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Etika Publikorako Batzordea 

 

Aztergaia: 10/2017 

 

(…) JAUNAK, EUSKO JAURLARITZAKO (…) ZUZENDARIAK, (…) PROGRAMAN (EZTABAIDA ETA 

HIZKETALDI POLITIKOKO PROGRAMAN) DUEN PARTAIDETZA DELA-ETA EGINDAKO 

KONTSULTARI BURUZKO ERABAKIA. 

 

1.- 2017ko (…)aren 11ko mezu elektronikoaren bidez,  interesdunak, Eusko Jaurlaritzako (…)ko 

zuzendariak, (…) programan (eztabaida eta hizketaldi politikoko programan) duen partaidetza 

dela-eta kontsulta bat egin zion Etika Publikorako Batzorde (EPB) honi. 

  

2.- Kontsultaren egileak bere mezuan adierazi duenez, “urte asko daramatza (…)ko 

komunikabideetako eztabaida eta hizketaldietan parte hartzen”. Eta, zehaztu duenez, “(…)ean, 

Gobernu Kontseiluak bera izendatu baino lehen, astero parte hartzen zuen honako programa 

hauetan”: 

 

 (…) 

 

3.- Halaber, gaineratu duenez, “nire izendapenaren berri izan nuenean, aurrerantzean (…)ko 

programetara joango ez nintzela jakinarazi nuen”. Era berean, baieztatu duenez, (…) saioko 

ekoizleei jakinarazi zien Eusko Jaurlaritzan kargu publiko bat betetzeko izendapena jaso zuela, 

“horren zioz ordainsaririk ordaindu ezin izango zidatela adierazita”. Azken saio horretan parte 

hartzen jarraitzeko bere erabakia dela-eta, interesdunaren esanetan, “harreman berezia izan 

dut eta oraindik ere dut euskarazko programekin, beti izaten baitituzte arazoak eztabaidetan 

partaideak bilatzeko orduan”. 

 

4.- Aipatu (…)saioan duen partaidetzarekin lotuta, kontsultaren egilearen esanetan partaidetza 

hori bere “izenean baino ez” du egiten, eta, beraz, “ez dut inoiz egin Jaurlaritzan dudan 

karguaren aipamenik; are gehiago, gehienek ez zuten nire izendapenaren berri. Aurkezleak, 

aurkezten nauenean, ez du inoiz nire kargua aipatzen; nire izena eta abizena baino ez ditut 

esaten”. 

 

5.- Datu eta ohar horiek guztiak kontuan hartuta,  interesdunaren ustez “bete egiten ditut 

Eusko Jaurlaritzako Etika Kodearen betekizunak”. Hala ere, “edozein zalantza argitu asmoz”, 

EPB honen irizpena eskatu du, bere jarrera aipatu Kodearen betekizunetara egokitzen ote den 

adieraz dezan, “jarrera hori ezegokitzat jotzen bada, berehala utziko baitiot (…)an parte 

hartzeari”. 
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6.- Horiek horrela, eta kontsultaren egileak “premiazko erantzuna” eskatu duela kontuan 

hartuta, EPB honek, Etika eta Jokabide Kodearen (EJK) 16.4. zenbakiaren bigarren tartekian 

aipatzen diren gaikako tresnak baliatuz, aho batez hartu du, ahalik eta lasterren, honako 

 

ERABAKIA: 

 

I.- Aurrekariak 

 

1.- Gobernu Kontseiluak 2013ko maiatzaren 28an onartutako Etika eta Jokabide Kodea (EJK) 

sortzearen helburua politikaren etika-zentzua berreskuratzea izan zen, bai eta herritarrek 

beren erakundeetan duten konfiantza berreskuratzeko erronkari erantzutea ere. 

 

Horretarako, Etika eta Jokabide Kodeak aditzera ematen du zer jokabide, jarrera eta portaera 

eska dakizkiekeen Eusko Jaurlaritzako goi-mailako zuzendaritza betearazleko kide diren kargu 

publikoei eta parekatuei, haien jarduera publikoak eta pribatuak bat etor daitezen dokumentu 

horretan zehaztutako balio, oinarri eta jokabide-estandarrekin. Horren guztiaren helburua 

integritatea eta eredugarritasuna sustatzea da, Jaurlaritzaren irudi instituzionala gordez, haren 

eraginkortasuna sendotuz eta herritarrek beren erakundeetan duten konfiantza gutxitu ez 

dadin ahaleginduz. 

 

2.- EJK-k oinarrizko bost balio ditu ardatz: integritatea, bikaintasuna, politika eta kudeaketa bat 

etorraraztea, lidergoa eta berrikuntza. Gainera, funtsezko sei printzipio ditu: inpartzialtasuna 

eta objektibotasuna; kudeaketari lotutako erantzukizuna; gardentasuna eta gobernatze irekia; 

onestasuna eta desinteres subjektiboa; errespetua eta eredugarritasuna. 

 

Balio eta printzipio horiek ardatz izanik, kodeak hainbat jokabide, jarrera eta portaera jasotzen 

ditu, eta EPB honek haiek erreferentziatzat hartuta jardun behar du, beren borondatez kodeari 

atxikita dauden kargu publikodunek eta parekatuek zein kodearen xedapenak 

eraginkortasunez betetzeko benetako interesa duten gainerako pertsonek helarazitako gai eta 

zalantza etikoei erantzuteko. 

 

3.- Horretarako, EJK-ren 16.3. zenbakiaren lehenengo tartekian ezarritakoaren arabera, EPBren 

eskumena da “Etika eta Jokabide Kodean jasotako balio, printzipio zein jokabideen balizko ez 

betetzeei buruzko kexak edo salaketak jasotzea, halakorik balego, eta dagozkien izapideak 

bideratzea”. 

 

 



 

 

 

 3  

 

 

II.- ETIKA PUBLIKORAKO BATZORDEARI AURKEZTUTAKO AZTERGAIA 

 

1.- Aurreko erabaki batzuetan ere adierazi dugunez -ikus, esate baterako, 4/2015 Erabakia-, 

EJK-k Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publiko autonomikoan funtzioak betetzen dituzten 

kargu publikodunen gainean egin behar duen indar loteslea benetakoa bihurtzen da kargu 

horiek legez izendatzen direnean kargu publikodunen katalogoan zerrendatutako lanposturen 

bat betetzeko, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen 

ekainaren 26ko 1/2014 Legeak (JKIGL) 4.1. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, eta 

izendapen hori jaso dutenak kode horri atxikitzen zaizkio, banan-banan, Kodeak berak ezartzen 

dituen epeak eta baldintzak betez. Legez ezarritako prozeduraren arabera egin den 

izendapenaz gain, beraz, EJK-ra atxiki behar da, berariaz eta banan-banan. Kodearen 18.2. 

zenbakiak honela ezartzen du, zehatz-mehatz ezarri ere: "Kodeari banaka atxikitzeak” -

izendapenaren ostean, kronologikoki-, “esan nahi du kargu publikodunek beren gain hartzen 

dutela betebehar eta obligazio hau: beren bizitza publiko zein pribatuan, Kodean adierazitako 

balio, printzipio eta jokabideen edukiarekin, asmoarekin eta espirituarekin bat datozen 

jokabide eta portaerak izango dituztela". 

 

2.- Aztertzen ari garen kasuan, kontsultaren egilea (…)ko zuzendari izendatu zuten –kargu hori 

berariaz jasota dago kargu publikoen katalogo eguneratuan, irailaren 12ko 217/2017 

Dekretuaren bidez onartutakoan (ikus I. eranskineko 9.0.1. puntua)–,  eta“argitaratu eta 

hurrengo egunetik aurrera” hasi zen ondorioak izaten. 

 

3.- Funtzio Publikoko Zuzendaritzako Langileak Kudeatzeko Zerbitzuari kontsulta egin zaio, eta 

zerbitzuak (…)aren 13an jakinarazi duenez,  interesduna ez zaio oraindik banaka atxiki EJK-ri, 

horretarako ezarritako epea —15 egun baliodun, zerbitzua ematen hasten denetik, EJK-ren 

18.4.1. zenbakian agindutakoaren arabera— ez baita agortzen (…)aren 16ra arte. 

Horrenbestez, erabaki honetan erantzuten ari garen kontsulta egin den unean –(…)aren 11n–, 

kontsultaren egilea oraindik ez dago formalki EJK-ren betekizunetara lotuta. 

 

4.- Aurreko puntuan adierazitakoa, hala ere, ez da eragozpen EPB honek berariaz erantzun 

diezaion  interesdunak egindako kontsultari. Izan ere, EJK-n Kodeari berari atxikitzeko erabakia 

sinatzeko aurreikusitako epea laster iraungiko da, eta, sinadura formalizatutakoan –uste 

izatekoa da epe barruan eta behar bezala egingo duela–, berehala bete beharko ditu bertan 

aurreikusten diren balioak, printzipioak eta jokabideak. Halaxe eskatu du, bestalde, 

kontsultaren egileak berak, EPB honek igortzen duen txostena bere etorkizuneko jarduera 

gidatuko duen jarraibidea izango dela adierazten duenean, “jarrera hori ezegokitzat jotzen 

bada, berehala utziko baitiot Faktorian parte hartzeari”. 
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5.- EJK-k 15. zenbakiko hainbat puntutan ezartzen du kargu publikodunek zein baldintza bete 

behar dituzten “irratiko hizketaldietan”, “telebistako eztabaidetan” edo “edozein hedabidetako 

eztabaidetan” parte hartzeko, bai eta “hedabideetan, gizarte-sareetan edo Internet bidez” 

iritziak emateko ere. Horiek guztiak dira, hain zuzen, Kodeak “Eredugarritasunaren” eremuan 

ezartzen dituen jokabide-kanonen parte. 

 

6.- EJK-k gai honen gainean ezartzen duen araudiak, labur-labur azalduta, araubide bikoitza 

aurreikusten du: 

 

A) Kargu publikodunek beren kudeaketa publikoki komunikatzean egiten dutena, 

kudeaketa hori hedatu edo ezagutzera emateko asmoz, beren erantzukizun publikoko 

dimentsio bat gehiago eta beren funtzioak betetzeko betebeharraren eduki bat gehiago 

izanik. 

B) Komunikabideetan noizbehinka parte hartzean egiten dutena, beren kudeaketa publikoki 

komunikatzearekin eta beren erantzukizunak gizartean hedatzearekin harreman zuzenik 

eduki gabe. 

 

7.- Kargu publikodunek beren kudeaketa publikoki komunikatzen dutenean, EJK-ren arabera, bi 

jarraibide bete behar dira: doakotasuna eta erakundearekiko leialtasuna. Bi alderdi horien 

oinarrian, logikoa denez, ideia hau dago: garatutako kudeaketa publikoki komunikatzen da, 

herritarrei horren berri eman eta, hala, azterketa publikoa eta kontu-ematea errazteko, eta, 

ez, ordea, beren kargu publikoaren erantzukizun-eremutik kanpoko eginkizun gisa, baizik eta 

legez esleituta dauzkan zereginen artean beste eduki bat gehiago bailitzan; beraz, zeregin 

horren zioz ezin du ordainsari osagarririk jaso, eta arduradun publikoa ezin da aritu zerbitzuak 

ematen dituen eta ordezkatzen duen erakundearen irizpideen aurka. 

 

8.- Lehenengoa EJK-ren 15 k) letrak ezartzen du, honela: "Betetzen duten karguaren ondorioz 

liburutan, aldizkaritan, egunkaritan eta beste edozein hedabidetan ekarpenak egiteagatik ez 

dute inolako ordainketarik onartu behar, baldin eta ekarpen horiek beren funtzioak betetzeari 

lotuta badaude". 

 

9.- Bestalde, erakundearekiko leialtasuna ezartzen du 15 l) letrak. Horren arabera: “Kargu 

publikodunek, Gobernuaren zein sailen politikak hedabideetan eta gizarte-sareetan zabaltzeko, 

dagozkien erakundeetako prentsa-kabineteak erabili behar dituzte, lehentasunez”. Arau horren 

arabera, garatutako kudeaketarekin lotutako komunikazio publikoaren xedea eta edukia ez 

dira kargu publikodun bakoitzak nahi duen bezala definitu edo eratu ditzakeen alderdiak; 

aitzitik, erakundeak berak diseinatu behar ditu, bere izenean jarduten baitu eta bere 

orientazioak bete behar baititu. Horrenbestez, EJK-k prentsa-kabineteak aipatzen ditu, horiek 

baitira, printzipioz, erakunde bakoitzaren komunikazioak bete behar dituen oinarrizko lerroak 
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ezartzeko ardura dutenak. Kargudunak bere kudeaketa publikoki komunikatzean helarazten 

duen informazioa ez dagokio berari, baizik eta berak ordezkatzen duen erakundeari. 

 

10.- Garatutako kudeaketarekin lotutako komunikazio publikoaz kanpo komunikabideetan 

parte hartzen bada, EJK-k kasu horretan bete behar den araudia ezartzen du, lau jarraibide 

oinarri hartuta: baimena, doakotasuna, erakundearekiko leialtasuna eta koherentzia. Jarraian 

azalduko diren ataletan labur-labur aztertuko dugu horietako bakoitza. 

  

11.- Lan egiten den erakundearen baimena edukitzeko beharrizana j) puntuan agertzen da. 

Horren arabera: “Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko eta bere Sektore Publikoko 

kargu publikodunek hedabideetan parte hartzeko […] Gobernuak edo kargu publikodunaren 

nagusi hierarkikoak baimena eman behar du aldez aurretik, berariaz zein tazituki”. Arau horrek 

honako salbuespen hau ezartzen du: “Gobernuan duen eskumen-alorrarekin zerikusirik ez 

duten gaiei buruzko elkarrizketa zein erreportajeetan izan ezik”. 

  

12.- Bestalde, nahiz eta transkribatutako arauak dioen kargu publikodunak “berariaz zein 

tazituki” lortu behar duela baimena aldez aurretik Gobernuaren edo kargu publikodunaren 

nagusi hierarkikoaren eskutik, bateraezintasunen gainean indarrean dagoen araudiak baimen 

horrek berariazkoa izan behar duela dio; eta, hain zuzen, EJK-ren 14 b) letrak kargu 

publikodunen jokabide etikoaren alderdi hori jorratzean bete-betean aipatzen du araudi hori.  

  

Hori horrela, gaur egun, gai honen gainean “aplikatu beharreko legedia” dagoeneko aipatu 

dugun JKIGL da, eta, haren 14 b) letrari jarraikiz, hemen interesatzen zaigun gaiaren 

ondoreetarako, kargu publikoa betetzea bateragarria da noizbehinka “komunikabideetako 

mahai-inguru nahiz saioetan” parte hartzearekin, “baldin eta parte-hartze hori ez bada lan-

harreman baten edo zerbitzuak emateko kontratu baten ondorio”. Hala aitortutako 

bateragarritasunak ezinbestean bete beharreko denbora-muga bat du -60 orduko esku-hartzea 

urte natural bakoitzeko-, eta, edonola ere, Legean bertan aurreikusitako prozedurari jarraikiz 

eskatu eta izapidetu behar da. Horretarako, kargu publikodun interesdunak, agindu horretan 

bertan ezarritakoaren arabera, honako hau aurkeztu beharko du: “lan-harremanik edo 

zerbitzu-prestaziorik ez dagoela egiaztatzen duen dokumentua (..), baita zer jarduera emango 

den eta zenbat ordu emango diren ere”. 

  

13.- Kargu publikodunak, komunikabideetan parte hartzeko, Gobernuaren edo nagusi 

hierarkikoaren berariazko baimena eskuratzeaz gain, doan aritu beharko dira. Halaxe ezartzen 

du EJK-k 15 g) letran, honakoa dionean: “kargu publikodunek ezezkoa eman behar diote 

zuzenean zein zeharka nolabaiteko ordainsari edo konpentsazio ekonomikoa dakarten irratiko 

hizketaldietan edo telebistako eztabaidetan parte hartzeari”. 
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14.- Arduradun publikoak lan egiten duen erakundearekin bete behar duen leialtasun hori 

dakar, bestalde, EJK-ren 15 h) letrak, eta, horren arabera, “kargu publikodunek edozein 

hedabidetako eztabaidetan eta gogoeta-prozesuetan parte hartu ahal izango dute, bai eta 

ekitaldi publikoetan ere, Gobernuaren berezko jarrerak defendatzeko”. Ondorioz, horixe izan 

behar da kargu publikodunek komunikabideetan parte hartzean bete behar duten oinarrizko 

araua: beren esku-hartzeak Gobernuaren berezko jarrerak defendatzeko izango dira, eta ez 

beren ikuspegi propio eta pertsonalak adierazteko, eta, are gutxiago, Gobernuaren posizioak 

eraso edo kritikatzeko. Desadostasun publikoa eta kritika irekia ez dira inola ere onartuko, arau 

etikoaren kontra baitoaz, azken horrek ordezkatzen duen erakundearekiko leialtasunez jokatu 

beharra adierazten baitu. EJK zehatza da gai horretan, eta, 15 i) letraren arabera, “nolanahi 

ere”, kargu publikodunek “ez dute adierazi behar Gobernuaren jarrera politikoekiko 

desadostasunik, eta jarrera horiek ez dituzte argi eta garbi kritikatu behar hedabideetan, 

gizarte-sareetan edo Internet bidez”. 

 

15.- Salbuespen-kasuetan baino ez zaie baimentzen kargu publikodunei Gobernuaren berezko 

jarreretatik “aldentzea”. Baina EJK-ren 15 h) letrak gai hau jorratzean erabilitako adierazpen 

horrek -“aldentzea”- agerian uzten du kargu publikodunei Gobernuaren iritziekin guztiz bat ez 

datozen epai publikoak egiteko orduan ematen zaien jardun-marjina estua. Izan ere, ez da 

gauza bera Gobernuaren iritzien “desberdinak” diren iritziak ematea, edo “kontrakoak” diren 

iritziak ematea.  Lehen horiek zilegi izan daitezke, EJK-ren esparruan, muga oso estuen 

barruan; bigarrenak, aldiz, guztiz debekatuta daude kargu publikodunentzat.  

 

16.- Iritzi “desberdinak” direla eta, EJK-ren 15 h) letrak honako hau dio: “Baina [kargu 

publikodunak] Gobernuaren jarrera horietatik puntu zehatzen batean aldentzen badira [puntu 

hori funtsezkoa ez bada], ez dute parte hartuko, eta bestela, adierazi behar dute iritzi horiek 

pertsonalak direla, eta horrenbestez, Gobernuaren politikarekin zerikusirik ez dutela”. Ikusten 

da, beraz, argi eta garbi apartekoa eta salbuespenezkoa den kasu bati buruz ari gara. 

Ondorioztatu daitekeenez, EJK bete nahi bada, transkribatutako aginduan aipatzen den 

“aldentze” horrek hiru baldintza bete beharko ditu: 

 

a) “Noizean behin” egin behar da, hau da, ez egunero, ez erregulartasunez, ez behin 

baino gehiagotan. 

b) “Puntu zehatzen bat” izan behar du mintzagai, eta ez eztabaidatutako gaiaren funtsa, 

ez eta puntu bat baino gehiago ere. 

c) Gai horrek “ezin du funtsezkoa izan”. 

 

Hiru baldintza horiek betetzen ez badira, kargu publikodunak ezin du Gobernuaren berezko 

jarreretatik “aldendu”. Eta, baldintzak betetzen badira (noizbehinka baino ezin da gertatu, 

esan bezala), kargu publikodunek “ez dute parte hartuko”, eta, bestela, “adierazi behar dute 



 

 

 

 7  

 

iritzi horiek pertsonalak direla, eta horrenbestez, Gobernuaren politikarekin zerikusirik ez 

dutela”. 

 

17.- Leialtasun-printzipioarekin hertsiki lotuta, EJK-k koherentzia pertsonalaren printzipioa ere 

jasotzen du. Aurreko puntuetan ere ikusi dugu EJK-k zehatz-mehatz debekatzen duela 

Gobernuaren berezko jarrerak publikoki kritikatzea edo horiekiko desadostasunak adieraztea, 

eta Kodean zorroztasun handiz dago jasota kargu publikodunak horietatik “aldentzeko” aukera 

duela. Ikuspegi zorrotz horrekin bereziki lotuta, EJK-ren 15 i) letrak honako hau ezartzen du, 

koherentzia-printzipioaren arabera: “Kargu publikoaren titularrak” Gobernuaren berezko 

posizioekiko desadostasun horri eusten badio, “askatasun ideologikorako eta adierazpen-

askatasunerako oinarrizko eskubidean babestuta, dimisioa aurkeztu beharko du, koherentzia 

instituzionalari euste aldera, eta kargutik kentzea onesteko eskumena duen organoak 

erabakiko du dimisio hori onartu behar den edo ez”. Azken finean, inor ez dago behartuta 

erakunde baten baitan geratzera, baldin eta erakunde horren planteamenduak baztertzen 

baditu, eta, beraz, ezin badu saihestu ideia horiekiko desadostasuna publikoki adieraztea eta 

komunikabideetan era irekian kritikatzea. 

 

18.- Kontsultaren egileak EPB honen esku utzi duen informazioa aztertuta, pentsatzekoa da 

EPB honi kontsultatu zaion (…)saioan parte hartzen jarraitzeko asmoa aztertuta, partaidetza 

horren helburua ez dela Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren baitan bere 

kudeaketa publikoki komunikatzea, baizik eta batez ere gaurkotasun politikoarekin lotutako 

gaiak jorratzeko xedea duten eztabaida eta hizketaldirako saioetan esku hartzea. Hori dela eta, 

irratsaio horretan parte hartzen jarraitzen badu,  interesdunak bete egin beharko ditu EJK-ren 

15. zenbakian ondorio horietarako jasotzen diren lau jarraibideak: baimena, doakotasuna, 

erakundearekiko leialtasuna eta koherentzia.  

 

19.- Baimenari dagokionez, Funtzio Publikoko Zuzendaritzako Langileak Kudeatzeko Zerbitzuak 

EPB honi jakinarazi dioenez, gaur arte behintzat kontsultaren egileak ez du egin, JKIGLren 21. 

artikuluko b) letran adierazitakoaren arabera, “komunikabideetako mahai-inguru nahiz 

saioetan” noizbehinka parte hartzeko bateragarritasun-eskaririk. (…)ko  saioan edo izaera 

bereko beste edozein saiotan (etxe horretan nahiz beste batean) parte hartzen jarraitu nahi 

badu, noski, lehenik eta behin dagokion bateragarritasuna eskatu —eta eskuratu— beharko 

du, eta, horretarako, aipatu Legean aurreikusitako prozedura bete beharko du. 

 

20.- Doakotasunari dagokionez, EJK bete dela bermatzen da, printzipioz,  interesdunak, bere 

idazkiaren arabera, “(…) saioko ekoizleei” izendapena jakinarazi zienean, “horren zioz 

ordainsaririk ordaindu ezin izango” ziotela esan zien-eta. 

 

21.- Erakundearekiko leialtasuna eta koherentzia direla kausa, bere esku-hartze guztietan 

hertsiki bete behar du erabaki honen 14., 15., 16. eta 17. puntuetan adierazitakoa. 
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Kontsultaren egileak ezingo du parte hartu Faktoria programan, bere iritzi pertsonalak 

adierazteko, baizik eta une oro “Gobernuaren berezko jarrerak” defendatzeko; ondorioz, ezin 

izango du inoiz adierazi “jarrera politikoekiko desadostasunik, eta jarrera horiek ez ditu argi eta 

garbi kritikatuko”, eta salbuespen-kasuetan eta puntualki soilik “aldendu” ahalko da horietatik. 

Halakorik egiten badu, “ez du parte hartuko, eta bestela, adierazi behar du iritzi horiek 

pertsonalak direla, eta horrenbestez, Gobernuaren politikarekin zerikusirik ez dutela”. 

 

22.- Kontsultaren egileak bere idazkian adierazi duenez, “(…)tik (…)ra bitartean, artean 

Gobernuko goi-mailako kargua nuela, programa horretan bertan parte hartu nuen, 

ordainsaririk kobratu gabe, noski”. Baina argi dago kasu honetan aukerrari hori ezin dela 

kontuan hartu. Izan ere, aldi horretan onartu gabe zeuden oraindik EJK, 2013ko maiatzaren 

28ko Gobernu Kontseiluak onartu zuena, eta JKIGL, 2014ko azaroaren 1ean sartu zena 

indarrean. 

 

23.- Halaber, kasu honetan ez da kontuan hartzekoa  interesdunak (…) programan duen 

partaidetza, bere idazkiaren arabera, bere “izenean baino ez” duela egiten, eta, beraz, 

(…)saioaren gidariak bera aurkezten duenean, ez duela inoiz betetzen duen kargua aipatzen, 

bere “izena eta abizena baino ez” dituelarik esaten.  

 

Erabaki honen 14. eta 15. puntuetan egin ditugun oharrek nahikoa erakutsi dute EJK-k ez duela 

aurreikusten kargu publikodun batek eduki politikoa lantzen duten (…)ko hizketaldietan 

noizbehinka parte hartu dezakeenik kargu hori betetzen egongo ez balitz bezala, bere 

erantzukizun publikoa ezkutatuz eta “Eredugarritasunaren” printzipioak EJK bete behar duten 

pertsona guztiei ezartzen dizkien jarraibideak ezagutu gabe. 

 

Hori guztia aintzat hartuta, EPB-k honako hau erabaki du, aho batez: 

 

ERABAKIA: 

 

1.- Erabaki honetan erantzuten ari garen kontsulta egin den unean –(…)en 11n-,  interesdunak 

oraindik ez zuen formalizatu EJK-ren betekizunetara pertsonalki eta banaka atxikitzeko 

izapidea, eta, beraz, ez da berariazko adierazpenik egingo bere jarreraren zilegitasun etikoaren 

gainean. 

 

2.- (…) jaunari EJK-ren 18. ataleko 1. eta 5. zenbakietan ezarritakoa gogorarazten diogu: “kargu 

publikodunen izendapen berriak egiten badira, ezinbestekoa izango da kargu berri horiek, 

banan-banan, Kodearen edukiari atxikitzea”. Horrenbestez, aipatu atxikipena epe barruan 

egiten ez bada, “ulertuko da interesdunak ez duela Etika eta Jokabide Kodea betetzen, eta, 

jarraian, luzamendutan ibili gabe, ofizioz edo alderdiren batek eskatuta, jarduketak 

instruitzeari ekingo zaio Etika Publikorako Batzordean. Batzorde horrek, entzunaldiaren 
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izapidea egin ondoren, eta, beharrezkoa bada, arduradunari proposatuko dio kontratua 

desegin dadila edo interesdunak kargua utz dezala”. 

 

3.- Kontsultaren egileak batez ere gaurkotasun politikoarekin lotutako gaiak jorratzea xede 

duen eztabaida eta hizketaldirako programa batean parte hartzen jarraitu nahi badu, EJK-ren 

15. zenbakiak horretarako ezartzen dituen lau jarraibideak bete beharko ditu: baimena, 

doakotasuna, erakundearekiko leialtasuna eta koherentzia. 

 

4.- Baimena dela-eta, kontsultaren egileak dagokion bateragarritasuna eskatu —eta 

eskuratu— beharko du, eta, horretarako, ekainaren 26ko 1/2014 Legean aurreikusitako 

prozedura beteko du. 

 

5.- EJK-k doakotasunari buruz dioena betetzat jotzen da,  interesdunak, bere idazkiaren 

arabera, saioko ekoizleei izendapena jakinarazi zienean, “horren zioz ordainsaririk ordaindu 

ezin izango zidatela adierazita”. 

 

6.- Erakundearekiko leialtasuna eta koherentzia direla kausa, bere esku-hartze guztietan 

hertsiki bete behar du erabaki honen 14. eta 15. puntuetan adierazitakoa. Kontsultaren egileak 

ezingo du parte hartu programan bere iritzi pertsonalak adierazteko, baizik eta une oro 

“Gobernuaren berezko jarrerak” defendatzeko; ondorioz, ezin izango du inoiz adierazi “jarrera 

politikoekiko desadostasunik, eta jarrera horiek ez ditu argi eta garbi kritikatuko”, eta 

salbuespen-kasuetan eta puntualki soilik “aldendu” ahalko da horietatik. Halakorik egiten 

badu, “ez du parte hartuko, eta bestela, adierazi behar du iritzi horiek pertsonalak direla, eta 

horrenbestez, Gobernuaren politikarekin zerikusirik ez dutela”. 

 
Josu Iñaki Erkoreka Gervasio 

Etika Publikorako Batzordeko burua 

Vitoria-Gasteiz, 2017ko urriaren 16a 


