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ERAB
BAKIA, (...) ANDREAK,
A
EU
USKO JAURLLARITZAKO (...) ZUZENDA
ARIAK, EUSKKO JAURLARITZAK
LANG
GILEAK HAUTTATZEKO DE
EITZEN DITUEEN PROZESU
UETAN PART
TE HARTZEA BIDEZKOA ZAION
Z
JAKITTEKO EGIN ZUEN KONTSULTARI BUR
RUZKOA
1.‐ In
nteresdunak,, 2015eko urtarrilaren 330eko dataz, Etika Publikkorako Batzoorde honi ga
aldetu
zion ea etikoa ote zaion Eusko Jauurlaritzak ze
enbait lan‐p
poltsa egun eratzeko 20
014ko
uen langile‐hhautapeneraako prozesuetan parte hartzea. Ze
ehazki,
abenduaren 14an deitu zitu
galdeetu zuen pro
ozesu horieta
an parte harrtuz gero, urrratu egingo ote duen, aaldez edo moldez,
Eusko
o Jaurlaritzarren Kontseiluak 2013ko maiatzaren 28an hartutako erabakiaaren bidez onartu
o
zen EEtika eta Jokaabide Kodea (EJK).
2.‐ Haau irizten du EJK‐k egin zaion kontsullta horren gaainean:

I. AURREKARIAK
1.‐ A
Agiri eta erabaki bat baino gehiagottan adierazi da Eusko Jaurlaritzak
J
eetika publikkoaren
gaineean, eta, zeh
hazki, Eusko
o Jaurlaritzakko kideen etta Euskal Au
utonomia Errkidegoko se
ektore
publikoa osatzen
n duten kargu politikoeen jokabide etikoaren inguruan du en kezka. Horien
H
d Euskal A
Autonomia Erkidegoko Administraazio Orokor eta
arteaan, nabarmentzekoa da
Instituzionaleko kargu
k
publikkoen eta alddi baterako langileen
l
Etiika eta Joka bide Kodea (EJK),
e “politikaaren etika‐ze
entzua
2013ko maiatzareen 28an onartua. Agiri h ori egin zen,, hain justu ere,
e herritarren erakundeeenganako konfiantza be
erreskuratzekko”.
berreeskuratzeko eta
2.‐ Geerora, Eusko
o Legebiltzarrak ekainareen 26ko 1/20
014 Legea on
nartu du, ka rgu publikod
dunen
jokab
bide‐kodea eta
e haien interes‐gatazkaak arautzen dituena
d
(KPJKL). Lege hoorrek handitu
u egin
du EJJKren subjekktu‐eremua, hura bete bbeharrekoa izan dadin Euskal
E
Autonnomia Erkidegoko
sekto
ore publikoan
n diharduten
n kargu publiiko, aldi bate
erako langile eta zuzendaari guztientza
at.
Legerren II. kapittuluak “karggu publikoduunen jokabideari” buruzko printzippio orokor batzuk
b
azaltzzen ditu. Prin
ntzipio horie
ek, osotasuneetik eta gard
dentasunetikk abiatuta (5 . art.), hiru eremu
e
hauettara zabaltzen dira: ban
nakoen joka bidera (6. art.),
a
kalitate
e instituzionaalera (7. artt.) eta
herrittarrekiko harremanera (8
8. art.).
3.‐ Leegeak EPB bat
b sortu be
eharra araut u zuen printzipio oroko
or horien etaa EJKn adierrazten
diren
n balioen, printzipioen etta jokabideeen jarraipenaa eta ebaluazioa egitekoo, eta hau da
a lege
horreen 16.3 artikkuluak batzo
ordeari emaaten dizkion eskumenetako bat: “EEtika eta Jokkabide
Kodea aplikatzearen inguruan
n kargu publlikodunen etta parekoen kontsultei zzein beste ed
dozein
ntziak egindaako kontsultei irtenbideaa ematea”.
instan
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II. ETIKA PUBLIKO
ORAKO BATZZORDEARI A URKEZTUTA
AKO AUZIA, IRITZIA EMA
AN DEZAN
1.‐ Eu
usko Jaurlarittzak hautatze‐prozesu baatzuk deitu ditu
d lan‐poltsak eratu etaa/edo handittzeko,
eta in
nteresdunakk, (...) zuzend
dariak, kontssulta egiten dio EPB honi, erabaki ddezan deitu diren
prozeesuetan partte hartzen baldin
b
badu urratu egin
ngo ote due
en, aldez eddo moldez, Eusko
Jaurlaaritzako karggu publikodu
un izendatua izan zenean
n atxiki zuen EJK.
2.‐ K
Kontsulta 20
015eko urtarrilaren 30eean egin ze
en eta hauttatze‐prozes u horietan izena
ematteko epea 2014ko aben
nduaren 30eean amaitu zen;
z
beraz, pentsatzekooa da, EPB honen
h
iritziaa eskatu zuenean egina zuela dei aldian parte
e hartzeko eskaera etaa, haren ga
aldera,
ondo
orioz, kontsultaren helburua ez dela iinstantzia au
urkeztea zileg
gi zuen ala eez erabakitze
ea, eta
bai aargitzea insstantzia horrrek hautatzze‐prozesu horietan pa
arte hartze ko ematen dion
eskub
bidea egiaz erabili
e
beharko lukeen alaa ez erabiltzea.
Edonola ere, pro
ozesu horieta
an parte harrtzeari buruz egingo ditugun gogoeetak berdin‐b
berdin
dira b
baliozkoak esskaera‐instantzia aurkeztteko gaiaren
ntzat.

III. KO
ONTUAN HA
ARTU BEHARREKOAK
1.‐ In
nteresdunareen idatziak auzi bakarrra planteatzzen du, bateraezintasunna edo inte
eresen
gatazzka bat izan daitekeela betetzen
b
du en kargu pu
ublikoaren etta izaera soiilik pribatua duen
jardu
uera batean artean,
a
hau da,
d kargu pu blikodunek eta
e haien parekoek lan eegiten duten herri‐
administrazioek edo horien mendeko erakundeekk langileak hautatzeko deitzen dittuzten
d
baina gaia hori baino
prozeesuetan parte hartzeari dagokionn auzia plaanteatzen du,
konplexuagoa daa, banakoen
n jokabidea ri buruzko printzipioak eta kalitatte instituzio
onalari
ude jokoan a uzi honetan..
dagozzkion printzipioak baitau
2.‐ Haala ere, agerrikoa dirudi, aurkeztu de n auzia erab
bakitzeko, era
abakigarriak izan behar dutela
d
kontssultaren egileak EPB hon
ni igorri dionn idatzian adierazten ditu
uen balioek eta printzipiioek –
baterraezintasunaarena eta onestasunare
o
ena, azken hori balizko interes‐gaatazka bat gerta
daitekeelako– ; izzan ere, auzia ez da sort u karguaren berezko egiinkizunak beetetzeak sorttutako
dilem
ma etiko bateen ondorioz, ez da zuzennean karguarrekin lotutakko auzia, eta bai interesd
dunak,
kargu
u hori betettzen duen denboran,
d
eggin dezakee
en beste jard
duera batekk sortutakoa
a, eta,
egitekotan, hertsiki pribatua izango
i
den jaarduera bate
ean funtsatua izango denna.
3.‐ KPJKL legeak eta EJK kod
deak ez dutee, berariaz, ezertxo ere arautzen nnorberak bettetzen
duen karguari dagokion orgganigraman sartzen den
n administra
azio edo eraakunde publikoak
deitutako hautattze‐prozesu batean parrte hartzearren eta karg
gu publiko horren egikkaritza
baterratzeko aukeerari buruz. Hala ere, bbai batak ze
ein besteak,, zenbait baalio eta prin
ntzipio
arauttzen dituzte, eta horietatik jokabide etikoa izate
eko jarraibide batzuk onddoriozta daitezke,
erabilgarriak izan daitezkeena
ak aztertzen ari garen gaia erabakitze
eko.
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4.‐ EJJK kodeak arautzen
a
du “kudeaketaaren erantzu
ukizuna” deritzon printzzipioa dela kargu
publikodunek jarrduera priba
atuak egitekko duten baateraezintasu
unaren abia burua, eta haren
d “ardurald
di osoa eta eesklusiboaren
n" oinarrizko
o araua, 14 aataleko 2. puntuan
baitan kokatzen da
adierrazia: “Kargu
u publiko ba
at betetzen dutenek ard
duraldi osoa
a eta esklus iboa eman behar
diotee dagozkien funtzioak betetzeari,
b
aaplikatu beh
harreko legedian jasotakkoaren arab
bera.”.
KPJKLL legearen IIII. kapitulura garamatza aaplikatu behaarrekoa den legediari egiiten zaion igorpen
horreek, kapitulu horrek
h
ezartzzen baitu "kaargu publikodunen baterraezintasun aaraubidea".
5.‐ K
KPJKL legearen kapitulu horrek adi erazpen oro
okor bat du
u abiapuntu,, eta hau esaten
e
adierrazpen horreek: “kargu pu
ublikodunek […] ardurald
di esklusibozz beteko dituuzte eginkizu
unak”.
Hala ere, 12.1. arrtikuluak urrrats bat gehiiago ematen
n du, eta deb
beku zorrotzz bat eranste
en dio
oinarrrizko arau horri,
h
nahiz eta,
e funtsea n, haren ondorio logikoa izan: "ezinn izango dutte aldi
bereaan, ez berekk ezta ordezpen edo ahaalordetze bidez, ezein postu,
p
kargu,, ordezkapen edo
lanbid
derik bete, ezta ezein
n merkatarritza‐jardueraa, jarduera profesionaal edo indu
ustria‐
jardu
ueratan aritu, publikoa ze
ein pribatua edo norbere
e konturakoa
a edo inorenn konturakoa
a izan"
(12.1. art.).
6.‐ Hala ere, hon
na ekarri duggun arauak kkargu publikkoak betetze
ean bateraezzinak izango diren
jardu
uerak adierazzteko emate
en duen zerrrendari begiratu laster bat
b emanda,, berehala ikkusten
da m
merkataritza‐‐, lanbide‐ eta industrria‐izaerako jarduerak direla bateeraezinak, eta ez
funtssezko eskubideen erabile
erari dagozk ionak –hori izanik auzi honetan
h
gerttatzen dena–, eta
horieen artean saartzen da “b
berdintasun‐bbaldintzetan
n heltzea fun
ntzio eta kaargu publikoetara,
legeeek araututako
o baldintzeta
an” (Konstituuzioko 23.2. artikulua).
7.‐ Bii arauek, EJK
K kodeak eta
a KPJKL legeaak, agintzen dute kargu publikoduneek “arduraldi osoa
eta esklusiboa” izan beha
ar dutela haien egin
nkizunak be
etetzean, huura baita herri‐
administrazioaren
bidea; izan
n eta haren
n mendeko erakundeen efikazia bermatzeko
b
n ere,
ualdian jardu
uera ekonom
miko pribatuaak –merkataaritza‐, lanbid
de‐ edo induustria‐izaerakoak–
kargu
egiten baldin bad
dituzte, haien eginkizun publikoarekkiko arreta gal dezakete eta murriztu
u egin
nplikazioa, gutxitu
g
haieen errendim
mendua eta beheratu bbalio publikkoaren
daiteke haien in
untzari egiten
n dioten ekarpenaren kaalitatea.
sorku
8.‐ Baina interessdunak, kasu
u honetan, eez du lanbid
de‐, merkata
aritza‐ edo industria‐iza
aerako
jardu
uera ekonom
miko bat egiteko asmorikk; aitzitik, ge
erora jarraitu
uko ez duen hautatze‐prrozesu
bateaan parte hartzeko asmoa
a du –prozessu horren xedea da lan‐p
poltsa bat ossatzea, lanpo
ostuak
aldi b
baterako izaeeraz betetzeko–. Adierazzi dugun mod
duan, Konstituzioan arauututako oina
arrizko
eskub
bide bat eraabiliko luke jarduera
j
horri eginez gerro. KPJKL leg
geak berariaaz baimentze
en die
kargu
u publikodunei “norberraren edo faamiliaren ad
dministratze hutsa” (144.1a art.) eggiteko
aukerra, eta ez dirudi
d
arrazo
oizkoa penttsatzea arrazzoi gutxiago
o dagoenik haiei konstiituzio‐
eskub
bide baten erabilpena baimentzekko, agerikoa baita haien
n ondare ziibikoaren ba
aitako
eskub
bidea dela, komunitate
k
politiko
p
bateeko kide dire
en aldetik. Herritar guztieek dute karggu eta
enpleegu publikoeetara heltzekko eskubideaa, eta ordenamendu juridikoak hareen maila gore
enean
arauttu du eskubiide hori. Horrenbestez, herritar guztien ondare pertsonalarren baitan sa
artzen

3

da h
herri‐adminisstrazioen hautatze‐prozzesuetan paarte hartzeko eskubid ea, ondare hori
pertssonaren ondaasun eta eskubideen mu ltzoa den ald
detik.
10.‐ Interes‐gatazkarik ote dagoen
d
azteertzen jarrita, gogoratu beharrekoaa da, leheniik eta
n, “kargu publikodun
p
eta parekattuek beren postu pub
blikoaren innteresekin batera
b
behin
norbeeraren interres pribatua
ak, zuzenekko senideen interesak edo hirugaarren pertso
onekin
parteekatutakoak agertzen dirren kontuekiin zerikusia duten
d
erabakietan esku hartzean” so
ortzen
direlaa interes‐gattazkak. Hori arautzen ddu, izan ere
e, EJK kodeko 11.2. arttikuluak. An
ntzeko
formulazioa daraabil KPJKL le
egeak 9. art
rtikuluan; izaan ere, adie
erazten du egoeran ho
onetan
enean
sortzeen dela interres‐gatazka: “lege honekk obligatutakko subjektuek parte hart u behar dute
interees orokorra edo beren eginkizunarri dagokion interes pub
blikoa eta noorberaren in
nteres
pribatuak edo hirrugarren perrtsonekin paartekatutakoak edo zuzeneko senide ek dituztena
ak aldi
bereaan biltzen dittuzten gaiekin lotutako eerabakietan, lege honetan ezarritakoo eran”.
11.‐ Irakurtzeareekin batera ikusten daa bi testuettan interes‐‐gatazka sorrtzen dela kargu
publikodunek “erabakietan
n esku harrtzean” (EJK
K) eta “erab
bakietan paarte hartu behar
duten
nean” (KPJKL), baldin etta egoera ja kin batean batean aldi berean zerttzen baldin badira
b
interees orokorrak, betetzen den karguaak berezko dituenak, eta
e interes ppribatuak, kargua
k
betettzen dituenarenak, harren familiar enak edo hirugarren
h
pertsonenakk. Interes‐ga
atazka
sortzeeko, beraz, bi
b baldintza hauek
h
bete bbehar dira:
a) Erabaki batean
b
parte hartu beharr du kargu pu
ublikodunak
b) Interes publikoaren
p
eta interes pribatu bate
en arteko ta
alka gertatu behar du errabaki
horretan.
12.‐ A
Aztertzen ari garen kasu
u honetan, eez da betetze
en interes‐ga
atazka bat izzateko bete behar
den bigarren baaldintza: karrgu publikoddunak zuzen
nean parte hartzea alddi berean in
nteres
batuak zertzen dituen gaairen bati buruzko “eraba
akietan”.
publikoak eta prib
13.‐ EEgia da inteeresduna (…)) Zuzendarit zako titularrra dela, (…) Sailean dueena bere kokapen
organ
nikoa. Interesdunak parte
p
hartuu nahi du
uen hautatze‐prozesuaa, aitzitik, Herri
Arduralaritzaren Euskal Erakkundeak kuddeatuko du, hau da, He
erri Administtrazio eta Ju
ustizia
ereizketa arg
gia dago berraz kontsulta
a egin
Sailarri atxikitako erakunde autonomiaduun batek. Be
duen pertsonak betetzen
b
duen kargu pu blikoaren etta pertsona horrek partee hartu nahi duen
uak tramitatu
u eta ebatzi behar ditue
en organoare
en artean, eeta horrek aggerian
hautaatze‐prozesu
uzten
n du interesd
dunak ez due
ela batere itzzalik eta eraggin‐gaitasunik lan‐poltseen deialdi publikoa
kudeaatu behar du
uten adminisstrazio‐organno eta pertso
onekiko.
14.‐ H
Horrez gaineera, kontuan izan behar dda kontsulta egin duen pertsonak bettetzen duen kargu
publikoaren egin
nkizunek ez dutela lotu ra materialik langileak hartzeko haautatze‐prozzesuak
deitu, kudeatu etta ebatziko dituen
d
adminnistrazio‐jard
duerekin; beraz, agerikoaa dirudi, azte
ertzen
ari gaaren kasu honetan, ez direla
d
betetzzen interes‐gatazka bat izateko behhar diren iza
atezko
baldintzak. Izan ere, intere
esdunak, kaargu publiko
oduna den aldetik beete behar dituen
d
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eginkkizunak betetzean, ez du
u inoiz ere essku‐hartze zuzen edo zeharkakorik izzango parte hartu
nahi d
duen hautattze‐prozesuak izapidetu eeta ebazteko
o erabakietan
n.
15.‐ Baztertu beharrekoa
b
da, beraz,, aztertzen ari garen
n egoera hhonetan le
egezko
nik –eta, ond
dorioz, inparttzialtasunare
en eta
baterraezintasunikk edo interess‐gatazkarik ematen den
objekktibotasunarren printzipio
oak ere ez di rela erasaten esan dezakkegu–, eta orrain aztertu behar
da ko
ontsulta egin
n duen pertssonak, parte hartu nahi duen
d
hautatze‐prozesueetan parte ha
artzen
baldin badu, urraatu egiten otte dituen osootasunari dagozkion joka
abideak eta pportaerak. Hau
H da
osotaasunaren definizioa KPJK
KL legean: “kkargu publikkodunek eta parekatutakkoek atxikim
mendu
sistem
matiko eta iraunkorra izatea oneestasunari, inpartzialtas
i
unari, objekktibotasunarri eta
esparrru juridikoaarekiko eta pertsona gguztiekiko errrespetuari” (5.1. art.). Bestetik, honela
h
definitzen du EJK
K kodeak balio hori: “kaargu publikodunek eta parekatutako
p
oek honako hauei
i
izzatea da: one
estasun‐, inp
partzialtasunn‐, objektibottasun‐
atxikiimendu sisteematiko eta iraunkorra
eta ggardentasun‐printzipioei, esparru juuridikoaren errespetuari eta, zer ddiren gorabe
ehera,
ingurrune publiko horretan essku hartzen dduten edo harekin harre
emana dutenn pertsona guztiei;
besteetik, beren eskumeneko
e
o gaien kudeeaketan erantzukizun‐pa
arametroen arabera jokkatzea
da” (44.1.1. ata.).
16.‐ EJK kodeak adierazte
en du, osootasunaren edo integrritatearen bbalioa betettzeko,
oritismo‐nahiaren susmo
orik” piztu gaabe jokatu behar
b
dela, ez direla eraabili behar “postu
“
“fabo
instituzionala edo
o karguaren ondoriozko ppribilegioak zuzenean ed
do zeharka a bantailak lorrtzeko
norbeerarentzat, hala nola abantailak eedo desabaantailak lortzeko edozeein pertsona
a edo
eraku
underentzat”” eta ez dela
a haren jarraaibideen men
nde lan egite
en duten ka rgu eta enpllegatu
publikoengan eragin behar interes pubblikotik alde
en daitezen eta “zuzen ean edo ze
eharka
etekina atera dezzaten beraien
ntzat edo beeste batzuenttzat” (6. atala, 1., 2. eta 33. puntuak).
17.‐ Gure iritzian, aztertzen
n ari garen egoeran ezz da osotassunaren prinntzipioa urra
atzen,
kontssultaren xede den jokabiidea ez delakko kargu pub
blikoaren eg
ginkizunak beetetzeko ere
emuan
egiten; izan eree, eremu horretan
h
sum
ma daitezke
e faboritism
moaren zanttzuak edo kargu
e
zaizkio n eskumene
en erabilera maulazkoa
m
eegitearen arrriskua,
publikoren batekk hari legez eman
e pertsona batzuen inteeres partikularren
interees orokorra baztertu etta norberareen edo beste
alde jokatzeko. Kontsultan
K
adierazten diiren hautatze‐prozesueta
an parte harrtzen baldin badu
ndari moduuan parte hartuko, etta bai izaeera pertsonalean,
intereesdunak, ezz du zuzen
Konsttituzioak herrritar guztiei berdintasunnean aitortze
en diren konsstituzio‐eskuubide bat era
abiliz.
18.‐ Berariaz azztertzen balldin baduguu “postu in
nstituzionala edo karguuaren ondoriozko
pribilegioak zuzeenean edo zeharka no rberarentzatt abantailakk lortzeko” aprobetxatzzearen
arriskkua, berriro gogoratu be
ehar dugu koontsultaren egileak,
e
bete
etzen duen kkargutik, ez duela,
d
alderrdi organiko eta materialetik, partte hartu nahi duen hautatze‐prozeesuen gauza
atzean
eragitteko aukeraarik. Osotasu
unaren baliooa da, bestaalde, kargu publikoduneen jardun‐m
modua
zuzen
ndu behar duen balioa haien
h
eginkizzunak betetzzen ari direnean. Eta kassu honetan, lehen
adierrazi den mo
oduan, jarduera partikuular bat eggingo litzate
eke, oinarrizzko eskubide bat
erabiltzeko.
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19.‐ Aztertzen ari garen egoerak EJJK kodeko beste prin
ntzipio bat erasan de
ezake,
eredu
ugarritasunaarena. Hau arautzen du ddu kodeko 5.2.6.
5
atalak printzipio hoorri buruz: “kargu
“
publikodun eta parekatuak,
p
bereziki gobbernu‐ edo erakunde‐eg
e
gituretan posstu nagusire
en bat
betettzen badutee, erakundea
aren ispilua dira, herrittarrei bezala
a erakunde publiko horrretan
diharrduten gaineerako pertso
onei ere era kundearen irudia
i
itzultzzen diena, eeta, horregattik, ez
dute ezer egin beehar edo egin gabe utzi behar horre
ek kalte egiten badio, txxikiena izanda ere,
Euskaadiko Autonomia Erkidegoko Adminnistrazio Orokor eta Instituzionalarenn ospe, duin
ntasun
eta irrudi instituzio
onalari, herritarrek sistem
ma instituzio
onalean dute
en konfiantzaa ez gutxitzeko”.
20.‐ EJK kodeak eredugarritasunaren prrintzipioaren
n baitan one
esten eta deebekatzen dituen
d
bideak (15. atala) kargu publikodunar
p
ren eginkizunen eremukoak dira –hoorren salbuespena
jokab
da 5.. puntuak ad
dierazten du
uen jokabideea, baina kaasu honetan ez da horreelakorik gertatu–,
bainaa, adierazten
n ari garen moduan, ezz da halakorrik gertatzen
n kontsulta honek adierrazten
duen egoeran. Arauak, kargu
u publikoak betetzean izzan behar diren jokabideeak zehaztea
arekin
baterra, berariaz ezartzen
e
ditu
u honako debbeku hauek:
aa) Ezingo dituzte kargu organikoak zein kudeakketa‐karguakk bete fundaazio, elkarte nahiz
o entitateeta
an, haien heelburuak etaa funtzioen xede diren interes publikoak
bestelako
aurkakoaak izatea litekkeena baldinn bada, edotaa interesen arteko
a
gatazkka sor badaitteke.
b
b) Ezin dutte, zuzenea
an zein zeeharka, nolaabaiteko ordainsari eddo konpentsazio
ekonomikkoa dakarten
n irratiko hiz ketaldietan edo telebista
ako eztabaiddetan parte hartu.
h
c) Ezin dutee parte harrtu hedabid eetako eztaabaidetan eta gogoeta‐‐prozesuetan
n edo
ekitaldi publikoetan
n gobernuaaren berezkko jarrereta
atik aldenttzeko; hala ere,
salbuespeenez, horietan parte ha r dezakete funtsezkoak
ez diren irittziak ematekko eta
f
adierazteen badute iritsi horiek hhertsiki pertssonalak direla eta ez duutela gobernuaren
politikareekin zerikusirrik.
d
d) Ezin dutee, gobernuaren edo haiien goragokko kargu pub
blikodunarenn baimenik gabe,
hedabideeetan parte hartu,
h
salbu‐‐eta eduki neutraleko elkarrizketak eedo erreporttajeak
egiteko.
ee) Ez dute in
nolako ordaiinsaririk ona rtu behar be
etetzen dute
en karguarenn baitan liburutan,
aldizkarittan, egunkaritan eta bestte edozein hedabidetan
h
ekarpenak eegiteagatik, baldin
b
eta ekarp
pen horiek ka
arguko funtzzioak betetze
eari lotuta ba
adaude.
Ikus daitekeen moduan,
m
langileak hautaatzeko proze
esuetan partte hartzea eez da EJK ko
odeak
ugarritasunaaren jardun‐e
esparruan beerariaz debekkatzen duen jardueretakko bat.
eredu
21.‐ Bikaintasunaaren balioa arautzen duu EJK kodeko
o 4.1.2. atalak, eta hauxxe adierazte
en du:
“bikaintasun‐balioak berekin dakar inplikkatzea eta ettengabe ahalegintzea beeti hobetzeko
o, eta,
n eskakizunaak guztiz bettetzeko erab
baki publikooetan eta em
maten
horreen ondorioz,, herritarren
diren
n zerbitzu publikoetan, erraginkortasuunez jokatuz eta bat etorrraraziz erakuundean lan egiten
e
duten
n pertsonak helburuetan
n, hala nola t eknologiei eta prozesueii dagokienezz”.
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Kargu
ua betetzean
n egin beharrekoak diraa, berriro ere
e, EJK kodea
ak 7. ataleann bikaintasunaren
balioaari buruz adierazten dituen jokabbideak eta portaerak,
p
eta,
e
kasu hoonetan, inpllikazio
handiagoa, etenggabeko ahale
egina eta kaliitatearen hobekuntza du
ute xede jokaabide horiek..
22.‐ K
Kargu publikkodunen jarrera eta joka bide positibo
oak arautzen
n dituzte 7. aataleko 5 puntuek
–“bette beharko ditu”;
d
“emattea izan beh ar ditu xede
e”; “lortzea izango dute helburu”; “ggaratu
beharko ditu”; “konpromiso
“
oa hartuko ddu”–, baina ez dute bikaintasunareekin baterae
ezinak
n jardueren zerrendarik
z
osatzen.
o
Eta,, noski, arau horiek ez dute inon eree esaten hautatze‐
diren
prozeesu batean parte
p
hartzea
a bateraezinaa denik kargu
u publiko bat betetzen dduen pertson
na bati
haren
n eginkizunak betetzean eskatu behaar zaion bikaintasunarekin.
Hala ere, baalio hori urra
23.‐ H
a daiteke azztertzen ari garen egoerra honetan, baldin eta, parte
hartzzeko inskribaatu den hau
utatze‐prozessuan parte hartzeko, prestakuntzakko eta ikaskketako
ahaleegin luzea eggin behar baldin badu ko ntsultaren egileak eta ah
halegin horreek eragotzi egingo
e
baldin badio beteetzen duen kargu
k
publikoo hori EJK ko
odeak 7. ataleko 1. puntuuan agintzen
n duen
modu
uan betetzeea, hau da “bikaintasuun‐jokaeretaan oinarritutta” eta “eteengabe hob
betzen
ahaleeginduz”. Allde horretattik, gogorattu behar daa kargu publikodunen bateraezinttasun‐
erreggimena ezarttzen duten jarraibide ettikoen eta arrau juridikoe
en helburua dela –ez he
elburu
bakarrra, baina bai oinarrizko
oa– haiek beetetzen ditu
uzten erantzukizun publiikoko eginkizunak
osotaasunean egittea eta haiekk bestelako i nteresen intterferentziarik gabe beteetzea.
24.‐ Hori horrela izanda, ondorioztatu
o
behar da kontsultaren
n egileak, kkargu eta fu
untzio
uzio‐eskubid ea erabiltzean, behar bezala bete ggabe uzten baldin
b
publikoak betetzeko konstitu
badittu betetzeko
oak dituen fu
untzio publikkoak eta horrrek txikitu egiten
e
baldinn baditu bettetzen
duen kargu pub
blikoarekiko inplikazioa eta hari dagozkion eg
ginkizunak eeta betebeh
harrak
n ahalegina –bai hautatze‐prozesue
etan ebaluaatuko diren gaiak
betettzean egin behar duen
presttatzeko lanak interferen
ntziak sortze n dituelako bere jardun
n publikoan,, bai prozessuetan
eginggo diren hautatze‐pro
h
obak egiterra joan behar
b
duela
ako–, urrattu egin ditzake
bikain
ntasunarekin
n lotutako jokabide‐jar
j
raibideak, eta,
e
oro har, kargu puublikoak bettetzen
dituzttenek haien
n funtzioak "inplikazio handiz" eta
e
"etengabeko ahalegginez" bete
etzeko
beteb
beharrari daggozkion balio
o eta printzippioekin lotuttakoak.

Hori gguztia aintzaat hartuta, ha
auxe da EPBkk, aho batez,, hartu duen

ERABAKIA:

Lehen
na.‐ Interesd
dunak, bere kontsultan aadierazten dituen hautattze‐prozesueetan parte ha
artzen
baldin badu, ez du urratuko
o kargu publlikoak betetzzen dituzten
nek haiek “aarduraldi oso
oz eta
ntasun‐erreggimena, hautatze‐
esklusiboz” betettzeko printzipioa eta ezz du urratukko bateraezin
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prozeesu batean parte hartzzean ez dueelako lanbid
de‐, merkata
aritza‐ edo industria‐iza
aerako
jardu
uera ekonom
mikorik eginggo, eta Konsstituzioaren 23.2. artikuluan arautzeen den oina
arrizko
bide bat, karrgu eta funtzio publikoetaara heltzeko
oa, egikaritukko duelako.
eskub
Bigarrrena.‐ Bereeizketa argia
a dago konntsulta egin duen pertsonak betettzen duen kargu
publikoaren eta pertsona ho
orrek parte hartu nahi duen hauta
atze‐prozesuuak tramitattu eta
uen organoarren artean, eeta, horrez gainera,
g
bete
etzekoak dituuen eginkizu
unek –
ebatzzi behar ditu
guztiaak ere (…) lo
otutakoak– ez dute loturaa materialik langileak harrtzeko deitzeen diren hautatze‐
prozeesuak deitu
u, kudeatu eta ebaztteko administrazio‐jarduerekin, etta, horrenbestez,
intereesdunak ez du interes‐‐gatazka batt izango hark igorritako
o idatzian aadierazten dituen
d
hautaatze‐prozesu
uetan parte hartzen
h
baldiin badu.
Hiruggarrena.‐ Eraa berean, egindako konntsultan adierazi dituen
n hautatze‐pprozesuetan parte
hartzzen baldin badu, interesdunak ez ditu urratuko
u
osotasun eddo integrita
ateari,
ugarritasunaari eta bikainttasunari daggozkien balio
oak, printzipio
oak eta jokabbideak.
eredu
Laugaarrena.‐ Funtzio eta kargu
k
publikkoetara helttzeko konsttituzio‐eskubbidea erabilttzean,
kontssultaren egileak behar bezala
b
bete ggabe uzten baldin badittu betetzekooak dituen fu
untzio
publikoak eta horrek
h
txikittu egiten bbaldin baditu betetzen duen karggu publikoarrekiko
h
dagozkiion eginkizuunak eta be
etebeharrak betetzean egin behar duen
inplikkazioa eta hari
ahaleegina –bai haautatze‐prozzesuetan ebaaluatuko dire
en gaiak prestatzeko lannak interferentziak
sortzeen dituelako
o bere jardun
n publikoan, bai prozesue
etan egingo diren hautattze‐probak egitera
e
joan behar duelako–, urratu egin
e ditzake bikaintasunarekin lotuta
ako jokabidee‐jarraibideakk, eta,
oro har, kargu publikoak betetzen ddituztenek haien
h
funtzioak "inplikaazio handiz" eta
"eten
ngabeko ah
haleginez" betetzeko
b
bbetebeharrari dagozkio
on balio eeta printzipioekin
lotutaakoak.

Josu Iña ki Erkoreka Gervasio
ordeko burua
a
Etika Publikkorako Batzo
Vito
oria‐Gasteizeen, 2015eko otsailaren 24an
2
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