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Arartekoaren 2022R-2550-2019 Ebazpena, 2022ko  maiatzaren 26koa. Horren 
bidez, Gasteizko Udalari gomendatzen zaio ondoriorik gabe utz dezala trafikoari 
buruzko araudia hausteagatik jarritako zehapena. 
 

Aurrekariak 
 

1. Herritar batek kexa aurkeztu zuen Arartekoan, Gasteizko Udalak jarri zion zehapen 
bati dagokionez. Zehazpena ezarri zion arrazoi honengatik: “TAO eremuan 
aparkatzeko baimentzen duen txartela kanpotik ondo ikusteko moduan ipini gabe 
aparkatzea”, TAOko zaintzaile batek 2019ko irailaren 19ko 19:25etan bere 
ibilgailuaren aurka formulatu salaketaren ondorioz. 

 
2. Kexagilea ez zegoen ados zehapenarekin; izan ere, adierazten zuenez, bere 

ibilgailuak, kanpotik ikusteko moduan, salatua izan zenean zegoen lekuan egun 
horretako 19:20ak eta 19:57ak artean aparkatzeko baimena ematen zion ordutegi-
taloia erakusten zuen. 
 
Kexagileak zehapen-prozeduran planteatu du ez dagoela ados zehapenarekin 
adierazitako terminoetan, eta aparkatzeko baimena ematen zion tiketaren kopia 
aurkezten du. 
 

3. Kexa onartu eta aztertu ondoren, Arartekoak planteatzen zituen gaien berri 
emateko eskatu zion Gasteizko Udalari, eta zehapen-prozedurari zegokion 
administrazio-espedientearen kopia emateko. 
 

4. Gure lehen lankidetza-eskaerari erantzunez Udalak bidali zuen txostenean 
administrazio horrek frogatutzat jo zuen kexagileak ez zuela lortutako ordutegi-
taloia ibilgailuaren ageriko lekuan jarri. Hori baieztatzen zuen salaketa formulatu 
zuen TAOko zaintzailearen berrespen-txostenean oinarrituta; halaber, baieztapen 
horren arrazoi moduan adierazten zuen zaintzaile horrek hartutako argazkietan eta 
horien handitzeetan ez zela taloirik ageri. 

 
Informazio horren arabera, berrespen-txostenean zaindariak honako hau adierazi 
zuen: “Después de comprobar las fotos que realizó la vigilante al vehículo 
denunciado con matrícula XXXXX, no se ve ningún talón”. 
 
Administrazio horrek helarazi zigun informazioan, beste alde batetik, atzera 
botatzen ziren kexagilearen alegazioak, honako hau adieraziz: “una vez ampliadas 
las fotografías y comprobadas las mismas, no se aprecia talón alguno en ellas”. 
 
Administrazio horrek igorri zigun zehapen-prozeduraren administrazio-espedientean 
ageri diren argazkiak “Salaketa-orria” izeneko dokumentuan jasotakoak dira. Kopia 
horiek ez ziren kexagileak bere defentsan aurkeztutako alegazioak baztertzeko 
Udalak erabilitako bertsio handitua, eta ez zuten ibilgailuaren barrualdea ikusten 
uzten eta, ondorioz, horien arabera ezin da ondorioztatu interesdunak ez zuela lortu 
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zuen taloia ibilgailuaren ageriko lekuan jarri. Horregatik  administrazio horretara jo 
genuen berriz, TAOko zaintzaileak ibilgailuari dagokionez hartutako argazkiak eta 
administrazio horrek argazki horiekin egin zuen handitzea eman ziezazkigun, 
interesdunari zehapena jarri izanaren arrazoia behar bezala frogatuta geratu zela 
ulertzeko Udalaren erabakiaren oinarri izan ziren judizio-elementuak eskuratu izan 
ahal izateko. 
 

5. Bigarren lankidetza-eskaera horri erantzunez, Udalak dokumentu baten zuri-
beltzeko kopia eman zigun. Dokumentu horren izena da: “Arau-haustea, irudi bidez 
jasoa”. Agiri horretan aurretik eman zizkigun argazki berberak sartzen dira, eta 
baita aipatutako dokumentuaren zuri-beltzeko handitze bat ere. 

 
Nahiz eta agiri horretan eta handitzean ageri diren ibilgailuaren irudiak argiagoak 
izan “Salaketa-orria” dokumentuan jasotakoak baino, era berean, ez zuten uzten 
ibilgailuaren barrualdea behar bezain argi ikusten, hau da, aurkeztutako argazkiek 
ibilgailuak taloia erakusten ez zuela frogatzen zutela egiaztatzeko, eta, horregatik, 
kexagileak horri buruz egindako alegazioak errefusatzeko. 
 
Izan ere, interesdunak zioen bezala, argazki horietako bitan ez da ibilgailuaren 
barrualdea ikusten, eta hirugarrenean aurreko panelean beste kolore bateko objektu 
edo zerbait desberdin bereizten da, bere formagatik kexagileak leku horretan jarri 
izana ziurtatzen zuen ordutegi-taloiarekin bateragarria izan daitekeena. 
 

6. Gure  ustez kexagilea zehatzea eragin zuen gertaera behar bezala frogatuta geratu 
zela ulertzeko administrazio horrek aintzat hartu zuen frogaren nahikotasunari 
buruz sortutako zalantzek ezarri zitzaion zehapena berrikustea gomendatzen zuten, 
betiere kontuan hartuta adierazitako gabeziak eta kexagilea babesten duen 
errugabetasun-presuntziorako eskubidea (EKren 24. artikulua) bateraezinak direla. 
 
Horregatik, Udalari kexaren xede den zehapena berrikusteko eta adierazitako 
arrazoiengatik ondoriorik gabe uzteko prest zegoen jakinarazteko eskatu zitzaion. 
 

7. Udalak txosten baten bidez erantzun zion gure eskaerari. Txosten horretan 
adierazten zuen interesdunak ibilgailua aparkatuta egon zen ordutegia estaltzen 
zuen taloi bat aurkezteak ez duela esan nahi salaketaren unean taloi hori “ageriko 
lekuan jarrita zegoenik kanpoan”. Txostenean bi argazki erantsi zituen, aurretik 
bidaliak, baina kolorekoak, eta berriz adierazten zuen barruan ez zela inolako 
taloirik ikusten, eta berariaz aipatzen zituen ibilgailuaren eskuineko eta ezkerreko 
aldeetatik, hurrenez hurren, ateratako 1 eta 2 argazkiak. Horrela, ondorioztatzen 
zuen taloia ez zegoela kanpotik ongi ikusteko moduko  eta ageriko tokian, 
ordenantzak eskatzen duen bezala, eta jarritako salaketa berretsi egiten zela. 
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Gogoetak 

 
1. Administrazio-zehapenak ezartzeko prozedurari aplika dakiokeen errugabetasun-

presuntziorako eskubideak berekin dakar zigorra karguaren froga-egintzetan edo -
bitartekoetan edo gaitzetsitako jokabidearen inkriminatzaileetan oinarritzea; 
halaber, ezartzen du  frogaren zama akusatzaileari dagokiola, inor bere 
errugabetasuna frogatzera behartuta egon gabe; eta egindako frogen emaitzan 
edozein gutxiegitasun izanez gero, organo zehatzaileak askatasunez baloratuta, 
absoluzio-erabaki bihurtu behar dela. 

 
2. Zehaztu behar da errugabetasun-presuntzioa ez dela indargabetzen pertsona baten 

salaketa hutsagatik, aparkalekuaren kontrolatzailearekin gertatzen den bezala, 
pertsona horrek ez duenean agintaritzaren agentearen izaerarik  eta bere berariazko 
funtzioa  ez denean, poliziaren kasuan gertatzen den bezala,  ibilgailuen trafikoa 
kontrolatzea eta antolatzea. Gainera, aztertzen ari garena bezalako arau-hauste 
batean, non beste froga batzuk egon daitezkeen eta badiren -argazkiak-, 
zaintzailearen berrespen hutsak ez du erabateko froga izaerarik berak bakarrik 
errugabetasun-presuntzioa indargabetzeko. 

 
3. Kexagileak TAO gunean aparkatzeagatik ordaindu zuen, eta egiaztatze-txartela 

zuen, baina, zaindariaren salaketaren arabera, aparkatzeko baimena ematen zuen 
ezaugarria ez zegoen kanpotik ikusteko moduan jarrita. 

  
Kexagileak, administrazio horri zuzendutako lehen idazkitik, ukatu egin du 
egotzitako arau-haustea egin izana eta beti adierazi du tiketa autoaren aurreko 
panelean utzi zuela, eta horretarako Udalak bidalitako argazki bat aipatzen du 
erreferentziatzat. Bere ustez TAOko kontrolatzailearen akatsa da, baina 
administrazio horrek formula estandarizatu baten bidez ezetsi egin zituen bere 
alegazioak, eta formula horrek ez die erantzuten planteatutako gai zehatzei, ezta 
baloratzen ere. 
 
Beraz, ibilgailuak aparkatzeko baimena ematen zuen bereizgarria agerian ote zuen 
adierazten duten jarrerak kontraesankorrak dira elkarren artean. 
 

4. TAOko zaintzaileak atera zituen eta administrazio horrek aurkezten dituen 
argazkiak, erakunde honen iritziz, ez dira nahikoa kargu-froga errugabetasun-
presuntzioaren printzipioa indargabetzeko. Horrela, 1. zenbakiko argazkian 
(ibilgailuaren eskuinaldea) kanpoko zuhaitzak ikusten dira kristaletan islatuta, eta 2. 
zenbakiko argazkian (ibilgailuaren ezkerraldea), ate edo leiho bat, eta, ondorioz, ez 
dute aukerarik ematen  ibilgailuaren barrualdea argi ikusteko. Hala ere, 2. zenbakia 
duen argazkian ikusten da aurreko panelean, kristalaren ertzaren ondoan, taloi 
batekin bateragarria den paper bat zegoela. 
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Zehapen-arloan gaudenez, administrazio horrek hartu duen kargu-froga, argi eta 
garbi,  ez da nahikoa errugabetasun-presuntzioaren printzipioa indargabetutzat 
jotzeko eta arau-haustea gertatu dela erabat frogatu dela kontuan hartzeko. 
 
Lehenago adierazi den bezala, kexagilea zehatzeko arrazoia behar bezala frogatuta 
geratu dela ulertzeko administrazio horrek aintzat hartu zuen frogaren 
nahikotasunari buruz sortutako zalantzek, Arartekoaren iritziz, ezarri zitzaion 
zehapena berrikustea gomendatzen  dute, betiere kontuan hartuta adierazitako 
gabeziak eta kexagilea babesten duen errugabetasun-presuntziorako eskubidea 
(EKren 24. artikulua) bateraezinak direla. 
 
 
Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten diogu Gasteizko Udalari, otsailaren 
27ko 3/1985 Legeak −erakunde hau sortu eta arautzekoak− 11 b) artikuluan 
ezarritakoaren arabera: 
 
 

GOMENDIOA 
 
Gomendio honetan azaldutako arrazoiengatik, kexagileari ezarri zitzaion zehapena 
indarrik gabe uztea. 


