori betetzeeak ez du betti bide emateen kargu pub
blikodun horriek izendapeenaren aurre
etik
edo b
beren bizitza pribatuan, hots,
h
kargu ppublikodun diren
d
aldetik dituzten egi nkizunetatikk
kanpo
o duten jokaabidearen ab
bstrakzioa eggiteko. Izan ere,
e kargu publikodun batt inpartziala eta
zuzen
na izan daiteke bere egin
nkizunak egitten dituenean, baina gertta daiteke ezz izatea
inparrtziala eta zuzena familian edo bere hharreman pe
ertsonaletan,, eta horrek, berez, ez du
u
haustten EJK. Den
na den, zaila da bizitza puublikoan eredugarritasun
na erakusteaa, baldin eta
bizitzza pribatuan ere erakuste
en ez badu. H
Hortaz, nahizz eta Enplegu
u eta Gizartee Politiketako
o
sailbu
uru izendatu eta EJKri atxxiki aurretik gertatu zalantzan jarritako jokabideaa, arretaz azttertu
behar da ea Kodeeak eredugarrritasunaren printzipioaren galdagarrritasun subjeektibo eta
denborazkoari daagokionez eggiten duen saalbuespenean sar daiteke
een edo ez.
9.‐ B
Bigarrenik, EPBri
E
kontsu
ulta egitekoo idazkian aitortzen
a
duenez, intereesdunak ez zuen
jakinaarazi bere ib
bilbide profe
esionalari buuruzko xehettasun garrantzitsu bat, G
Gobernuaren
n irudi
publikoari eragin ziezaiokeen
na; are gehiaago, sailburu
u izendatu on
ndoren ere eez zuen jakinarazi
—ez ordu batzu
uez, behintzat—. Hareen idazkitik ondorioztattzen denez,, xehetasun
n hori
komu
unikabideetaan zabaldu ostean
o
emann zion (...)‐ri informazio polemiko hoorren berri. Bada,
jokab
bide hori EJK
Kren aurkako
otzat joz geroo —gero azte
ertuko dugu hori—, esann genezake Kodea
K
benetan hautsi dela; zehazki, jarduneko kkargu publikodun batek hautsi duelaa, kontuan ha
artuta
u publikodun
n horrek bi betekizun ssubjektibo betetzen
b
ditu
uela, hots, l egezko bete
ekizun
kargu
guztieen arabera izzendatu dute
ela eta EJKreekiko atxikipe
ena formalizatu duela.
10.‐ Jarraian, bi alderdi horriek aztertukko ditugu, aurreko
a
bi puntuetan
p
pplanteatu ditugun
na berean.
orden
11.‐ Eredugarrittasunaren printzipio etikoari eta
e
printzip
pio horren galdagarritasun
ez, beste eze
er baino leheenago, hauxe
e esan
subjeektiboaren etta denborazkoaren mugeei dagokiene
beharra dago: EJKn jasota da
auden printzzipio horri buruzko
b
atal guztiek —eeta, bereziki, 5.2.6
uak eta 15
5. artikuluko
o puntuek—
— beren agginduen eta
a preskripziooen hartzaiiletzat
puntu
identtifikatzen dittuzte "kargu publikodunaak eta parekkatuak", hots, EJK‐ko 2. puntuan aip
patzen
diren
n kargu publikodunak; zehazki, lege z ezarritako prozeduraren bidez izeendatu dituzztenak
eta K
Kodearekiko atxikipena formalizatu dutenak. Printzipio etiko horri lottutako jokab
bideen
erreggulazioa jarraaibide batzue
ei lotzen zaioo, eta jarraib
bide horiek bat
b datoz EJ Kn jasotako balio,
printzzipio eta jokaabideetarako
o ezarritako jarraibide orrokorrekin.
12.‐ Arau horreek, ordea, badu salbuuespen bat. 15.5. puntuan esatenn denez, "Kargu
ak edozein prozesu pe
enaletan zein administrrazio‐zehapenetan
publikodunak eta parekatua
k
dago
ozkion egiteeko publikoak betetzeari lotutako geertaeren ond
dorioz,
inputtatuz gero, karguari
edotaa garrantzi publiko berezia duten ekintzen on
ndorioz, horren berri em
mango zaio Etika
Publikorako Batzo
ordeari, kasu
u bakoitzean egoki iritzitaako gomendioak eman dditzan".
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13.‐ IIkus daitekeenez, aurrekko puntuan ttranskribatu
utako atalak berariaz onaartzen du —nahiz
—
eta hori salbuespena izan EJK
Kn— kargu puublikodun baatek ereduga
arritasunari bburuzko jarra
aibide
urretik eginddako egiteko
oen ondorio
oz, edota "kaarguari dago
ozkion
etikoak haustea, izendatu au
egiteko publikoaak betetzea
ari lotuta" ez egonagaatik "garran
ntzi publikoo berezia" duten
bideen ondorrioz.
jokab
14.‐ Gure ustez, salbuespen
n horrek loggika akatsgaabe bati era
antzuten dioo. Oro har, kargu
n bitartean eta,
e zehazki, kargu publikkodun
publikodunek etaa parekatuekk kargu publiikodun diren
diren
n aldetik legeez eman zaizzkien eginkizzunen esparrruan dituzten jarreretan eta jokabid
deetan
soilikk du eragina Kodeak. Ko
odearen jarraaibide etikoaak ez dira ap
plikatzen ka rgu publikod
dunen
dapenaren aurreko gerta
aeretan, ez eta bizitza pribatuan edo intimoann ere; arlo horiek
h
izend
EJKreen aplikazio‐‐eremutik kanpo
k
geldittzen dira. Horixe
H
gerta
atzen da prrintzipio hauekin:
inparrtzialtasuna; objektibota
asuna; kudeeaketari lotutako eranttzukizuna; ggardentasuna eta
gobernatze irekiia; onestasu
una; ezaxolaa subjektibo
oa; eta beg
girunea. Ereedugarritasunaren
naren arteko mugak zedaarritzea eta bizitza
b
kasuaan, ordea, ezz da hain erraza iraganarren eta orain
publikoa eta prib
batua zehatz‐‐mehatz ber eiztea. EJKre
en 5.2.6 puntuan adierazzten denez, hauxe
da prrintzipio horrren oinarria: kargu publlikodunak etta parekatua
ak "erakundeearen ispilua
a dira,
herrittarrei bezaala erakund
de publiko horretan diharduten gainerakoo pertsoneii ere
eraku
undearen iru
udia itzultzen
n diena, eta, horregatik, ez du ezer egin
e behar eedo egin gab
be utzi
behar horrek kaltte egiten bad
dio, txikiena izanda ere, […]
[ Administtrazioaren osspe, duintasu
un eta
arrek sistem a instituzion
nalean dute
en konfiantzza ez gutxitzzeko".
irudi instituzionaalari, herrita
o kargu pub
blikodunek eezingo dutela eredugarritasunik eraakutsi, baldiin eta
Hortaaz, argi dago
prozeesu penal batean
b
edo administraz io‐zehazpen batean inp
putatuta baddaude, nahiz eta
prozeedura hastekko gertaerakk izendapenaaren aurretik gertatu ed
do eman zaizzkien eginkizunen
baitan egindako jarduera ofiizialetatik kaanpo gertatu
u. Eredugarritasuna badaago edo ez dago;
ugarritasunaa egiaztatzekko eskatzen zaien pertso
onen iragana
a eta orainaa ezin dira zo
orrotz
eredu
bereizi, ez eta arlo publikoa eta
e pribatua eere.
15.‐ EJK‐ko 15.5. puntuan ez
e da ezartzzen kargu publikodun baten
b
izendaapena edo bizitza
b
publikoaren eta pribatuaren
n arteko beereizketa gu
uztiz hutsala
a denik ereedugarritasunaren
printzzipioari lotuttako jarraibide etikoak eexijitzeko. Alderantziz, paragrafo
p
hoorretan adierrazten
denez, EJKren ap
plikagarritasu
un subjektibboa eta denborazkoa ag
gintzen duteen arau orokkorrak
haustteko salbuespen bakar bat dago eredugarritaasunaren arloan; hain zzuzen ere, kargu
publikodunak etaa parekatuak "edozein prozesu penaletan zein
n administraazio‐zehapen
netan"
a egiaztatu oostean, Kode
eak ez
inputtatuta egotea. Dena den, oinarrizko betekizun hori bete dela
du garrantzitsutzzat jotzen inputazioa z ergatik gerttatzen den, "karguari ddagozkion eggiteko
o gertaeren ondorioz" edo
e "bizitza pribatuan eegindako ekiintzen
publikoak betetzeari lotutako
ondo
orioz", baldin
n eta gertaerra eta ekintzza horiek "gaarrantzi publiko berezia"" badute. Ed
donola
ere, EJKren "harrtzaileen" artean sartutta dagoen kargu
k
publikkodun bat ""edozein prrozesu
a
o‐zehapenetaan" inputatzzen bada, horren berri eman behar zaio
penaletan zein administrazio
EPBrii, dagokion gomendioa eman dezaan. Inputazio
oak ez du automatikok
a
ki hausten EJK
E —
8

garraantzitsua da hori azpimarratzea—. Jaakinik pertso
ona bat hainbat arrazoi eeta inguruab
barren
ondo
orioz inputattu daitekeela
a prozesu ppenal batean
n, EJK idatzi dutenek h auxe ezarri dute:
inputtazioa gertattzean, horren
n berri emann behar zaio
o EPBri, egokki iritzitako ggomendioak eman
ditzan
n.
16.‐ EJKren aplikkagarritasun subjektiboaa eta denbo
orazkoa arau
utzen duen arau orokorrraren
uespen den aldetik,
a
EJKrren 15.5. puuntuko jarraibidea hertsiki interpretaatu behar da, eta
salbu
ezin d
da modu hedakorrean eta
e analogiazz interpretattu. Adierazpe
en horren inndargarri, kontuan
hartu
u behar duggu oinarrizko
o eskubideaaren arloan gaudela —herri‐gaieta n parte harrtzeko
eskub
bidea, Konsttituzioaren 23.
2 artikuluaan jasoa—, eta,
e arlo horrretan, Konsstituzio Auzittegiak
Konsttituzioan jassotako oinarrrizko eskubiideei eta askatasun pub
blikoei buruzz behin eta berriz
adierrazi duenez, oinarrizko eskubide eta askatasun publikoei
p
ezarri beharrekko mugak "he
ertsiki
ezarrri, interpretattu eta aplika
atu" behar diira (guztien artean,
a
ikus urriaren
u
30eeko 151/1997
7 KAE,
51. oinarri juridikkoa).
17.‐ IInteresdunak kontsulta‐idazkian adi erazten due
enez, (...) gaitasungabetzzea ezartzen
n dion
epaiaa "merkatarittzako ebazpen zibil bat dda, eta ez du ondorio pe
enalik". Ebazzpena, hain zuzen
ere, iizendapenaren aurretiko
o epaia bat aapelatzeko eman
e
zen. Ep
pai hori (...)‐‐k eman zuen, (...)
dela eta. Ageriko
oa dirudi, hortaz, epai hoori ez zela em
man "prozessu penal" batten arloan, ez
e eta
ministrazio‐zeehapen" bate
engatik ere. EJK‐k bi kassu horietan soilik emateen du aukera
a bere
"adm
agind
duen aplikagarritasun subjektiboa eta denbo
orazkoa ara
autzen duenn arau oro
okorra
salbu
uesteko. Edonola ere, salbuespen horri eredugarriitasunaren printzipioari
p
llotutako joka
abide‐
jarraiibideetan so
oilik aplika daiteke,
d
eta hertsiki inte
erpretatu be
ehar da. Horrrek esan na
ahi du
EJKreen 15.5 pu
untuan jasotako egitat ezko kasuaa ezin dela analogiaz aplikatu. Beraz,
ondo
orioztatzen dugu interesd
dunak ez dioola zertan aurkeztu bere auzia EPBri; izan ere, En
nplegu
eta G
Gizarte Politiketako sailb
buru izendatuu aurretik ge
ertatutako gertaerei
g
burruzkoa da. Horrek
H
esan nahi du EPBk ere ez duela zertan auzzia sakon azttertu "dagokion gomend ioa emateko
o".
18.‐ Hasieran, gertaera
g
ba
atek bultzattu zuen intteresduna kontsulta eegitera —ze
ehazki,
komu
unikabideetaan albiste ba
at argitaratu zen, (...)‐k emandako epaia
e
dela m
medio interesduna
(...) ggisa berriki gaitasungabetu zutelaa zioena—, eta gertaera horrek ddilema bat soilik
plantteatzen zuen
n; alegia, ea interesdunaa EJKren 15.5
5 puntuan deskribatutak
d
ko kasuan sa
artzen
zen eedo ez. Edon
nola ere, ge
ero, interesddunak idazki bat bidali zuen
z
EPBra, eta idazki horrek
h
hainb
bat auzi jarrri ditu mahai gainean, eta auzi ho
oriek aztertu egin behaar dira; izan
n ere,
intereesdunak idazkian azaltze
en duenez, eez zuen gaitasungabetze
eko epaiarenn berri eman
n, eta,
horreetaz gainera,, idazkian, hainbat
h
gogooeta jasotzen
n ditu, auzi polemiko hoorretan izan
n zuen
jardu
un profesion
nalari buruzkoak, eta eenfasi berezia jartzen du
d legea beetetzeari bu
uruzko
A
horie
ei buruzko irrizpena ematea eskatu digutenez,
d
eezin dugu irizpena
probllematikan. Alderdi
emattea saihestu.
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19.‐ IInteresdunakk bere idazkiaren 2. punntuan esaten
n duenez, ep
paia jakinara zi zioten egu
unean
bertaan jarri zen harremaneta
h
n abokatuarrekin "eta beste profesional batzueki n", iritzi funttsatua
eta kkontrastatuaa eman ziezzaioten epaiiaren norain
nokoari, edu
ukiari eta gaarrantziari buruz.
b
Lekukkotzaren araabera, kontssulta egitekoo arrazoia zen
z
hurreng
go egunean bere izenda
apena
jakinaaraziko zela. Interesduna
ak dioenez, pprofesionale
en irizpenak ikusirik,
i
irud itu zitzaion auziak
a
ez zuela (...)‐ri jakkinarazteko adinako
a
garrrantzirik, eta uste horren arabera jokaatu zuen.
20.‐ H
Hurrengo eggunetan zer gertatu
g
zen iikusita, konttua zen hasie
eran "garranntzi gutxikotzzat" jo
zuen auzi horrekk, hertsiki prrofesionala eez zen testuinguru politiko batean, "beste dime
entsio
unak kontakkizunean dio
oenez, ez zen
z
gai izann dimentsio
o hori
bat" hartu zuelaa. Interesdu
halakoan au
urreikusteko. Berez, essku artean dugun konttsulta egiteean, interesd
dunak
bereh
onarttzen du erab
baki okerra hartu
h
zuela; "(...) izan ere
e, (...)‐k ni baino hobetoo kalkula zezakeen
gertaaeren noraino
okoa eta, ho
ortaz, erabakki informatuaago bat har zezakeen".
21.‐ Interesdunakk (...)‐kin due
en eta izan dduen harrem
man pertsona
ala, printzipiioz behintzatt, arlo
hertssiki pribatuaari dagokio. Zaila da hhirugarrengo
oek jakitea ea haien aartean bada
agoen
egiazaletasuna, irekitasuna, konfiantza ppertsonala eta
e elkarrekiko leialtasuuna. Edonola
a ere,
h
EPBri
E
gauza bakar bat in
nteres
EPBk ez du zertaan interesik izan horri bburuz. Alde horretatik,
dakio
oke; alegia, desleialtasun batek ha ien arteko harreman pertsonalaren
p
n esparru hertsia
h
gaind
ditzea eta modu argian eta
e egiaztagaarrian haustea EJKn jaso
otako balioakk, printzipioa
ak eta
jokab
bideak.
22.‐ Hizpide duggun auzian, interesdunaak berak atera du argitara (...)‐kinn duen harrreman
pertssonalaren daatu intimo bat,
b
jendaurrrean aitortu
u baitu ez ziola
z
epai hoorren berri eman
sailbu
uru izendatu
u aurretik. Intteresdunak ssalbu, beste inork ez zuen datu horreen berri. Hassieran,
arlo h
hertsiki pribaatuan gorde
e zuten datu hori. Gero, ordea, jabari publikoko datu bilakatu da,
kontssultagileak jaakinarazi baitu komunikkabideetan, bai eta EPBri igorritakoo idazkiaren bidez
ere.
23.‐ Interesdunaak abokatua eta "besste profesional batzukk" kontsultaatu zituen bere
izend
dapenaren au
urretik, eta, abokatuak eeta profesionalek epaiarren ondorioeez zer esan zioten
z
gorab
behera, interresdunak era
abaki zuen ((...)‐ri aurrekkarien berri ez
e ematea —
—EPBk ez da
aki zer
esan zioten; izan
n ere, kontsulta‐idazkiann datu bakar bat aipatzen da; alegiia, abokatua
ak eta
bestee profesionallek ziotena ikkusirik gaiak garrantzirik ez zuela irud
ditu zitzaiolaa—.
24.‐ IInteresdunakk ez zuen be
ere ibilbide profesionalaari buruzko xehetasun bbaten berri eman,
e
izend
dapenaren au
urretik, eta xehetasun
x
hhori ezkutatzzeak ez du erraztu eginddako ordezte
ea, eta
ez daaiteke esan irekitasunare
i
en, zuzentassunaren eta zintzotasunaren ereduzzko keinu ba
at izan
dela, ez eta konfiantza polittikoaren etaa leialtasun profesionala
aren ereduzkko keinu bat ere.
b
Nahizz eta interesdunak onesttasun osoz uuste zintzo etta intimoa izzan xehetasuuna ez zela besteri
jakinaarazteko beezain garran
ntzitsua, intteresdunak beharrezkottzat jo zueen konkurtsoaren
abokaatuari eta "beste profesional batzuuei" kontsultta egitea, etta, hortaz, ppentsatu be
eharko
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zukeeen (...)‐k beste inork bain
no hobeto ja kin zezakeela ea xehetassuna garranttzitsua zen edo ez,
izend
dapenari beggira. Hori della eta, argi d ago xehetasuna jakinarazi behar ziol a.
25.‐ B
Baina erabakki honen 1. puntuan ad ierazi dugun
nez, EPBren eginkizuna eez da zehazttea ea
irizpeena emateko
o aurkezten dizkioten jjokabideak zintzotasuna
z
ren eredu ddiren edo etikoki
e
onarggarriak diren
n ikuspegi ab
bstraktu eta orokor bate
etik, baizik eta
e zehaztea ea EJKn jassotako
balioaak, printzipio
oak eta joka
abideak haussten dituzten
n, Kode horrretan jasota dauden mo
oduan.
Horreek behartuta, jakinarazi dizkigutenn jokabide zehatzak
z
Ko
odean zehazztutako jarra
aibide
etikoekin kontrasstatu behar ditugu,
d
arau‐‐hausterik ge
ertatu den ikusteko.
26.‐ EJK zenbait puntu diitu, kargu publikodune
ek zerbitzatzen duten erakundearri eta
administrazio‐anttolakundeare
en barruan llankide dituzzten pertson
nei zor dietenn leialtasuna
ari eta
uzkoak. Polittika eta kuddeaketa batt lerrokatzekko, beharrezzkoa da, be
esteak
begirruneari buru
bestee, "jomugak eta helburuak leialtasunnez partekattzea" (8.1 pu
untua). Liderrgoari dagokionez,
kargu
u publikodunek beren " taldeari nnahiz lankid
deei inplikazioa, buru‐beelarri aritze
ea eta
leialtaasuna eskatu behar dizkkiete" (9.2. ppuntua). Eraakundeekiko eta pertsonnekiko begiru
uneari
dagokionez, karggu publikodunek "ezingoo dituzte inolaz ere faltsu
utu curriculuum profesion
nalari,
e
u ere,
titulaazioari eta esperientzia
ri buruzko datuak, ez eta haiei buruz gezu rretan aritu
ordezzkatzen duteen erakunde
eari eta herrritarrei zor zaien begiru
uneagatik" (112.2 puntua
a). Eta
eredu
ugarritasunaari dagokionez, kargu ppublikodunek ezingo du
ute parte hhartu jendau
urreko
eztab
baidetan Gobernuaren jarreraren
j
a urkako ikuspuntuen ald
de egiteko, eta Gobernuaren
"jarreera horiek ez
e dituzte arrgi eta garbii kritikatu behar hedabideetan, gizaarte‐sareetan edo
Intern
net bidez" (1
15. puntua).
27.‐ EEdonola ere, EPBren uste
ez, interesduunaren jarrera hori, hots, arestian aippatu ditugun
n bere
ibilbid
de profesion
nalaren alderdi horien b erri ez emattea, nekez sa
ar daiteke a urreko punttuetan
deskrribatutako kasuetan; izan ere, kasu horiek ez diira kontzebittu (...)‐ren eeta (...)‐ren arteko
a
leialtaasun pertsonaleko eta konfiantza
k
p olitikoko harremanak arrautzeko, baaizik eta erakkunde
publikoen irudiari eta benetako funtzioonamenduarri zuzenean eta modu negatiboan kalte
egiten dioten erakundeekiko desleialtasu nezko jokabideak arautzeko.
28.‐ Zalantzarik gabe garran
ntzi publikoo handia du
uten bi perttsonaren artteko harrem
manari
u
hizpidde dugun auzziak zerikusi estuagoa
e
du pertsonen arteko
a
buruzzkoa izan arrren, EPBren ustez,
n baino —eetika publiko
etikarekin etika publikoareki
p
oa zentzu he
ertsian hartuuta—. (...)‐k soilik
z
eta zo
orroztasunezz, ea (...)‐re
en eta (...)‐ren artean eegon behar duen
erabaaki dezake zinez
konfiantza pertso
onala hautsi den, interessdunak ez dituelako jakin
narazi aresti an aipatu ditugun
bere ibilbide prrofesionalare
en alderdiakk. EPBk ez dezake harren lekua hhar, egiteko
o hori
pertssonala eta eskuordeezin
e
na baita. (....)‐k zehazten du zein den
d exijitzenn duen leialtasun
pertssonalaren etaa konfiantza
a politikoare n gutxieneko
o atalasea, eta
e hark soillik erabaki dezake
d
(...)‐kkin duen harrremana atalase horren gainetik garratzen den edo
e ez. Horrren harira, hizpide
dugun auzian, (....)‐ri iruditzen bazaio iinteresdunakk informazio
o hori ez eemateak ez duela
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haustten harengandik espero zuen konfiaantza politikoaren eta le
eialtasun perrtsonalaren maila,
EPBk ez dezake ezer
e esan EJK
K oinarritzat hhartuta; izan
n ere, Kode horrek
h
badituu atal jakin batzuk
b
u publikodu
unek zerbittzatzen dutten erakunde publikoari begira izan beha
arreko
kargu
leialtaasunezko haarremanak arautzeko,
a
baaina ez du ezer
e
esaten —eta ez za igu iruditzen
n ezer
esan behar dueenik— (...)‐re
en eta (...)‐‐ren arteko leialtasun pertsonalekko eta konfiantza
manez.
politikoko harrem
29.‐ Interesduna kontsulta hau
h egitera bbultzatu zutten albisteakk argitaratu eta egun gu
utxira,
(...)‐kk jendaurreaan eta argi eta garbi aadierazi zuen
n interesdun
nari sostenggu pertsonalla eta
politikoa ematen diola. Hortaz, ez du bateere zentzurikk EPBk irizpena ematea.
30.‐ Hizpide duggun auzia planteatzen
p
duen idazkian, ahalegin
n aipagarria egiten da EPBri
azaltzzeko lehen auzialdian emandako epaia eta apelazioan emandakoa doktrinaren eta
jurisp
prudentziaren arloetan eztabaida
e
ituurri den auzzi bati buruzzkoak direla eta arlo horietan
hainb
bat iritzi eta aurkako intterpretazio daudela. Idaazkiaren 6. puntuan
p
zehhazten denez, (...)
Legeaaren 84. artikuluaren arrabera, "kreddituak beren
n epemugan ordaindu beehar ziren". Dena
den, "Jurispruden
ntziak (...) atzeratzeko i ldoa eta aukkera markatzen zuen, bbaldin eta na
ahikoa
g
ordainntzeko". Hau
u gehitzen dio horri: berez, "ep
paitegi
arrazionaltasun bazegoen gero
eskud
dunak zenbaait epai eman
n zituen pro zeduran zeh
har, eta epai horiek (...)‐rren jarduketa hori
finkattu eta berrettsi zuten".
Hain zuzen ere, auzi
a eztabaid
datua denezz, interesdun
nak bere idazkiaren 8. puuntuan esaten du
p
zehar": beetiere "inda
arreko
hauxee izan deela "bere jokabideareen gida prozesuan
legezzkotasunaren
n barruan jokatzea"
j
etta "prozesu
uaren edoze
ein fasetan (...) berma
atzeko
deari bere horretan eustten dioten leege‐xedapenei eta jurisprrudentziari" heltzea.
irizpid
31.‐ 8/2014 eta 11/2014 akkordioetan azaldu genu
uenez, ez dagokio EPBrri legezkotassunari
buruzzko irizpenakk ematea. EP
PBren helbu rua da erabaakitzea ea EJJKri borondaatez atxiki zaizkion
kargu
u publikodun
nek eta pare
ekatuek EJK betetzen duten. EPBk epaileen etaa auzitegien
n esku
uzten
n du ordenam
mendu juridikoa kontuann hartuz ebazzpenak emattea.
32.‐ Horrek ez du
d esan nahi, edonola eere, kargu publikodunen
p
n jokabide eetikoaren ba
arruan
sartzeen ez denik ordenamendu juridikoaa ez betetzeaa eta, horren ondorioz, Batzorde ho
oni ez
dagokiola hura zaintzea.
z
Aittzitik, legeakk betetzea oinarrizko
o
arrau etikoetaako bat da, kargu
denamendu juridikoan m
modu oroko
orrean
publikodun guztiiek bete beharrekoa. Izzan ere, ord
ezarrritako jokabide‐arauei heldu
h
zaie EEJKn debekatutako jarrrera eta jokkabideetako asko
ezartzeko. Kasu horietan,
h
berraz, kargu puublikodunare
en legez kanpoko edozeiin jokabide EJKren
E
a
i. Horretaz gainera, EJK onartzenn duen Gobernu
kontrrakotzat hartuko da automatikoki
Kontsseiluaren ebazpenean na
abarmendu dden moduan
n, testu hori osatzen dutten ataletan ez da
jaso ""legezko edo
o arauzko be
etebeharrei buruzko aipamenik, hau
u da, ordena mendu jurid
dikotik
ondo
orioztatutako
o eskakizunak zorrotz betetzeari buruzkorik, eskakizun horiek be
erariaz
eman
ndako legeettan edo erre
egelamendueetan nabarm
mendu beharko baitira". Ebazpen horrretan
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xedattutakoaren arabera,
a
ez bada
b
era hoorretako aipaamenik egin ez da izan KKodean ezarrritako
arau etikoen arteean ez dagoe
elako legeakk betetzeko betebeharra
b
; aitzitik, hooriek jasotzea
a hain
o aipamenikk egitea. Gai horri
da biistakoa non ez den "egokitzat jo" bberriz ere horri buruzko
buruzz, hauxe zeehaztu da testu
t
horrettan aurreraggo: "Hortaz,, ziurtzat jootzen da le
egezko
eskakkizun horiek (hala nola zigor‐ edo zehhapen‐zuzen
nbideari dagozkionak) kaargu publikod
dunak
ardurradun publiko moduan
n eta, hala egokituz gero, herrita
ar moduan dauzkan le
egezko
beteb
beharren etaa eginbideen beharrezko parte direlaa".
33.‐ N
Nolanahi eree, ez litzatekke zuzena jootzea kargu publikodun
p
baten
b
legez kontrako ed
dozein
jardu
unbidek bereekin dakarre
ela ordenam
mendu jurid
dikoa betez jardutearenn oinarrizko arau
etikoaren urraketta; betiere, zenbait kasuu zehatz eta jakin batzukk bazter utz ita –non leggeetan
ezarrritakoari held
duz ezarri den
d EJK‐ko kkasuan kasuko arau etikkoa–. Epaileeek eta auzittegiek
egunero ebazten dute herri administraziioek emandaako arauak eta
e egintzak legez kontrakoak
diren
n. Arau eta egintza horriek egiteko edo onartzzeko prozesu
uan parte hhartu zuten kargu
publikodunek ez dute zertan izan jarrera edo jokabide immoralik. Goian aipattutako 8/201
14 eta
oetan aurre
eratu genueen moduan, kargu pub
blikodun baatek legea betez
11/20014 akordio
jardu
utearen oinarrizko arau etikoa
e
hautssi duela joko
o da baldin eta
e "nahita jjardun badu legez
o", arauak "kkontzienteki eta nahita" hautsiz.
kanpo
34.‐ A
Aurrekoak essan nahi du nekez hautssi daitekeela kargu publikodunei legeea errespeta
atzeko
eskattzen dien oinarrizko etikka‐araua, baaldin eta kargu publikod
dunen jarduuna ordenam
mendu
juridikoaren inteerpretazio ba
atean oinarrritzen bada eta interprretazio hori arrazoiz de
efenda
nterpretatzekko eta aplikaatzeko proze
esuan,
badaiteke, epaileeek eta auzittegiek, arau jjuridikoak in
z ebazten duten
d
gorab ehera.
kasu bakoitzean zer
n ditu beree idazkian, EPBri
35.‐ Auzi honettan, interessdunak zenbbait adierazzpen egiten
miko bati buruzkoak direela eta auzi hori
jakinaarazteko (....) epaia eta (...) epaia auzi polem
eztab
baida iturri dela operradore juriddikoen artean; eztabaida horretaan, "legeriakk eta
jurisp
prudentziak hainbat modutara intterpretatu eta
e aplikatu dute (...)"". Interesdunaren
adierrazpenetatik harago, arggi dirudi auzii hau ez dela baketsua, ikuspuntu juuridikotik. Horren
H
lekukko —kontraste gehiagore
en beharrik ggabe, hemen
n interesatze
en zaizkigun ondoreetara
ako—,
lehen
nengo entzu
unaldian eta
a apelazioann bi ebazpen judizial eman dira,, aurkako epaiak
e
dituzttenak.
Hori guztia ikusirik, hauxe ondoriozta
o
ddezakegu: 8//2014 eta 11/2014
1
akoordioetan ad
dierazi
e jakinaren
n gainean jookatu", eta ez
e ditu
dugunarekin bat,, interesdunak ez du "leegez kanpo eta
arauaak "jakinaren
n gainean eta
a nahita" hauutsi.
36.‐ IInteresdunakk bere idazkkiaren 7. punntuan azaltzen duenez, nahiz eta "bbeste epaitegi eta
auziteegi batzuek bestelako irizpide
i
batzzuk izan etaa irizpide ho
oriek bat etoorri (...) epa
aiaren
tesiarrekin", ez du asmorik eskura
e
ditue n tresna jud
dizialak erab
biltzeko, gaittasungabetu zuen
epaiaa zuzentze aldera.
a
Alde horretatik, kkontsultagile
eak hauxe dio: "nahiz etta eskubidea
a izan
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Auzitegi Gorenari kasazio‐e
errekurtsoa jartzeko, nire
n
irizpide
e profesionaala da epa
aia ez
errekkurritzea eta epaiaren bilakaeraren o ndorioak nirre gain hartze
ea".
37.‐ EPBk ez du
d uste interesdunak etsipen‐jarrera izan behar
b
duelaa, aldi batterako
n duen Bizka
aiko Probinttzia Auzitegiaaren epaiari dagokionezz. Baliteke ja
arrera
gaitassungabetzen
hori egokia izateea idazkian aipatzen duuen "irizpide
e profesiona
alaren" arabbera, baina ez da
u publikodun
na baita etaa, kargu pub
blikoduna de
en aldetik, bbere irudia zaindu
z
onarggarria, kargu
behar du eta ereedugarri izan behar du.. Horrenbestez, gomend
datzen dioguu bere esku
ubidea
baliattu eta kasazio‐errekurtso
oa jar dezalaa, nahiz eta horrek ez be
ermatu Auzittegi Gorenakk bere
alegaazioei men egingo
e
diela,, hizpide duggun auzia polemikoa ba
aita juridikokki. Errekurtsoaren
emaittza edozein dela ere, ez
e da gauzaa bera, irudii publikoari eta eredugaarritasunak kargu
publikodunei ezartzen dizkien
n betekizuneei begira, eztabaida juridikoa eragitenn duen gai ba
atean,
bilakaeraren ondorioak" bere gain hartuz
h
gaitassungabetzekko epai bat etsipenez eeta haren "b
onarttzea edo Zu
uzenbideko bide
b
guztiakk erabiltzea, defendatu den tesiareen aldeko errabaki
judiziial bat lortzee aldera. Ho
ori egiteari uuko eginez gero, pentsa
a daiteke innplizituki ona
artzen
duelaa ez duela ko
onfiantza han
ndirik bere jaarduna gidatu duten irizp
pideen sendootasun juridikoan.

Hori gguztia aintzaat hartuta, ha
auxe da EPBkk aho batez hartutako
h

AKORDIOA::

1.‐ (....) epaia ez da
d eman "prozesu penal " baten arlo
oan, ez eta "a
administrazioo‐zehapen" baten
barru
uan ere, eta EJKren 15.5 puntuak bi kasu horietaan soilik ema
aten du aukeera bere agin
nduen
aplikaagarritasun subjektiboa eta denboorazkoa arau
utzen duen arau orokoorra salbuessteko;
edonola ere, salbuespen hori ereddugarritasun
naren printzipioari lottutako joka
abide‐
aiteke. Horieek horrela, in
nteresdunakk ez zion zerttan aurkeztu
u bere
jarraiibideetan soilik aplika da
auzia EPBri; izan ere, Enplegu eta Gizartte Politiketako sailburu izendatu aurrretik gertattutako
gertaaerei buruzkkoa da. EPBk ere ez duu zertan auzia sakon aztertu "dagookion gome
endioa
ematteko".
2.‐ In
nteresdunak ez zion bere
e duela gutxxiko ibilbide profesionala
aren alderdii jakin baten
n berri
eman
n (...)‐ri, eta hori ez da zuzentasunaaren eta leiaaltasunaren paradigma bat. Edonola ere,
horreek ez du EJK hausten. EJK
Kren aginduaak, puntu ho
orri dagokion
nez, ez dira kkontzebitu (...)‐ren
eta (...)‐ren artekko leialtasun
n pertsonaleeko eta konffiantza politikoko harrem
manak arauttzeko,
baizikk eta EAEko
o Administra
azio Orokor raren eta In
nstituzionala
aren eta hoorietara atxikitako
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eraku
unde publiko
oen irudiari eta
e benetak o funtzionam
menduari zuzenean eta modu negattiboan
kalte egiten dio
oten erakun
ndeekiko deesleialtasune
ezko jokabid
deak arautzeeko. Interesduna
urrean
kontssulta hau eggitera bultzattu zuten alb isteak argitaaratu eta egun gutxira, ((...)‐k jendau
eta argi eta garbi adierazi zuen interesduunari sostengu pertsonala eta politikkoa ematen diola.
a horri buruz.
Hortaaz, ez du batere zentzurik EPBk irizpeena ematea auzi
3.‐ Horrenbestez, gomendatzzen diogu (....) epaiari kaasazio‐erreku
urtsoa jar diiezaiola, nah
hiz eta
ei men eging
go diela, hizzpide dugun auzia
horreek ez bermaatu Auzitegi Gorenak beere alegazioe
polem
mikoa baita juridikoki.
j
Ba
aliteke errekkurtso hori ez
e jartzeko erabakia egokkia izatea ida
azkian
aipatzen duen "irizpide profe
esionalaren"" arabera, baaina ez da onargarria,
o
kkargu publiko
oduna
na den aldettik, bere irudia zaindu behar
b
du etta eredugarrri izan
baita, eta, kargu publikodun
behar du.

Josu Iña ki Erkoreka Gervasio
ordeko burua
a
Etika Publikkorako Batzo
Vito
oria‐Gasteizeen, 2015eko otsailaren 19an
1
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