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1 SARRERA 
Dokumentu Digitalak Egiaztatzeko Zerbitzua (DDEZ) hirugarrenek Justizian sortutako 

dokumentu digital baten egiazkotasuna eta osotasuna egiaztatzeko sistema bat da, 

dokumentu fisikoa eta Avantius Kudeaketa Prozesaleko Sisteman agertzen dena 

alderatuz. 

Dokumentu bat Avantiusen finkatzen denean, egiaztapen-kode seguru bat (EKS) 

txertatzen da; identifikatzaile hori bakarra da dokumentu bakoitzerako, eta zifratuta 

dago; beraz, ezin da dokumenturik lortu ausazko datuen tekleoaren bidez. 

DDEZn Lokalizatzailea/EKS sartuz gero, dokumentua Kudeaketa Sistematik deskargatu 

ahal izango da. 

EKS edo lokalizatzailea dokumentu bakoitzaren ezkerreko ertzean dago. 
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2 DOKUMENTU DIGITALEN EGIAZTAPEN SISTEMAREN 

WEB-ORRIA  
DDEZren webgunean honako atal hauek daude: 

 

 EKS/Lokalizatzailearen informazioa sartzeko espazio bat. Lehenengo eremuak 10 

zenbaki-karaktere ditu, eta bigarren eremuak 40 karaktere alfanumeriko: 

 

 Dokumentua irekitzen duen laguntza-botoia:  
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 Deskargatu dokumentua botoiak, EKS/Lokalizatzailea behar bezala sartu ondoren 

epaitegian kontsolidatutako dokumentua deskargatzen du:  
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3 DOKUMENTU DIGITALAREN EGIAZTAPENA: EKS-REN BALIOZKOTZEA/ 

LOKALIZATZAILEA  
Organo judizialak kontsolidatutako dokumentuak DDEZren webgunean kontsultatu ahal 

izango dira, baldin eta Avantiusetik komunikatu edo jakinarazi badira.  

EKS edo lokalizatzailea sartuta, honako hau egiaztatuko da:  

 Zuzena den 

 Kontsulta badaiteke, hau da, organo judizialak deskarga eragotzi ez badu 

 EKS edo lokalizatzaile okerra bada 

 Notifikatu gabeko dokumentua bada  

 Karaktere guztiak sartu diren edo baten bat falta den 

3.1 Erroreen gestioa web aplikazioaren bitartez  
EKS/Lokalizatzaile kodea sartu ondoren dokumentua deskargatzen ez bada, orrialdean 

deskarga eragozten duen arrazoia identifikatuko da, eta beste mezu bat bidaliko du, 

hautemandako arazoaren arabera. Horrela, DDEZ sistemak hiru errore mota 

identifikatzen ditu: 

 EKS/Lokalizatzaile okerra  

 Ez dago EKS horrekin bat egiten duen deskargatzeko dokumenturik 

 Errorea, jarri harremanetan CAUrekin  

3.1.1 EKS/Lokalizatzaile okerra  

Eskatzen direnak baino karaktere gutxiago sartzen direnean, sistemak "EKS/Lokalizatzaile 

okerra" mezuaren bidez ohartarazten du, eta gorriz agertzen da karaktereak falta diren 

eremua. 
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3.1.2 Ez dago EKS horrekin bat egiten duen deskargatzeko dokumenturik 

"Ez dago EKS horrekin bat egiten duen deskargatzeko dokumenturik " abisuaren bidezko 

alerta agertzen da sisteman, hiru arrazoi hauengatik: 

 Deskargatu nahi den dokumentua ez du organo judizialak notifikatu.  

 Organo judizialak eragotzi du dokumentua DDEZtik deskargatzea. 

 Lokalizatzailearen eremuan sartutako karaktereak ez dira zuzenak. 
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3.1.3 Errorea, jarri haremanetan CAUrekin 

Arazoa aplikazioaren beraren funtzionamendu txarraren ondorio denean (adibidez, 

sistema erortzea edo sistema gelditzea mantentze-lanetarako), pantailan mezu hau 

agertuko da: "Errorea, jarri harremanetan CAUrekin". 

 

Akats horrek jarraitzen badu, mesedez, jarri harremanetan Egoitza Judizial Elektronikoko 

Erabiltzailearen Arreta Zentroarekin. Haren webgunean aurkitu ahal izango duzu 

kontaktua. 
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3.2 Errorea hainbat saiakera egin ondoren  
 

IP helbide beretik huts egindako hainbat dei-saiakera egin direla detektatzen bada (bost 

minutu batean), behin EKS edo lokalizatzailea sartuta, captcha bat eta tarte bat agertuko 

zaizkigu karaktereak sartzeko. 

 

Captcha zuzena bada, egiaztapenak egingo ditu (EKS zuzena eta kontsultagarria) eta, 

betetzen baditu, dokumentua deskargatuko du. 
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Sartutako captcha okerra bada, hori gorriz dagoen mezu baten bidez adieraziko da, eta 

berriro saiatu ahal izango da. 
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Captcha bost aldiz gaizki sartzen bada eta sartutako EKS zuzena bada, mezu hau 

agertuko da: "Dokumentuan sartzeko saiakera okerren gehieneko kopurua gainditu da. 

Saiatu berriro minutu batzuk barru. " 
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4 OHIKO AKATSAK  
Baliteke EKS/Lokalizatzailea eskuz sartzean errore batzuk egitea; beraz, arreta berezia jarri 

behar da honako hauetan: 

 Antzeko karaktereak erabiltzea: 

 Zero digitua eta “o” maiuskula letra (0 eta O). 

 Ele letra xehea eta i letra maiuskula (l eta I). 

 CTRL+C eta CTRL+V funtzioa egiterakoan (kodea kopiatu eta itsatsi) lerroaren 

amaieran zuriunerik gehitzen ez dela ziurtatu behar da.  

 

 


