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ERAB
BAKIA, (...)K
K LANGILEA
AK HAUTATZZEKO DEITU
U DUEN PR
ROZESUAN PARTE HAR
RTZEA
EGOK
KIA DEN JAK
KITEKO, EUSK
KO JAURLAR
RITZAKO (...)K
KO ZUZENDA
ARI (...) AND
DREAK EGIN DUEN
GALD
DERAREN ING
GURUKOA.
1.‐ 22016ko marttxoaren 17a
an, interesd unak, Eusko
o Jaurlaritzako (...)ko zzuzendariak, Etika
Publikorako Batzordeari (EPB
B) galdetu zi on ea etikokki bidezkoa den (...)k (....) teknikarien lan‐
2
martxoaren 4an deitu zuen hautaketa‐pr
h
rozesuan berrak parte ha
artzea.
poltsa eratzeko 2016ko
Hau galdetu zueen, zehatz‐m
mehatz: ea aaipatutako prozesuetan
p
parte hartuuko balu no
olabait
urratu egingo lukkeen Gobern
nu Kontseiluaak 2013ko maiatzaren
m
28ko Erabakiaaren bidez onartu
o
zuen Etika eta Jokkabide Kodea (EJK).
2.‐ EJK‐k, 2016ko apirilaren 28
8an Donostiaan bilduta, irritzi hau ema
an zuen aipattutako galde
eraren
ingurruan:

I. AURREKARIAK
1.‐ Eusko Jaurlarritzak etika publikoarenn inguruan eta
e zehazki bere kideenn eta Auton
nomia
Erkidegoaren sekktore publiko
oa osatzen dduten kargu politikodunen jardun ettikoaren inguruan
duen kezka haainbat dokkumentu etta erabakittan dago adierazita. Horien artean,
nabarmentzekoa da 2013ko maiatzarenn 28an onarttutako Euskadiko Autonnomia Erkidegoko
Admiinistrazio Orokorreko
O
eta
e
Instituzzionaleko kaargu publiko
odunen etaa behin‐beh
hineko
langilleen Etika etta Jokabide Kodea (EJK);; dokumentu
u hori, hain zuzen
z
ere, "ppolitikaren zentzu
z
etikoa berreskuraatzeko eta herritarrek insstituzioetan izan beharre
eko konfianttza berrezarttzeko"
oarekin sortu
u zen.
asmo
2.‐ H
Horren ondo
oren, Eusko Legebiltzarrrak Kargu publikodune
en jokabide‐‐kodea eta haien
interees‐gatazkak arautzen dituen ekainaaren 26ko 1/2014
1
Lege
ea (JKIGL) oonartu zuen. Lege
horreek EJKren ereemu subjekttiboa zabaltzzen du, betie
ere Euskal Autonomia Errkidegoko se
ektore
publikoko kargu politikodun, behin‐beehineko langile eta zu
uzendaritzakko langile guztiei
g
eragitteko bokazio
o nabariarekin.
Lege horren II. kapituluak "kargu
"
publiikodunen jo
okabidearen"" inguruko hhainbat prin
ntzipio
or biltzen ditu;
d
printzip
pio horiek, hhain zuzen ere, osotasunaren eta gardentasunaren
oroko
ingurruan antolattzen dira (5. artikulua), eta hiru ere
emutan islattzen: banakaako jokabidea (6.
artiku
ulua), kalitate instituzionala (7. artikuulua) eta herrritarrekiko harremana
h
(88. artikulua).
3.‐ P
Printzipio ho
orien eta EJKn bildutakko balio, printzipio eta
a jokabideeen jarraipena eta
ebalu
uazioa egitekko, Etika Pub
blikorako Battzorde bat erratzea aurreikusi zen EJK ren 16.3 pun
ntuan,
1

besteeak beste "Etika eta Jo
okabide Koddea aplikatze
earen inguru
uan kargu ppublikodune
en eta
parekkatuen kontssultei zein be
este edozein instantziak egindako kontsultei irtennbidea” ema
ateko.

II.‐ ETTIKA PUBLIK
KORAKO BAT
TZORDEAK A
AZTERTU BEH
HARREKO GA
AIA
1.‐ (...)k teknikarrien lan‐polttsa bat erat zeko hautakketa‐prozesu
uaren deiald ia egin zuen
n, eta
ntsulta egin zion
z EPB honni, deialdiko prozesuan
p
parte hartukoo balu EJK no
olabait
intereesdunak kon
urratuko lukeen jakiteko
j
irizp
pena eman ddezan, izan ere Eusko Ja
aurlaritzako kargu publikkodun
datu
zutenea
n
atxiki
baitz
zitzaion
bera
a
EJKri.
izend
2.‐ Ko
ontsulta 201
16ko martxo
oaren 17an egin zenez eta
e aipatutako prozesuaan izena em
mateko
epea 2016ko martxoaren 21e
ean bukatu, pentsatu be
eharra dauka
agu EPB hon etara irizpen
n eske
jo zu
uenerako erregistratuta
a egongo zzela hautake
eta‐probetan
n parte haartu ahal izzateko
eskab
bidea edo, bestela,
b
erreggistratzear z egoela. Horttaz, galdera ez da ea zileegi den eska
abidea
aurkeeztea, baizikk eta ea zile
egi den eskaabide horrek hautaketa
a‐prozesuetaan parte harrtzeko
ematten dion esku
ubideaz balia
atzea.
Nolan
nahi ere, on
ndorengo le
erroetan proozesuan partte hartzeari buruzko googoetak aza
alduko
dituggu, baina goggoeta horiekk berdin‐berrdin aplika dakizkieke
d
esskabide‐orriaa aurkeztu izanari
ere.

III.‐ G
GOGOETAK
1.‐ In
nteresdunareen idazkiak in
nteresdunakk betetzen du
uen karguare
en eta arlo ppribatuan ga
auzatu
nahi duen jardueeraren artean
n egon litekeeen bateraezzintasun edo
o interes‐gattazka bat baino ez
e haien mendeko
m
erakkundeek langileak
digu planteatzen;; izan ere, administrazioo publikoek edo
utako prozessu batean pparte hartu nahi
n
baitu Euskal
E
Autonnomia Erkide
egoko
hautaatzeko deitu
sekto
ore publikoko
o kargu publikodun edo parekatua izzanik. Baina, berez, 2/20115 Erabakian
n esan
genuen bezala –eta eraba
aki hura eerabiliko dugu kasu hau ebaztekko oinarri gisa–,
k
askkoz ere gai kkonplexuago
oa da, jokaera indibiduaalari nahiz ka
alitate
intereesdunaren kontsulta
instituzionalari daagozkien prin
ntzipio eta b alioak ukitze
en baititu era
a batera edoo bestera.
2.‐ Ed
donola ere, agerikoa
a
da kontsultagile
k
eak EPBra bid
dalitako idazkian identifikkatutako ballio eta
printzzipioek –eredugarritassuna, bikai ntasuna eta, interess‐gatazka eegon liteke
eenez,
integritatea– zereesan handia izan behar dutela azterrgai dugun kasu
k
hau ebaazteko garaian, ez
ereginak bettetzetik erattorritako zalantza etiko bat, kargua
arekin
baita karguari dagozkion ze
zuzen
nean lotuta dagoena, etta, hauxe baaita auzitan dagoena: in
nteresdunak,, karguan da
agoen
bitarttean, ea egin
n dezakeen modu
m
zeharoo pribatuan gauzatuko
g
lukeen jarduerra bat.
3.‐ Kaargu publiko
o bat betetzea eta admiinistrazio pu
ubliko batek deitutako hhautaketa‐prrozesu
bateaan parte harttzea bateraggarriak izatekko aukerari dagokionez
d
–karguduna
–
ttxertatuta da
agoen
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organ
nigramakoa izan daiteke
e administra zio hori edo
o beste bat, kasu honettan gertatzen den
bezalla–, JKIGL‐k eta EJK‐k ez dute espr esuki ezer ezartzen.
e
Ha
ala ere, balioo eta printzipioak
eskaintzen dituztte bai batakk eta bai beesteak, eta jokabide etikkorako jarraaibide baliaggarriak
ateraa daitezke haaietatik, aztertzen ari gareen galderari erantzuteko
o.
4.‐ EJKn, "kudeakketari lotutakko erantzukizzunaren" printzipiotik ab
biatzen dira jaarduera prib
batuak
ublikodunei dagozkien bateraezinta
b
asun‐jarraibiddeak, eta horren
h
garattzeko garaiaan kargu pu
erem
muan kokatzzen da 14. puntuko 22. paragrafo
oan jasotzen den "ardduraldi osoa
a eta
esklusiboa"ren oinarrizko
o
araua. Horreen arabera, "kargu publiko bat bbetetzen du
utenek
e esklusibo
oa eman beehar diote dagozkien funtzioak beetetzeari, ap
plikatu
ardurraldi osoa eta
beharreko legediian jasotako
oaren araberra". Legedi aplikagarrira
a bildu behaarrak JKIGLren III.
kapitulura eramaten gaitu, hain zuzenn ere bertaan ezartzen baita “karrgu publikod
dunen
baterraezintasun‐aaraubidea”.
5.‐ JK
KIGLren III. kapitulua
k
ad
dierazpen orookor batekin
n hasten da, hain zuzenn ere honako hau
adierraziz: "Kargu
u publikodun
nek […] arduuraldi esklussiboz beteko
o dituzte egginkizunak”. Baina
12.1 artikuluak urrats bat geh
hiago emateen du, eta funtsean ondo
orio logiko baat besterik ez
e den
d oinarrizkoo arau horrii: “ezin izang
go dute aldi berean, ez berek
debeku hertsi baat gehitzen dio
ezta ordezpen edo ahalorrdetze bide z ere, ezein postu, kargu,
k
ordeezkapen, lan
nbide,
duera, jardue
era profesio nal edo indu
ustria‐jardue
eratan aritu,, publikoetan
n zein
merkkataritza‐jard
pribatuetan, norb
beraren konttura edo inorren kontura izan” (12.1 art.).
a
6.‐ A
Alabaina, nahikoa
n
da transkribattutako arau
uak kargu publiko baat betetzea
arekin
baterraezintzat jotzen dituen jardueren zeerrendaren berrikuspen labur bat eggitea egiazta
atzeko
izaeraa profesionaala edo merkkataritza‐ ed o industria‐aarloko izaera
a duten lanbbideez ari de
ela eta
ez, kasu honetan
n dagokion bezala, “beerdintasun‐baaldintzetan eta legeek eezartzen dittuzten
betekkizunekin, fu
untzio eta ka
argu publiko etara heltze
eko” (Konstittuzioaren 233.2 art.) oina
arrizko
eskub
bideen erem
muko jardune
ez.
7.‐ B
Bai EJK‐k etaa bai JKIGLkk diote karggu publikodu
unek “arduraldi osoa etta esklusibo
oa”ren
printzzipioa erresp
petatu beharr dutela haieen zereginak betetzerakoan, horixe baaita Adminisstrazio
Publikoaren eta haren
h
mende
eko erakunddeen eraginkkortasuna be
ermatzeko biide egokiena
a; izan
edozein jardduera professional,
ere, aaldi berean jarduera ekkonomiko prribatu bat gaauzatzeak –e
merkkataritzako jarduera edo
o industria‐jjarduera– ze
eregin publikoetan arreeta galtzea eragin
e
baitezake eta, ho
orrela, kargu
udunaren innplikazioa gu
utxitu, errendimendua m
murriztu eta balio
o egiten den ekarpenare n kalitatea txxikitu baitaitteke.
publikoa eratzeko
8.‐ Baaina interesd
dunaren kasua desberdi na da: bere asmoa ez da jarduera eekonomiko batean
b
aritzeea – jardueraa profesiona
al, merkatari tzako jardue
era edo indu
ustria‐jarduerra batean–, baizik
eta d
denboran lu
uzatuko ez den hauta keta‐prozesu
u batean parte
p
hartzeea (aldi batterako
lanpo
ostuak betettzeko lan‐po
oltsa baten eeraketan, ale
egia); eta ho
ori, lehen essan dugun bezala,
b
Konsttituzioak em
maten duen oinarrizko
o
eskkubide bat erabiltzearen
e
erakusgarri a izango litza
ateke.
JKIGLLk kargu pu
ublikodunei espresuki eematen badiie baimena “norberare n edo famiiliaren
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ondarea administtratze”ko (14
4.1a art.), ezz dirudi arrazzoizkoa denik pentsatzeaa motibo guttxiago
dagoela Konstituzioak aitortu
utako eskubbide bat ─komunitate po
oli ko batekko kide gisa haien
ondare zibikoareen parte dena─ egikarittzea onartze
eko. Herritar guz ek duutenez esku
ubidea
kargu
u eta enpleggu publikoak eskuratzekoo, eta eskubide hori ordenamendu jjuridikoaren maila
goren
nean dagoen
nez, pentsattzekoa da addministrazio
o publikoen hautaketa‐pprozesuetan parte
hartzzeko eskubid
dea herritar guztien onddare pertsonalaren barru
uan sartzen dela, ondare
e hori
pertssonaren ondaasun eta eskubideen mu ltzo bezala hartuta.
h
10.‐ Interes‐gatazka gertatze
eko aukerari dagokionezz, lehenik etta behin goggorarazi beh
har da
uluaren arab
bera kasu ho netan sortze
en dela intere
es‐gatazka: ""kargu publikkodun
EJKreen 11.2 artiku
eta p
parekatuek beren postu
u publikoareen interesekkin batera norberaren
n
iinteres priba
atuak,
zuzen
neko senideeen interesak edo hiruggarren pertssonekin parrtekatutakoaak agertzen diren
kontu
uekin zerikusia duten erabakietan eesku hartzeaan". Antzeko
oa adierazteen da JKIGLrren 9.
artiku
uluan; hau da,
d interes‐ggatazka izanngo dela "lege honek obligatutako subjektuek parte
hartu
u behar duteenean intere
es orokorra eedo beren eginkizunari dagokion
d
intteres publiko
oa eta
norbeeraren interres pribatua
ak edo hiruugarren perttsonekin partekatutakoaak edo zuze
eneko
senid
deek dituzten
nak aldi berrean biltzen dituzten gaiekin lotutakko erabakiettan, lege ho
onetan
ezarrritako eran".
11.‐ Bi testuak irrakurrita errraz ondoriozzta daiteke biek diotela interes‐gataazka sortzen
n dela
u publikodunek "erabakkietan esku hartzen du
utenean" (EJK) edo ”paarte hartu behar
kargu
duten
nean (...) erabakietan” (JKIGL), beetiere honelako gaiekin lotuta: alddi berean in
nteres
oroko
orrak (betetzen den postuari daagozkionak) eta intere
es pribatuakk (norberarrenak,
senid
deenak edo
o hirugarren
n pertsonennak) biltzen
n direnean. Gatazka sortzeko, beraz,
ezinb
bestekoa da honako
h
bi ba
aldintza haueek gertatzea:
a) Kargu publikodunak erabaki
e
bate an esku harttzea.
b) Erabaki hori
h interes publikoaren
p
eta interes pribatuaren
p
arteko
a
talka gertatzen den gai
bati buruzkoa izatea.
12.‐ Kasu honetan, interes‐gatazka batt sortzeko behar
b
den aurreneko
a
b aldintza faltta da,
nabarmen: kargu
u publikodu
unak zuzeneean esku‐haartzea aldi berean inteeres publiko
o eta
pribatuak biltzen dituzten gaiekin zerikusiia duten “eraabakietan”.
13.‐ H
Hain zuzen ere,
e interesd
duna (...) Zuzzendaritzako
o titularra da
a, eta zuzenddaritza hori Eusko
Jaurlaaritzaren (...) Sailean da
ago organikooki kokatua. Kontsultaga
ai dugun hauutaketa‐prozzesua,
berrizz, (...)rentzako lan‐poltssa batekin lootuta dago, eta administrazio publliko horrek ez du
zeriku
usirik kontsultagileak betetzen
b
du en kargu publikoa
p
atxikita dagoenn sailarekin. Ildo
bereaan, kalifikazio‐epaimahaian IVAPeko ordezkari batek
b
parte hartzeak
h
eta parte‐hartze hori
euskaara‐proba eggiteko bakar‐‐bakarrik izatteak ez du urratzen lehen egindako bbaieztapena,, Herri
Arduralaritzaren Euskal Eraku
undea Euskoo Jaurlaritzarren Herri Administrazio eeta Justizia Sailari
atxikiitako erakunde autono
omo bat baaita. Disoziazio organiko
o garbia daago interesd
dunak
betettzen duen kaargu publiko
oaren eta paarte hartu naahi lukeen hautaketa‐proozesuak izap
pidetu
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eta ebazteko organoaren arte
ean, eta hor rek agerian jartzen
j
du in
nteresdunak ez daukala eragin
e
eta ahalmenik (...)en lan‐poltsaren deialddi publikoa kudeatu beha
ar duten adm
ministrazio‐o
organo
eta pertsonengan
n.
14.‐ Hortaz, bisttakoa da aztergai duguun kasu hon
netan ez dauzkagula intteres‐gatazkka bat
gertaatzeko beharrezkoak diren baldint za faktikoakk, interesdu
unak, kargu publikodun
n gisa
dagozzkion zereginak betetzekko garaian, eez duelako in
noiz ere esku hartu behaarko, ez zuze
enean
eta eez zeharka, berak
b
parte hartu nahi duen hautakketa‐prozesu
ua izapidetu eta ebaztea
arekin
zeriku
usia duen erabakietan.
15.‐ Aztergai du
ugun kasuan
n legezko bbateraezintassunik edo in
nteres‐gatazzkarik ez da
agoela
uta –inpartzialtasun‐ eta
e
objektibbotasun‐prin
ntzipioei ere
e ez zaielaa kalterik egiten
e
argitu
adierrazteko bidea ere emate
en digu hor rek–, beste gauza bat aztertu
a
behaar dugu orain: ea
kontssultagileak parte
p
hartu nahi
n
duen haautaketa‐pro
ozesuan partte hartuta urrratu egiten diren
integritateari daggozkion jokae
era eta portaaerak. JKIGLkk hauxe harttzen du integgritatetzat: “kargu
“
publikodunek etta parekatuttakoek atxikkimendu sisstematiko etta iraunkorrra izatea ho
onako
printzzipio hauei: onestasunarri, inpartzialttasunari, objektibotasuna
ari eta esparrru juridikoarrekiko
eta p
pertsona guzttiekiko erresspetuari” (5.11 art.). EJK‐kk, berriz, honela definitzeen du integritatea:
“aldee batetik, karrgu publikod
dunek eta paarekatutakoe
ek honako hauei atxikim
mendu sistem
matiko
eta iraunkorra izatea da: onestasunn‐, inpartziaaltasun‐, ob
bjektibotasunn‐, gardenttasun‐
oaren erresppetuari eta, zer diren gorabehera,
g
ingurune publiko
printzzipioei, espaarru juridiko
horreetan esku haartzen duten
n edo hareki n harremana duten pertsona guztieei; bestetik, beren
eskum
meneko gaieen kudeaketa
an erantzukizzun‐paramettroen araberra jokatzea” (4.1.1 puntu
ua).
16.‐ EJKn, integritatearen balioa
b
"fabooritismo‐”sussmorik eragin gabe jarrduteko beh
harrari
a
du ez dela eraabili behar "postu
"
hertssiki lotuta aggertzen da; gainera, ko de horrek agintzen
instituzionala edo
o karguaren ondoriozko ppribilegioak zuzenean ed
do zeharka a bantailak lorrtzeko
a edo
norbeerarentzat, hala nola abantailak eedo desabaantailak lortzeko edozeein pertsona
eraku
underentzat"", eta ez de
ela eraginik izan beharr norberaren
n agindupekko kargudun
n edo
enpleegatu publikkoengan, interes publikootik aldenarazi eta "haietatik zuzennean edo ze
eharka
etekina atera dezzaten beraien
ntzat edo beeste batzuenttzat" (6.1, 6.2 eta 6.3 punntuak).
17.‐ Gure iritziz, aztergai du
ugun kasuann ez dago integritate‐printzipioarenn urraketarikk ere,
kontssulta eragin duen portaera ez dellako kokatze
en kargu pu
ublikodunekk haien zere
eginak
betettzearen espaarruan –eta hain zuzenn ere esparrru horretan gerta daiteezke faborittismo‐
susmoak edo kargu publikod
dunei legez emandako ahalmenak faltsutzea
f
innteres oroko
orretik
alden
ndu eta no
orberaren edo
e
hirugar ren baten interes partikularren alde jokatzzeko–.
Intereesdunak kon
ntsultan aipatzen dituenn hautaketa‐prozesuetan parte hart
rtzen badu, ez du
zuzen
ndari gisa paarte hartuko, modu parttikularrean baizik,
b
Konstiituzioak herrritar guztiei modu
berdiinean aitortzzen dien esku
ubide bat ba liatuz.
18.‐ Postu institu
uzionalaz ed
do karguare n ondoriozkko pribilegioez baliatu eeta zuzenean
n edo
ntailak lortzzeko arriskuaari dagokion
nez, gogorarrazi beharra dago
zeharrka norberarentzat aban
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kontssultagileak betetzen
b
due
en karguak ezin duela eragin
e
parte hartu nahi duen hauta
aketa‐
prozeesuaren garaapenean, ez organikoki eeta ez materialki. Gainontzean, integgritatearen balioak
gidatzen du kargu publikodunek haien zeereginetan jaarduteko mo
odua. Eta, kaasu honetan, esan
bezalla, oinarrizko eskubide batez baliaatuz gauzatu
u nahi den esku‐hartze partikular baten
aurreean gaude.
19.‐ Esku artean daukagun
n kasuak E JKren beste
e printzipio bati ere eeragin diezaioke;
ugarritasunaaren printzipioari, hain z uzen ere. Ko
odeak hauxe
e dio ereduggarritasunaz, 5.2.6
eredu
puntu
uan: “Kargu publikodun eta parekatuuak, berezikii gobernu‐ ed
do erakundee‐egituretan postu
nagussiren bat beetetzen badu
u, erakundeaaren ispilua dira, herrita
arrei bezala erakunde publiko
horreetan diharduten gainerrako pertso nei ere eraakundearen irudia itzu ltzen diena, eta,
horreegatik, ez du ezer egin behar edo eggin gabe utzi behar horre
ek kalte egiteen badio, txikiena
izand
da ere, Euskkadiko Autonomia Erkiddegoko Adm
ministrazio orokorra eta Instituziona
alaren
ospe,, duintasun eta
e irudi insttituzionalari, herritarrek sistema instituzionaleann duten konfiantza
ez gu
utxitzeko".
20.‐ EJK‐k eredu
ugarritasunaren printzippioaren espaarruan agintzen eta deebekatzen dituen
d
jokab
bideak (15. puntua)
p
kargu
u publikodunnak bere fun
ntzioak betettzerakoan duuen portaera
ari ere
badaggozkio, salbu
u eta dagokigun kasuann eraginik ez duen 5. puntuan xedattutakoa; alabaina,
aurreetik adierazi den moduan, hori ez da kontsultta honen xe
edea. Baina kargu publikoen
titulaarrek izan beharreko portaerei ddagokienez, badaude haien karguua betetzea
arekin
printzzipioz zuzenean lotuta ez
e dauden poortaerei eraggiten dieten debekuak eere; honako hauek
hain zzuzen ere:
aa) Kargu orgganikoak zeiin kudeaketaa‐karguak be
etetzea fund
dazio, elkartee nahiz besttelako
erakundeeetan, litekee
ena baldin bbada haien helburuak eta
a funtzioen xxede diren in
nteres
publikoakk aurkakoak izatea edotaa interesen arteko
a
gatazkka sor badaitteke.
b
b) Zuzenean
n zein zeharkka nolabaitekko ordainsarri edo konpe
entsazio ekonnomikoa dakkarten
irratiko hizketaldietan
n edo telebisstako eztabaidetan parte
e hartzea.
c) Edozein hedabidetakko eztabaidaa eta gogoe
eta‐prozesuetan edo ekiitaldi publikkoetan
parte harrtzea gobern
nuaren berezzko jarreratikk aldentzen den jarrera aagertuz, salb
bu eta
garrantzirik gabeko gaiak
g
edo irittzi pertsonalak badira eta, horrenbesstez, gobernuaren
b
politikareekin zerikusirrik ez dutela adierazten bada.
d
d) Gobernuaaren edo goragoko karg u publikodunaren baime
enik gabe heedabideetan parte
hartzea, eduki
e
neutra
alei buruzko elkarrizketa zein erreporrtajeetan iza n ezik.
ee) Betetzen duten kargu
uaren ondorrioz liburuetan, aldizkariietan, egunkkarietan eta beste
h
n ekarpenak egiteagatik ordainketak onartzea, bbaldin eta ekkarpen
edozein hedabidetan
horiek funtzioak bete
etzeari lotutaa badaude.
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Ikus daitekeenezz, EJK‐k ered
dugarritasunnaren printzzipioaren esp
parruan berrariaz debekkatzen
ditueen jokabideen zerrendan ez dago langgileak hautatzeko prozessuetan partee hartzearena. Are
gehiaago, ez da ikusten EJK‐k zehatz‐mehaatz ezartzen dituen debe
eku horietakko bakar bate
ek ere
partee‐hartze horri eragin die
ezaiokeenik.. Kontsultagai dugun jokaera ezin dda zuzenean
n edo
analo
ogikoki sartu
u kodeak galarazten
g
ddituen jokabideen kata
alogoan, traanskribatu dugun
d
katalo
ogo horretan
n, alegia.
21.‐ Bikaintasun‐‐balioari daggokionez, haaxe dio EJK
Kren 4.1.2 puntuak:
p
“biikaintasun‐balioak
berekkin dakar inplikatzea etta etengabe ahalegintze
ea beti hobe
etzeko, eta, horren ond
dorioz,
herrittarren eskakizunak guzztiz betetzekko erabaki publikoetan eta emateen diren zerbitzu
publikoetan, eraaginkortasunez jokatuz eta bat ettorraraziz errakundean llan egiten duten
pertssonak helburruetan, hala nola teknoloogiei eta prozzesuei dagokkienez”.
EJK‐kk, 7. puntuaan, bikaintassuna dela‐etta agintzen dituen portaera eta jookabideak kargua
k
betettzearekin daaude lotuta beste behinn ere; hau da, kargua betetzeko ggaraian inpllikazio
handiagoa izateko
o, etengabekko ahaleginaa egiteko eta kalitatea ho
obetzeko dauude pentsatu
uta.
22.‐ 7. puntuko 5 ataletan,, kargu pubblikodunek erakutsi
e
beh
harreko jarrrera eta portaera
positiboak ezartzzen dira. Hain zuzen eree, honelakoaak aipatzen dira: “bete beharko dituzte”,
u xede naggusi”, “izanggo dituzte helburu”,
h
“g
garatu behaarko dituzte
e” eta
“izan behar ditu
“konp
promisoa haartuko dute”. Baina ez diira aipatzen zein diren bikaintasunarrekin baterae
ezinak
diren
n jarduerak. Eta, jakina, ez da inolazz ere esaten hautaketa‐p
prozesu bateean parte ha
artzea
baterraezina denikk kargu publikodunei haiien jardunean eskatzen zaien
z
bikaintaasunarekin.

23.‐ H
Hala ere, gerrta liteke azttergai dugunn kasu honettan balio hori kaltetuta ggeratzea, iza
an ere
hala gertatuko baaita kontsulttagileak den boran luzatu
uko den aha
alegina egin behar badu izena
n duen hauttaketa‐proze
esuan parte hartzeko prestakuntza
p
o eta,
eman
jasotzeko eta ikasteko
horreez gain, horrek galarazi egiten bad io bere karggu publikoa EJKren 7. ppuntuko 1. atalak
eskattzen dion bezala
b
betetzea; hau daa, “konprom
miso handiz”” eta “beti ahalegindu
uz (...)
etenggabe hobetzeko”. Ildo be
eretik, gogoaan izan beharra dago bessteak beste ooinarrizko he
elburu
hau d
dutela kargu
u publikodun
nentzat indarrrean dagoen bateraezin
ntasunen araaubideak eza
artzen
dituztten jarraibid
de etikoek etta arau juriddikoek: ahale
egina egitea kargu publikkodunek bettetzen
duten
n erantzukizzun publikoa
arekin lotutaa dauden zereginak osorik eta beestelako inte
eresen
interfferentziarik gabe
g
betetze
eko.
24.‐ EEsandako gu
uztitik ateratzen den onddorioa da ko
ontsultagileakk, funtzio etaa kargu publikoak
betettzeko konstituzio‐eskubidea betetzeen ari dela, esleituta dittuen zereginn publikoei behar
besteeko arretarik jarriko ezz balie, etaa, ondorioz, betetzen duen
d
kargu publikoan duen
inplikkazioa gutxitzen bada eta
a karguak esskatzen dizkiion betebeha
ar eta obligaazioak intenttsitate
gutxiaagoz betetzzen baditu —hautaketta‐prozesuetan ebaluatu
u beharko dituen materiak
presttatu beharraari lotutako distrakzioe ngatik edo prozesuetakko hautaketta‐probetara
a joan
behar izateagatikk–, gerta daittekeela bikaiintasunari lo
otutako jokab
bide‐arauak urratzea, eta, oro
7

har, kargu publikkodunek eginkizunak "koonpromiso handiz"
h
eta "beti ahalegginduz" bete
etzeko
obligaazioaren balio eta printzipioekin lotuutako jokabid
de‐arauak ere urratzea.

Hori gguztia aintzaat hartuta, ha
auxe da EPB honek aho batez
b
hartuta
ako

ERABAKIA:

Lehen
nengoa.‐ Intteresdunak kontsultan
k
aiipatzen duen
n hautaketa‐‐prozesuan pparte hartuz gero,
ez dira urratzen EAEko sekto
ore publikokko kargudun
nei aplikatu beharreko ““arduraldi osso eta
esklusibo”aren printzipioa etta bateraezinntasunen araaubidea, hau
utaketa‐prozzesu batean parte
hartzzea ez delako ekonomia‐, merkatari tza‐ edo ind
dustria‐jarduera bat gauuzatzea, baizik eta
2
artikulu
uak ematen duen oinarrrizko eskubid
deaz baliatzeea; hau da, kargu
Konsttituzioaren 23.2
eta fu
untzio publikkoak betetzea.
Bigarrrena.‐ Kontsultagileak bere
b
ohiko zzereginak be
etetzen dituen administtrazio publikkoa ez
den b
beste admin
nistrazio batek deitu duuenez parte hartu nahi duen hauta keta‐prozesu
ua, ez
dago interes‐gataazkarik; errottik baztertutta geratzen da
d aukera hori.
Hiruggarrena.‐ Gaainera, zintzo
otasun, ereddugarritasun eta bikainta
asunaren baalio, printzipio eta
jokab
bideak ere ez dira urratzzen interesddunak kontsu
ultan aipatze
en duen hauutaketa‐prozesuan
partee hartuta.
Laugaarrena.‐ Kon
ntsultagileakk, funtzio etta kargu pu
ublikoak betetzeko konsstituzio‐esku
ubidea
betettzen ari delaa, esleituta dituen
d
zereggin publikoeii behar besteko arretari k jarriko ez balie,
eta, o
ondorioz, beetetzen duen kargu pubblikoan duen
n inplikazioa
a gutxitzen bbada eta ka
arguak
eskattzen dizkion
n betebehar eta obliggazioak inte
entsitate gutxiagoz bettetzen badittu —
hautaaketa‐prozessuetan eballuatu beharrko dituen materiak prestatu beeharrari lottutako
interfferentziengaatik edo pro
ozesuetako hautaketa‐probetara joan behar izzateagatik–, gerta
daiteke bikaintassunari lotuta
ako jokabidee‐arauak urrratzea, eta, oro har, ka rgu publikod
dunek
npromiso ha
andiz" eta " beti ahaleginduz" betettzeko obligaazioaren baliio eta
eginkkizunak "kon
printzzipioekin lotutako jokabide‐arauak eere urratzea. Ondorioz, bere
b
kargukoo zereginak ardura
a
handiz bete ditzaala gomenda
atzen diogu iinteresdunarri, eta, arreta handia jarr dezala karggurako
datua izan zenetik
z
egiaztatu dituenn dedikazio, errendime
endu eta erraginkortasunaren
izend
estan
ndarrak jaitsii ez daitezen.
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