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(…) A
ANDREAK, ZEEINA (…) ZUZZENDARIA B AITA, (…) IN
NTRUKZIO‐EP
PAITEGIAN TTRAMITATZE
EN ARI
DIREN
N AURRETIAZKO EGIN
NBIDEETAN INPUTATU GISA ENTZ
ZUNA IZATEEKO JASO DUEN
ZITAZZIOAREN GA
AINEAN EGIN
N DUEN KON
NTSULTARI BURUZKO ERA
ABAKIA.

1.‐ In
nteresdunak, zeina (…) zu
uzendaria baaita, 2015ekko martxoare
en 27an, idattzi bat igorri zuen
Etika Publikorako
o Batzordearen (EPB) posstontzi elektronikora, eta
a idatzi horreetan kontsulta bat
de Kodearenn (EJK) 15. artikuluko 5.
5 puntuan arautzen du
uenari
egiten du, Etika eta Jokabid
paratuta, (…)) Instrukzio Epaitegian
E
tr amitatzen ari diren aurre
etiazko eginbbideetan inp
putatu
errep
gisa eentzuna izateeko jaso duen zitazioarenn gainean.
2.‐ Id
datzi horretaan, kontsulta‐egileak addierazten du
u (…) Saila, “gutxienez” 1995etik, “modu
“
bereaan” ordaintzzen ari dela (…) zerbitzuuen ondorio
ozko kalte‐orrdainak, berrariaz aurreikusita
daudenak (...) eggoeretarako, eta joan‐eetorrien gastuak eta mantenu‐dietaak barne ha
artzen
Herrizaingo SSailaren barrne‐arau battzuek” arauttzen zituzten
n, eta
dituzttenak. Garai batean, “H
gaur egun –inteeresdunak egindako konntaketaren arabera, betiere–, (…) Dekretuak, zeina
langilleen zerbitzzuen ondoriozko kalte‐ ordainei bu
uruzkoa baitta, arautzenn ditu zerbiitzuen
ondo
oriozko kalte‐‐ordainei horiek. Arau hoorrek, gaur egun,
e
indarre
ean jarraitzeen du, haren aurka
ez zelako denborra‐ eta forma
a‐baldintzak betetzen zittuen errekurttsorik jarri eeta hura argittaratu
ondo
oren ez delaako aldatua edo indarggabetua izan. Haren ed
dukia, bestaalde, “negozziazio‐
mahaaian adostu zen”.
z
3.‐ A
Aurrerago, gertakari
g
ho
orri buruzko kontakizun
na egitean, idatzi horreek adierazte
en du
Dekreetuak kalte‐o
ordain bat ja
asotzeko eskkubidea aitorrtzen diela (…
…)‐ei , baldinn eta gastuak izan
baldin badituzte “Sailak haien
n eskura ibilggailu ofizialik jarri ez, eta zerbitzua eemateagatikk joan‐
uztelako”. Erra berean, arrautzen du konpentsatu
k
egingo zaizkkiela jatordu
uetako
etorrriak egin ditu
edo mantenu‐dieetetako gasstuak, “zerb itzuan jardu
uteagatik orrdutegi zatittuko jardunaldiak
egiten direnean”..
Langiile‐talde horrrentzat kalte‐ordainak jasotzeko erregimen
e
berezi
b
hori ezarri da, eskala
e
horieetako lanpostuek “ardura
aldi osoko” erregimena eta “izendapen askeko”” hornitze‐sisstema
bat dutelako ezarrria.
4.‐ (…
…) Instrukzio
oak garatu du
d gaiari buuruzko araudia, eta aldatua izan daa gerora, ze
enbait
alderrdi formaletaan bada ere,, honako da ta honetan: . Hauxe ara
autzen du innstrukzio horrek –
kontssultaren egiilearen esan
netan– kaltte‐ordainak izapidetu eta
e ordaintzzeko alderdietan:
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“gasttuen konpen
ntsazioa eskkatzeko, inpprimaki ego
okiak bete behar
b
dituzzte langileekk, eta
inprim
maki horiekk eskatzailea
aren sinaduura, hierarkian haren gainean duuen pertson
narena
(nahitaezkoa da azken horrrek ontzat ematea zerbitzuaren beharrizana egiaztatzeko
o) eta
zentrroan giza baliabideez arduratzen den langilearenaa izan behar dituzte”.
5.‐ Saailari 2013. urtean bidali zizkion idaatzi bat bain
no gehiagota
an, eskaera hhau egin zio
on (…)
sindikkatuak Giza Baliabideeta
B
ko Zuzendarritzari: “ez orrdaindu izaera orokorrezz (…)‐ri bidaie
en eta
jatord
duen ondorriozko kalte‐‐ordainak”. Kontsulta‐egileak hau adierazi duu: “ezin izan
n zen
eskaeera hori bete, indarrean
n dagoen araau bat ez betetzea eska
atzen zuelakko, eta ez delako,
gaineera, haren au
urkako errekkurtsorik jarrri; era bereaan, bere gara
aian ez zen errekurtsorik jarri
eta ez ziren ezbaiian jarri kalte
e‐ordain hor iek arautu dituzten arauak eta instruukzioak”.
6.‐ SSailaren erantzuna jaso
o ondoren, administrazioarekiko au
uzien jurisddikziora eta Herri
Kontu
uen Epaitegira eraman zuen gaia ssindikatuak. Legebiltzarrreko talde bbatzuk ere agertu
a
zuten
n interesa, 2014.
2
urtean, kalte‐orddain horien gainean. Ta
alde mistokoo UPyD alde
erdiak
dokumentu bidezzko informazzioa eskatu zzuen, eta talde Popularra
ak idatziz eraantzuteko ga
aldera
b
eman zien erantzuna bi ekimen horiei; izaan ere, konttsulta‐
bat eegin zuen. Saailak behar bezala
egileaak adierazten duenez, “legebiltzarre ko taldeek ez
e dute legeb
biltzar‐ekimeen berririk ab
biarazi
gai ho
orren inguru
uan”.
7.‐ A
Administrazio
oarekiko Au
uzien (…) EEpaitegiak erabaki
e
zuen
n administrrazioarekiko auzi‐
errekkurtsoa, eta emandako epaiak ezettsi egin zue
en erreklamazioa, errekkurtsoa jarri zuen
sindikkatuak legitimazio aktibo
orik ez zuela ko; hala, berrretsi egin zu
uen errekurr itutako ebazzpena.
Hala ere, partiku
ularren testigantzak Insttrukzio Epaiitegi eskudunera eramaatea erabaki zuen
paitegi eskuddunean instrukzio‐
epaiaak, oharpen hau egin ondoren: “kasuu honetan, Instrukzio Ep
eginb
bideak abiaraaztea gomen
ndatzen duteen elementu
u batzuk ikussten dira, etta eginbide horien
h
xedeaa izan behar du izaera pe
enaleko arauu‐urratzerik egin
e den egia
aztatzea, etaa, zehazki, argitzea
zer kontzeptu zehatzetan ordaindu direnn ordaindutaako diru‐zen
nbatekoak, z er pertsonek jaso
dituztten zenbateko horiek, ordaindu
o
direen zenbatekkoak bikoiztu
u ote diren, lan pertsona
alaren
etekinak ezkutatu
u ote zaizkio
on Ogasunarri (dieta horiek nominetan jaso ez ddirelako) eta funts
doren bi urte
e igaro direneean batere kontrolik
k
egin
n ote den ikuustea”.
horieek erabili ond
8.‐ Auzia (…) Insttrukzio Epaittegiari esleittu zitzaion, eta
e aurretiazzko eginbideeak abiarazte
ea eta
2012, 2013 eta 2014
2
urteetan ordaindu zziren kalte‐o
ordainei buru
uzko dokum entazioa eskkatzea
erabaaki zuen orggano horrekk. Interesdu nak adierazzi du, horren harian, 20013ko urtarrrilean
izend
datu zutela zuzendari. Ge
erora, Sailak hasiera bate
ean igorri zio
on dokumenntazioa handitzeko
eskattu zuen Epaittegiko epaile
eak, eta, azkeenik, kontsulta‐egilea de
eklaratzera d eitzea eraba
aki du;
eta zzitazio hori da,
d hain justtu, gai hau Etika Publikkorako Batzo
orde honeta ra igorri izanaren
arrazoia.
9.‐ Sindikatuak Herri
H
Kontuen Epaitegiaan jarri zue
en salaketari erreparatzzen dio EPB
B honi
kontssulta egiten
n dion idattziak, eta adierazten du salaketta hori izaan zela Esttatuak
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fiskalizazioaren alorrean
a
du
uen goi‐orgaano horrek (…) aurrettiazko jarduunbideak ab
biarazi
izanaren oinarria. Organo ho
orren baitan,, instrukzio‐e
egileak behin
n‐behineko llikidazio‐akta
a egin
zuen (…) datan, eta
e honako hau
h adierazi zuen akta ho
orretan: “ara
auzkoak diraa salaketaren
n xede
diren
n dietak, prozedura batten baitan eman dira eta justifika
atu egin dirra kalte‐ord
daindu
daitezkeen kontzzeptuak eta lanbide‐idenntifikazioko zenbakiareki
z
n lotu dira haien hartza
aileak,
u diren gerta
akariek ez duute kontularitzako
kontzzeptuak eta zenbatekoakk”, eta ondoorioz, “salatu
eranttzukizunik sorrarazten, ez baita kkalte egiazko
o, gauzatu eta banakaaturik egin izana
hauteematen Euskko Jaurlaritza
aren funtsetaan”.
Hori horrela, hauxe da EPB honek, 16. 4 artikuluko
o bigarren id
datz‐zatiak aadierazten dituen
d
oak baliatuta
a, hartu duenn
tresna telematiko

ERABAKIA:
URREKARIAK
K
I.‐ AU
1.1.‐ Eusko Jaurlaaritzaren Kon
ntseiluak 20113ko maiatzaren 28an onartu zuen EEtika eta Jokkabide
Kodea, politikareen etika‐zentzua berreeskuratzeko eta herrita
arrek erakuundeengan duten
konfiantza berresskuratzeko asmoa hartutta.
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.
n helburua da
d osotasunaa eta ereduggarritasuna sustatzea, Jaaurlaritzaren
n irudi
Horreen guztiaren
instituzionala go
ordez, haren
n eraginkort asuna sendotuz eta he
erritarren e rakundeenganako
u ez dadin ah
halegina eginnez.
konfiantza gutxitu
2.‐ Ettika eta Jokaabide Kodearen bost ba lio ditu ardaatz: integrita
atea, bikaintaasuna, politiikaren
eta kudeaketaren
n artean lerro
okatzea, lideergoa eta berrrikuntza. Ga
ainera, funtseezko sei prin
ntzipio
ditu: inpartzialtassuna eta objjektibotasunna; kudeakettari lotutako erantzukizuuna; gardentasuna
eta gobernatzee irekia; onestasuna eta desinteres subjektiboa; errespetua eta
ugarritasunaa.
eredu
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.
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3.‐ H
Horretarako, Kodearen 16.3.
1
artikul uko lehen idatz‐zatiak araututakoaaren arabera
a, EPB
bera da organo eskuduna «Ettika eta Joka bide Kodean
n jasotako ba
alio, printzipiio zein jokab
bideen
o kexak edo salaketak jaasotzeko, halakorik baleggo, eta dago
ozkien
balizkko ez betetzzeei buruzko
izapid
deak biderattzeko».

II.‐ EP
PB‐K AZTERTTZEKO AURK
KEZTUTAKO G
GAIA
1.‐ Ettika Publikorako Batzorde honi konntsulta egin izanaren arrrazoi nagussia da aurretiazko
eginb
bideak izapid
detu direla Instrukzio Eppaitegian, interesdunak entzuna izatteko zitazioa
a jaso
baitu, “itxura battean ondasu
un publikoakk bidegabe erabili
e
izanarren delitu diiren ekintzakk egin
izanaren erantzulle gisa”.
2.‐ Etika eta Jokkabide Kode
earen 15 ataalak, zeina “eredugarrritasunari etta kanpoko beste
adierrazpen batzu
uei buruzko
o jokabideakk eta portaerak” izenekoa baita, hau arautze
en du
n bat edoze
bosgaarren puntuan: “kargu publikodune
p
ein prozesu penaletan zeein administtrazio‐
zehap
penetan inp
putatuz gero, karguari dagozkion egiteko pu
ublikoari lottutako gerttaeren
ondo
orioz, edota garrantzi
g
publiko bereziaa duten ekin
ntzen ondorioz, horren bberri emango zaio
Etika Publikorako
o Batzordearii, kasu bakoi tzean egoki iritzitako gom
mendioak em
man ditzan”..
3.‐ Xedapen horrek agintzen
n duenari lootuta, xedap
pen horrek azaldutako
a
eegoeraren batean
b
gertaatzen baldin
n bada karrgu publikooren bat –prozesu pe
enaletan zeiin administtrazio‐
zehap
penetan inp
putatuak izatea, kargua ri dagozkion
n egiteko publikoari
p
lootutako gerttaeren
ondo
orioz, edota garrantzi publiko berezzia duten ekintzen ond
dorioz–, “horrren berri eman”
e
behar dio EPB ho
oni. Etika eta Jokabide KKodeak, ordea, ez du be
erariaz arauttzen zer era
antzun
n behar zaio
on kontsulta horri, eta eesaten duen gauza baka
arra da, horrrelako egoerra bat
eman
gertaatzean, “kasu
u bakoitzean
n egoki iritzittako gomend
dioak” eman
ngo dituela EEPBk. Ikusten den
modu
uan, araua ez
e dago erab
bat osatua; izzan ere, egittatezko ekintza bat zehaazten du, baina ez
du m
modu zorrotzean xedatzzen zer onddorio izango duen ekinttza hori egiiteak. EPB honen
h
egitekoa da, kon
ntsulta jaso ondoren,
o
araau horren edukia
e
integrratzea, “kasuu bakoitzean
n” zer
o. Horrek essan nahi du
u EJK‐k berariaz ematenn diola esku
umena
egin behar den erabakitzeko
ordeari “kasu
u bakoitzean
n” egokien iriizten duen erabakia harttzeko, eta koode horren balioak
Batzo
eta p
printzipioak izango dira erabaki horri hartzean izango dituen lotura‐errreferentzia orokor
o
bakarrrak.
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”.
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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”–
argi eeta garbi uztten du goi‐kkarguari karggua kentzea,, haien iritzia
an, aukera bbat baino ezz dela,
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 bidegabe kargu
uaz gabetuaa izanaren errehabilitazio publikoaa egitea. Horren
H
guztiaaren jakitun
n, ondoriozta
atu behar daa Etika eta Jokabide Ko
odeak berariiaz prozesu penal
bateaan edo administrazio
a
o‐zehapen batean in
nputatutako kargudunaaren kaute
elazko
kargu
ugabetzea baakarrik aipattzen duen arrren, “kasu bakoitzean
b
eg
gokiena” della irizten due
enean
soilikk proposatu behar
b
duela EPBk neurri hori –eta ez besterik–.
5.‐ EEPBren ebazzpenek kasu
u honetan soilik erabili dute EJK‐ko xedapeen hori kasu bat
erabaakitzeko, 4/2
2015 Erabakian, konkurttsoko administratzaile iza
ateko inhabiilitazioa jaso
o zuen
Jaurlaaritzako kidee bati buruzzkoan. Bainaa egoera hartan ez genuen EJKren 15. artikulu
uko 5.
puntu
u osatugabeea integratze
eko erronkaari aurre egin eta “kasuari” egokieena zaion neurria
propo
osatzeko preemiarik izan, merkataritzza‐esparruan
n emandako ebazpena baaitzen hura eta
e ez
baitzeen betetzen atal horreta
an azaltzen dden egitatezkko ekintza eg
gindakotzat eemateko eskkatzen
den baldintza nagusia, kodeak “proozesu penaaletan edo administraazio‐zehapen
netan”
inputtatutako karggu publikoakk soilik adieraazten dituen aldetik.
6.‐ Kaasu honetan
n, ordea, EJK
Kren arau ossatugabe hori integratzeko premia ddugu, eta ga
ainera,
lan h
hori egin behar dugu oraindik addostu gabe dagoelarik, ez baitagoo horren ga
aineko
plantteamendu bakar eta orokorrean onnarturik, zerr prozesu‐un
netan egin bbehar dioten uko
betettzen duten karguari ed
do bete nahhi duten karguari, ered
dugarritasun‐‐printzipioakk hala
eskattuta, prozedu
ura penal eta
a administra zio‐zehapenetan sartuta
a dauden perrtsonek.
Eztab
baida bizia eta
e interesggarria dago horren ingu
uruan, pertssona batzueek esaten baitute
pertssona bat pro
ozedura pena
al batean inpputatze soilaak bateraezina izan behaar duela bettetzen
duen kargua edo
o eskuratu nahi duen ka rgua betetze
earekin, eta beste batzuuek, berriz, esaten
e
dute bateraezinttasun hori ahozko judiizioari ekiten zaionean jarri beharr dela indarrean,
inputtazioak ez baaitu zigor aurreratu bat iizan behar, inputatua
i
iza
an den pertssonaren irud
dia eta
ohoreea modu go
oiztiar batean lohituko dduena, inputtazioa berme‐izaerako nneurri bat delako,
prozeesu penalarren arautzaiileak sortu duena baliizko delitu‐e
ekintzak eggiteagatik essparru
judiziialean ikertuak diren pertsonek prozesu pe
enal horreta
an abokatu en laguntza
arekin
bertaaratzeko aukera izan deza
aten (Prozeddura Kriminalaren Legeko
o 118. artiku lua).
7.‐ Baaina eztabaid
da horretan bada hirugaarren alderdi edo ikuspegirik; izan erre, zenbaitek uste
du p
prozesu peenalen edo administraazio‐zehapen
nen tramita
azioak konddena batez edo
inhab
bilitazio‐zehaapen bat ezzarriz amait zen direneaan soilik baldintzatu beehar direla kargu
publikoen izendaapenak edo kargu publikko horien jardunaren jarraipenak. EEredu horren
n alde
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egiten du martxo
oaren 30eko 3/2015 Legee berri‐berriaak, Estatuko Administraziio orokorrekko goi‐
kargu
udunen jard
duera arauttzekoak, haaren 2. 25.. eta 26. artikuluek arautzen baitute
"ohoragarritasunaren" baldin
ntza betetze n duten perrtsonek bete
e behar ditu ztela goi‐karrguak,
eta eezaugarri hori ez da galttzen, harik eeta esparru judizial
j
edo administratiiboko aginta
aritzak
kondena‐sententzia irmo bat edo inhabili tazio‐zehape
en bat ezartzzen duen artte.
8.‐ EA
AEko esparrru instituzion
nalean, zailaa da gai hon
netan errefe
erentzia gidaari moduan erabil
daitekeen irizpideeren bat eza
arri duten e rakunde pub
blikoak topatzea. Gai‐aloor horretako
o arau
nagussia da ekain
naren 26ko 1/2014 Leggea, Kargu Publikodune
P
n Jokabide Kodea eta Haien
Interees Gatazkakk Arautzen dituena,
d
baiina ez du egoera
e
zehatz honi burruzkorik arau
utzen.
Arauaaren lehen xedapen
x
gehigarriko bigaarren puntuaak adierazten
n duen moduuan, arau ho
ori zati
bateaan da lurraalde historikkoetako foruu‐aldundietaako eta haien sektore publikoko kargu
publikoei aplikatzzekoa, baina arau horrekk gai honen in
nguruan ezer arautzen eez baldin badu ere,
foru‐erakunderen
n batek bere
e irizpide proopioa landu du aztertze
en ari garen esparru hon
netan,
eta hemen adieraazteko modu
ukoa iruditzeen zaigu.
9.‐ Izzan ere, ald
derdi politiko
o zenbaitekk berriki onaartutako etika‐kodeek ––esaterako, PSOE
alderrdiak 2014ko
o urriaren 10ean
1
onartuu zuen bere
e etika‐kode
ea, eta kodee horrek dim
misioa
aurkeezteko beteb
beharra ezartzen die haaren kargu publiko
p
eta organikoei, “prozedura penal
bateaan ahozko judizioa abia
arazten deneean haien aurka”
a
(5.2. artikulua)– ezarritako ildoari
i
jarraiitu diote Bizzkaiko Batzar Nagusiek aurtengo urrtarrilaren 13an hartu zzuten erabakkiaren
bidezz‐. Erabaki horrek
h
adierrazten du luurralde histo
oriko horretako foru‐alddundiak hau
u egin
behar duela: “karrgu publikoak kargugabettu behar ditu
u, baldin eta ahozko judiizio bat abiarrazten
elituengatik”. Ez dugu ilddo hori jarraitzen
baldin bada haieen aurka ustelkeriarekin lotutako de
duen bestelako xedapenik eza
agutzen euskkal erakunde
e publikoetan.
10.‐ G
Gai horren in
nguruan, bestalde, prem
miazkoa da garrantzi
g
han
ndiko datu bbat nabarmentzea,
derriggorrean jaso
o beharrekoa
a erabaki honnetan. Gaur egun zuzenkketen faseann dago Diputtatuen
Kongresuan Pro
ozedura Kriminalaren Legea prozzesu‐bermea
ak indartu eta tekno
ologia‐
untzako neu
urriak arauttzearren alddatzeko Leg
ge Organikoa (Gorte N
Nagusien Ald
dizkari
ikerku
Ofiziaala, Diputatu
uen Kongresua, X. legegiintzaldia, A seriea,
s
2015eko martxoaaren 20koa, 139‐1
zenbaakia), eta oraaindik eman gabea den xxedapen horrren helburu
ua da, haren zioen azalpe
enean
adierrazten den moduan,
m
“gaur egungo e goerara ego
okitzea Proze
esura Kriminaalaren Legea
a, eta,
berezziki, legeak maiz
m eta term
minologiarenn alorrean ze
ehatza izan gabe erabiltzeen dituen essapide
jakin batzuk kenttzea, hala no
ola inputatuaa eta erruztatua, hitz ho
oriek erabiltzzen baitira susmo
s
ertsonak (sicc), oraindik zantzu
z
nahikkorik izan ga be pertsona
a horri
hutseengatik ikertuak diren pe
ikusp
pegi judizialeetik eta modu formaleann egozteko ziigorgarria de
en ekintzare n bat egin izzana”.
Hizku
untza Juridikoaren Argita
asunerako Baatzordeak esskatu zuen aldaketa
a
horri egiteko, etta hau
zen eeskaera horreen xedea: “e
esapide horieen konnotazio negatiboa
ak eta estigm
matizatzekoak alde
baterra uztea eta prozesu penaleko faaseetan gertatzen den egiazko eggoerara egokitzea
hizku
untza, arrazo
oi horiek bulttzatu behar baikaituzte inputatu eta
a erruztatu hhitzen ordez beste
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egokiiago batzukk jartzera, nola diren ikertua etaa auzipetua”. Eta hitz horiek ald
datzea
propo
osatzen du, hain
h justu, le
ege‐proiektu aren bigarre
en xedapen gehigarriak.
g
11.‐ Bi gogoeta hauek sorra
arazten dizk igu, berehalla, Gorte Na
agusietan leege‐erreform
marako
proieektu hori izatte hutsak:
a) Prroiektuak aurrera egiten
n baldin baddu eta Gorte
e Nagusiek behin betikoo onartuko duten
testuak bere egiiten baldin badu Goberrnuak Diputatuen Kongresuari bidaalitako proie
ektuan
aurreeikusten den terminologia‐berrikuspeen hori, aldaaketa horrekk arautzen diituen alderdietara
egokiitu beharko da EJKren 15
5. artikulukoo 5. puntua, eta
e argi eta garbi
g
arautu beharko da EPBri
ikertuei e do auzipetu
kontssultatzeko betebeharra
b
uei –proiektuak darabiilen terminologia
erabiltzearren– ote
o dagokien.
b) Pro
oiektua tram
mitazio‐fasean dagoen bittartean, ez dirudi
d
bidezkoa alde bateera uztea legegilea
serio pentsatzen ari dela “inputatu” hitzza “prozesu penaleko fasseetan gertaatzen den eggiazko
egoerara” egokittzeko aukera
a, “konnottazio negatib
boak eta esstigmatizatzaaile” ugari dituen
d
aldetik, helburutzzat baitu aurrretiazko konndena ia saih
hestezinik ez ikusaraztea;; izan ere, prrozesu
penaleko fase ho
orretan “susm
mo hutsengaatik ikertuak diren pertso
onak daude, eta fase horrretan
zantzzu nahikorik ez dago oraindik pertssona horiei ikuspegi
i
judizialetik eta modu form
malean
egoztteko zigorgarria den ekin
ntzaren bat eegin izana”.
12.‐ Hori horrelaa, kontuan hartu beharrrekoak diraa zer hiru aukera zehazztu diren au
urreko
puntu
uetan, erab
bakitzeko, berariaz, pprozedura penalen ed
do adminisstrazio‐zehap
penen
izapid
detzearen zer unetan den
d
bateraeezina eredugarritasun‐printzipioa kkargu publiko bat
betettzearekin edo kargu publikoen izendaatzearekin, baldin
b
eta ka
arguduna edoo izangaia ikkertua
izaten
n ari baldin bada –leh
hen aukerak inputazioarren unea de
ela adierazteen du, bigarrrenak
ahozkko judizioa abiarazten
a
den unea della eta hirugaarren aukera
ak, berriz, koondena‐sententzia
edo inhabilitazio
o‐zehapenare
en ebazpen a ematen den
d
unea dela–,
d
eta EEtika Publikkorako
orde honi eggokia iruditze
en zaio, hasieera batean beti
b eta irizp
pide hori kas u jakin bako
oitzera
Batzo
moldatzeko prem
mia ekar dezaketen
d
eegoera punttualak alde batera utzzita, bigarrenaren
aukerraren alde egitea, hura
a baita hobbekien eta proportzioa egokien zaainduz baterratzen
ditueena eredugarrritasun publikoaren eskkakizunak etaa herritarren
n eskubideei eta bermee
ei izan
behar zaien begirunea. Eta hori
h guztia eegin beharko
o litzateke, noski,
n
argi eeta garbi utzzita ez
litzateekeela aurreeratutako ko
ondena bat eedo gerora etorriko
e
den
n kondena bbaten aurrera
apena
izanggo kargu pub
bliko bat kau
utela‐neurri moduan karrgutik kentze
ea auzitegi eeskudunak ahozko
judiziioa abiatzeaa erabakitzen duen aut oa eman du
uelako prozedura pena l batean, etta bai
prebeentziozko neurri
n
profilaktiko soil a, eredugarritasunaren
n balioari iindarra em
mateko
erabaakitakoa, etaa, aldi batera
ako, pertsonaa horrek zerb
bitzuan diharduen eraku ndearen irud
di ona
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
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eranttzukizunik, berriro emango zaio kargua […
…] edota dagozkion bbitartekoen bidez
erreh
habilitatuko da”
d
13.‐ Estatuko Ad
dministrazio orokorrekoo goi‐kargudunen jardue
era arautzekko legeak aukera
a
ematten die karggu publiko bat
b eskuratu edo karguaan irauteko prozedura ppenal batean edo
administrazio‐zeh
hapeneko izapidetze baatean sartutaa dauden pertsonei, haarik eta kon
ndena‐
senteentzia irmo bat
b edo inhabilitazio‐zehhapeneko ebazpen bat ematen den aarte, baina aukera
a
hori eez da bateragarria Eusko
o Jaurlaritzakk 2013ko maiatzaren 28a
an onartu zueen EJKrekin, estua
eta zo
orrotza baitaa. Azken kode hori eman da politikaren zentzu etikoa berrezaarri eta herrittarrek
eraku
unde publiko
oengan eta haietan lan egiten dute
en kargu publikoengan izan behar duten
Ageri‐ageeriko egoeraa da hori, etta ez da azaalpen‐lan ha
konfiantza berresskuratzeko.
andirik
behar hura babessteko.
14.‐ Beste muturrrera joz gero, gehiegikkeria bat izan daiteke in
nputazioarenn unean finkkatzea
eredu
ugarritasun‐p
printzipioa eta
e kargu p ubliko baterrako izendattua izatea eedo kargu batean
b
jarraiitzea bateraezin direnekko moment ua, eta erabaki horrek urratu eg in dezake, neurri
bateaan, lege‐aldaaketaren bide
ez babestu nnahi den berrme penalen eta prozesuu‐bermeen kultura
–eta bereziki orain, Prozedura Kriminalekko Legea aldatzen ari den garaian, 100. puntuan azaldu
a
den m
moduan eta xedeekin–.
15.‐ Ez diogu alfferrekoa iriztten erabaki honen 12. puntuan zirriborratu duugun aukera
a kasu
ehatzeen a rabera azte
ertu eta moldatu
m
beehar litzate
ekeela
bakoitzaren inguruabar ze
marratzeari; izan ere, inp
putazio batekk epai etiko zorrotza
z
sorrraraz dezakee, baldin eta delitu
azpim
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.
16.‐ EErabaki honeen 5. puntua
an 4/2015 Errabakiaren aipamena
a
eg
gin dugu; badda, kasu hon
netan,
hartaan ez bezala,, bete egiten
n dira EJKrenn 15. artikuluko 5. puntu
uak arautzenn duen egita
atezko
gertaakariarentzatt zehaztuta dauden
d
bald intza edo esskakizun guzttiak. Kontsulltaren egilea
ak EPB
honi igorri dion dokumentazi
d
ioari erreparratuta, ikuste
en da Instrukkzio Epaitegiiaren zitazioa jaso
m
27an, “inpuutatu gisa” entzuna
e
izatteko, “itxuraa batean ondasun
duelaa aurtengo martxoaren
publikoak bidegaabe erabili izanaren deelitu diren ekintzak eg
gin izanarenn erantzule gisa”.
a hau,
Horreenbestez, prrozesu penal batean inpputatua izan den kargu publiko bateen kasua da
“hareen karguaren
n funtzio pub
blikoak betettzearekin lotutako ekintzen ondoriozzkoa”.
17.‐ H
Hala ere, zittazio‐zedula eman duenn prozedura hori aurretiazko eginbiddeen fasean dago
orain
ndik. Urrun dago,
d
beraz, ahozko jud izioaren abiaaraztea, eta une hori daa, hasiera ba
atean,
ugarritasun‐p
printzipioare
en ondoriozkko gaitzespe
en etikoa gau
uzatzen hastteko erreferentzia
eredu
modu
uan finkatu dugun
d
prozesu‐unea.
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Bestaalde, ez dirud
di ikertutako
o gertakariakk larritasun izugarri
i
eta asaldagarriri
a
k duenik. Ezz dugu
auziaren funtsa aurretik epaitzeko asm
morik –agintaritza judizialak soilik eegin dezake hori,
na baita hori egiteko eskumen
e
osooa–, baina kontsulta‐eg
k
ileak EPB hhoni helarazii dion
haren
idatziiak adierazteen du kargu publikoa
p
bettetzeko izend
datua izan au
urretik onarttu zen dekretu bat
betettzera mugatu
u dela –eta dekretu horrren aurka, gainera,
g
ez da
d errekurtsoorik jarri epe‐ eta
formaa‐baldintzak beteta–, haren
h
aurreetik Giza Baaliabideen Zuzendaritza
Z
ko karguak bete
zituztten pertsoneek arau hori indarrean jarri zen geroztik bete izan duten modu berbe
erean.
Arauaaren edukia eztabaidaga
arria izan daaiteke eta izaan daiteke arau
a
hori bettetzeko besttelako
modu
urik, baina horrek ez du garrantzzirik erabakii honen oin
narrian dagooen jokabidearen
zuzen
ntasun etikoaa ebaluatzekko.
18.‐ Administrazioarekiko au
uzien epaiteegiak erabakki du interessdunari zitazzioa igortzea
a auzi
a parte harttzeko; hori horrela, Epa
aitegiak abiaarazitako ike
erketa
penal horretan inputatu gisa
judiziialak, hasieraa batean, he
erritarren baatek egindako salaketa so
oil batek edoo partikular batek
sustaatutako kereeila batek baino
b
objekttibotasun haandiagoa du
u. Hala ere,, Estatuko Kontu
Epaitegiak egina du dagoen
neko kasua ren instrukzzioa eta hauexek dira haren hasiierako
ondo
orioak, behin
n‐behineko liikidazio‐aktaan adieraziakk: “arauzkoak dira salakeetaren xede diren
dietak, prozeduraa baten baittan eman di ra eta justifikatu egin dira kalte‐orddaindu daitezkeen
ntifikazioko zzenbakiarekin lotu dira haien
h
hartzaiileak, kontze
eptuak
kontzzeptuak eta lanbide‐iden
eta zenbatekoak”, eta on
ndorioz, “ssalatu diren
n gertakarie
ek ez dutte kontularitzako
o, gauzatu eta banakaaturik egin izana
eranttzukizunik sorrarazten, ez baita kkalte egiazko
hauteematen Euskko Jaurlaritza
aren funtsettan”. Hemen
n adierazitakoak ez dira, noski, aginttaritza
judiziialak kasu horretan
h
ireki duen proozedura pen
nalean eraba
akiko duenaaren aurrera
apena,
bainaa aztertzeko aurkeztu zaigun gaiarenn oinarrian dauden
d
gerta
akarien zuzeentasun jurid
dikoari
buruzzko tesi batt azaltzen dute,
d
eta ezzin dugu, gaiaren
g
konttsulta egin dduen organoaren
garraantzi institu
uzionalari eta
e
eskumeenari erreparatuta, te
esi hori al de batera utzi,
eredu
ugarritasunaak egoera ho
orretan zer betebehar dakarzkien zehazteko
z
eebaluazio‐iritzi bat
egitean.
19.‐ Azkenik, ezzin da nabarmendu gabbe utzi, kassu honetan, inputazioa ez dela ge
ertatu
eredu
ugarritasunaaren betebeh
harrarekin baateraezina de
en gizarte‐alarmako egoeera batean.

auxe da EPBkk aho batez hartutako
h
Hori gguztia aintzaat hartuta, ha
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ERABAKIA:

1.‐ In
nteresdunak Justizia Adm
ministrazioarri laguntzen jarraitu behar du, eta uunean‐unean
n bete
behar ditu Instru
ukzio Epaiteggiak igortzenn dizkion zitaazioak inputa
atu gisa agerri den aurretiazko
bideen baitan
n.
eginb
2.‐ Ikusita zergatik egin den in
nputazioa etaa aintzat harrtuta erabakii honetan azttertu diren
alderrdiak, betetzeen ari den ka
arguari euts ddiezaioke ko
ontsultaren egileak,
e
harikk eta, halakorik
gertaatzen baldin bada,
b
auzitegi eskuduna k ahozko jud
dizioa abiarazztea erabakittzeko autoa
ematten duen artee.
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 kargugab
betzea, EJKre
en 15. artikkuluko 5. puntuan eta erabaki ho nen 12. puntuan
adierrazten den moduan.
m

Josu Iña ki Erkoreka Gervasio
ordeko burua
a
Etika Publikkorako Batzo
Vito
oria‐Gasteizeen, 2015eko apirilaren 21ean
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