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ERAB
BAKIA EUSKO
O JAURLARIT
TZAKO ZUZE NDARI (…) JA
AUNAK PLAN
NTEATUTAKKO GAIARI BU
URUZ

1.‐20014kok ekain
naren 4ko mezu
m
elektrronikoaren bitartez,
b
(…)) jaunak, Euusko Jaurlaritzako
zuzen
ndariak, Etika Publikorakko Batzorde honi kontsulta bat egin zion “zuzenddari gisa bettetzen
dudan postuarekkin zerikusia
a ez duten bi akademiia‐ eta iraka
askuntza‐jardduerari buruz. Bi
jardu
uera horietan
n parte hartu
uko dut, eta aurreikusitaa dago parte‐‐hartze horreengatik orda
ainsari
bat jaasoko dudalaa.”
Intereesdunak azaaldu duenez,, “(…) jardueera horietan
n parte hartu
uko dut UPV
V‐EHUko irakkaslea
naizeelako eta gaai horretan aditua naizzelako, orain
n betetzen dudan karggu publikoan
n hasi
aurreetik, eta Unib
bertsitatean emandako urteetan egiin nituen harreman akaddemiko, perttsonal
eta p
profesionaleen ondorioz. Gainera, jjarduera ho
orien edukia
ak ez du innolako zerikkusirik
Zuzen
ndaritzan egunero bete behar
b
ditudaan erantzukizzunekin”.
Honaako hau eraantsi du: “P
Premisa horriei gainerattu behar za
aie, batetik,, jarduera horiek
h
puntu
ualak direla, eta, beste
etik, arratsaaldean garattuko direla, eta, berazz, nire postuaren
jardu
uera arruntakk oztopatu gabe.
g
Horreggatik uste du
ut ez dudala kode etikoa hausten jarrduera
horieetan parte haartzeagatik”.
Kontssulta akadem
mia‐ eta ira
akaskuntza‐jaarduera jakiin bati buru
uzkoa da, hhain zuzen ere
e bi
ikastaarotan bi saio emateari buruzkoa.
b
Lehen
na ekainaren
n 5ean emattekoa zen, etta interesdunak saio bat emango zueen jada Polizzia eta
Larriaaldietako Euskal Akadem
mian, Ertzainntzaren Eskala Gorenean eta Euskal Herriko Uda
altzain
Kideggoen Intendeente kategorrian sartzekoo ikastaroaren barruan.
Kontssulta‐egileakk erantsi due
enez, 2010. uurteaz gerozttik zenbait aldiz parte haartu du Polizzia eta
Larriaaldietako Euskal Akademian sarttzeko eta igotzeko ikkastaroetan (Komisario —bi
prom
mozio—, inteendente —prromozio batt— eta komiisariorde —p
promozio baat— kategorrietara
igotzeeko ikastaro
oa). Adierazi du, halaberr, ikastaro ho
oriek antolatzea UPV‐EH
HU Euskal Herriko
Unibeertsitatearen
n mendeko Kriminologgiaren Euskaal Institutua
aren arduraa dela, eta bera
eraku
unde horretako kide de
ela, baita ikeertalde eta ikerketa‐pro
oiektuetako kide ere, lo
ogikoa
denez, gaur egu
un eremu horretan bet etzen duen jarduera askoz ere txxikiagoa bad
da ere
ndari gisa hasi arte betettzen zuena b aino.
zuzen
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Besteetik, eman beharreko
b
ga
aia "Zuzenbidde prozesalaa: komunikazioen intertzzeptazioa eta giza
eskub
bideak" da, eta,
e atzeman
n daitekeeneez, eta intere
esdunaren hiitzetan, "ia‐iaa ez du zerikkusirik
Zuzen
ndaritzaren barruan garratutako zerregin arruntekin. Oro har, aurreko ikasturteeta
an gai
bera eman du, etta horretarakko erabili zituuen kasu praaktikoak alde
ez aurretik pprestatuta ze
euden,
a. Gainera, ggai horri bu
uruzko
behar izanez gerro eguneratuta eta taldde bakoitzerra egokituta
h
eta komunikaziio emateaz gain,
zenbaait liburu‐kaapitulu argittaratu ditutt, zenbait hitzaldi
Estatuko eta nazioarteko konferentzia etaa biltzarretan
n”.
Bigarrren ikastaro
oa ekainaren
n 12an emattekoa da, eta interesdu
una gonbidaatu dute abo
okatu‐
langeelaren enpresa‐zuzenbide
eko masterreean saio bat emateko(…)).
Argud
diatu duenezz, “abokatu‐langelako zeenbait kide ezagutu nitue
en eta lankidde izan ditut Eusko
Jaurlaaritzan sartu
u baino urte batzuk lehe nago (…). Laaburbildurik, langelako zeenbait aboka
atu —
zigor‐‐ eta merkattaritza‐arloettakoak, batikk bat— nirekkin harreman
netan jartzenn ziren, zuze
enbide
prozeesalari buruzzko galderakk egiteko eddota aholku edo iritzia eskatzeko, hhorixe baita nire‐
jakinttza‐arloa unibertsitate‐‐eremuan. Ondoren, 2012ko abenduan, etta beraz, Eusko
Jaurlaaritzan sartu
u baino lehen
n, abokatu‐laangelako bazzkideek eskattu zidaten abbokatu‐lange
elaren
"urteeko ideiaren
n" sariaren epaimahaiiko kide izzateko, Esta
atuko abokaatu batekin
n eta
unibeertsitateko beste
b
irakasle
e batekin battera (…). Balio erantsiko ideia berritzzaileak sustatu eta
saritu
u nahi ditu sari
s horrek abokatu‐lang
a
gelako abokaatuen artean
n. Kolaborazzio horrenga
atik ez
zidateen ordaindu,, eta 2013. urtean
u
errepiikatu egin nu
uen”.
Gaineera, 2014ko apirilean "E
El Medarb y otras fórmu
ulas híbridass de resoluciión de confllictos”
("Medarb‐a eta gatazkak konpontzeko beste form
mula hibrido
o batzuk") iizeneko artikulua
“
ngelaren alddizkari juridikkoan (…)”, “a
arbitrajeari, bitartekotza
ari eta
argitaaratu nuen “Abokatu‐lan
gatazzkak konponttzeko beste sistema
s
batzzuei” eskainittako zenbaki berezi bateen barruan.
Zentzzu horretan, eta Etika Publikorak o Batzordeaari egindako
o kontsulta ren xedeeta
arako,
intereesdunak ego
okitzat jo du
d gogora eekartzea (…) jaunak no
ola aurkeztuu zuen; izan
n ere,
akadeemia‐eremuan kokatu zu
uen, zuzenbidde prozesale
eko irakasle gisa
g aurkeztuuz.
Amaitzeko esan du
d enpresa‐zzuzenbideko masterrean
n eman beharreko saioa —kontsulta ekarri
duen jarduera—
— Medarb‐arri eta gatazzkak konpon
ntzeko beste modu altternatibo batzuei
buruzzkoa izango dela, eta ho
orrek Zuzenddaritzaren he
elburu objektiboekin ino lako zerikusirik ez
duelaa. Hortaz, “((…) beste be
ehin esangoo dut zenbaiit doktrina‐lan idatzi dittudala gai horren
h
ingurruan, baita zeenbait ikasta
aro eta hitzaaldi eman ere
e, eta beraz argi utzi nahhi dut gai hori nire
ikerkeeta‐lerroetako bat dela akademia‐ eeta unibertssitate‐eremuan, beste zeenbaitekin batera,
aldezz aurretik aip
patutako kom
munikazioen sekreturako
o eskubideare
ekin batera, adibidez".
Ildo h
horretan, intteresdunak behin
b
barkam
mena eskatu
u eta gero kontsulta honnen eta jard
duerak
egiteko unearen artean denbora‐tarte txxikia dagoelako, honako
o hau erantssi du :“(…) zentzu
z
e
horreetan adierazi nahi nuke uste osoa d udala ez naizela etikoki gaitzestekoaa den ezer egiten
ari, eeta, gorago adierazi
a
duda
anez, garatuuko ditudan jarduerak aldez aurretikk adierazi dittudala
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Batzo
ordeak dagoeneko eman
ndako doktri nari jarraiki.. Nolanahi ere, gai honeen inguruko presio
p
mediatikoa ikusirrik, azkenean
n kontsulta e gitea erabakki dut”.

2.‐ Ettika eta Jokaabide Kodea
aren 16.4 attaleko bigarrren tartekian
n aurreikusittako komun
nikazio
telem
matikorako mekanismoak
m
k baliatuta, EEBPk honako
o erabaki hau
u hartu du:

ERABAKIA:

I. AURREKARIAK
1. Etikaren eta Jokabidearen
n Kodea 20113ko maiatzaren 28ko bileran
b
onarrtu zuen Gobernu
Kontsseiluak, polittikaren zentzu etikoa beerreskuratze
eko eta herritarrek bereen erakundee
engan
duten
n konfiantza berrezartzeko asmoz.
Horreetarako, Kod
de horrek ide
entifikatzen ditu Eusko Jaurlaritzako goi‐zuzendaaritza exekuttiboan
partee hartzen dutten kargu pu
ublikoei eskaa dakizkiekee
en jokabide, jarrera eta pportaerak, horrela
beren
n ekintzak, publikoak
p
zein pribatuakk, bat etor daitezen kode
e horretan aaurrez finkattutako
balio,, printzipio eta jokabide‐estandarreekin. Hori guztia
g
zuzen
ntasuna eta eredugarritasuna
sustaatzera begiraa, Jaurlaritzaren erakundde‐irudia bab
besteko, haren efizientziia sendotzekko eta
herrittarrek erakundeetan dutten konfiantzza inola ere ez
e murrizteko.
2.‐ Ettika eta Jokaabide Kodea
a oinarrizko bost balioen inguruan egituratzen da –zuzenta
asuna,
bikain
ntasuna, pollitikaren eta kudeaketareen arteko le
errokatzea, lidergoa eta bberrikuntza–
– , eta
funtssezko sei printzipioren gainean: inppartzialtasun
na eta objekktibotasuna, kudeaketarrekiko
g
a eta goberrnu irekia, zintzotasuna
z
eranttzukizuna, gardentasuna
eta desintteres subjekktiboa,
begirrunea eta ereedugarritasuna.
Balio eta printzip
pioen esparrru horretan,, jokabide, jarrera eta portaeren
p
kaatalogo hand
di bat
P
Batzordeak bere
biltzeen du kodeeak, eta horriek guztiekk osatzen dute Etika Publikorako
jardu
unean baliatu
u beharreko erreferentzi azko parame
etroa, kodera borondateez atxikitako kargu
publikoek gai eta dilema etiko
oei buruz galldetzen diote
enean.
Horri dagokionezz, kodeak 16.3 ataleko lehenengo puntuan ezzartzen du Etika Publikkorako
Batzo
ordea izango
o dela “ohar, kontsulta eta iradokiizunak jasotzeko eskum
mena izango duen
organ
noa. Halabeer, kode ho
onetan ezarrritako aurrreikuspenetan adierazitaako egokitzzapen‐
propo
osamenak gaauzatzeko prrozedura jasooko du".
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II. ETIKA PUBLIKO
ORAKO BATZZORDEARI PLLANTEATUTA
AKO GAIA
1.‐ In
nteresdunak Etika Publikorako Batzzordera jo du
d kontsulta bat egitekoo bere zuzendari‐
postu
uarekin zeriikusirik ez duten bi akademia‐ eta irakaskkuntza‐jardueeraren ingu
uruan.
Intereesdunak bi jarduera
j
horrietan parte hartuko du
u, eta parte‐hartze horreengatik orda
ainsari
bat jaasoko duela aurreikusi da
a.
Intereesdunak ald
dez aurretik adierazi dueenez, “(…) iaz beste kontsulta bat egin nizuen
n gaur
plantteatzen dizueedanaren an
ntzeko jardu era batengatik, eta alde
eko erantzunna jaso nuen
n zuen
aldetik. Nire usttez, jasotako
o irizpen hoorretatik etaa argitaratutako ebazpeenetatik doktrina
oroko
or bat aterra dut, gaur planteatu tako egoere
ei aplikatzeko modukooa. Nolanahi ere,
mesfidantzak saih
hesteko eta nire izen on a eta nire Gobernuarena
a zaintzeko, honako kon
ntsulta
bakia hartu dut”.
d
3/20133 Kontsultaz ari da, eta horren
h
arrazzoibidea baliagarri
hau eegiteko erab
izanggo da kontsu
ulta hau ebazteko, harttan planteattutako gaiakk eta orain Etika Publikkorako
Batzo
ordearen iritzziaren menp
pe jarritakoakk antz handiaa dutelako elkarren arteaan.
Lehen
na ekainaren
n 5ean emattekoa zen, etta interesdunak saio bat emango zueen jada Polizzia eta
Larriaaldietako Euskal Akadem
mian, Ertzainntzaren Eskala Gorenean eta Euskal Herriko Uda
altzain
Kideggoen Intendeente kategorian sartzekoo ikastaroaren barruan. Bigarren ikaastaroa ekainaren
12an ematekoa da,
d eta interesduna gonbbidatu dute abokatu‐lan
ngelaren enppresa‐zuzenb
bideko
masterrean saio bat
b emateko
o(…).
Horreegatik guztiaagatik, intere
esdunak, ustee osoa badu
u ere etikoki gaitzestekoaa den ezer ez dela
egiten ari eta gaaratuko ditu
uen jardueraak aldez aurrretik aztertu dituela Baatzordeak ja
adanik
n duen dokttrinari jarraikki, Etika Pubblikorako Batzordeari eskatu dio bi ikastaro horietan
eman
ordaiindutako parte‐hartzea Etika eta Jo kabide Kode
ean ezarritakkoarekin batt datorren edo
e ez
ebatzz dezan.
2.‐ Ko
omeni da ad
dieraztea, batzorde honeek aztergai duen gaia zeh
hazki aztertz eari ekin aurretik,
Etika eta Jokabid
de Kodeak in
nteres‐gataz kekin lotutaako jokabide, jarrera etaa portaera batzuk
b
uen arren (h
horrela behaar du nahitaaez), kargu publikoduneen jarduneta
an gai
aurreeikusten ditu
horreekin lotutako
o dilema etikoek duten garrantzia kontuan
k
hartuta, arlo hoorretan inda
arrean
dagoen araudia –eta,
–
zehazkkiago, karguua hartu aurrretik edo on
ndoren jard uera jakin batzuk
b
egiteari dagokiona– jasota dagoela Euusko Jaurlaritzako goi‐kargudunen eta parekkatuen
uridikoan; hoorretan, diziiplina‐
baterraezintasun‐aaraubideak berariaz erreegulatzen diituen arau ju
eta zzigor‐erregim
men bat ezartzen da, leegezkotasun‐‐printzipioari jarraituz leege‐mailako testu
bateaan erregulatzzen dena.
3. H
Horrenbestez, Etika Publikorako
P
Batzordeari ez dag
gokio ebazttea ea le
egezko
baterraezintasunaa dagoen Eusko Jaurlarittzako zuzend
dari izatearen eta, zuzennbide prozessalean
aditua den aldettik, interesd
duna jarduerra akademikkoetan, iraka
askuntzan eedo argitalpe
enean
n. Aitzitik, Etika
E
Publik orako Batzo
ordeari dago
okio ebazteaa ea interesduna
aritzeearen artean
horreelako jardueeretan aritze
ea eta ordaain ekonom
mikoa kobrattzea bat daatorren Etikka eta
Jokab
bide Kodeareen oinarrizko
o balio, prinntzipio, jokab
bide eta portaerekin. Auurrekariei bu
uruzko
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atalean azaldu dugunez, Etikka eta Jokabbide Kodeare
en helburua da politikarren zentzu etikoa
e
berreeskuratzea, euskal herrritarrek berren erakund
deengan du
uten konfianntza sendottzeko;
zehazzki, Eusko Jaurlaritzaren eta haren arrduradun politikoen egun
neroko jarduunean dutena
a.
4.Horrren ondorio
oz, interesdu
unaren jarduuna Etika etta Jokabide Kodean aurrreikusitako balio,
printzzipio, jokabide, jarrera eta portaereekin bat dattorren edo ez
e erabakitzzera mugatuko da
soilikk Etika Publiikorako Batzzorde hau, eeta Funtzio Publikoko Zuzendaritza
Z
ari egokituko
o zaio
en eta
erabaakitzea , halla behar izanez gero, a itortzeko esskatzen den jarduera akkademikoare
intereesdunaren kargu
k
publiko
oan jarduteaaren artean legezko
l
bate
eraezintasun ik dagoen edo ez,
hala xedatzen baitu
b
apirilarren 9ko 1888/2013 Dekkretuak, Herrri Administ razio eta Ju
ustizia
o
eta
a funtzionalaa ezartzekoak, 16. artikulluan.
Sailarren egitura organikoa
Kodeari atxi kitako goi‐ka
5.‐ Haau ezartzen du Kodeak 11.4
1 ataleko hirugarren paragrafoan
p
arguei
buruzz: "Inolaz eree ez dute onartuko ordaiinsaririk, diru
uz zein gauza
az, hitzaldiakk emateagatik edo
eztab
baidetan parrte hartzeagatik, salbu eeta ekintzakk aurretiazko
o lanbide‐preestakuntzak edo ‐
jardu
uerak direla medio gauzatzen badiraa, eta ekintzza horretan parte hartze
zearen xedea
ak eta
nolakkotasunak beere karguareekin inolako lloturarik ez badu".
b
6. Intteresdunaren idatzia azttertu eta eddukia egiaztaatu ondoren, aski kredittaturik geldittu da,
Etika eta Jokabide Kodean ezarritakoaaren ondorioetarako —ez
— baita EEtika Publikkorako
Batzo
orde honen lana intere
esdunaren irrakaskuntza‐‐, ikerkuntza
a‐ eta argitaalpen‐ibilbidearen
kalitaate zientifiko
oa beste ondo
orio batzuettarako azterttu edo aldera
atzea—, aipaatutako ikasttaroan
eta m
masterrean emandako saioak "beere aurretiazko prestakkuntza‐edo lanbide‐jard
duerak
aintzaatetsita" em
man zituela,, eta horienn jabe zelaa, zalantzarik gabe, Euusko Jaurlaritzako
zuzen
ndari izendatu aurretik. Izan ere, innteresdunak berak bere eskaeran oongi asko ad
dierazi
duenez, bi ikastaaroetara gon
nbidatu dutee zuzendariaa izan baino
o lehen irakaaslea izan zelako,
o Jaurlaritzarren IREKIA orrian argitaraatutako Currriculum Vitae
eak egiaztatzzen duenez.
Eusko
Kontssulta‐egileakk erantsi due
enez, 2010. uurteaz gerozttik zenbait aldiz parte haartu du Polizzia eta
Larriaaldietako Eusskal Akadem
mian sartzekoo eta igotzeko ikastaroeta
an (Komisariio —bi sustapen—
bat— kateggorietara igo
, inteendente —ssustapen bat— eta kom
misariorde —sustapen
—
otzeko
ikastaaroa).
Adierrazi du, halaaber, ikastarro horiek anntolatzea UP
PV‐EHU Euskkal Herriko Unibertsitattearen
mend
deko Krimino
ologiaren Eu
uskal Institut uaren ardurra dela, eta bera
b
erakundde horretako
o kide
dela, baita ikertaalde eta ike
erketa‐proiekktuetako kid
de ere, logikkoa denez, ggaur egun eremu
e
uera askoz erre txikiagoa bada ere zuzzendari gisa hhasi arte bettetzen
horreetan betetzen duen jardu
zuenaa baino.
Besteetik, eman beharreko
b
ga
aia "Zuzenbidde prozesalaa: komunikazioen intertzzeptazioa eta giza
eskub
bideak" da, eta,
e atzeman
n daitekeeneez, eta intere
esdunaren hiitzetan, "ia‐iaa ez du zerikkusirik
Zuzen
ndaritzaren barruan
b
gara
atutako zereggin arruntekkin.
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Oro har, aurrekko ikasturtee
etan gai beera eman du,
d eta horretarako errabili zituen kasu
prakttikoak aldezz aurretik prestatuta
p
zzeuden, beh
har izanez gero eguneeratuta eta talde
bakoitzera egokiituta. Gaine
era, gai hor ri buruzko zenbait libu
uru‐kapitulu argitaratu ditut,
zenbaait hitzaldi eta komunikkazio emateeaz gain, Estatuko eta nazioarteko konferentziia eta
biltzaarretan”.
Argud
diatu duenezz, “abokatu‐langelako zeenbait kide ezagutu nitue
en eta lankidde izan ditut Eusko
Jaurlaaritzan sartu baino urte batzuk
b
lehennago (…).
Laburrbildurik, lan
ngelako zenbait abokatuu —zigor‐ eta
e merkatarritza‐arloeta koak, batik bat—
intereesdunarekin harremanettan jartzen zziren, zuzenb
bide prozesa
alari buruzkoo galderak eggiteko
edotaa aholku edo
o iritzia eskattzeko, horixee baita haren
n‐jakintza‐arloa unibertsi tate‐eremua
an.
Ondo
oren, 2012kko abenduan
n, eta beraaz, Eusko Jaaurlaritzan sartu
s
baino lehen, abo
okatu‐
langeelako bazkideek eskattu zidaten abokatu‐laangelaren "urteko id eiaren" sariaren
epaim
mahaiko kidee izateko, Esttatuko abok atu batekin eta unibertssitateko bestte irakasle ba
atekin
baterra (…). Balio erantsiko id
deia berritzaiileak sustatu
u eta saritu nahi
n ditu sarri horrek abo
okatu‐
langeelako abokatuen artean.
Kolab
borazio horreengatik ez zid
daten ordainndu, eta 2013. urtean errrepikatu eginn nuen”.
Gaineera, 2014ko apirilean "E
El Medarb y otras fórmu
ulas híbridass de resoluciión de confllictos”
("Medarb‐a eta gatazkak konpontzeko beste form
mula hibrido
o batzuk") iizeneko artikulua
“
ngelaren alddizkari juridikkoan (…)”, “a
arbitrajeari, bitartekotza
ari eta
argitaaratu nuen “Abokatu‐lan
gatazzkak konponttzeko beste sistema
s
batzzuei” eskainittako zenbaki berezi bateen barruan.
Zentzzu horretan, eta Etika Publikorak o Batzordeaari egindako
o kontsulta ren xedeeta
arako,
intereesdunak ego
okitzat jo du
d gogora eekartzea (…) jaunak no
ola aurkeztuu zuen; izan
n ere,
akadeemia‐eremuan kokatu zuen,
z
zuzenbbide prozesaaleko irakasle gisa aurkkeztuz. “Azkenik,
akadeemia‐eremutik, interesdunak, UPV
V‐EHUko zu
uzenbide prrozesaleko irakaslea denak,
d
Medaarb‐ari buruzzko artikulua
a idatzi du (…
…)”.
Amaitzeko esan du
d enpresa‐zzuzenbideko masterrean
n eman beharreko saioa —kontsulta ekarri
duen jarduera—
— Medarb‐arri eta gatazzkak konpon
ntzeko beste modu altternatibo batzuei
buruzzkoa izango dela, eta ho
orrek Zuzenddaritzaren he
elburu objektiboekin ino lako zerikusirik ez
duelaa.
Hortaaz, “(…) bestte behin esango dut zennbait doktrin
na‐lan idatzi ditudala gai horren ingu
uruan,
baita zenbait ikasstaro eta hitzaldi eman eere, eta beraaz argi utzi nahi
n dut gai hhori nire ikerketa‐
d
akadem
mia‐ eta unibbertsitate‐erremuan, besste zenbaiteekin batera, aldez
lerroeetako bat dela
aurreetik aipatutakko komunika
azioen sekretturako eskub
bidearekin batera, adibiddez".
Hitzaldian garatutako gaia ald
dez aurretik jorratua zue
en beste bate
ean, eta berrariaz aztertzzen da
nbide prozessalean, hain zuzen
z
ere intteresdunaren jatorrizko postuari daggokion dizipliinan.
zuzen
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Azterrtutako espeedientetik ondorioztatz
o
en denez, interesduna aditu ezagguna denez gero
zuzen
nbide prozessalean, aipatutako ikasta roan eta masterrean parrte hartu izannaren "xedeak eta
nolakkotasunak", printzipioz, "ez dute bbatere zeriku
usirik Eusko Jaurlaritzakko zuzendarri gisa
betettzen duen kaargu publikoa
arekin".
Eta ez dute zeriku
usirik, hain zuzen
z
ere, innteresdunak egiaztatzen duelako aleggatutako jarrduera
akarren onaarpena kronologikoki aurreragokooak direla Eusko
akadeemikoa eta horrek da
Jaurlaaritzako goi‐‐kargu izaterra iristea ba ino, eta horri osoki doitzen zaio aippatutako Etikka eta
Jokab
bide Kodeareen 11.4 "in fine" atalean ezarritako saalbuespenari.
7. Are gehiago, kasu
k
honetan
n ez dago haarreman material zuzeniik interesdunna (aurrez) aditua
a
ndari‐lanetann egokitu zaizkion
den zzientzia‐ eta jakintza‐arloaren eta E usko Jaurlarritzako zuzen
eginkkizun adminiistratiboen artean.
a
Horttaz, Etika etaa Jokabide Kodearekin
K
bbat, goi‐karggudun
izateaak ez du battere zerikusirik kargudu naren jarduera akademikoarekin, n ahiz eta bi arloak
a
zuzen
nbide‐mundu
uaren inguru
ukoak izan, interesdunaak emandako lehen hitzzaldia "Zuze
enbide
prozeesala: komunikazioen in
ntertzeptaziooa eta giza eskubideak" gaiari buruuzkoa baitze
en eta
bigarrena "Medaarb‐a eta gatazkak
g
ko npontzeko beste modu
u alternatibbo batzuk" gaiari
pioz, gaiek ez baitute zerrikusirik Euskko Jaurlaritza
ako zuzendarri‐ardurarekin.
buruzzkoa, printzip
8. Ettika Publikorrako Batzord
dearen usteez, 11.4 atala sistematikoki hartu behar da aintzat
a
jokab
bide "nagusi"ari buruzko
o esakuneareen barruan; hona heme
en azken ho ri: "Onestassunari,
desin
nteres subjeektiboari etta kargu ppublikodunen
n interes‐ga
atazkak saihhesteari lottutako
jokab
bideak eta portaerak". Arauak zuzzentasunaren balioa etta onestasu naren printzipioa
babestu nahi dittu, baita, ne
eurri batean,, eredugarritasunaren printzipioa
p
e re. Ildo horretan,
o Batzordearren ustez, innteresdunakk aipatutako jarduera akkademikoan parte
Etika Publikorako
u izanak eta etorkizunean
e
n parte hartzzeak ez die in
nondik inora
a eragiten aippatutako ballio eta
hartu
printzzipioei, eta ez
e du zeriku
usirik Etika eeta Jokabide Kodeak deb
bekatzen dit uen jokabideekin.
Gaineera, interesd
dunak bidezkko baldintzettan parte haartu du horrrelako jardueeretan, dedikazio‐
ordueen kopuruarren ikuspegittik. Argi daggo kontsultaren xede diren ikastarooetan duen parte‐
hartzzea puntuala dela, eta, saioak arratsaaldez emanggo dituenez, jarduera hoori bere posttuaren
uera arruntekkin bateragarri egiteko a razorik ez du
uela izango.
jardu
Areaggo aztergai dugun
d
kasua
an, izan ere, kargudun izzan aurretik irabazitako lanbide‐onarpena
eta gai horiei burruz aitortu za
aion aditu‐iz aera direla medio
m
eskatzzen baitzaio aipatutako udako
u
K
horietaan, Eusko Jaaurlaritzaren
n erakunde‐‐eredua, kalttetuta
ikastaaroan parte hartzeko. Kasu
ateraa beharrean, indartuta atteratzen da kkontsultaren
n eraginpean
n jarritako jarrdueren gara
apena
dela‐eta, Eusko Jaurlaritzare
en goi‐zuzenndaritza exekutiboaren lanbide‐presstakuntza aggerian
jartzeen duen neurrian.
9.‐ H
Horren ondorioz, bidezko
oa da intereesdunak "diruzko edo gauzazko
g
orddainak" jaso
o ahal
izateaa ikastaroak edo hitzaldiiak emateag atik, baldin eta
e bere karguan jarduteen duen bita
artean
gauzaatutako jarduera pribatu
u edo publikooekin ez bad
du Etika eta Jokabide Koodea urratzen, eta
kalterik egiten ezz badio, bere
eziki, onestaasunari, desinteres publikoari eta ka rgu publikod
dunen
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interees‐gatazkak saihesteari lotutako jokkabide, jarre
era eta porta
aerei, ezta EEredugarritassunari
eta beste kanpo‐aadierazpen batzuei
b
lotuttakoei ere. Kasu honetan
n ez lirateke kaltetuta ate
erako,
ber, eredugaarritasunari edo beste adierazpen batzuei lotu
utako jokab ideak (15. atala).
a
halab
Horreez gainera, interesdunakk bidezkoa eedo arrazoizkkoa denaren
n esparruan eutsi beharkko die
beti jarduera horiei,
h
ekinttza akadem
mikoetara edo
e
ekoizpe
en zientifikoora biderattutako
erez lotutakoo eginkizuna
ak, eta
dedikkazioak ez deezan ordezkatu edo aldee batera utzi karguari be
ez diezaion eragin, etengabe
eki edo noizzean behin, arduradun publiko bateek bere lanaldian
matu behar duen dedikaziio esklusiboaari. Kasu hon
netan, muga horiek ez dirra gainditzen
n.
berm
Nolan
nahi ere, Eussko Jaurlaritzan duen gooi‐kargua dela medio interesduna aippatutako iza
aerako
ekintzetan parte hartzera go
onbidatzen bbadute, edo
o bistakoa ba
ada ingurua bar horrek modu
erabaakigarrian eragin duela ekintza horrietara gonb
bidatzeko orrduan, interresdunak kontuan
hartu
u beharko lu
uke lan horre
ek "kargu puublikoan jardutearekin inolaz ere lootuta ez" egoteari
uzten
n diola eta, horren
h
ondorioz, uko egiin beharko liokeela truke
ean ordain eekonomikore
en bat
jasotzzeari.

Hori gguztia aintzaat hartuta, ha
auxe da Etikaa Publikorako Batzordeak hartutako

ERABAKIA

(…) jaunak ez du
d Etika eta
a Jokabide Kodea urra
atzen Ertzain
ntzaren eskaala gorenean eta
oen intenden
nte kategoriian sartzeko ikastaroan eta enpresaaren zuzenb
bideko
Udalttzain Kidego
masterrean “Zuzzenbide prozzesala: komuunikazioen intertzeptazi
i
ioa eta gizaa eskubideakk” eta
darb‐a eta gatazkak ko
onpontzeko beste mod
du alternatib
bo batzuk” saioak emateari
“Med
dagokion ordainssaria jasotze
ea onartzen bbadu.

Josu Iña ki Erkoreka Gervasio
Etik
ka Publikoraako Batzorde
eko presiden
ntea
Vitoria‐Gaste
V
eiz, 2014ko ekainaren
e
23
3a

8

