Etika Publikorako
o Batzordea
Gaia:: 6/2015
(…) JA
AUNAK (...) TRAMITATZZEN ARI DIR
REN (...) AUR
RRETIKO EGINBIDEETAN
N INPUTATU
U GISA
ENTZZUNA IZATEK
KO JASO DUEN ZITAZIOA
AREN GAINEEAN EGIN DU
UEN KONTSU
ULTARI BUR
RUZKO
ERAB
BAKIA.

1.‐ In
nteresdunak,, 2015eko maiatzaren
m
115eko datazz igorritako mezu elektrronikoaren bidez,
kontssulta egin zio
on Etika Pub
blikorako Battzordeari, Ettika eta Joka
abide Kodearren 15. atale
eko 5.
puntu
uan araututaakoa aintzat hartuta, (...)) aurretiko eginbideetan inputatu gissa entzuna izzateko
jaso d
duen zitazioaari buruzko irizpena emaan dezan. Hau adierazten
n du idatzian :
““…lurraldearen antolaketaren eta ingurumen
naren aurka
ako delitu baten uste
ezko
eerantzule gissa deitua izatteko prozesuu‐egoera gerrta daiteke, inputatze hoorren sorburruko
ttitulu formal bakarra ni, tokiko zabo rtegian, eta itxura batea
an, zenbait ggertakari gertatu
zziren unean, (…) izatea da,
d eta hori ikusita, idattzi hau bidalttzen diot Euuskal Autono
omia
EErkidegoko Administrazio
A
o Orokor etaa Erakundee
en Etika Pub
blikorako Battzordeari, modu
fformal bateaan eskatzeko nire egoeerari eta nirre jardun pe
ertsonal eta instituziona
alari
b
buruzko adieerazpen bat egin dezan EEuskal Auton
nomia Erkide
egoko Adminnistrazio Oro
okor
eeta Erakund
deen Etika eta Jokabidde Kodeak arautzen duenari
d
errreparatuta, eta,
h
horrenbestezz, organo horrek, harenngana jotzen baitut errrespetuz etaa prebentzio
ozko
n
nahiz bermeezko izaerazz, adierazpeen bat egin
n dezala, kontuan
k
izannda nire ustez
ggarrantzizkoaak diren gerttakariak eta oharpenak, niri eta nire karguari bu ruz egoki irizzten
d
duen erabakia hartzeko eta,
e berebat,, zehazteko, ea Kodearekkiko dudan lootura urratu ote
d
dudan jarraiaan azalduko diren gerta karien ondo
orioz, horiek baitira, niree aburuan, id
datzi
h
honen hartzaaile den Batzzordeak hart u behar duen erabakiare
en xede…”.
2.‐ K
Kontsultaren
n egileak sei agiri haauek erantssi dizkio po
osta elektroonikoko me
ezuari,
deklaaratzeko deittua izan den prozedura juudizialari burruzko aurrekkariak argitzeeko EPBri:
‐ (…) zenbakiko 1. auzialdiko Instrukzio Eppaitegiko pro
obidentzia, hura deitzea aagintzen due
ena.
‐ Herri Kontuen Euskal
fiskalizatze‐txosteena.

Epaitegiakk

(…)‐ren

2010eko

kontu

orookorrari

bu
uruzko

‐ Estaatuko Kontu Auzitegiaren
n Prozedura SSekzioak em
mandako auto
oa, (…)‐koa.
‐ (…) zenbakiko 1. auzialdiko instrukzio‐eppaitegiaren sententzia.
s
‐ Gip
puzkoako Probintzia
P
Auzitegiaren
A
(…)‐ko sen
ntentzia, au
urreko punttuan adierazitako
senteentziaren aurrka jarritako (…) apelazioo‐errekurtso arrunta erab
bakitzeko em
mandakoa.
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‐ Euskal Autonom
mia Erkidego
oko Justizia A
Auzitegi Naggusiko admin
nistrazioarekkiko auzien salako
s
bigarren sekzioaak emandakko sententzzia, (…)‐koaa, ezetsi eg
giten duenaa (…)‐k jarrritako
errekkurtsoa, ibaiaaren ibilgura isuririk ez geertatzen neu
urrien egikaritze subsidiaarioari buruzkkoa.
3.‐ In
nteresdunakk, bere idatzziaren 1. puuntuan, erantsitako dokumentazioaak biltzen dituen
d
judiziiozko eta jud
dizioz kanpoko jardunbidde ugarien testuingurua azaltzen ahaalegintzen da, eta
hau n
nabarmentzeen du “… (…
…) udalerrikoo tokiko testtuinguruan izan den giroo politiko be
ereziki
aztorratuaren on
ndorioz, uda
alerriko eguungo gobernuak eteng
gabe eramaan du auzib
bidera
udal‐jjarduna, au
urreko lege
egintzaldieta n izandako gertakariak eta harttutako erab
bakiak
epaitzeko”. Egoittza politikoan diseinatutaako estrateggia batekin lo
otzen du beree prozesu‐eggoera,
b
haren helburu bakkarra", eta sukartsu nabbarmentzen du ez
“poleemikaren suaari eustea baita
dela inoiz ere “maila pertsonalean inpputatua izan, (...) soziettatea izan bbaita Instrukkzioko
etiazko diligeentzien xede, eta (…) sozzietate horreen lege‐ordezkaria
Epaitegiak abiaraazitako aurre
naizeen aldetik etaa izaera hori dudalako deeitu didate”.
4.‐ Kontsultaren egileak adie
erazten du bbere gainean “estigma sozial eta ppolitikoa” jarrtzeko
ot egin duela
a Herri Konttuen Euskal Epaitegiak eta
e Estatuko Kontu Auzittegiak
ahaleeginak porro
eman
ndako ebazp
penen ondo
oren, eta oorain berriro
o hartu dela asmo hoori zigor‐alo
orreko
prozeedura baten bidez, nahiz eta “Euskkal Autonom
mia Erkidegoko Justizia A
Auzitegi Naggusiak
argitu
ua duen auzi hori (…) sententziareen bidez; izaan ere, senttentzia horrrek adierazte
en du
zaborrtegi zaharraaren ingurumen‐alderdi en gaineko erantzule bakarra
b
(…) enpresa priibatua
dela, eta inoiz ere ez (…) errakunde pubblikoa. Hori horrela dela
a argi geratuu da, era be
erean,
ntzia Auziteg
giak emandaako bi sententzia
Instantziako (…) Epaitegiak eta Gipuzkooako Probin
n ((…) zenbakkiko sententtzia, (…)‐ren eta (…) merkkataritza‐sozzietatearen arteko
a
kontrradiktoriotan
auzi zzibilari buruzzkoak)”.
5.‐ Ho
orren harian
n, hau adierazten du inteeresdunak: “((…) ez inputa
atzea eta ballizko erantzu
ukizun
guztiaak entitate pribatuaren gainean uzttea erabaki denez, ni in
nputatzeko aahalegina eggin da
prozeesu‐alorreko zirrikitu batt erabiliz, (…))‐ren ordezkari den pertssona fisiko m
moduan deitu
u nahi
baitid
date, tokiko polemika so
oziopolitikoarren sua iraun
narazteko”. Interesduna ren aburuan
n, hala
ere, inputatu gisaa deitzen bad
dute ere, “ezz dago kausaalitate‐lotura
arik ikertutakko gertakarie
en eta
nire jjardun pertssonal eta instituzionalareen artean. Kontularitzako
o erantzukizzunik izan ezz bada
‐amaitzen du‐, are gutxiago ziigor‐arloko eerantzukizun
nik”.
6.‐ (…
…) bilera hon
netan, Herri Administrazzio eta Justizia sailburu Josu Iñaki EErkoreka Gervasio
jaunaaren bertaratzerik gabe bildu
b
da EPB
B, eta haren ordez aritu da,
d Batzordeeko buru mo
oduan,
Aranttza Tapia Ottaegi andrea, Garapen EEkonomiko eta
e Lehiakorttasuneko saiilburua, EJK‐‐ko 16
ataleko 7.1. puntuak arautzen
n duena beteeta.
Hori horrela, hau
uxe da EPB honek, EJKKren 16.4 arrtikuluko big
garren idatz‐‐zatiak adierrazten
ditueen tresna teleematikoak ba
aliatuta, harttu duen
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ERABAKIA:
I.‐ Au
urrekariak
1.‐ EEJK, Eusko Jaurlaritzare
en Kontseiluuak 2013ko maiatzaren
n 28an onaartua, politiikaren
etika‐‐zentzua beerreskuratzekko asmoz soortu zen, baai eta herrittarrek erakuundeengan duten
konfiantza berresskuratzeko neurri gisa er e.
Xede horiek beteetzeko, Etika eta Jokabidde Kodearen asmoa da id
dentifikatzeaa zer jokabid
de eta
portaaera eska daakizkiekeen Eusko Jaurlaaritzako goi mailako zu
uzendaritza bbetearazleko
o kide
diren
n kargu publikoei eta an
ntzekoei, haiien jardueraa publikoak eta pribatuaak guztiz bat etor
daitezen dokumeentu horreta
an aurrez zeehaztutako balio,
b
oinarrri eta jokabiide‐estandarrrekin.
Horreen guztiaren
n helburua da
d osotasunaa eta ereduggarritasuna sustatzea, Jaaurlaritzaren
n irudi
instituzionala go
ordez, haren
n eraginkort asuna sendotuz eta he
erritarren e rakundeenganako
u ez dadin ah
halegina eginnez.
konfiantza gutxitu
b
ditu ardatz:
a
integgritatea, bikkaintasuna, politika etaa kudeaketa
a bat
2.‐ EEJKk bost balio
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.
n lehen tarte
ekian ezarrittakoaren ara
abera,
3.‐ Horretarako, Kodearen 16.3. paragraafoak EJKren
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.‐ ETTIKA PUBLIK
KORAKO BAT
TZORDEAK A
AZTERTZEKO AURKEZTUT
TAKO GAIA
1.‐ In
nteresdunak EPB honi igo
orri dion konntsultaren arrrazoia da “in
nputatu gisaa” entzuna izzateko
deitua izan dela,, “itxura battean lurraldeearen antolaamenduaren eta ingurum
menaren au
urkako
delitu
u diren ekinttzen” ustezko
o erantzule izzategatik.
2.‐ Etika eta Jokkabide Kode
earen 15 ataalak, zeina “eredugarrritasunari etta kanpoko beste
uei buruzko
o jokabideakk eta portaerak” izenekoa baita, hau arautze
en du
adierrazpen batzu
bosgaarren punttuan: “karggu publikoodunen baat edozein prozesu penaletan zein
administrazio‐zeh
hapenetan inputatuz geero, karguarri dagozkion
n egiteko puublikoari lottutako
gertaaeren ondorioz, edota garrantzi
g
pubbliko berezia duten ekintzen ondorrioz, horren berri
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eman
ngo zaio Etikka Publikorakko Batzordeaari, kasu bakoitzean egokki iritzitako ggomendioak eman
ditzan
n”.
3.‐ Xedapen horrek agintzen
n duenari lootuta, xedap
pen horrek azaldutako
a
eegoeraren batean
b
o sektore pu
ublikoko karggu publikore
en bat
gertaatzen baldin bada Euskal Autonomiaa Erkidegoko
–prozzesu penaleetan zein ad
dministrazio‐‐zehapenetan inputatuak izatea, kaarguari dago
ozkion
egiteko publikoarri lotutako ge
ertaeren onddorioz, edotaa garrantzi publiko
p
berezzia duten ekiintzen
orioz–, “horreen berri ema
an” behar d io EPB honi. Etika eta Jo
okabide Koddeak ez du egoera
e
ondo
horreetarako beraariazko jardun‐modurik aarautzen; izaan ere, “kasu
u bakoitzeann egoki irizten den
gomeendioa” emaango duela adieraztera mugatzen da.
d Horixe bera
b
adierazzi genuen 5/2015
erabaakian, antzekko alderdi ba
at baino gehhiago ematen
n baitira bi egoeren
e
arteean, eta, ond
dorioz,
han eesandakoak baliagarri iza
ango dira eggoera honi buruzkoak arg
gitzeko. Ikussten den mo
oduan,
arauaa ez dago errabat osatua; izan ere, eegitatezko ekkintza bat zehazten du, bbaina ez du modu
zorro
otzean xedattzen zer ond
dorio izangoo duen ekinttza hori egiteak. EPB hoonen egiteko
oa da,
kontssulta jaso on
ndoren, arau horren edu kia integratzzea, “kasu ba
akoitzean” zeer egin beha
ar den
erabaakitzeko. Ho
orrek esan nahi du EJK‐kk berariaz em
maten diola eskumena BBatzordeari “kasu
bakoitzean” egokkien irizten duen
d
erabakkia hartzeko, eta kode ho
orren balioaak eta printzipioak
izanggo dira erabaki hori hartzean izango ddituen loturaa‐erreferentzzia orokor baakarrak.
4.‐ A
Aurreko puntuan adierazitakoari gaineratuta,, EJKren 15.5 artikuluuak arautze
en du
“prozzedura izapid
detzean” karrgua kendu bbaldin bazitzaaion kargudu
unari eta “eggiaztatzen ba
ada ez
duelaa erantzukizu
unik”, hau egingo
e
dela kargua kend
du zaionarekkin: “berriro emango zaio […]
edotaa dagozkion bitartekoen bidez errehaabilitatuko da”.
Xedapen horien lehenengo
l
eta
e gainetikoo irakurketa eginda beste
elakorik iruddi dezakeen arren,
agind
du horrek ezz du baliogab
betzen goraggo zirriborraatu dugun in
nterpretazioaa; aitzitik, be
erretsi
egiten du hura. EJK
E idatzi zuttenek erabilii zuten esapideak –“karg
gua kendu baaldin bazitza
aion”–
an, aukera bbat baino ezz dela,
argi eeta garbi uztten du goi‐kkarguari karggua kentzea,, haien iritzia
hau d
da, EPBk eskkura duen au
ukera‐sortakko beste aukkera bat, eta ez, inondik ere, eskura duen
aukerra bakarra. Horregatik,
H
hain
h justu, arrautzen da, "egoera"
"
jakin horretarakko, derrigorrrezkoa
izanggo dela bideegabe kargu
uaz gabetuaa izan denaaren errehabilitazio pu blikoa egite
ea. Ez
behar da EEtika eta Jokkabide
gaineerako egoereetarako. Horrren guztiareen jakitun, ondorioztatu
o
Kodeak berariaz prozesu penal
p
batea n edo adm
ministrazio‐ze
ehapen bateean inputattutako
udunaren kaautelazko ka
argugabetze a bakarrik aipatzen du
uen arren, “kasu bakoitzean
kargu
egokiiena” dela irizten duenea
an soilik propposatu behar duela EPBkk neurri hori –eta ez bestterik–.
5.‐ Gorago adierazi dugun 5/2015
5
erabaaki horretan
n argudio‐oin
narri zabal bbat ezarri ge
enuen
eziki nabarm
mentzen dira 5. puntutik 12. punturakko argudioakk– eta
egoera hauen ingguruan –bere
hona ekarri behaar da argudio‐oinarri hoori. Hori horrrela, kontuan hartu behharrekoak dira zer
urreko puntuuetan, erabaakitzeko, berariaz, prozeddura penalen edo
hiru aaukera zehaztu diren au
administrazio‐zeh
hapenen
izapidetzeearen
ze
er
unetan
denn
batera
aezina
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eredu
ugarritasun‐p
printzipioa kargu pubbliko bat betetzearekin edo kkargu publikoen
izend
datzearekin, baldin eta karguduna edo izangaia ikertua izaten ari ba ldin bada –lehen
–
aukerrak inputazioaren unea dela adieraazten du, biggarrenak ahozko judiziooa abiarazten den
unea dela eta hirugarren aukerak, berri z, kondena‐sententzia edo
e inhabilittazio‐zehapenaren
pena ematen
n den unea dela–,
d
eta eggokia dirudi, hasiera batean beti eta irizpide horri kasu
ebazp
jakin bakoitzera moldatzeko
o premia ekkar dezakete
en egoera puntualak
p
allde batera utzita,
u
bigarrenaren aukkeraren alde
e egitea, huura baita ho
obekien eta proportzioaa egokien za
ainduz
baterratzen dituena eredugarrritasun pubblikoaren eskakizunak etta herritarreen eskubideei eta
berm
meei izan beh
har zaien beggirunea. Eta hhori guztia egin
e beharko litzateke, nooski, argi eta
a garbi
utzitaa ez litzatekkeela aurreratutako konndena bat edo
e
gerora etorriko denn kondena baten
aurreerapena izan
ngo kargu publiko bat kkautela‐neurrri moduan kargutik keentzea, baldiin eta
horreelakorik egin beharko balitz, auzitegi eskudunak ahozko
a
judizioa abiatzea erabakitzen
n duen
autoaa eman duelako prozedu
ura penal baatean, eta bai prebentziozko neurri profilaktiko soila,
eredu
ugarritasunaaren balioari indarra em
mateko erabakitakoa, eta,
e
aldi baaterako, perrtsona
horreek zerbitzuan
n diharduen erakundear en irudi onaa zaintzeko hartutakoa;
h
hhori horrela, EJK‐k
15 arrtikuluko 5. puntuak
p
arau
utzen duena kontuan harrtuta, “proze
edura izapideetzean egiazttatzen
bada kargu publlikodunak ezz duela era ntzukizunik, berriro em
mango zaio kkargua […] edota
dagozzkion bitarteekoen bidez errehabilitat
e
tuko da”
6.‐ On
nartu berri‐b
berria da martxoaren 30eeko 3/2015 Legea, Estatu
uko Adminisstrazio Oroko
orreko
goi‐kaargudunen jarduera arautzekoa, etaa lege horrekk kargu publiko bat eskuuratu edo karguan
irauteeko aukera ematen
e
die prozedura p enal batean edo adminisstrazio‐zehappeneko izapidetze
bateaan sartuta dauden pertsonei, harik eta kondena‐sententzia irmo bat edo
inhab
bilitazio‐zehaapeneko eba
azpen bat em
maten den arte,
a
baina aukera hori eez da bateragarria
Eusko
o Jaurlaritzak 2013ko maiatzaren
m
228an onartu zuen EJKrekkin, estua etta zorrotza baita.
Azken
n kode horri eman da politikaren zentzu etikkoa berrezarri eta herrritarrek erakkunde
publikoengan etaa haietan lan
n egiten dutten kargu publikoengan izan behar duten konfiantza
berreeskuratzeko.
7.‐ Beste mutturrean, erabakitzen baldin bad
da inputazio
oaren uneaan izango dela
ugarritasunaaren printzipiioa bateraezzina kargu pu
ubliko bat betetzearekin edo kargu publiko
eredu
baterrako izendattzearekin, proportziorik gabeko jarrduna izan daiteke
d
erabbaki hori ha
artzea
–bereeziki une honetan,
h
Go
orte Nagusi ak Prozedu
ura Kriminaleko Legearren aldaketa
a bat
izapid
detzen ari den garaia
an, zeinareen xede de
en, besteakk beste, “llegeak maizz eta
termiinologiaren alorrean zeh
hatza izan ggabe erabiltzzen dituen esapide
e
jakinn batzuk kentzea,
hala nola, inputaatua eta erru
uztatua, hitz horiek erab
biltzen baitira susmo huttsengatik ike
ertuak
n pertsonak, oraindik zantzu nahiko rik izan gabe pertsona horri ikuspeegi judizialetik eta
diren
modu
u formalean egozteko ziigorgarria deen ekintzare
en bat egin izana”
i
(zioenn azalpena)–
–, eta,
neurrri batean, bortxatu
b
egin
n dezake leege‐aldaketa horrek bab
bestu nahi dduen zigor‐a
arloko
berm
meen eta prozzesu‐bermee
en kultura.
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8.‐ Ez diogu alfeerrekoa irizten erabaki honen 5. puntuan
p
izae
era orokorreez hautatu dugun
d
aukerra kasu bako
oitzaren ingu
uruabar zehaatzen arabera aztertu etta moldatu bbehar litzate
ekeela
azpim
marratzeari; izan ere, inp
putazio batekk epai etiko zorrotza
z
sorrraraz dezakee, baldin eta delitu
oso larrien ondo
oriozkoa baldin bada eeta/edo alarrma soziala eragiten duuten baldinttzatan
b
Aitzitikk, ahozko juudizioa abiarrazteak, kasuan kasu, eez du EPB honen
h
gertaatu baldin bada.
gaitzeespenik jasoko, baldin etta bidezko leehia politikoaarekin lotutako jarduerekk sorrarazi badute
b
hura,, hau da, berraien izaerare
engatik, guree eskumen‐e
esparrutik kanpokoak direen jarduerekk.
9.‐ A
Aztertzen ari garen egoe
era honetann, argi dago EJK‐ko 15. ataleko 5. ppuntuak ara
autzen
ditueen egitatezko
o elementu guztiak biltzzen direla Ettika Publikorako Batzordde honi egoe
eraren
“berrri emateko”.. Kontsultaren egileak ggure esku jaarri duen do
okumentaziooari erreparatuta,
ikusteen da (...)‐rren zitazioa jaso duela aurtengo maiatzaren
m
11n,
1
“inputaatu gisa” en
ntzuna
izatekko, “itxura batean lurrald
dearen anto lamenduaren eta ingurumenaren auurkako delitu diren
ekintzak egin izan
naren” erantzule gisa.
Horreenbestez, EJKra atxikitakko arduradu n publiko baaten egoera ari gara azttertzen, inputazio
bat jaaso duena zigor‐arloko prozesu bateean. Inputazzio horren arrazoia ez d a “haren karguari
datxeezkion funtziio publikoak betetzearekkin lotutako ekintzak” eg
gin izana, baaina bai “garrrantzi
publiko handiko ekintzen” ingurukoak, (…) izendaatua izan baino
b
lehen egindakoakk izan
…) izan zene
ean, ikerketaa judizialare
en xede den
n balizko deelituaren usstezko
daitezkeenak, (…
eranttzule izanda.
10.‐ D
Deialdi edo zitazioaren
z
probidentzia ordea, orain
ndik aurretiazzko eginbideeen fasean da
agoen
prozeedura baten
n baitan eman da. Urruun dago, be
eraz, ahozko epaiketare n abiaraztea
a, eta
kontu
uan izan beehar da hori dela, ha in justu, erredugarritasu
un‐printzipiooaren ondoriozko
eskakkizun etikoakk betetzeko unea, hau dda, une horrretan komen
ni da kargu ppublikoek be
eraien
kargu
ua kautela‐izaeraz uztea, lan egiten dduten erakun
ndearen irudia babestekoo.
11.‐ Ez da errazaa ikertutako gertakarienn larritasunaa aztertzea inputazioa ggertatu den zigor‐
n auziaren m
muina aldez aurretik
a
epaittu gabe, eta,, noski, ez da
a hori,
arloko prozesura eraman den
dik inora eree, gure egitekkoa. Etika Puublikorako Batzorde
B
hon
nek eskura d ituen aurrekkariek,
inond
zuzen
nean edo zeharka loturikkoak guztiakk aztertzen ari garen gaia
arekin —Herrri Kontuen Euskal
E
Epaitegiaren txo
ostena; Esta
atuko Kontuu Auzitegiaren prozedura‐sekziokoo autoa; (…
…)‐ren
senteentzia, amaiera ematen
n diona (… )‐ren arteko
o auzibide zibilari, (…)) kodemand
datuez
lagun
ndua azken hori;
h
beste sententzia
s
baat, Gipuzkoaako Probintzia Auzitegiakk emandakoa (…)‐
ean, (…)L‐k aurrekoaren aurka jarritako aapelazio‐erre
ekurtsoa erab
bakitzekoa, eeta, finean, Euskal
E
Auton
nomia Erkidegoko Justizzia Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auz ien salaren beste
senteentzia bat (…)‐ean em
mandakoa, hondakin egonkortu eta solidottuen zaborttegiko
hondakinak ibai‐‐ibilgura joa
atea eragoz teko neurrien egikaritzze subsidiarrioari buruzzkoa—
e
baten
n aurrean gaaudela, errekkurtso
agerian uzten dute konplexutasun juridikko handiko egoera
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eta aauzibideen ibilbide
i
luze
e, bihurri etta anitza izaan duena izzaera judiziaaleko eta ju
udizioz
kanpo
oko hainbat organotan.
12.‐ K
Kontsulta‐eggileak azaldu du “inputatuu gisa” izan dela
d deitua prozedura
p
juudizialean, etta hau
adierrazi du prozeedura horren gainean: ““… (…) udale
erriko tokiko
o testuinguruuan izan den giro
politiko bereziki aztoratuaren ondorioz, udalerriko egungo gob
bernuak etenngabe eraman du
bidera udal‐‐jarduna, au
urreko legeegintzaldietan izandako gertakaria k eta harttutako
auzib
erabaakiak epaitzeeko”. Idatzian, zehazki, hhari “estigmaa politiko eta pertsonalaa” ezarri nah
hi izan
dioteela salatu du
u, eta, horretarako, udall‐korporazio horrek zenb
bait jardueraa abiarazi diituela,
bai kontu‐auziteggietan –EAE
Ekoa eta Estaatukoa–, bai justizia‐auzzitegietan, “ppolemikaren
n suari
n”.
eusteeko helburu bakarrarekin
13.‐ Horren aurrrean, interessdunak, berre burua defendatzeko, adierazten du ez dela inoiz
“izaera pertsonalez” inputatu
ua izan, eta nnabarmentze
en du “(…) so
ozietatea iza n dela ikertu
ua (...)
Instru
ukzio Epaiteegiak abiara
azitako aurrretiazko eginbideetan, eta (…) soozietatearen lege‐
ordezzkaria naizen
n aldetik eta izaera hori ddudalako deitu didate”.
14.‐ A
Alde batera utzita
u
zer inttentzio politiiko izan dezaaketen kontssultaren egileeak (...) bete
e zuen
garaian egindakko kudeaketta‐lanaren aaurka abiattutako jardu
uera judiziaalek eta ju
udizioz
okoek –gain
nera, ez da hori EPB hoonen egiteko
oa–, egia da orain arte ggaiaren adarrkatze
kanpo
ugarietan epaitzee‐lanak egin dituzten orrganoek ez dutela aurkiitu, orain bittartean –eta
a gaia
n epaileak erabaki
e
deza keenaren essperoan beti–, zigor‐arlooko erantzukizun‐
aztertzen ari den
mu argirik eta zuzenean in
nteresdunarii egozgarri zaaionik.
erem
15.‐ Izan ere, Herrri Kontuen Euskal
E
Epaiteegiaren fiskaalizatze‐txosttenak, txosteen horren te
estuan
adierrazten diren arau‐urratze
e puntual baatzuen salbu
uespenarekin
n, hau adierrazten du (…
…)‐ren,
haren
n tokiko errakunde auttonomoen eeta (…) ud
dal‐sozietate publikoan jardunari buruz:
b
“arrazoizko mod
du batean bete dituztte 2010. urtean haien
n jarduera ekonomikoa
a eta
utzen duten legeak”. Beestalde, hau adierazi du Estatuko Koontu Auziteggiaren
finantzarioa arau
a
egite
eko arrazoiriik (…) zenbaakidun itzultze‐prozeduraan, argi eta garbi
autoaak: “ez da aurrera
ikusi baita kasu honetan ez da
agoela kontuularitza‐alorrreko erantzukizunik”.
16.‐ Gaiaren ald
derdi judizialari erreparaatuta, ikuste
en da, konttsultaren eggileak igorri duen
dokumentazioa aztertu
a
ondoren, auziarenn muina, fun
ntsean, arlo zibilekoa
z
del a eta auzibid
de bat
o gehiago abiarazi dela haren ingu ruan. Guztiaaren abiapuntua da aldderdi aurkariiek ez
baino
dutela bat egiiten (...)‐k 2009ko ootsailaren 25ean
2
(...) jaunarekin izenpetu zuen
osketa‐eskritturako zenb
bait klausulaaren interpretazioan. Partzela
P
batt eskuratzea
a zen
salero
salero
osketa horreen xedea, eta partzela h orren zati bat (...) merka
ataritza‐sozieetateak sorttutako
altzaiiru‐hauts ineertizatuen hondakinetar
h
rako zaborte
egi moduan erabiltzekoaa zen. Saltzaileek
hartu
u zuten beraaien gain partzela hori ddeskontamin
natzeko kostua ordaintzeeko konprom
misoa,
eta, h
horrez gainera, berariaz hartu zituzteen beraien gaain betebeha
ar hauek: zabbortegia ixte
ea, itxi
ondo
orengo mantentze‐lana
ak egitea, eta zabortegiko liixibiatuak arazteko, haien
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aurree‐tratamendu
ua egin etta isurtzekoo lanak orrdaintzeko betebeharraa, 500.000 €‐ko
zenbaatekoan zenbatetsita. Ko
ontratuan ez arritako diru
u‐zenbatekoa
a gainditu onndoren, lixibiiatuak
araztu, haien aurrre‐tratamen
ndua egin etta haiek isurrtzeko lanekk duten kosttua nork ord
daindu
behar dituen zeh
haztean sorttu da auzia, lanen kostu
ua 979.640 €‐koa
€
baita; hau da, hassieran
zenbaatetsi zena baino
b
479.640 € garestiaggoa.
17.‐ Prozedura zibilaren
z
baittan eman dden 1. auzialdi eta instrrukzioko senntentziak, (…
…)‐ean
ndakoak, on
nartu egin du, funtseean, (…)‐ren
n aurka (…)‐k jarritakoo demanda
a, eta
eman
demaandatuak ko
ondenatu dittu zabortegiaa itxi ondorrengo betebehar guztiakk eta hitzarttutako
beteb
beharrak bettetzera, bain
na Gipuzkoa ko Probintziia Auzitegiakk emandako sententziakk, (...)‐
koak,, zati batean onartzen du alde deemandatuakk jarritako apelazio‐erre
a
ekurtsoa, eta zati
bateaan ezeztatzeen du auzialldiko epaiteggiak emandako epaia. Ezin da esann auzia erabakita
dagoenik, (...)‐k kasazio erre
ekurtsoa jarrri baitio Gipuzkoako Pro
obintzia Auziitegiak eman
ndako
senteentziari. Ho
orrenbestez, gorago addierazi dugun moduan
n, lixibiatuaak araztu, haien
aurree‐tratamendu
ua egin eta haiek isurtzeeko gastuen gainkostua bere gain n ork hartuko duen
zehazztea eta, horri zehazten den
d bitarteann, haien kude
eaketa osoa nork egingoo duen erabakitzea
da, fu
untsean, gattazkaren mu
uina, harik eeta gainkostu
u horren era
antzulea norr den erabakitzen
den aarte. Auziak izaera zibila
a du bete‐beetean, eta eggoera bakar bat ematenn baldin bada izan
dezakke zigor‐arloko eratorpen bat, EEAEko eta Estatuko kontu‐auziteegiek ez baitute
arau‐‐urratzerik hauteman kud
deaketa ekoonomiko‐finaantzarioan etta kontularitzza‐arloan; ha
au da,
auzia zigor‐alorrekoa bilaka daiteke baaldin eta ju
urisdikzio‐arlloko auzi juudiziala izap
pidetu
be utzi baddituzte lege
eak ingurum
menarekiko arautzen dituen
d
bitarttean aldeekk bete gab
beteb
beharrak, lixxibiatuen ara
azketa, aurree‐tratamendu
ua eta isurke
etaren ondooriozko gainkkostua
nork ordaindu beehar duen zehaztea baitaa, hain justu, auziaren xed
dea.
18.‐ A
Azkenik, etaa hemen azttertzen ari ggarenari daggokionean, Euskal
E
Autonnomia Erkidegoko
Justizzia Auzitegi Nagusiko ad
dministrazio arekiko auzien salak (…
…)‐ean emanndako sententziak
ezetssi egin du (...)
(
merkata
aritza‐sozietaateak Eusko
o Jaurlaritzakko Ingurumeen eta Lurralde
Planggintza Sailak emandako agindu bateen aurka jarrritako erreku
urtsoa. Errekkurritutako agindu
a
horreek errekurtso‐jartzaileari ezartzen zzion, izaera subsidiarioarekin, zaborrtegiko lixibiiatuak
ibai‐ibilgura ez issurtzeko neu
urriak hartzeeko betebehaarra. Emandako ebazpennak ez du in
nondik
o iradokitze
en merkatarritza‐sozietateak hartu behar dituuenik bere gain
ere esaten edo
aurkaatutako adm
ministrazio‐a
agindutik e ratortzen diren
d
ingurumen‐betebbeharrak; aitzitik,
uneoro adierazten du ingu
urumen‐alorrrean eskudu
un den Administrazioaak (...)‐rekiko
o eta
nguruan egin dituen kkontrol, jarraipen, errekerimendu, interbentzio
o eta
zaborrtegiaren in
zehap
peneko jarduera guztiakk, unean‐uneean, betebe
eharrekoak ziren babes‐nneurriak harrtzeko
lege‐eerantzukizun
na zuen pertsona juridikooarekiko planteatu direla
a.
19.‐ Hori horrela izateaz gain, kontuaan hartu be
ehar da, kontsulta‐egileeak bere idatzian
nabarmentzen duen moduan
n, ez dela ddeklaratzera deitua izan izaera perttsonalez egin
ndako
ekintzengatik, ud
dal‐sozietate publiko batten administtrazio‐kontse
eiluko presiddentea izateagatik
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baizikk, eta ez duela
d
kargu hori izendaapen indibidual baten ondorioz bbetetzen, ud
dalerri
horreetako alkate izateagatik baizik; hori hhorrela, ez dugu
d
larritasun bereziko egoerarik ikkusten
erabaaki honen 5. puntuan eza
arri dugun iriizpide oroko
orra aldatzeko.
20.‐ Azkenik, ezzin da nabarmendu gabbe utzi, kassu honetan, inputazioa ez dela ge
ertatu
eredu
ugarritasunaaren betebeh
harrarekin baateraezina de
en gizarte‐alarmako egoeera batean.

Hori gguztia aintzaat hartuta, ha
auxe da EPBkk aho batez hartutako
h
ERABAKIA
1.‐ In
nteresdunak Justizia Adm
ministrazioarri laguntzen jarraitu behar du, eta uunean‐unean
n bete
behar ditu (...)‐k igortzen dizkion zitaazioa guztiak, inputatu gisa ageri den aurretiazko
bideen baitan
n.
eginb
2.‐ Ikkusita zergattik egin den
n inputazioaa eta aintzatt hartuta errabaki honettan aztertu diren
alderrdiak, betetzen ari den karguari
k
eut s diezaioke kontsultaren
n egileak, haarik eta, hala
akorik
gertaatzen baldin bada, epaile
e edo auziteggi eskudunak ahozko jud
dizioa abiaraaztea erabakitzeko
autoaa ematen duen arte.
3.‐ EP
PB honek go
omendatzen du, prozeduura horren baitan
b
egiten
n ari diren jaarduera judizialen
amaieeran ahozko
o judizioa abiaraztea
a
eerabakitzen baldin bada
a, kargu pubblikoa kaute
elazko
izaeraaz kargugabeetzea, EJKren
n 15. atalekoo 5. puntuan
n eta erabaki honen 5. puuntuan adierrazten
den m
moduan.

Aran
ntza Tapia Otaegi
O
Ettika Publiko
orako Batzo
ordeko buru
ua
Vitoria‐Gasteize n, 2015eko
o ekainaren 1ean.
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