(…)KO TRAFIKO LURRALDE BULEGOA
(Helbidea)
Espediente zenbakia:
Auto(kamioi)aren matrikula:
DATU PERTSONALAK:
Izen-abizenak:
N.A.N.:
Helbidea:

ZERA ADIERAZTERA DATOR:
1. Zigor-espedientea ireki zaiola, goian aipatutako zenbakia daramana.
2. Zigortu nahi den ustezko egitatea bide-seinalez iragarritako mugapena gainditzea.
3. Egitate hori, dirudienez, radar finko batek detektatu du, eta beraz ez dago salatzaile
eskudunik ziurtatzeko ez benetan salatuaren autoa zen, ez eta gidaria nor zen.
Gertaera horien aurrean adierazi nahi ditu
ALEGAZIO HAUEK:
1. Radarrari buruzkoak
Salatutako egitatea gertatu den edo ez jakiteko, baliabide mekaniko huts bat besterik erabili ez
denez, bere funtzionamendu erabat zuzena ziurtatzeko zenbait gauza egiaztatu behar dira.
Horietakoren batean zalantza izpi txikiena sortuz gero, ez luke froga-baliorik izango. Erabilitako
tresnaren datuak eman dira, bai eta aldizkako errebisioaren ziurtagiria erakutsi ere. Baina,
aldizkako frogak ez du esan nahi salatzeko momentuan argazkia egin zuenean ondo
funtzionatzen zuenik. Horretarako egiaztatu behar dira:
(1) Salaketa frogatzeko erabili den argazkia egin duen tresnaren antena zein izan den: bere
identifikazio-zenbakia hain zuzen ere, eta homologazio-ziurtagiria.
(2) Ziurtatzea tresnak, urteroko errebisio ostean, ez duela inolako beste errebisiorik jasan
konpondu beharraren ondorioz.
(3) Tresna zein adituk jarri duen, eta tresna horiek jartzeko gaitasuna duela adierazten duen
ziurtagiria.
(4) Adituak jarri ere ondo jarri zuela ziurtatzeko, egiaztatu beharko da, antenaz gain, motorekipoak ondo funtzionatzen zuela; horretarako, argazki-filmaren hasierako frogak egiaztatu
beharko dira.
(5) Ekipoaren posizioa ere ziurtatu beharko da, izan ere jarri ostean norbaitek edo zerbaitek –
esaterako haizeteak- mugitu izan badu, neurketa erabat okerra baita. Beraz, tresna martxan
jarri eta argazki-filmak kendu zitzaizkionean posizio berdinean zegoela ziurtatzen duen
egiaztagiria behar da.
(6) Tresna jarri den lekua zehatza zein den ez da adierazten, zera egiaztatu behar baita: (a)
inguruan egitura metalikorik ez dagoela, neurketa akastuna izan baitaiteke, (b) trena kokatu zen
lurraren desnibela zenbatekoa den, (c) tresnaren kota galtzadarekiko. Horiek dira gutxieneko
betekizun zientifikoak neurketa objektiboa lortzeko.
Tresnaren funtzionamendua zuzena izan dela frogatzen ez bada, salaketak ez du zentzurik.

2. Autoaren identifikazioari buruzkoak
Dagoen froga bakarra argazki bat da, eta ezin da ondorioztatu autoa salatuarena denik. Autoak
identifikatzeko modu ofizial bakarra, bere identifikazio paperak eta zenbakiak egiaztatzea da.
Matrikulak ez du egiaztatzen autoaren identifikazioa, faltsua izan baitaiteke. Are gehiago,
argazkiarekin ezin da jakin ez autoaren kolorea, ez modeloa eta abar. Beraz, salaketak ez du

frogatzen autoa salatuarena dela. Matrikula autoa identifikatzeko zantzu bat izan daiteke –
kolorea, modeloa eta abar diren bezala-, baina ez da froga.
Autoa salatuarena dela frogatzen ez den bitartean, salaketak ez du zentzurik.
Kontuan izan legeak zera eskatzen duela: medios de captación y reproducción de imágenes
que permitan la identificación del vehículo. Horrek ez du esan nahi tresna guztiek ibilgailua
identifikatzeko balio dutenik: gauza bat da arau-urratzea detektatze, eta beste bat da autoa
identifikatzea. Kasu honetan tresnak ez du balio autoa identifikatzeko, zantzu bat sortzeko ez
besterik.
Beste kontua litzateke autoa geratu izan balu eskuduna den agintedun batek eta identifikatu
autoa. Utzikeria hori zergatik gertatu den ere argitu beharko da, arrazoi objektiborik ez
baitzeukaten trafiko-arduradunek autoa ez geratzeko: aurrerago autoak gerarazteko semaforo
bat dago eta ordu horretan zirkulaziorik apenas dagoen (zirkulazioa ez zen oztopatuko).

3. Gidariari buruzkoak
Dagoen froga bakarra argazki bat da, eta horrek ezin du frogatzen gidaria nor zen. Beraz, arauurratze hori ezin zaio leporatu autoaren titular erregistralari besterik gabe: “la responsabilidad
por las infracciones a lo dispuesto en esta ley recaerá directamente en el autor del hecho en
que consista la infracción (339/90 RDLeg.-ko 72.1. artikulua)”. Auzitegi Gorenak, 1991eko
maiatzaren 14ko epaian, zera dio: “la Administración (…) se limitó sin más a sancionar al
recurrente en razón únicamente de ser propietario del vehículo infractor (…). La resolución
sancionadora inmediata infringe el principio de rpesunción de inocencia, así como el de la
personalidad de la sanción”.
Arau-urratzea frogatu beharko da lehenik, eta gero nor izan den. Bigarren egitate hori ere ezin
da frogatu.

4. Gidaria identifikatzen laguntzea
Betebehar honek ez du zentzurik aurreko egitateak frogatzen ez diren bitartean.
Hala ere, zera adierazten da:
(1) Arauak “el deber de identificar al conductor responsable de la infracción” agintzen badu ere,
Konstituzio Auzitegiak, 197/1995 epaian, zera esan du, legearen idazkera teknikoki oso egokia
ez dela aitortu ostean (la redacción de la norma cuestionada no es técnicamente afortunada): el
precepto cuestionado configura un deber de colaboración del titular de un vehículo con la
Administración, en el extremo exclusivamente referido, que resulta inherente al hecho de ser
propietario, lo cual comporta, con la lógica consecuencia de su disponibilidad continuada,
ciertas obligaciones, entre ellas la de saber, dentro de lo razonablemente posible, la persona
que lo maneja en un determinado momento (…). se limita a configurar un mero deber de
colaboración con la Administración.
(2) Beraz, legearen agindua da: “mero deber de colaboración dentro de lo razonablemente
posible”. Horregatik, betebehar hori bete behar da beti ere “causa justificada” delakorik ez
badago. Alegia obligazioa ezin bete izateko kausarik balego, ezin da santziorik jarri. Kasu
honetan, salatuak badu kausa bat: bere autoa bere familiakoek eta lagunek ere erabiltzen dute;
baina egun horretan ezin zuen jakin nork erabili duen etxetik kanpo zelako, hain zuzen ere
oporretan zebilelako; hori egiaztatzeko badauka zenbait lekukoen testigantza. Bere ingurukoen
artean galdetu badu ere nork autoa erabili zuen, ezin izan du jakin nork hartu zuen autoa egun
eta ordu horretan. Beraz, aitortzen du bere esku egon den guztia egin duela gidaria
identifikatzeko.
Adierazitakoak ez du esan nahi, Konstituzio Auzitegiak ere adierazi duenez, onartzen denik: ez
salatutako egitateak gertatu direla, ez eta arau-urratzea dagoela. Sinatzailearen iritziz, arauurratzea oraindik ez da frogatu, eta araua urratu duenak sinatzailearen autorekin urratu duela
ere ez.

Egitate horiei aplikatu beharreko
OINARRI JURIDIKOAK
1. Konstituzio-araua: errugabetasun presuntzioa.
2. Santzioak izaeraz pertsonalak izatea; egin dituenari jarri beharra.
3. Zuzenbide penaleko printzipioa, edozein izapide santzionatzailean aplikatzekoa: santzioa
ezartzeko, egitateak zalantzarik gabe frogatu behar dira.
4. Zuzenbideko printzipio orokorrak: (1) pertsona oro fede onez aritzen da eta, bere kasuan,
bere fede gaiztoa frogatu behar da; (2) pertsona orok bere jardueran ohiko arreta jarri behar du,
eta ez aditu baten arreta, eta ez da behartua izango egin dezakeena baino gehiago egitera.

Aipatutako alegazioak egiaztatzeko proposatzen du

FROGA HAUEK EGITEA
1. Abiadura neurtzeko tresnak zuzen funtzionatu duela egiaztatzeko aipatu diren neurri guztiak
hartzea eta frogak egitea.
2. Lekukotza hartzea pertsona hauei, frogatzeko salatua bere etxetik kanpo zegoela egun
horretan eta ezin duela jakin bere autoa nork hartu duen:
- Izena eta helbidea
- Izena eta helbidea
- Izena eta helbidea

Guzti horregatik zera
ESKATZEN DU
Idatzi hau aurkeztutzat eta onartutzat ematea, alegazioen izapidea burututzat jotzea,
audientziarako eskubidea galdu gabe, eta, bertatik ondorioztatzen den moduan, onartuak izan
behar duten heinean, ebazpena eman dezala izapide hau aurrera daraman organoak
proposatutako frogak burutuz, salaketa erretiratuz eta izapidea artxibatuz.
Eguna: ______________
Lekua: _________________

