
Lankide estimatua: 
 
Aurreko zirkularrean adierazi bezala, Legelarien Euskal Kontseiluak Doako Laguntza 
Juridikoari buruzko 110/2012 Dekretuari errekurtsoa aurkezteko erabakia hartu zuen; 
horrez gain, Bazkunak Dekretuaren aurkako neurriak hartu behar ditu. Dena dela, 
Dekretua 2012ko irailaren 1ean indarrean jarriko denez, egokia iruditu zaigu testu hori 
indarrean jartzeak Doako Laguntza Juridikoaren (DLJ) zerbitzuen funtzionamenduan 
izango dituen ondorioak laburtzea: 
 
Atxilotuari emandako laguntzan: 
 
Dekretuaren arabera, elkargoek pertsona gehiago izendatu behar dituzte guardian. 
Pertsona horiek auzialdiko epaitegietan atxilotu gabeko egotziak artatuko dituzte batez 
ere. Horren eraginez, barruti judizialen batean, zerbitzu hori handituko dugu.  
 
Orain abokatuaren guardia lanerako prest egotean datza, eta beraz, elkargoek ez dugu 
jasoko aitortutako laguntza bakoitzeko zenbateko bat; horren ordez urtean kopuru osoa 
emango zaigu, aurreko urteetakoaren antzekoa. Bazkunak, orain arte bezala, barruti 
judizial bakoitzeko baremo berezitua izango du, eta era berean, guardia mota bakoitzari 
eskaini ohi zaion guardiaren izaeraren arabera esleitzen zaizkigun kopuruak banatuko 
dira.  
 
Lan egiteko modua ez da aldatuko, hau da, mezulariak/telefonoak Bazkuneko 
bulegoetan jasoko dira 9,00etan; eta asteburuko guardiaren kasuan barruti judizial 
bakoitzeko guardiako epaitegiaren ohiko ordutegian. Ekipoak eman eta jasotzeko unean 
puntualak izatea beharrezkoa dela gogorarazten dugu, guardian sartu eta guardiatik 
ateratzen den pertsonen arteko harreman pertsonala egon dadin, behar den moduan 
funtzionatze aldera. 
 
Era berean, ez da aldatu atxilotze zentro desberdinetatik jasotzen diren deiei berehala 
erantzuteko betebeharra eta polizia-etxeetako lehenengo aitorpenean zein guardiako 
epaitegietako edo instrukzioko epaitegietako hurrengo aitorpenetan artatutako atxilotuen 
datuak Bazkunari komunikatzeko betebeharra Laguntza Agiriaren bidez (agiri hori apur 
bat aldatu da, atxilotua hobeto identifikatzeko –Laguntza Agiria–).  
 
Atxilotuari Laguntzeko zerbitzuari dagokionez, berrikuntza nagusiak Dekretuaren 
15. eta 16. artikuluetan jaso dira. Egotziaren sarreren adierazpena guardiako legelariak 
egin behar du laguntza eskaini ondoren eta gaia ofizioko txandan esleituta izan ondoren. 
(II. eranskina) eta (IV. eranskina), azken hori atzerritarrentzat. 
 
Artatzen diren gai penal guztietan, gero salbuespen moduan adieraziko ditugunetan izan 
ezik, atxilotuari/egotziari II. eranskineko inprimakia (edo IV.a atzerritarren 
kasuan) aurkeztu beharko diogu. Inprimaki horretan adierazten da, defendatuak, une 
horretan dauden aurrekarien arabera, doako justiziaren onuraduna izateko betekizunak 
betetzen dituela. 
 
Dokumentu hori Bazkunean behar den moduan beteta aurkeztu behar da, 
atxilotua/egotzia artatu denetik hilabeteko epean, eta horrekin batera, autoizendapeneko 
agiria. Modu horretan, Bazkunetik doako justizia balioztatzeko izapideak egingo ditugu 
eta legelariak ordainketa-eskubidea ematen duen jardunaren egiaztapen agiria aurkeztu 
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ondoren, ordaintzekoen barruan sartuko dugu. Jardun horiek Dekretuaren IV. 
eranskinean jaso dira. Dokumentu hori izapidetu gabe, Bazkunean ezin izango da 
aurkeztu autoizendapen agiririk.  
 
Arau orokorraren salbuespen moduan eta hurrengo kasuetan (15-1 art. laugarren 
paragrafoa eta 16-3 art.), hauek ezarri dira:  
 
- Legelariaren ustez guardiako txandan artatutako pertsonak ez ditu betetzen doako 
justizia jasotzeko betekizunak.  
- Bide-segurtasuneko delituak.  
- Adingabeek egindako delituak. 
- Familia barruko genero-indarkeria (egotziak) 
- Maulak. 
 
Kasu horietan, legelariak egotziari III. eranskineko dokumentua aurkeztuko dio, sinatu 
dezan. Agiri horren bidez, azken horrek 10 eguneko epean OJZn Doako Justizia 
izapidetzeko konpromisoa hartzen du. Eranskin hori legelariak OJZren bulegoetan 
aurkeztu beharko du, gertaera horren berri izan dezan eta egotziari DLJ ematen bazaio 
ofizioko profesional moduan izendatu dezaten. Kasu horietan, Bazkunean ez da 
autoizendapen izenekoa aurkeztu behar. 
 
Kasu horietan diru-laguntza ordaintzea bermatuta ez dagoenez, egotziak OJZra joan 
behar baitu DLJren eskaera aurkezteko eta DLJ Doako Justizia Batzordeak eman behar 
baitu, gure gomendioa da laguntza bulego judizialetan eskaini ondoren (edo fiskaltzan 
adingabeen kasuan), legelariak epaitegian/fiskaltzan defentsan desenkusa bat aurkez 
dezala berehala, eta eska dezala horren berri Bazkunera emateko, horrek erabaki dezan  
ea onartzen duen Doako Justiziari buruzko 1/96 Legearen 31. artikulua oinarri hartuta; 
dena dela, dokumentu horren kopia Bazkunean entregatuko da. Eredu hori gehitu dugu 
(desenkusa eredua). Bazkunak desenkusa horren inguruan ebatziko du albait azkarren. 
 
Egotziak OJZn kasuan kasuko espedientea izapidetu eta Doako Justizia Batzordeak 
onartzen badu, Bazkunak egotzia bere garaian artatu zuen legelaria izendatuko du, 
desenkusa arrazoia desagertu baita.  
 
Etxeko indarkeriaren biktimak artatzen direnean, kontuan hartu behar dugu bere 
garaian Eusko Jaurlaritzarekin sinatutako hitzarmena. Horretan Ofizioko Txandaren 
kargura, guardiako egunean edo hurrengo egunetan egindako epaiketa azkarra sartzen 
da, babes-aginduari buruzko eskaera egon zein ez egon. Kasu horietan, gure ustez, 
egoera ez da aldatu; beraz, prozeduran parte hartu ondoren, autoizendapen agiria 
aurkeztuko da Bazkunean eta etxeko indarkeriaren eta/edo sexu-erasoaren biktima egon 
dela aipatuko da. Gerora gerta daitezkeen zigor gaietarako edo erreklamazio 
zibiletarako, biktimak DLJ izapidetu beharko du OJZn.  
 
Ofizioko Txandan: 
 
Dekretuan ezarritakoaren arabera, esku hartzen duten profesionalek kasuan kasuko 
modulua kobratzeko eskubidea izango dute soil-soilik artatutako pertsonak doako 
justiziaren onuradunak badira. Hori dela eta, Bazkunak izendapena egingo du eskubide 
hori izapidetu eta lortu ondoren, Doako Justizia Batzordeak edo kasuan kasuko 
epaitegiak aldeko ebazpena emanda. 
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Familia gaietarako modulu bakarra ezarri da prozedura guztietarako (auzi-prozedurak 
zein adostasun prozedurak izan), baita alderdi bakoitzak legelari bat izendatzea ere. Era 
berean, doako justiziaren izapidetza eta justifikazioa modu indibidualizatuan egin behar 
dira. Betearazpenak epaia irmoa denetik urtebete igaro ondoren zenbatu ahal izango 
dira, kasuan kasuko betearazpen modulua zenbatuta. 
 
Orain arte bezala, neurriak aldatzeko prozesuak prozedura berritzat hartuko dira, eta 
DLJ berriro izapidetu beharko da, Bazkunak legelari bera izendatu arren.  
 
Dekretura bildutako moduluetan gai zibilen eta lan arloko gaien xehatzea ezarri denez, 
%75 adierazpen fasearen hasieran, eta gainerako %25 betearazpen fasearen hasieran, 
Bazkuneko bulegoetan egiaztapen agiria aurkeztu behar da bi faseetako bakoitza hasten 
den unean, eta gure gomendioa da epaia eman ondoren betearazpena aurkezteko beharra 
berehala azter dadila (batez ere lan arloko gaietan, ofizioz egin arren). 
 
Garrantzitsua da epe berriak adieraztea, askoz murriztaileagoak direlako, egiaztapen 
agiriak aurkezteko iraungipenari dagokionez; izan ere, ordaintzeko eskubidea ematen 
duen jarduna zein hiruhilekotan egin eta horretan soilik aurkeztu ahal izango dira, edo 
salbuespen modura, hurrengo hiruhilekoan. Ildo horretatik, komeni da bakoitzak 
berrikustea gaur egunera arte egindako jardunengatik Bazkunari komunikatu gabe 
dituen gaiak.  
 
Bestalde, likidazioak hiruhilean izatea ezarri da, 2012. urtean justifikatu gabe dauden bi 
hiruhilekoak izan ezik. Eusko Jaurlaritzak horiek 2013. urtearen hasieran ordainduko 
ditu.  
 
Konpentsazio ekonomikoaren moduluei eta oinarriei dagokienez (moduluak), familia-
gaietan izan ezik, horretan egon dauden biak bakar batean bateratu baitira, %7 murriztu 
dira orain arte indarrean zeudenekin alderatuta. 
 
Dekretu berriak egotziak legelaria askatasunez izendatzea eta profesionalak onartzea 
ezarri du jurisdikzio zibilean, lan arlokoan eta administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioan, baina kupo batzuen arabera mugatuta, espezialitatearen eta barruti 
judizialaren arabera, Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak Dekretua indarrean jarri 
aurretik eman behar duen agindu batekin bat etorriz. 
 
Dekretu berria aplikatuko zaie irailaren 1etik aurrera DLJ izapidetzen duten gai guztiei. 
Aurretik izendatutako gaiei 1996. urteko Dekretua aplikatuko zaie. 
 
Irailean beste zirkular bat igorriko da laguntza agiriak, autoizendapenak eta berrespenak 
aitortzeko formatu informatiko berria ezarri eta azaltzeko. Horretara egokitu beharko 
dugu Bazkunari gure jardun guztiak justifikatzeko guardietan zein ofizioko txandan. 
 
Edonola ere, oraintsu argitaratutako Dekretua arretaz irakurtzea gomendatzen dugu, 
xehetasun guztien berri izateko. (Dekretua) 
 
Zure lankidetzarengatik eskerrak emanez, har ezazu nire agur zintzoa. 
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