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“APUD ACTA” AGERRALDIETARAKO ETA AURKEZPENETARAKO ZERBITZU 

ERKIDEEN  HIRU SEKZIO HIRU EUSKAL HIRIBURUETAN EZARTZEKO LANKI-

DETZA DELA ETA, 2016KO APIRILAREN 27AN EGINDAKO BILERAREN AKTA 

 

2016ko apirilaren 27an, 11etan, behean aipatzen diren pertsonak Euskal Autonomia 

Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren egoitzan (Albia lorategietan, Bilbao) bildu dira. 

 

Bertaratuak: 

 

- JUAN LUIS IBARRA ROBLES jauna, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Na-

gusiko presidentea, uztailaren 31ko Errege Dekretuaren bidez emandako  izen-

dapenaren arabera. 

 

- JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO jauna, Eusko Jaurlaritzaren Herri Adminis-

trazio eta Justiziako sailburua, Lehendakariaren abenduaren 15eko 22/2012 De-

kretuak emandako izendapenaren arabera. 

 

- ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ andrea, Eusko Jaurlaritzaren 

segurtasuneko sailburua, Lehendakariaren abenduaren 15eko 27/2012 Dekretuak 

emandako izendapenaren arabera. 

 

Juan Luis Ibarra Robles jaunak hitza hartu du bertaratutakoei jakinarazteko, “Apud 

Acta” Aurkezpenetarako eta Agerraldietarako Zerbitzu Erkidea sortzeari buruz, Euskal Au-

tonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Gobernu Salak zein Erabaki hartu duen. Auzitegi 

Nagusiko Gobernu Salaren Erabaki hori ulertu behar da Botere Judizialaren Kontseilu Na-

gusiak eta Barne Ministerioak sinatutako bi lankidetza-hitzarmen hauetan jasotzen diren 

aurreikuspen eta helburuekin lotuta: 2012ko ekainaren 4an sinatutakoa, sistema penala 

modernizatzeko eta eraginkorragoa izateko lankidetza-hitzarmena, sistema horren eragin-

kortasuna eta bere funtzionamendu-baldintzak hobetzeko helburuarekin eta 2012ko ekai-

naren 19an sinatutakoa, “Apud Acta” Agerraldietarako eta Aurkezpenetarako Bulegoa  

ezartzeko lankidetza-hitzarmena. 
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Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Gobernu Salak aurkeztutako propo-

samena "Apud Acta" Agerraldietarako eta Aurkezpenetarako Zerbitzu Erkideen hiru sekzio 

sortzean datza. Sekzio horiek Bilboko, Donostiako eta Vitoria-Gasteizko guardiako epaite-

gietako egoitzetan jarriko dira eta, hori egin ahal izateko, ezinbestekoa da justizia-

administrazioaren, poliziaren eta segurtasunaren arloan eskumenak dauzkaten administra-

zioek, bere eskumenen esparruan, elkarren artean lankidetzan aritzeko borondatea izatea. 

 

Akta honen alde sinatzaileek aurreko proposamena onartzen dute eta ados daude lu-

rralde-zerbitzu erkide horiek sortzeak, agertzen diren pertsonak identifikatzeko orduan, aur-

kezpen-eginbideak burutzean eraginkortasun handiagoa ekarriko duela, eta segurtasun 

osoa ematen duten balditzetan.  

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren esparruan, koordinaziorako 

eta lankidetzarako baliabideak har daitezen sustatzeko helburua dago, normalean polizia 

kidegoei legez ematen zaizkien polizia judizialeko zerbitzuak eraginkorragoak izateko, ho-

rrela eginbide penalen menpean dauden pertsonen identifikazioa argiagoa izango da eta 

ondorioz, sistema judizial-penalaren barruan datu okerrak sartzea ekidingo da. Horrekin 

guztiarekin lotu behar da lurralde-zerbitzu erkide horien sorrera. 

 

Horrez gain, hiriburuetako guardiako epaitegietako egoitzetan egongo den lurralde-

zerbitzu erkideari esker, nahi duten instrukzioko epaitegiek,  agertzen diren pertsonak iden-

tifikatzeko orduan, aurkezpen-eginbideak segurtasun osoko baldintzetan egin ahal izango 

dituzte; gaur egun, Lurralde Historiko bakoitzeko barruti judizialetako bulego gehienetan 

baldintza horiek ezin baitira lortu.  

 

Gainera, lurralde-zerbitzu erkide horiei esker, delitu eta falta zehatz batzuk (delitu ari-

nak) azkar eta berehala epaitzeko prozeduretan pertsonak identifikazio-saioan ezagutzeko 

neurriak eraginkortasun handiagoz burutu ahal izango dira. 
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Horregatik guztiagatik, bertaratutakoek "Apud Acta” Agerraldietarako eta Aurkezpene-

tarako Zerbitzu Erkideen sekzio horiek ezartzeko eta martxan jartzeko lankidetzan aritzeko 

konpromisoa adierazi dute, nork bere eskumenen esparruaren barruan. 

 

Akta hau, bilera amaituta, bertaratutako guztiek sinatu dute. 

 

Bilbao, 2016ko apirilaren 27a.  

 

 

 

Izp. JUAN LUIS IBARRA ROBLES JAUNA 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AUZITEGI NAGUSIKO PRESIDENTEA 

 

 

 

Izp. JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO JAUNA 

EUSKO JAURLARITZAREN HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILBURUA 

 

 

 

 

Izp. ESTEFANIA BELTRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ ANDREA 

EUSKO JAURLARITZAREN SEGURTASUNEKO SAILBURUA 


