Etika Publikoko Batzordea
B
7/20115 gaia
(...)‐K
KO AUZITEEGIAK (...)) ZENBAKIIDUN ZOR
RPEKOEN ITZULKETAKKO PROZEDURA
IZAPIIDETZEARI DAGOKIONEZ (...)‐KO ZUZENDA
ARI (...)‐K, AUZI‐JARTZZAILE DEN (...)
SINDIKATUAK AIPATUTAKO PROZEDURA
P
AN (...) USTEZKO ARDUR
RADUNTZAT JOTZEN DUE
ENAK,
IGOR
RRITAKO KON
NTSULTARI BURUZKO
B
ER
RABAKIA

1.‐ 20015eko ekainaren 12an Eusko Jaurlaaritzako (...) Saileko zuze
endari (...)‐kk idazki bat bidali
zuen Etika Publikkoko Batzordearen (EPB
B) postontzi elektronikora. Idazki hoorretan, Etikka eta
bide Kodeakk (EJK) 15.5 atalean xed atzen duenaaren babese
ean, kontsultta bat igorrii zuen
Jokab
(...)‐kko auzitegiakk (...) zenbakkidun zorpekkoen itzulketako prozedura izapidettzeari buruz;; izan,
ere, prozedura horretan,
h
au
uzi‐jartzaile den (...) sin
ndikatuak (...) gastuak ustez bideggabeki
ordaiintzearen usttezko ardura
aduntzat jotzzen du.
2.‐ Ko
ontsulta adieerazten duen
n idazki laburr eta zehatze
ean, hitzez hiitz jasota dauude bai auzia
arekin
lotutaa Auzitegiak bai alde inte
eresdunek ggauzatutako ekintzetatik ateratako paasarte batzu
uk, eta
prozeedurak unerra arte sorrtutako dok umentazio ia guztia eransten
e
du ; agiri horiietatik
nabarmentzekoak dira, heme
en interesgaarria denaren ondorioetarako, interresdunak 2015eko
s
alegazio‐idazkkia, eta (...)‐rren 2015eko
o maiatzaren 27ko Autoa.
apirilaren 21ean sinatutako
3.‐ In
nteresdunareen alegazioen
n bukaeran prozedura artxibatzeko eskatzen da,, argudio hauetan
oinarrrituta:

"…
…ez zaie ino
olako kalterrik eragin fuunts publikoei, aurrekon
ntuan jasotakko eta arauttutako
gaastu-kontzep
ptu bat baaita, eta inddarreko araaudiak xedaatzen duenna bete da hura
izaapidetzean, kudeatzean
n zein gastuuok ordainttzean ere, aipatutako aaraudiari zorrrozki
m
men eginez. Ondorio
O
horrrekin bat ddatoz (...), etaa bata zein bestea
b
ados daude prozzedura
hoonetako ekin
ntzak artxib
batzeko behharrari dagokkionez, ondorioztatzen baitute ez zaiola
zeenbatu daitekeen kalte ekonomikoriik eragin fun
nts publikoei, ezta Fiskaaltzari ere".

4.‐ Aiipatutako auutoak, berriz,, zorpekoen itzulketako prozedurare
p
kin aurrera eegitea erabakitzen
du, etta honako haau argudiatzen du lehen arrazoiketa juridikoan:

"....honelako kasuetan, non
n
legeareen arabera kontabilitattezko eranttzukizun-ekiintzak
gaauzatzeko ziilegitasuna duten
d
subjekktuek zorpekkoen itzulkeetako prozeddurarekin au
urrera
eggitea eskatzeen duten, prrozedura irekkitzera iritsi gabe ere ek
kintzak bukaatzeko aukera [...]
osso modu muurriztailean interpretatu
i
behar da, juurisdikzio ho
onetarako saarbidea justifikatu
gaabe itxi ez dadin
d
eta, horrela,
h
ez ddadin urratuu Konstituzioak 21.4 arrtikuluan jassotzen
duuen benetakko babes jud
dizialerako ooinarrizko eskubidea. Horrenbestez
H
z, aintzat haartuta,

1

baatetik, kasu honetan
h
auzzi-jartzaile puublikoak mo
odu argian adierazi
a
duella prozeduraarekin
auurrera egitekko bere nah
hia eta, besstetik, Legeeak auzi-jarttzaile horieii kontabilitaatezko
juurisdikzio ho
onen aurreaan ekintzak gauzatzeko
o aitortzen dien zilegittasuna, nahiiz eta
hoorrek inolaz ere ez duen
n esan nahi uune honetan
n aurretik juzgatzen ari ddenik aurrettiazko
diiligentzien eta ekintzeen xede iz an diren gertakariekin
g
n lotutako kontabilitaatezko
errantzukizunaak existitzen direla eddo ez direela; hala, bada, zorpekkoen itzulkketako
prrozedurarekiin aurrera eggitea erabakkitzen da, akttiboki zilegittutakoek auk
ukera izan deezaten
eggokitzat jotzen dituzten ekintzak gauuzatzeko"
Hori horrela, hau
uxe da EPB honek, EJKrren 16.4 arttikuluko biga
arren paragrrafoak adierrazten
aliatuta, ahoo batez hartu
u duen
ditueen tresna teleematikoak ba

ERABAKIA:

I.‐ Au
urrekariak
1.‐ EJJK, Eusko Jau
urlaritzaren Kontseiluak 2013ko maiatzaren 28a
an onartua, ppolitikaren zentzu
z
etikoa berreskuraatzeko asmo
oz sortu zen,, bai eta herrritarrek erakkundeengan duten konfiantza
n
gisa ere.
berreeskuratzeko neurri
Horreetarako, aipatutako Kod
dearen asmooa da identifikatzea zerr jokabide eeta portaera
a eska
dakizzkiekeen Eussko Jaurlarittzako goi m
mailako zuze
endaritza be
etearazleko kide diren kargu
aien jarduerra publikoakk eta pribatuak guztiz bbat etor daitezen
publikoei eta paarekatuei, ha
dokumentu horrretan aurrezz zehaztutakko balio, oin
narri eta jokkabide‐estanndarrekin. Horren
H
otasuna etaa eredugarritasuna sustatzea, Jauurlaritzaren irudi
guztiaaren helburua da oso
instituzionala go
ordez, haren
n eraginkort asuna sendotuz eta he
erritarren e rakundeenganako
konfiantza gutxitu
u ez dadin ah
halegina eginnez.
2.‐ EJJKk oinarriko
o bost balio ditu ardatz: integritatea, bikaintasun
na, politika eeta kudeaketta bat
etorrraraztea, lideergoa eta be
errikuntza. G
Gainera, funttsezko sei prrintzipio dituu: inpartzialtasuna
objektibotasu
una; kudeake
etari lotutakko erantzukizzuna; garden
ntasuna eta ggobernatze irekia;
i
eta o
onesttasuna eta desinteres subjektiboa; errrespetua etta eredugarriitasuna.
Balio eta printzipio horiek ard
datz direla, KKodeak hainb
bat jokabide,, jarrera eta portaera jassotzen
h
erreferrentziatzat hartuta jardun behar du, beren boron
ndatez
ditu. Hain zuzen, EPB honek haiek
ekoek zein bere xedapenak
Kodearekin bat egiten duten kargu ppublikodunek eta antze
i
dutten gainerako pertsonekk helarazitakoo gai eta zalantza
eraginkortasunezz betetzeko interesa
etikoei erantzuteko.
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3.‐ Horretarako, Kodearen 16.3. paragraafoak EJKren
n lehen tarte
ekian ezarrittakoaren ara
abera,
EJK b
bera da orggano eskudu
una «Etika eeta Jokabide
e Kodean ja
asotako balioo, printzipio
o zein
jokab
bideen balizkko ez betetzeei buruzko kexak edo salaketak
s
jassotzeko, halaakorik balego, eta
dagozzkien izapideeak bideratze
eko».

II.‐ EP
PB‐K AZTERTTZEKO AURK
KEZTUTAKO G
GAIA
1.‐ A
Aztergai dugu
un auzia (....) Auzitegiakk zorpekoen
n itzulketako
o prozedura bat izapide
etzeari
buruzzkoa da. Prozedura horretan, auzi‐‐jartzaileak –sindikatuakk– kontsultaaren egilea jo du
ardurraduntzat, Eu
usko Jaurlaritzako (...) Saaileko (...) zuzzendaria izatteagatik.
2.‐ Etika eta Jokkabide Kode
earen 15 ataalak, zeina “eredugarrritasunari etta kanpoko beste
adierrazpen batzu
uei buruzko
o jokabideakk eta portaerak” izenekoa baita, hau arautze
en du
bosgaarren puntuan: “kargu publikodune
p
ein prozesu penaletan zeein administtrazio‐
n bat edoze
zehap
penetan inp
putatuz gero, karguari dagozkion egiteko pu
ublikoari lottutako gerttaeren
ondo
orioz, edota garrantzi
g
publiko bereziaa duten ekin
ntzen ondorioz, horren bberri emango zaio
Etika Publikorako
o Batzordearii, kasu bakoi tzean egoki iritzitako gom
mendioak em
man ditzan”..
3.‐ 44/2015, 5/20
015 eta 6/2
2015 erabakkietan, hiru kasu horietan kontsulltaren xede ziren
gertaakariak inkarrdinatu ote zitezkeen e do ez erabaaki behar izan dugu, EJJKko 15.5 attalean
azaltzzen den kassu faktikoa aintzat
a
hartuuta. Lehenen
ngoan ezetz erabaki gennuen, lehiakketako
administratzaile izateko de
esgaitze‐neu rri baten aurrean baikeunden, eta neurri hura
merkkataritza‐izaeerako auzi batean harttu baitzen, ez "prozesu penal zeein administtrazio‐
zehap
pen" baten barruan ado
ostutako inpputazio bate
en aurrean, hain zuzen ere hitz ho
oriekin
deskrribatzen baiitu Kodeko aipatutako atalak EPB
Bri kontsulta
aren berri eematea dakkarren
gertaaera, Batzorrde horrek kasu bakoiitzean egokki iritzitako gomendioa k eman ditzan".
Gaineerako erabaakietan –5/2
2015 eta 66/2015–, be
erriz, uste izan genuenn betetzen zirela
kontssultaren berrri EPBri em
man behar izzateko EJKre
en 15.5 atalean jartzenn diren eska
akizun
guztiaak; izan ere, kasu haiek prozesu
p
penaal baten barrruan sortutako inputazioo judizialen bi
b kasu
zalantza gabe ziren, bata "bere karguurako eginkkizun publikoak gauzatzzearekin lottutako
gertaakariengatik"" eta, beste
ean, izendappena baino lehen gauzaturiko "berrebiziko garrrantzi
publikoko ekintzeengatik".
4.‐ A
Aztergai duggun kasuan, Eusko Jaurrlaritzako go
oi‐karguen katalogoan
k
eeta EJKra attxikita
dagoen kargu publiko baten titularra duggu aurrean, auzi‐jartzaile
a
eak (...) Auzittegian izapid
detzen
den zzorpekoen itzzulketako prrozedura batten barruan ustezko
u
ardu
uraduntzat joo duena.
5.‐ Aipatutako Auzitegiko (....)‐k 2015ekoo otsailaren 11n sinatutako behin‐bbehineko likidazio‐
n "funts pub
blikoei ekon
nomikoki zennbagarria de
en kalterik egin ez zaioola" jartzen zuela
aktan
gorab
behera, eta alde batera
a utzita, oroobat, 2015e
eko maiatzaren 27ko A
Autoak itzulkketako
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prozeedurarekin aurrera
a
egite
ea adostu dduela, oinarrri bakar gisa
ara hartzen bada "oso modu
murriztailean" intterpretatu behar dela "pprozedura ire
ekitzera iritsi gabe ere ekkintzak buka
atzeko
be itxi ez daddin", baina aintzat
a
aukerra", "kontabilitatezko jurrisdikziorakoo sarbidea justifikatu gab
hartu
uta horrek ez
e duela esa
an nahi "unne honetan aurretik juzzgatzen ari ddenik aurretiazko
diligeentzien etaa ekintzen xede izann diren gertakariekin
g
n lotutako kontabilita
atezko
eranttzukizunak existitzen
e
diirela edo e z direla" –iinguruabar batek zein besteak ez dute
gonbidatzen zigo
or‐erabaki ba
at aurreikusttera–, egia esan,
e
auzi‐jartzaileak intteresduna usstezko
o duen kausa ez da, beerez, ez "pro
ozesu penal" bat, ez etta "administtrazio‐
ardurraduntzat jo
zehap
pen" bat, etaa bi kasu horrietan soilik ezartzen die
e EJKko 15.5 atalak karguu publikodun
nei eta
parekkatuei kontsu
ultaren berrii EPB honi em
mateko behaarra.
6.‐ Horri eransten bazaio 4/2
2015 Erabakkian adierazii genuen bezala –16. etta 18. puntuetan–
o araua moddu murriztailean interpretatu behaar dela, oina
arrizko
EJKreen 15.5 ataleean jasotako
eskub
bide baten esparruan
e
baitago –gai publikoetan parte hartzzeko eskubiddea, Konstitu
uzioak
23. aartikuluan jassotzen duen
na– eta, esp arru horretaan, Auzitegi Konstituzionnalak behin baino
gehiaagotan adieraazi baitu Kon
nstituzioan jaasotako oinaarrizko eskub
bideei eta asskatasun pub
blikoei
dagokienez, horiek gauzatzearekin lotut ako mugak "modu murrriztailean ezzarri, interprretatu
uzitegi Konsttituzionalareen urriaren 30eko
3
eta aaplikatu" behar direla (ikus, adibidee gisara, Au
151/11997 Epaia, 51
5 OJ), ordua
an begi bistaakoa dirudi kasu
k
honetan
n ez dela apliikatu behar.

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

ERABAKIA:

1.‐ A
Auzi‐jartzailee den (...) sindikatuak interesduna ustezko arduraduntzzat jo duen
n (...)
zenbaakidun zorp
pekoen itzu
ulketako pr ozedura ezz denez ez "prozesu penala" ezz eta
"adm
ministrazio‐zeehapena", etta horiek direenez EJKren 15.5 atalare
en arabera gooi kargudune
ek eta
parekkatuek kontssulta Batzord
deari jakinarrazteko behaarra duten bi egoera bakkarrak, aipattutako
intereesdunak ez du
d obligaziorrik bere kasuuaren berri EPB
E honi emateko, horreek "egoki iritzitako
gomeendioak emaan ditzan".
2.‐ H
Hala eta guztiz ere, kon
ntsultaren eggileari gome
endatzen dio
ogu (...) Auzzitegiarekin leialki
lankid
detzan jarraiitzea, bere eskubideen a lde beharrezzkotzat jotze
en dituen aleegazioak aurkkeztuz
eta b
bere esku dauden
d
datu
u eta inform
mazio guztiaak emanez, horiek salaatutako gerttaerak
argitzzen eta, halaa badagokio
o, gertaera hhorietatik erator daitezkkeen erantzuukizunak zeh
hazten
lagun
ngarriak izan daitezkeen heinean.
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3.‐ Kontsultaren egileari eskkatzen dioguu EPB hau jakinaren
j
ga
ainean jartzeea Erabaki honek
h
aztergai duen zorpekoen itzu
ulketako proozeduraren bilakaerari
b
eta, hala baddagokio, ama
aierari
buruzz, batez eree handik besste jurisdikzzio batzuetako organoen
n aldeko ekkintzak erato
ortzen
badirra.

Josu Iñakki Erkoreka Gervasio,
G
Etika Publikkorako Batzo
ordeko burua
a
Vito
oria‐Gasteizeen, 2015eko
o ekainaren 3an.
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