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Arartekoaren 2022R-2152-2021 Ebazpena, 2022ko ekainaren 22koa. Horren 
bidez, Segurtasun Sailari gomendatzen zaio salaketa bat formalizatu dezala eta 
beharrezko neurriak har ditzala ondorengo izapideei buruz salatzaileari ematen zaion 
informazioa argia dela eta zalantzak sortzeko aukerarik ez dagoela bermatzeko. 
 

Aurrekariak 
 

1. Herritar batek erakunde honen esku-hartzea eskatu du, bere nortasuna ustez 
ordezkatzeagatik eta helbide elektronikoko eta YouTubeko kontuak baimenik gabe 
erabiltzeagatik jarritako salaketa bat jasotzeari uko egitearekin lotuta dagoen 
Ertzaintzaren jarduketa baten harira. 
 

2. Kexagilea ez dago ados Ertzaintzak emandako tratuarekin eta adierazi du egitateen 
berri izan arren ez direla ezer egiten ari. 

 
3. Kexa izapidetzeko onartu eta aztertu ostean, Arartekoak Segurtasun Sailera jo du 

gaiari buruzko informazioa eman diezaioten.  
 
4. Informazio-eskaerari erantzunez, emandako azalpenen arabera, kexagileak 2021ko 

martxoaren 4an jo zuen Donostiako Ertzain-etxearen Unitateko bulego nagusira, 
identitatea ordezteagatiko salaketa bat jartzera. Une hartan zegoen lan-karga 
handiaren  ondorioz, hurrengo egunerako hitzordua eman zioten, eta arreta eman 
zion ikerketa unitateko guardiako agenteak salaketa ez hartzea erabaki zuen, 
helarazitako mezuaren edukian oinarrituta.  
 
Era berean, txostenean adierazitakoaren arabera, interesdunak hamazazpi aldiz jo 
du Unitatera salaketaren egoerari buruz galdetzera. Salaketaren egoerari buruzko 
informazioa eman diote; hala ere, azaldutakoaren arabera, badirudi ez duela ondo 
ulertu salaketaren egoera zein den. 
 
Ateratako ondorioen arabera, administrazio horrek azaldu du salaketak hartzeko 
prozesua herritarrari arretarik onena emateko asmoarekin eta ezarritako prozeduren 
arabera egiten dela, baina ez dira erantsi prozedura horiek erantsi. 
 
Azkenik, jakinarazi da 2021eko abenduaren 29an Inteligentzia Bulego Nagusiko 
langile bat kexagilearekin telefonoz harremanetan jarri zela salaketa jartzeko 
arrazoiei buruzko informazioa lortzeko, eta, izandako elkarrizketaren arabera, “se 
entiende que las visitas realizadas a la Ertzain-etxea de Donostia-San Sebastián 
han servido para que exponga sus problemas, interpretando el reclamante que, al 
narrar verbalmente sus inquietudes, había interpuesto la correspondiente denuncia, 
sin que los hechos fueran debidamente investigados”. 
  
 



    2  
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 
 

  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gogoetak 
 

1. Prozedura Kriminalaren Legearen 264. eta 265. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, 
esan dezakegu salaketa aitorpen bat dela, hitzezkoa zein idatzikoa; horren bidez, 
aginpideari (Fiskaltzari, auzitegi eskudunari edo instrukzio-epaileari edo udal-
epaileari, edo poliziako funtzionarioari) jakinarazten zaio salatzaileak dakien eta 
arau-hauste penal baten osagarri izan daitekeen edozein egitate, nahiz eta 
salatzaileak zuzenean ikusi ez duen edo kalterik sortu ez dion; horrek ez du esan 
nahi salatu dituen egitateak frogatzera edo kereila formalizatzera behartuta 
dagoenik. 
 
Salaketa hitzez egin bada, kexagilearen kasua dela ematen duen bezala, hori 
jasotzen duen agintariak edo funtzionarioak akta egingo du; akta horretan, 
adierazpenaren formarekin aipatuko dira salatzaileak salatutako egitateari buruz eta 
horren inguruabarrei buruz dakizkien berri guztiak, eta, jarraian, akta sinatuko dute 
biek. Salatzaileak ezin badu sinatu, beraren eskabidez beste batek sinatuko du 
(Prozedura Kriminalaren Legearen 267. artikulua). 
 
Adierazi dugun bezala, salaketa egiteak ez du esan nahi salatzaileak salatu dituen 
egitateak frogatzera behartuta dagoenik. Horregatik, salaketa egin eta gero horiek 
egiaztatu, egileak identifikatu eta lekukoen aitorpenak emango dira, baita 
funtzionario jarduleek horretarako beharrezkotzat jotzen dituzten eginbideak ere 
(Prozedura Kriminalaren Legearen 282. artikulua eta hurrengoak), betiere 
salatutako egitateak delitu izaera badauka, edo salaketa ageriki faltsua ez bada. Bi 
kasu horietatik edozeinetan, prozedura orotatik abstenituko dira, salaketari 
gaitziritzia bidegabe ematearen ondorioz izan dezakeen erantzukizunari kalterik egin 
gabe (Prozedura Kriminalaren Legearen 269. artikulua). 
 
Laburbilduz, salaketak esan nahi du epaileari, fiskalari edo agintariari ezagutaraziko 
zaizkiola behin-behineko zehapen-garrantziko egitate batzuk, baina bere balorazio 
juridikoa ez da salatzailearen ardura. Geroago, beharbada zigorgarriak diren egitate 
horiek kalifikatuko dira eta zigor-arloko prozesua prestatzeko garrantzia lortu ahal 
dute. 
 

2. Interesdunak eta Sailak emandako informaziotik ondorioztatu da, ikuspuntu formal 
batetik, agentearen aurrean egindako aitorpena hitzezko salaketa bat zela, 
Prozedura Kriminalaren Legeak eskatzen dituen baldintzak betetzen zituelako. 
Horrela, bere burua aurkeztu, salaketa egiteko nahia adierazi eta arau-hauste penal 
baten (identitatea ordeztea, erasoa, telefonoa eta helbide elektronikoko kontuak 
hackeatzea) osagarri izan zitezkeen egitate batzuk aipatu zituen.  
 
Era berean, ezin dugu alde batera utzi salatzaileak bere burua biktimatzat hartzen 
zuela eta polizia-etxera jo zuela kalte egiten ari zioten egitate batzuengatik babesa 
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bilatzera eta, a priori, kexagilearen eta jasotako txostenaren benetako kontaketaren 
arabera, egitate horiek ez ziruditela sinesgaitzak edo zentzugabeak haien 
edukiagatik.  
 
Modu berean, eta ahaztu gabe Prozedura Kriminalaren Legearen 259. artikuluak 
ezartzen duen salaketa-behar bat dagoela, nabarmendu behar da salaketa hori 
jartzeak ahalmen juridikoa eta salatzailea eta bere babes judiziala izateko eskubidea 
libreki jarduteari erantzuten diola. 
 
Arartekoaren ustez, salaketa ez formalizatzeko arrazoiek, erakunde horri emandako 
informazioan jasota daudenek, ez dute uzten zalantzarik gabe egiaztatzen 
salatzaileak aipatutako egitateak benetakoak ez zirenik edo arrazoizkotasun edo 
koherentziarik gabeko prozesu baten menpe zeudenik; hortaz, egokiena salaketa 
gauzatzea izango litzateke. Beste kontu bat da, geroago, salatzailearen narrazio 
faktikoa juridikoki kalifikatzean, gertakariak arau-hauste penalak ez zirela edo 
salaketa faltsua zela pentsatzea. 
 
Horregatik, eta egindako gogoetak ikusita, erakunde honen ustez, salaketa 
formalizatzeko arauak eskatzen zituen egitatezko oinarriak ematen ziren, 
salaketaren argumentu-kongruentzia eta sinesgarritasuna eta prozesu penala 
hasteko emandako datuen egiantza eta nahikotasuna baloratu eta aztertu aurreko 
urrats gisa. 
 
Horrez gain, nabarmendu behar da Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Buturugă c. 
Errumaniaren kasuan “gehiegizko formalismo”tzat hartu zuela instrukzio egintzarik 
ez egiteak egitateen errealitatea edo horien kalifikazio juridikoa zehazten 
ahalbidetuko zuten frogak lortzeko, komunikazio elektronikoak eteteagatik 
egindako salaketa baten ondoren. Eta ondorioztatu zuen eskubidea babesteko 
Estatuak ikertzeko daukan betebehar positiboa urratu zela, Giza Eskubideen 
Europako Hitzarmeneko 8. artikuluari jarraikiz.  
 
Azken finean, salaketa ez formalizatzea eta formalizatze hori berandutzea (kontuan 
hartuta salatzaileak hainbatetan jo zuela ertzain-etxera) ez datoz bat polizia-
jardueraren garapenean gertatu behar denarekin, kexagileak bere burua zigor-arloko 
arau-hauste baten biktimatzat jotzeagatik salaketa bat aurkezteko asmoa duenean. 
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Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten diogu Eusko Jaurlaritzako Segurtasun 
Sailari, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak −erakunde hau sortu eta arautzekoak− 11 
b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
 
 
 

GOMENDIOA 
 
Salaketa formalizatu dezala eta salatzaileak informazio argia jasotzen duela 
bermatzeko moduko beharrezko neurriak har ditzala; hain zuzen ere, 
formalizazioaren ondoren egin beharreko izapideei buruz zalantzarik sortzen ez 
duen informazioa eman beharko zaio, baita adierazi ere salaketa bat jartzeak ez 
dakarrela prozedura penal bati hasiera ematea. Horrela, zalantza-egoerak gertatzea 
saihestuko litzateke, kexagileak salatutakoaren modukoa. Izan ere, egoera horiek 
salatzaileak daukan nahasmendua handitu baino ez dute egiten, salaketa jarri zuela 
eta hori egoki ebaluatu edo ikertu ez dela pentsatzen baitu. 
 
 


