Etika Publikorako
o Batzordea
6/20116 gaia
(…) JAUNAK, EUSKO JAURLARITTZAKO ZU
UZENDARIAK, INSTRU KZIO‐EPAITE
EGIAN
MITATZEN ARI
A DIREN AURRETIAZK
A
KO EGINBIDEEETAN IKERTU GISA EN
NTZUNA IZA
ATEKO
TRAM
JASO
O DUEN ZITAZZIOAREN GA
AINEAN EGIN
N DUEN KON
NTSULTARI BURUZKO ERA
ABAKIA.
1.‐ 2016ko maartxoaren 23an
2
EPB EEtika Publiko
orako Batzo
ordearen Idaazkaritzara posta
elektronikoz igorritako mezzu batean, interesatuakk, Eusko Jaurlaritzako zuzendaria bera,
irizpeena eskatu zion organo
o honi Inst rukzio‐Epaitegian tramitatzen ari ddiren aurretiazko
eginb
bideetan ikerrtu gisa entzu
una izateko jjaso duen zittazioaren gainean.
2.‐ Ep
paitegiko egoitzara joate
eko zitazioa duela jakinaarazi baino ez
e dio egin EEPB honi me
ezuan,
eta ""(...) ikertu gisa deklaratu" behar duela han "ustez preb
barikatu, onndasun publikoen
bideggabe erabili eta kontratazioan iruzuur egin den gertaera ba
atzuen eranttzule izateaggatik".
Epaitegi horretako epaile titularrak
t
em
mandako prrobidentziare
en kopia baat dakar mezuak
berekkin; hor azalttzen da kontsulta ekarri dduen zitazioaa.
3.‐ Aztergai izan dugun auzikko aurrekari subjektibo zein materia
alak sakonaggo aztertuta
a jakin
denez, interesduna dekrretuz izendaatu zuten Eusko Jaurlarittzako zuzenddari, behar bezala
b
izan d
eta epe barruan atxiki
a
zitzaion Eusko Jaurrlaritzak 2013ko maiatzaren 28an on artutako Etika eta
bide Kodearri [EJK aurre
erantzean], eta Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen
Jokab
katalo
ogoan sartu zen, Kargu Publikoen JJokabide Kodea eta haie
en Interes G
Gatazkak ara
autzen
ditueen ekainaren
n 26ko 1/20
014 Legeak [[JKIGL aurre
erantzean] 4.1 artikuluann xedatutakkoaren
arabeera sortuan:: bai azaroa
aren 18ko 22016/2014 Dekretuaren
D
bidez onarrtutako hasiierako
katalo
ogoan, bai eta
e katalogo eguneratua n ere, martxxoaren 22ko 49/2016 Deekretuan era
anskin
gisa aagertzen den
n horretan (5
59. EHAA, 20 16ko martxo
oaren 30ekoa).
4.‐ (...) alderdi politikoak
p
au
urkeztutako kereila bat dela‐eta hasi ziren Insttrukzio Epaittegian
n ari diren aurretiazko eeginbideak (h
honen berdin
n‐berdina zeen eta auzi beretik
aurreera eramaten
sortu
ua zen auzi bati
b buruz 13
3/2015 Erabaakian aipatu genuen bezala), ustez ddelituok egin zirela
eta: prebarikattzea, ondasun publikkoak bideggabe erabiltzea eta administra
azioen
a. Geroztik, 33/2016 eta 4/2016
4
eraba
akiak hartu dditugu, eta ja
atorri,
kontrratazioetan iruzur egitea
izaeraa eta ezaugaarri bereko auziei buruzkooak dira haie
ek ere.
5.‐ Horiek horrela, EPB hone
ek erabaki haau hartu du, aho batez, Donostian 2016ko apirrilaren
da
28an bilera egind

ERABAKIA:
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I.‐ Au
urrekariak
1.‐ Eu
usko Jaurlarritzaren Konttseiluak 20113ko maiatzaaren 28an onartutako
o
EEtika eta Jokkabide
Kodea politikaren
n etika‐zentzzua berreskuuratzeko asm
moz sortu zen, bai eta herritarrek beren
undeetan duten konfianttza berreskurratzeko neurrri gisa ere.
eraku
Horreetarako, Etikka eta Jokabide Kodeak iddentifikatu egiten
e
ditu Eusko Jaurlariitzako goi mailako
zuzen
ndaritza bettearazleko kide
k
diren kargu publiikoei eta parekatuei eeska dakizkiekeen
jokab
bide, jarrera eta portae
erak, haien jjarduera publikoak eta pribatuak bbat etor daitezen
dokumentu horrretan aurrezz zehaztutakko balio, oin
narri eta jokkabide‐estanndarrekin. Horren
H
guztiaaren helburu
ua osotasuna eta ereduggarritasuna sustatzea da
a azken bateean, Jaurlarittzaren
irudi instituzion
nala gordezz, haren eeraginkortasuna sendotuz eta hherritarrek beren
undeetan duten konfianttza gutxitu ezz dadin ahale
egina eginez.
eraku
2.‐ Ettika eta Jokkabide Kodeak oinarrizkko bost balio
o ditu ardattz: integritattea; bikainta
asuna;
politika eta kudeeaketa bat etorrarazteaa; lidergoa, eta berriku
untza. Gaineera, funtsezkko sei
na; kudeake
etari lotutakko erantzukizuna;
printzzipio ditu: inpartzialtassuna eta obbjektibotasun
gardeentasuna etaa gobernatze
e irekia; oneestasuna etaa desinteres subjektiboaa; errespetua, eta
eredu
ugarritasunaa.
Balio eta printzipio horiek ard
datz direla, KKodeak hainb
bat jokabide,, jarrera eta portaera jassotzen
onek erreferrentzia para metrotzat hartu
h
behar ditu gai etaa zalantza etikoei
e
ditu, eta EPB ho
eranttzun beharraa egokitzen bazaio, berren borondaatez kodearekin bat eggiten duten kargu
publikodunek etaa parekatuekk zein Kodeaaren xedape
enak eraginkkortasunez bbetetzeko intteresa
n gainerako pertsonek ha
alakorik helaaraziz gero.
duten
3.‐ Horretarako, Kodearen 16.3 atalarenn lehenengo idatzi‐zatian
n ezarritakoaaren arabera
a, EPB
e
«Ettika eta Jokaabide Kodean jasotako balio, printzippio eta jokab
bideak
bera da organo eskuduna
ako kexak eddo salaketak jasotzeko, halakorik
h
bal ego, eta daggokien
ustezz ez betetzeaagatik eginda
bidettik bideratzeko».

II.‐ EP
PB‐RI AURKEEZTUTAKO AZTERGAIA
A
1.‐ Errabaki honekk gaitzat daukan auzia 5//2015, 6/201
15 eta 9/201
15 erabakiekiin ebatzi gen
nituen
auzieen tankerako
oa da, baita 13/2015,
1
3/22016 eta 4/2
2016 erabakietako auzie n tankerako
oa ere,
zeineek, arestian esan
e
dugun bezala, jatorrria auzi judizial berean baitute eta gai berdin‐b
berdin
bati heltzen baittiote. Akord
dio horietan guztietan, EAEko sekto
ore publikokko hainbat kargu
a
lottutako kontsultak
publikok aurkeztutako kontsultei erantzuun diegu, EJJKren 15.5 atalarekin
denak ere.
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2.‐ Ettika eta Jokkabide Kode
earen 15. attalak, zeinakk “eredugarrritasunari etta kanpoko beste
adierrazpen batzu
uei buruzko
o jokabideakk eta portaaerak” biltze
en baititu, hhau arautze
en du
bosgaarren puntu
uan: “Kargu publikoren bat edozein
n prozesu penaletan
p
zeein administtrazio‐
zehap
penetan inpu
utatuz gero karguari
k
daggozkion egite
eko publikoarri lotutako geertaeren ond
dorioz
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”.
3.‐ EErabaki hau hartzeko, koherentzia‐‐arrazoi age
erikoak tarte
eko, ereduttzat hartuko
o dira
lehen
nengo puntuko erabakkiak, eta, hhaietan azpimarratu du
ugunez, EJKK‐ko 5.5 attalean
deskrribatzen den
n kasuan nahasitako Eusskal Autono
omia Erkideg
goko sektoree publikoko kargu
publikoek –alegiaa, karguari dagozkion eegiteko publikoari lotuta
ako gertaereen ondorioz edota
garraantzi publiko
o berezia du
uten ekintzeen ondoriozz prozesu penaletan
p
zeein administtrazio‐
zehap
penetan inputatuak dire
enek– “kontssulta egin” behar
b
diote EPB honi. EEtika eta Jokkabide
Kodeak, ordea, ez
e du beraria
az arautzen zer erantzu
un eman beh
har zaion koontsulta horrri, eta
d “kasu bakkoitzean egoki iritzitako gomendioakk” emango dituela
d
esateen duen gauza bakarra da
EPBk horrelako egoera bat ge
ertatzean. Ik usten den moduan,
m
arau
ua ez dago e rabat osatua
a; izan
ere, eegitatezko ekintza
e
bat zehazten du,, baina ez du
u modu zorrrotzean xedaatzen zer on
ndorio
izanggo duen ekintza hori egiteak. EPB ho nen egitekoa da, kontsulta jaso ond oren, arau horren
h
edukia integratzeea, “kasu bakoitzean” zeer egin behaar den eraba
akitzeko. Horrrek esan na
ahi du
EJK‐kk berariaz em
maten diola eskumena batzordearii “kasu bako
oitzean” egookien irizten
n dion
erabaakia hartzeko
o, eta kode horren baliooak eta printtzipioak izango dira erabbaki hori harrtzean
izanggo dituen lotu
ura‐erreferentzia orokorr bakarrak.
4.‐ A
Aurreko puntuan adierazitakoari gaaineratuta, EJKren
E
15.5 zenbakiarenn azken tarttekiak
arauttzen du kaargua kendu
u baldin baazitzaion kaargudunari eta prozeddura izapide
etzean
“egiaztatzen badaa ez duela errantzukizunikk” hau eginggo dela kargu
ua kendu zaioonarekin: “b
berriro
eman
ngo zaio […] edota dagozzkion bitartekkoen bidez errehabilitatu
e
uko da”.
Pasarrte horren leehenengo etta gainetiko irakurketa eginda
e
beste
elakorik iruddi dezakeen arren,
agind
du horrek ez
e du balioggabetzen 3. puntuan zirriborratu dugun
d
interppretazioa; aitzitik,
berreetsi egiten du
u hura. Punttu hau zehazzterakoan, EJJK idatzi zute
enek erabili zzuten esapid
deak –
“karggua kendu baaldin bazitzaion”– argi etta garbi uzte
en du goi‐karguari karguaa kautelaz ke
entzea
aukerra bat baino
o ez dela, hau da, EPBk eeskura duen aukera‐sorttako beste a ukera bat, eta
e ez,
inond
dik ere, esku
ura duen au
ukera bakarrra. Horregattik aurreikussten da bakaarrik "kasu" jakin
horreetarako, berraz, behin‐behinean karrgutik kendutako kargu
udun hori nnahitaez pub
blikoki
erreh
habilitatu beharra zigor‐ edo zehapeen‐prozeduraa batean sarttuta egon onndoren prozedura
zigorrrik edo zehaapenik gabe amaitzen bbada. Ez gainerako egoeretarako. Horren guztiaren
jakitu
un, ondorioztatu behar da,
d Etika etaa Jokabide Ko
odeak berariaz prozesu penal batean edo
administrazio‐zeh
hapen batean inputatutaako kargudunaren kaute
elazko karguggabetzea ba
akarrik
aipatzen duen arrren, “kasu bakoitzean
b
eegokiena” de
ela irizten dionean soilikk proposatu behar
duelaa EPBk neurrri hori –eta ez besterik–.
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5.‐ Gorago adierazi dugun 5/2015 Erabaaki horretan, argudio‐oinarri zabal bbat ezarri ge
enuen
egoera hauen in
nguruan, eta
a argudio‐oiinarri hori hona
h
ere ekkarrita dagooela iritzi dio
ogu –
berezziki, 5. puntu
utik 12. punturako arguddioetan–. Orduan esan genuenez, hhiru aukera daude
d
erabaakitzeko prozedura pena
alen edo adm
ministrazio‐zzehapenen izzapidetzeareen zer unetan den
baterraezina eredugarritasun‐‐printzipioa kkargu publikko bat betetzzearekin –unne hori ikertu gisa
deklaaratzeko zitaazioarekin identifikatzea,, une hori ahozko judiziioa abiarazteen den unea
arekin
identtifikatzea etaa une hori kondena‐epa
k
aia edo inhaabilitazio‐zeh
hapenaren eebazpena em
maten
den u
unearekin id
dentifikatzea
a–, eta egokkia dirudi, haasiera batean eta irizpidde hori kasu
u jakin
bakoitzera moldatzeko prem
mia ekar deezaketen un
nean uneko egoerak aldde batera utzita,
u
bigarren aukerarren alde egitea. Izan eere, hark baateratzen dittu hobekienn eta propo
ortzioa
egokiien zainduz,, batetik, erredugarritas un publikoaaren eskakizzunak eta, bbestetik, leggediak
herrittarrei –baitaa kargu publikoak betettzen dituzten
nei ere– aito
ortzen dizkieen eskubideei eta
berm
meei izan beh
har zaien beggirunea. Eta hhori guztia egin
e beharko litzateke, nooski, argi eta
a garbi
utzitaa ez litzatekkeela izango aurreratutaako kondenaa bat –edo gerora
g
etorrriko den kon
ndena
baten
n aurrerapeena– kargu publikodun bat badaezzpada ere kargutik
k
kenntzea, baldin eta
horreelakorik egin beharko balitz auzitegi eskudunak ahozko
a
judiziioa abiatzea erabakitzen
n duen
autoaa eman duelako kargu
uduna auzippetuta dagoen prozedura penal baatean, baizik eta
prebeentziozko neurri
n
proffilaktiko soiila, eredugarritasunare
en balioari indar em
mateko
erabaakitakoa eta pertsona ho
orrek zerbitzzuan dihardu
uen erakundearen irudi ona aldi batterako
zaintzzeko hartutaakoa; hori horrela,
h
EJK‐ k 15 artikuluko 5. puntuak arautzeen duena kontuan
hartu
uta, “prozeedura izapid
detzean eggiaztatzen bada kargu publikoddunak ez duela
eranttzukizunik, berriro emango zaio kargua […
…] edota dagozkion bbitartekoen bidez
erreh
habilitatuko da”
d
6.‐ Onartu berria da martxoa
aren 30eko 33/2015 Legeaa, Estatuko Administrazio
A
o Orokorrekko goi‐
udunen jarduera arautze
ekoa, eta leege horrek kargu
k
publikko bat eskurratu edo karguan
kargu
irauteeko aukera ematen
e
die prozedura
p
peenal batean edo adminisstrazio‐zehappeneko izapidetze
bateaan sartuta dauden pertsonei, ha rik eta kon
ndena‐epai irmo bat eedo inhabiliitazio‐
zehap
peneko ebazpen bat ematen den arte, bainaa aukera ho
ori ez da baateragarria Eusko
Jaurlaaritzak 2013ko maiatzaren 28an onaartu zuen EJKrekin, alde horretatik eestua eta zorrotza
baita. Izan ere, ko
ode hori ema
an da politikaaren zentzu etikoa berre
ezarri eta herrritarrek erakkunde
ublikoengan izan behar duten konfiantza
publikoetan eta haietan lan egiten duteen kargu pu
berreeskuratzeko.
7.‐ Beeste muturreera joz, neurrigabea izann daiteke –e
eta, neurri batean, baitaa lege‐aldake
etaren
bidezz babestu naahi den berm
me penalen eta prozesu‐bermeen kulturarekikoo errespetugabea
ere– ikertu gisa deklaratzeko
d
o zitazioan e zartzea karggu publiko batean laneann hasi edo bertan
b
jarraiitzea eta ereedugarritasun
n‐printzipioaa betetzea baateraezin egiteko unea pprozesuan. Arrisku
A
hori aare garbiago
o geratzen da
d urriaren 55eko 13/201
15 Lege Orga
anikoa onarttu ondoren (BOE,
239 zzenbakia, 2015eko urriarren 6koa). Leege horrek Prozedura Kriiminalaren LLegea aldatze
en du,
prozeesuko bermeeak sendotzeko eta ikerrketa teknologikorako neurriak
n
arauutzeko, eta haren
4

xedeeetariko bat honako
h
hau da: “legeakk maiz eta te
erminologiare
en alorrean zehatza izan
n gabe
erabiltzen dituen
n esapide jakkin batzuk keentzea, hala nola inputa
atua, hitz ho ri erabiltzen baita
n gabe
susmo hutsengattik ikertuak diren pertsoonak izendattzeko oraindik zantzu naahikorik izan
pertssona horri ikkuspegi judizzialetik eta m
modu formalean egozteko zigorgarrria den ekinttzaren
bat eegin izana" (Zioen azalp
peneko V. aatala). Beraz, ikerketa ju
udizial soilarri eta –ondo
orioz–
ikertu
uaren figurari –interesdu
unari deklaraatzera deitze
eko baliatzen den horri–– halako garrrantzi
handia ematea, epaitegian ikertu gisaa deklaratze
era deitutako kargu puublikodun guztiak
matikoan karrgutik kentze
eko moduko
oa, ez dator bat inondik inora
badaezpada eta modu sistem
en pertzepzioa arintzekoo hartutako lege‐
gizartteak ikerketaren larritassunari buruzz izaten due
erabaakiarekin.
8.‐ O
Orain arte izzandako kassuetan EPB honek bildu
u duen eska
armentuak aagerian uzte
en du
zuhurrra, egokia eta
e orekatua
a dela 5/20 15 Erabakia hartu zenettik izan duggun irizpidea
a. Hari
eskerr, izan ere, ez dago arriskurik preebentziozko neurri proffilaktikoak eeskatzeko orduan
azkarrregi ibiltzekko eta tartean diren peertsonen irudi publikoarri kalte konpponezina eggiteko;
batezz ere, alderd
dien lehia po
olitikoaren buultzadaz edo
o borroka sin
ndikalaren essparruan hasitako
prozeedura judiziaaletan. Orain arte, lau proozedura pen
naletan egin zaio kontsullta EPB honi kargu
publikodun batekk ikertu gisa deklaratzekko zitazio jud
diziala jaso duela‐eta,
d
etta, haietako bitan,
dunak –bestte bietan, oraindik
kasuaa eta hartutaako neurriakk artxibatu dditu organo judizial eskud
ez du
ute epairik eman–. Eraba
aki horrek baabesa emate
en dio guk iriizpide zorrottz baina zuhur bat
erabiltzeko egin dugun hautu
uari. Hauek dira kasua artxibatzea
a
erabaki
e
den bi auziak: 6/2016
o baten biddez erabaki zen
Erabaakiak balioggabetutakoa –instrukziooko epaiteggiaren auto
artxib
batzea– eta 9/2015 Erab
bakian jasotaakoa –instrukkzioko epaite
egiak auto bbat atera zue
en, eta
kasuaa artxibatu zuen, eta, horrren ondoriooz, baita harttutako neurriak ere–.
9.‐ Errabaki honettako 5. punttuan izaera oorokorrez haautatutako aukerari
a
daggokionez, ez diogu
alferrreko irizten kasu bakoittzaren ingurruabar zehattzen arabera
a aztertu etta moldatu behar
litzateekeela azpim
marratzeari; izan ere, ike rtua izateko epailearen zitazio
z
batekk hemen zirriiborro
modu
ura emandakkoa baino ep
pai etiko zorrrotzagoa sorrraraz dezake
e, baldin etaa oso delitu larrien
ondo
oriozkoa bald
din bada edo
o alarma sozziala eragiten
n duten bald
dintzetan gerrtatu baldin bada.
Aitzittik, litekeenaa da ahozko judizioa abiiarazteak ez eragitea EP
PB honen gaaitzespenik, baldin
b
eta b
bidezko lehia politikoarekin lotutakko jarduerekk sorrarazi badute huraa, hau da, beren
izaeraarengatik gure eskumen‐‐esparrutik kkanpokoak diren jarduere
ek.
10.‐ 4/2015 eta 7/2015 kassuetan ez beezala –merkkataritzako prozedura
p
juudiziala bata
a, eta
paitegiak bidderatutako zorpekoen itzulketa p rozedura bestea,
Estatuko Herri Kontuen Ep
hurreenez hurren––, esku artean dugun kaasu honetan
n, biltzen dirra, zalantzariik gabe, 13//2015,
3/20116 eta 4/201
16 kasuetan gertatzen deen bezala (au
urrekarien 4.. puntuan essan dugunez haien
auzi judizial beerekoa baita
a hau ere) , kargu pu
ublikoek EPB honi "koontsulta egiteko"
beteb
beharrari buruz EJKren 15.
1 ataleko 55. puntuak arrautzen duen
n egitatezko gertakariare
entzat
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zehazztuta dauden elementu guztiak: ko ntsulta‐egile
ea EJKri atxikitako karguu publikoa da
d eta
ikertu
u gisa deklarratzeko zitaziioa jaso du pprozedura pe
enal batean.
11.‐ H
Haatik, interresduna ikertu gisa deklaaratzera deitu duten pro
ozedura judiizialaren barrnean,
urrun
n dago orain
ndik ahozko epaiketarenn hasiera, etta kontuan izan behar dda hori dela, hain
justu,, eredugarrittasun‐printzipioaren onddoriozko eskkakizun etiko
oak betetzenn hasteko errabaki
honetako 5. pun
ntuan ezarri dugun une prozesala, hau da, une horretan komeni da kargu
k
kaute
elaz uztea, laan egiten dutten erakunde
earen irudia babesteko.
publikoek beren kargua
12.‐ Ez da errazaa ikertutako
o gertakarienn larritasunaa neurtzea ikerketa gerttatu den prrozesu
penalera eraman den auziare
en muina alddez aurretik epaitzeko arrriskua hartuu gabe, eta, noski,
ez daa hori, inond
dik inora ere, gure egitekkoa ez gure asmoa. Kon
ntuan hartutaa kereila ez duela
fiskaltzak jarri, ez
e eta inola
ako agintarittza publikokk ere, baizikk eta kereil apekoa kide
e den
eraku
undearekin ideologia eta
a programareen aldetik au
urrez aurre dagoen
d
alde rdi politiko batek,
b
gomeendagarrienaa da erabakki honetako 5. puntuan
n ezarritako irizpide orookorrari jarraitzea
inolako aldaketaarik egin ga
abe, hots, eeredugarritassun‐printzipioaren ondooriozko eska
akizun
a hasten denn unera lotzea. Las razones expresa das en el pu
unto 8
profillaktikoak ahozko judizioa
refueerzan más aú
ún, si cabe, esta consider ación.
13.‐ B
Bestalde, daggokigun kasu
u honetan erre, interesdu
unari ez zaio deitu ikertuu gisa deklara
atzera
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 Instru
ukzio Epaiteggiak igortzenn dizkion zittazioak ikerttu gisa agerri den aurretiazko
eginb
bideen eremuan.
2.‐ Ikkusita zergaatik egin den ikerketa eta aintzat hartuta era
abaki honettan aztertu diren
alderrdiak, kontsu
ultaren egileak euts diezzaioke betetzen ari den karguari, haarik eta, hala
akorik
gertaatzen baldin bada, auzite
egi edo epaille eskudunak ahozko jud
dizioa abiaraaztea erabakitzeko
autoaa ematen duen arte.
3.‐ Prrozedura ho
orren barruan egiten ari diren jardu
un judizialeta
an ahozko juudizioa abiarraztea
erabaakitzen badaa, Etika Publikorako Baatzorde hon
nek proposa
atzen du kaargu publiko
oduna
kargu
utik kentzea kautelazko neurri gisa, EJKren 15.5
5 puntuan eta erabaki hhonen 5. puntuan
adierrazten den beezala.
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4.‐ In
nteresdunarii eskatzen diogu
d
bere kkontsulta ekkarri duen prozesuan
p
e paitegiak em
maten
ditueen ebazpenen
n berri emateko EPB honni.

Josu Iña ki Erkoreka Gervasio
ordeko burua
a
Etika Publikkorako Batzo
Donostian, 2016ko apirrilaren 28an..
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