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atalarekin BAT, honako memoria hau helarazten da Lan eta Justizia 
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MARCO LEGISLATIVO. 

 

 

 328/1998 DEKRETUA, abenduaren 1ekoa, Auzitegi-medikuntzako 
Euskal Erakundea arautzen duena. 
  

 AGINDUA, 1999ko azaroaren 30ekoa, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantzaren sailburuarena, lekualdatze-lehiaketarako deia egiten 
duena, EAEko Auzitegi Medikuntzako Erakundean hutsik dauden 
auzitegi-medikuen lanpostuak betetzeko. 
 

 AGINDUA, 2000ko urtarrilaren 21ekoa, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuarena, 1999ko azaroaren 30eko Agindua 
zuzentzeko dena, EAEko Auzitegi Medikuntzako Erakundean hutsik 
dauden auzitegi-medikuen lanpostuak betetzeko lekualdatze-
lehiaketarako deia egiten duena. 
 

 AGINDUA, 2000ko martxoaren 8koa, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuarena, Justizia Administrazioko Ofizialen, 
Laguntzaileen, Agenteen eta Auzitegi-medikuen kidegoetan dauden 
lanpostu hutsak betetzeko, bitarteko funtzionarioak aukeratu, proposatu 
eta izendatzeari buruzkoa. 

 

 AGINDUA, 2000ko uztailaren 13koa, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuarena. EAEko Auzitegi Medikuntzako Erakundeko 
lanpostu hutsak betetzeko lehiaketarako deia egin zuen 1999ko 
azaroaren 30eko agindua aldatzeko. 

 

 309/2000 DEKRETUA, abenduaren 26koa, Justiziako zerbitzu 
publikoaren modernizazioari eta horrek Justizia Administrazioaren 
zerbitzuko langileen lan-baldintzetan izango dituen ondorioei buruz 
sindikatuekin adostutako II. akordioa onartzen duena.  

 

 AGINDUA, 2001eko urtarrilaren 16koa, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuarena, EAEko Auzitegi Medikuntzako Erakundean 
hutsik dauden mediku forentseen lanpostuak betetzeko lehiaketarako 
deia ebazten duena.  
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 AGINDUA, 2001eko apirilaren 25ekoa, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuarena, 1998ko azaroaren 19ko ebazpenaz deitutako 
hautaprobak gainditu dituzten auzitegietako medikuei destinuak 
emateko. 

  

 AGINDUA, 2001eko uztailaren 5ekoa, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuarena, auzitegi-medikuntzako euskal erakundean 
hutsik dauden zuzendari eta zuzendariorde lanpostuak izendapen 
libreko sistemaren bidez hornitzeko deialdia egiteko dena. 

 

 AGINDUA, 2001eko irailaren 10ekoa, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuarena. Agindu honen bidez, Auzitegi-medikuntzako 
Euskal Erakundean hutsik dauden zuzendari eta zuzendariorde 
lanpostuak izendapen askeaz hornitzeko deialdia ebazten da.  
 

 AGINDUA, 2001eko abenduaren 27koa, Justizia Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuarena, honen bitartez Auzitegi-medikuntzako Euskal 
Erakundeko auzitegi-medikuen lan-postu hutsak betetzeko leku-aldatze 
lehiaketa deitzen da.  
 

 AGINDUA, 2002ko urtarrilaren 10ekoa, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuarena, Víctor Manuel Verano Zapatel jaunak, berak 
hala eskatuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Medikuntzako 
Erakundearen Arabako Zuzendariordetzan duen zuzendariorde kargua 
utz dezala xedatzen duena.  
 

 AGINDUA, 2002ko otsailaren 26koa, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi 
Medikuntzako Erakundeko Laborategiko Zerbitzuaren egitura eta 
funtzionamenduaren Erregelamendua onartzeko.   
 

 AGINDUA, 2002ko apirilaren 4koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza 
sailburuarena, Auzitegi-medikuntzako Euskal Erakundean hutsik dauden 
auzitegi-medikuen lanpostuak betetzeko lehiaketarako deia ebazten 
duena.  
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 AGINDUA, 2002ko uztailaren 17koa, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuarena, Auzitegi-medikuen Kidegoko oposizioak 
prestatzeko diru-laguntzak emateko arauak ezartzen dituena.  
 

 AGINDUA, 2002ko urriaren 1ekoa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza 
sailburuarena. Agindu honen bidez Auzitegi-medikuntzako euskal 
Erakundean hutsik dauden zuzendariorde lanpostuak izendapen asez 
hornitzeko deialdia ebazten da.  
 

 283/2002 DEKRETUA, abenduaren 3koa, izaera aldakorreko ordainsari-
osagarria erregulatzen duena Auzitegi-medikuntzako Euskal Institutuan 
euren zerbitzuak ematen dituzten Auzitegi-medikuen esparruan. 
 

 AGINDUA, 2002ko abenduaren 30ekoa, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuarena, 2002ko apirilaren 24ko lekualdatze-
lehiaketari dagozkion destinoak emateko dena. Lehiaketa horren bidez, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Medikuntzako Erakundeko 
lanpostu hutsak eskaini zitzaizkien Justizia Administrazioko Ofizial edo 
Laguntzaileei.  
 

 12/2003 DEKRETUA, urtarrilaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Auzitegi Medikuntzako Erakundea sortu zuen dekretuaz onartutako 
lanpostuen zerrendak aldatzeko dena.   

 

 AGINDUA, 2003ko irailaren 3koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza 
sailburuarena, Auzitegi-medikuen Kidegorako oposizioak prestatzeko 
diru-laguntzak emateko arauak ezartzen dituena.  
 

 AGINDUA, 2003ko irailaren 15ean, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza 
sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Medikuntzako 
Erakundean hutsik dauden auzitegi-medikuen lanpostuak betetzeko 
lekualdatze-lehiaketarako deia egiten duena.  
 

 AGINDUA, 2004ko otsailaren 17koa, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi 
Medikuntzako Erakundean hutsik dauden auzitegi-medikuen lanpostuak 
betetzeko deitutako lekualdatze-lehiaketa ebazten duena. 
 

 394/2005 DEKRETUA, azaroaren 22koa, Auzitegi-medikuntzako Euskal 
Erakundea sortzen duen dekretua aldatzen duena.  
. 
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 315/2005 DEKRETUA, urriaren 18koa, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza Sailaren organoen eta egitekoen egitura finkatzen duena. 
 

 167/2005 DEKRETUA, uztailaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioko sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostuen 
zerrendak onartzen dituen Dekretua aldatzeko dena.  
 

 AGINDUA, 2005eko ekainaren 3koa, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuarena, Auzitegi-medikuen Kidegorako oposizioak 
prestatzeko dirulaguntzak emateko arauak ezartzen dituena.  
 

 EBAZPENA, 2005eko martxoaren 14koa, Giza Baliabideen 
zuzendariarena, Justizia Administrazioko auzitegi-medikuen, ofizialen, 
laguntzaileen eta agenteen kidegoetako lanpostu hutsak betetzeko 
bitarteko funtzionarioen lan-poltsen deialdia egiten duen 2003ko 
abenduaren 29ko Ebazpena aldatzen duena.  
 

 EBAZPENA, 2005eko urtarrilaren 10ekoa, Giza Baliabideen 
zuzendariarena, lizentziak eta baimenak emateko prozedura eta 
gozatzeko modua ezartzeari buruzkoa. 
 

 1/2002 INSTRUKZIOA, 2002ko uztailaren 23koa, Justizia 
Administrazioarekiko Harremanetarako Zuzendaritzarena eta Giza 
Baliabideen Zuzendaritzarena, AMEIren mendeko auzitegi-medikuen 
jardun tanatologiko pribatuen zerrendari buruzkoa.  

 

 EBAZPENA, 2003ko ekainaren 13koa, Giza Baliabideen 
Zuzendaritzarena, AMEIko auzitegi-medikuen guardia zerbitzuaren 
gaineko instrukzioak aldatzeari buruzkoa.   
 

 394/2005 DEKRETUA, azaroaren 22koa, Auzitegi-medikuntzako Euskal 
Erakundea sortzen duen dekretua aldatzen duena. 
 

 AGINDUA, 2006ko ekainaren 5ekoa, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuarena, Auzitegi-medikuen Kidegorako oposizioak 
prestatzeko diru-laguntzak emateko arauak ezartzen dituena.  

 
 

 223/06 DEKRETUA, 2006ko azaroaren 14koa, AMEI eratu zuen 
dekretuak onartutako lanpostuen zerrendak aldatzen dituena.  
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 AGINDUA, 2007ko ekainaren 18ekoa, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuarena, Auzitegi-medikuen Kidegorako oposizioak 
prestatzeko diru-laguntzak emateko arauak ezartzen dituena.  
 

 EBAZPENA, 2007ko irailaren 13koa, Justizia sailburuordearena, 
Auzitegi Medikuntzako esparruan espertizazioaren gaineko ikastaro 
baterako asistente izateko hautapen-prozesua deia egiten duena. 
 

 EBAZPENA, 2007ko irailaren 18, Justizia Administrazioarekiko 
Harremanetarako Zuzendaritzarena, AMEIko Zuzendaritza Kontseiluko 
kide izateko hautapen-prozesua arautzekoa. 
 

 EBAZPEAN, 2007ko azaroaren 19koa, Justizia Administrazioarekiko 
Harremanetarako Zuzendaritzarena, AMEIko Zuzendaritza Kontseiluko 
kide hautatu gisa aldarrikatzen duena.  
 

 FORMAZIO JARDUERAK JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN 
ZERBITZURA DAUDEN LANGILEENTZAT. 
 

 EBAZPENA, 2008ko apirilaren 4koa, Giza Baliabideen zuzendariarena, 
tutoreen hautapen-prozesua dei egiten duena, Justizia 
Administrazioaren zerbitzura dauden kidegoetan sartzeko hautapen-
ikastaroetarako.  
 

 AGINDUA, 2008ko uztailaren 21ekoa, Justizia, Lan eta Gizarte 
Segurantza sailburuarena, Auzitegi-medikuen Kidegorako oposizioak 
prestatzeko diru-laguntzak emateko arauak ezartzen dituena.  
 

 INSTRUKZIOA, Giza Baliabideen Zuzendaritzarena, autopsia 
laguntzaileen guardia sistema aldatzen duena, Bizkaiko 
Zuzendariordetzan. 

 

 

 
 
 

 

 GIZA BALIABIDEEN ZUZENDARITZAK EMATEN DITUEN 
INSTRUKZIOAK AUZITEGI-MEDIKUEN KIDEGOAN PRAKTIKETAN 
IZENDATUTAKO FUNTZIONARIOENTZAT, EUSKADIKO 
AUTONOMIA ERKIDEGOAN. 2008ko Azaroaren 27.  
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 AGINDUA, 2008ko abenduaren 10ekoa, Eusko Jaurlaritzako Justizia, 
Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, irailaren 15eko 
JUS/2979/2006 Aginduaz Euskal Autonomia Erkidegoan dei egindako 
hautaprobak gainditu dituzten Auzitegi-medikuen Kidegoko 
funtzionarioei destinuak esleitzeko dena.  
 

 EBAZPENA, 2009ko otsailaren 4koa, Justizia Administrazioarekiko 
Harremanetarako zuzendariarena. Horren bidez OBFUen funtzioak 
Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuko Klinikako Zerbitzuei esleitzen 
zaizkie. Funtziook Genero-Indarkeriaren aurkako Neurrien 1/2004 
Legeko 2. Xedapen Gehigarrian arautzen dira.  
 

 EBAZPENA, 2009ko apirilaren 29koa, Justizia Administrazioarekiko 
Harremanetarako zuzendariarena, AMEIren katastrofe handietan 
Jarduteko Protokoloa onartzen duena.   
 

 EBAZPENA, 2009ko apirilaren 30ekoa, Justizia Administrazioarekiko 
Harremanetarako zuzendariarena, giza hilketetan hilotza altxatzeko 
protokoloa eta hari dagozkion AMEIren idazki-ereduak onesten dituena.  
 

 EBAZPENA, 2009ko maiatzaren 13koa, Giza Baliabideen 
zuzendariarena, AMEIn destinaturik dauden auzitegi-medikuen guardia 
zerbitzuari buruzko INSTRUKZIOAK aldatzekoa. 
 

 AGINDUA, 2010eko martxoaren 15ekoa, Herri Administrazio eta 
Justiziaren sailburuarena, Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuaren 
Auzitegiko Laborategiaren egitura eta funtzionamenduaren 
Erregelamendua onartzen duena.  
 

 ORDEN JUS/1111/2010, apirilaren 21ekoa, Justizia Administrazioaren 
Kidego Berezietako langileak hautatzeko Batzordea izendatzen duena.  
 

 ORDEN  JUS/1656/2010, 2010eko maiatzaren 31koa, Auzitegi-
medikuen Kidego Nazionalean libre sartzeko sistema orokorraren bidez 
sartzeko hautapen prozedurako dei egiten duena.  
 

 EBAZPENA, 2011ko apirilaren 14koa, BJBko Zuzendaritzarena, AMEIko 
Bizkaiko Zuzendariordetzako Patologia Forentseko Zerbitzuko 
arduradunaren lanpostu hutsa betetzeko meritu-lehiaketa espezifikora 
dei egiten duena. 

 

 JUSTIZIA SAILBURUORDEAREN ZERBITZU-AGINDUA, AMEI-n 
INTCF-ren PROTOKOLOA APLIKATZEARI BURUZ. PROTOKOLO 
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HORI ADOPZIO IRREGULARRETAN ETA JAIOBERRIEN EBASKETA 
KASUETAN EGIN BEHARREKO IDENTIFIKAZIO GENETIKOARENA 
DA.  
 

 EBAZPENA, 2011ko apirilaren 18koa, Justizia sailburuordearena, 
Auzitegi-medikuntzaren esparruan espertizazio ikastarorako 
asistentegaientzako hautapen prozedurara dei egitekoa.  
 

 ORDEN JUS1216/2011, maiatzaren 4koa, Jurisdikzio Estataleko AME 
eratzen duena. 
 

 ORDEN JUS 2186/2011, uztailaren 28koa, Jurisdikzio Estataleko 
Organoetako AMEn banakatutako lanpostuak hornitzeko meritu-
lehiaketa espezifikora dei egiten duena.  
 

 EBAZPENA, 2011ko irailaren 5ekoa, Estatuko Justizia idazkariarena, 
Auzitegi-medikuen Elkarteetako diru-laguntzak deitzeko.   
 

 BOE, 2011ko irailaren 23koa, GERRA ZIBILEKO ETA DIKTADURAKO 
BIKTIMAK HILOBITIK ATERATZEKO ORDUAN JARDUTEKO 
PROTOKOLOARENA.  

 

 ORDEN PRE/2568/2011, 2011ko urriaren 28koa, maiatzaren 31ko 
Orden JUS1656/2010-ren bidez deitutako CNMF-en sartzeko 
hautaprobetan gainditu zutenen izangaiak praktiketako funtzionarioak 
izendatzen dituena.  
 

 236/2012 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Auzitegi Medikuntzako 
Euskal Institutua arautzen duena. 
 

 237/2012 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Auzitegi Medikuntzako 
Euskal Institutuaren lanpostu-zerrendak onartzen dituena. 

 

 AGINDUA, 2013ko urtarrilaren 22koa, Herri Administrazio eta Justiziako 
sailburuarena. Horren bidez Auzitegi-medikuntzako Euskal Erakundeko 
Auzitegi-medikuen Kidegoko eskakizun bereziko lanpostuak betetzeko 
lanpostu-funtzioengatiko eta/edo hizkuntzagatiko berariazko leihaketa 
deitzen da da.   
 
 

 AGINDUA, 2013ko apirilaren 8koa, Herri Administrazio eta Justiziako 
sailburuarena. Horren bidez Auzitegi-medikuntzako Euskal Erakundeko 
Auzitegi-medikuen Kidegoko eskakizun bereziko lanpostuak betetzeko 
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lanpostu-funtzioengatiko eta/edo hizkuntzagatiko berariazko 
leihaketaren  Balorazio Batzordea eratzen da.  
 

 EBAZPENA, 2013ko ekainaren 11koa, Justizia Administrazioko 
zuzendariarena. Horren bidez Zuzendaritzako, Zuzendariordetzetako, 
Zerbitzuko nagusien eta kudeatzaile arduradunaren lanpostuak finkatzen 
dira Auzitegi-medikuntzako Euskal Erakundean 
 

 355/2014 ED, martxoaren 16koa, Auzitegi-medikuntzako Kontseilua 
eratzen eta arautzen duena. 
 

 AGINDUA, 2014ko martxoaren 24koa, Justizia eta Herri Administrazioko 
sailburuarena, Auzitegi-medikuntzako Euskal Erakundeko lanpostu 
generikoak betetzeko, Auzitegi-medikuen Kidegoarentzat lekualdaketa-
lehiaketarako dei egiten duena.  
 

 ORDEN/JUS/639/2014, martxoaren 24koa, Auzitegi-medikuntzako 
Erakundeetan, INTCn eta auzitegien elkarteetan lanpostuak hornitzeko 
lehiaketarako dei egiten duena. 
 

 EBAZPENA, 2014ko ekainaren 30ekoa, Justizia Administrazioko 
sailburuordearena. Horren bidez AMEIko Irakaskuntza eta Ikerketa 
Batzordeko kideak izendatzen dira.  
 

 AGINDUA, 2014ko uztailaren 2koa, Herri Administrazio eta Justiziako 
sailburuarena, horren bidez 2014ko martxoaren 24ko Aginduaren bidez 
egin zen AMEIko lekualdatze-lehiaketa ebazten da.  
 

 139/2014 DEKRETUA, uztailaren 1ekoa, Auzitegi Medikuntzako Euskal 
Institutuaren lanpostu-zerrendak onartzen dituen Dekretua aldatzen 
duena. 
 

 EBAZPENA, 2014ko uztailaren 2koa, Estatuko Justizia idazkariarena. 
Horren bidez 1996ko abenduaren 5ekoa aldatzen da. Horren bidez, 
Justizia Administrazioaren eremuko lanaldiei buruzko jarraibideak 
ematen dira.   
 

 Berrespen-agiria, giza-eskubideei eta biomedikuntzari buruzko 
Hitzarmenari –giza-organoak eta –ehunak transplantatzearen arloan-
egindako protokolo gehigarriarena, zein Estrasburgon sinatu baitzen 
2002ko urtarrilaren 24an.  
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 EBAZPENA, 2015eko abenduaren 15ekoa, Justizia Administrazioaren 
zuzendariarena. Horren bidez behin-behinean ebazten da berariazko 
merezimenduen lehiaketa Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuan 
auzitegi-patologian aditutako auzitegi-medikuen lanpostuak betetzeko.  
 

 AGINDUA, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena. Horren 
bidez deitzen da Auzitegi-medikuntzako Euskal Erakundeko Auzitegi-
medikuen Kidegoetarako, hizkuntza dela-eta bereziturik dauden 
lanpostuak betetzeko berariazko lehiaketa.  
 

 EBAZPENA, 2015eko irailaren 16koa, Justizia Administrazioko 
zuzendariarena. Horren bidez argitara eman zen 2015/2016 euskara 
ikastaroetarako onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda.  

 

 

 35/2015 LEGEA, irailaren 22koa, zirkulazio-istripuetan pertsonei 
eragindako kalte-galerak balioztatzeko sistema erreformatzekoa. 
 

 INSTRUKZIOA, 2015eko urriaren 30ekoa, Justizia Administrazioko 
zuzendariarena, 2015eko irailaren 11ko 10/2015 Errege Dekretuko 2. 
artikulua aplikatzeari buruzkoa.  
 

 1148/2015 Errege Dekretua, abenduaren 18koa. Horren bidez Auzitegi-
medikuntzako eta zientzia forentseetako erakundeek partikularren 
eskariz aditu-frogak egitea arautzen da, ibilgailu motordunen 
zirkulazioari buruzko gertakarien ondoriozko judizioz kanpoko 
erreklamazioetan. 2015eko abenduaren 19ko BOEn argitaratu zen. 
 

 AGINDUA, 2016ko urtarrilaren 25ekoa, Herri Administrazio eta 
Justiziako sailburuarena, Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuan 
2015eko urriaren 15eko Aginduak deitutako berariazko lehiaketa 
ebazten duena.  
 

 

 EBAZPENA, 2016ko apirilaren 4koa, Ikasketa Juridikoen 
Zuzendaritzarenena,  Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden 
langileen gainean eskumena duten Autonomia Erkidegoetan 
destinatutako auzitegi-medikuentzako 2016ko Prestakuntza Jarraituko 
Planaren on lineko jardueretarako deialdiarena.   
 

 EBAZPENA, 2016ko uztailaren 22koa, Justiziako sailburuordearena, 
Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuko Irakaskuntza eta Ikerketa 
Batzordeko kideak izendatzen dituena.   
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 INSTRUKZIOA, 2016ko uztailaren 7koa, Justizia Administrazioko 
zuzendariarena, auzitegi-medikuen guardia sistemari buruzkoa.  
 

 INSTRUKZIOA, 2016ko uztailaren 19koa, Justizia Administrazioko 
zuzendariarena, Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuaren 
Prestakuntzako Urteko Plana landu eta onartzeko prozedurari buruzkoa.  
 

 DEKRETU-EGITASMOA, Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutua  
arautzen duen Dekretua aldatzeari buruzkoa.  
 

 AGINDUA, 2017ko otsailaren 14koa, Lan eta Justizia sailburuarena, 
Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuaren zerbitzu perizialengatik 
salneurri publikoen muntak finkatzen dituena, noiz eta partikularren 
eskariz ibilgailu motordunen zirkulazioari buruzko egitateak direla-eta 
egindako judizioz kanpoko erreklamazioetan, eta beroriek likidatzeko 
arauak ematen dituena.  
 

 142/2017 DEKRETUA, apirilaren 11koa, Justizia Administrazioko 
zuzendaria izendatzekoa 
 

 140/2017 EBAZPENA, abenduaren 29koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako 
eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren 
bidez xedatzen baita Euskal Herriko Unibertsitatearekin sinatutako 
lankidetza-hitzarmena argitara ematea, Psikologiako Graduaren 
titulazioko ikasleek kanpoko praktika akademiko curricularrak burutzeko. 
 

 141/2017 EBAZPENA, abenduaren 29koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako 
eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren 
bidez xedatzen baita Euskal Herriko Unibertsitatearekin sinatutako 
lankidetza-hitzarmena argitara ematea, Psikologia Sanitario Orokorreko 
Masterraren titulazioko ikasleek kanpoko praktika akademikoak egiteko. 

 

  EBAZPENA, 2018ko martxoaren 8koa, Justizia Administrazioko 
zuzendariarena, zeinaren bidez onartzen baita Auzitegi Medikuen 
Kidegoko lanpostu hutsak betetzeko bitarteko funtzionarioen lan-poltsa 
osatzen dutenen behin betiko zerrenda 

 

 51/2018 DEKRETUA, apirilaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
langileen 2019. urteko jaiegunen egutegia onartzeko dena.  
 

 12/2016 LEGEA, uztailaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 
eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria egoeran giza 
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eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta 
erreparazioa ematekoa.  
 

 Agindua, 2018ko azaroaren 7ko Lan eta Justiziako sailburuordearena, 
zeinaren bidez destinoak esleitzen baitzaizkie martxoaren 28ko 
JUS/350/2017 Aginduaren bidez iragarritako hautaprobak gainditu 
dituzten Auzitegi-medikuen Kidegoko funtzionarioei.   
 

 Prozesu- eta antolaketa-neurrien Lege Proiektua, Justizia 
Administrazioaren eremuan COVID-19ari aurre egiteko (apirilaren 
28ko 16/2020 Legegintzako errege-dekretutik datorrena) 
 

 Agindua, 2020ko abenduaren 21ekoa, Berdintasuna, Justizia eta Politika 
Sozialetako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita Auzitegi 
Medikuntzako Euskal Institutuaren Bizkaiko Zuzendariordetzako 
<<zuzendariordearen>> lanpostua izendapen askez betetzeko deialdi 
publikoa. 
 

 AGINDUA, 2021eko apirilaren 6koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte 
Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita Auzitegi 
Medikuntzako Euskal Institutuaren Bizkaiko Zuzendariordetzan 
Laborategi Zerbitzuko zerbitzuburu lanpostu bat berariazko 
merezimendu-lehiaketa bidez betetzeko. 
 

 AGINDUA, 2020ko abenduaren 21ekoa, Berdintasun, Justizia eta 
Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez deialdi publiko bat 
iragartzen baita Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuaren Bizkaiko 
Zuzendariordetzako zuzendariordearen lanpostua izendapen askez 
betetzeko. 
 
Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuaren Bizkaiko Zuzendaritzan, 
zuzendariordearen lanpostua hutsik dago (lanpostua: 210001; dotazioa: 
3.a). Hori dela eta, lanpostu hori izendapen askez betetzeko deialdia 
egiten da, Justizia Administrazioko funtzionarioen sarbiderako, lanpostu-
hornikuntzarako eta lanbide-sustapenerako Arautegia onartzen duen 
1451/2005 Errege Dekretuaren 57. artikuluan xedatutakoari jarraikiz. 
Lanpostu horren izena, kokapena eta ordainsariak ebazpen honen 
eranskinean zehazten dira, honako oinarri hauen arabera: 

 
 

 Agindua, 2021eko maiatzaren 27koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte 
Politiketako Sailarena, Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundearen 
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Bizkaiko Zuzendariordetzan 2021eko apirilaren 6ko Aginduaren bidez 
deitutako berariazko lehiaketa ebazten duena.  

 
Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoaren 532. eta 
533. artikuluetan eta abenduaren 7ko 1451/2005 Errege Dekretuaren 49. 
artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoarekin bat etorriz (1451/2005 
Errege Dekretua, abenduaren 7koa, Justizia Administrazioaren 
zerbitzura dauden funtzionarioen sarrerari, lanpostuak betetzeari eta 
lanbide-sustapenari buruzko erregelamendua onartzen duena), bai eta 
2021eko apirilaren 6ko Aginduarekin bat etorriz ere (1451/2005 Errege 
Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko zerbitzuburuaren 
lanpostu baterako deialdia egiten da). (EHAA eta BOE, 2021eko 
apirilaren 30ekoa). 
 
 

 AGINDUA, 2021eko maiatzaren 27koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte 
Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez ebazten baita honako 
lanpostu hau betetzeko merezimendu-lehiaketa espezifikoa: Auzitegi 
Medikuntzako Euskal Institutuaren Bizkaiko Zuzendariordetzan 
Laborategi Zerbitzuko Zerbitzuburuaren lanpostua.  
 

  8/2021 Legea, ekainaren 2koa, desgaitasunen bat duten 

pertsonei gaitasun juridikoa erabiliz laguntzeko legeria zibila eta 
prozesala aldatzen dituena. 

 
 

AUZITEGI MEDIKUNTZAKO EUSKAL INSTITUTUA: HISTORIA, KOKAPENA 

ETA FUNTZIOAK.  
 

 
Antolakuntza sistema honek barne jardunbideko araudi bati doitutako 

lan-metodologia bat ezartzen du. Hori guztia indarreko legeriari (236/2012 
Dekretua) eta Auzitegi Medikuntza eta Auzitegi Zientzietako Euskal 
Erakundeari atxikitako langileen lanpostuetako harremanei (237/2012 
Dekretua) egokiturik dago 
 
 

Sistema honen diseinuak printzipio orokor eta oinarrizko helburu 
batzuei erantzun nahi die: 
 
 
a) Lan-taldea garatzea. 
 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103530e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103530e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103530e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103530e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103530e.shtml
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b) Auzitegi-medikuak behin betiko inplika daitezela lortzea auzitegi-medikuen 
erakunde gaurkotu, dinamiko eta etorkizun ikuspegia izango duena auzitegi 
medikuntzako eremeu zientifikoan.  
 
c) Lan sistema misto bat, behintzat bere kideetako batzuen espezializazioa 
errazteko modukoa, baina aldi berean Zerbitzu orokorren erantzun bizkor bat 
mantendurik.  
 
d) Auzitegi-Medikuntzako eginkizunak arrazionalizatzea, lankide guztien artean 
zereginen banaketa bidezkoago bat lortze aldera, eta horren emaitzak 
denbora edo epe zehatz batzuetan lor daitezen.  
 
e) Justizia Administrazioak peritazio arloan egun dituen beharren araberako 
erantzun kualitatibo bat eskaintzea  
 
f) Zerbitzu publiko mediko-legal bat eskuratzea, bere adierazpide guztietan 
 
g) Prestakuntza Integraleko Plan bat lantzea, Kudeaketa Integral eta 
Dinamikoaren Plan beraren barruan sartuta dagoena, zeinean AMEIn lan egiten 
duen kide bakoitzaren prestakuntza-beharrak txertatuko baitira. 
 
h) Aipatutako Kudeaketa Plana inplementatu ahal izateko beharrezko 
baliabide eta erremintak izatea. 
 

Historia 

AMEI Euskal Autonomia Erkidegoko epaileei, magistratuei, auzitegiei eta 
fiskalei laguntzeko organoa da. AMEIk aditu bidezko froga medikoak burutuko 
ditu, hala tanatologikoak nola klinikoak eta laborategikoak ere bai.  

Erakundearen egoitzan ezingo da ezein jarduera tanatologiko ez eta 
perizial pribaturik egikaritu. Halaber, auzitegi-medikuntzarekin lotutako 
irakaskuntza- eta ikerkuntza-jarduerak egikaritu ahal izango ditu.   

Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutua organo teknikoa da, eta Eusko 
Jaurlaritzako Lan eta Justizia Sailaren menpekoa da.    

Egungo egitura kontuan hartuz, AMEI 2001eko urriaren 1ean sortu zen, 
EHAAn eta BOEn argitaratu zenean, hain zuzen. Hala ere, honen benetako 
funtzionamendua 2002ko urtarrilaren 15a arte atzeratu zen.  
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AMEIren egungo antolaketa-sistemak, bestalde, Espainiako Auzitegi 
Medikuntzaren aurreko antolaketa-ereduari jarraitzen dio.                                                                                                                                                                                                                                                            
Eredu berri honen antolakuntza-oinarriak Auzitegi-medikuen Kidegoaren Araudi 
Organiko berrian ezarri ziren, otsailaren 23ko 296/1996 Errege Dekretuan 
argitaraturik.    

Lehengo banakako antolaketa-sistema zaharra, epaitegi bakarrerako 
edota epaitegi-talde baterako auzitegi-medikuek ematen zuten laguntza- 
zerbitzua alegia, korporazio-eredu berri batek ordezkatu zuen honela. Sistema 
berri honen bidez, auzitegi-medikuak Auzitegi Medikuntzaren Erakundeen 
barnean daude, eta bertan bil daitezke probintzia bateko auzitegi-mediku 
guztiak edota, Euskal Erkidegoaren kasuan, Erkidego osokoak.    

Erakunde berberaren zuzendaritza baten pean, Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoako Zuzendariordetzak elkartzen dira, eta haietako bakoitzaren 
jarduteko lurralde-eremua dagokion Lurralde Historikoa da. Euren egoitzak 
Gasteizen, Bilbon eta Donostian dituzte hurrenez hurren; funtzionalki AMEIren 
menpean daude eta organikoki Bulego Judizial eta Fiskalaren eskumena duen 
Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzaren menpean. Zuzendariordetza bakoitza 
zuzendariorde batek zuzenduta dago eta hiru zerbitzu dauzka:  

 
a) Auzitegiko Klinikako Zerbitzua.  
b) Patologiako Zerbitzua. 
c) Zerbitzu Erkide Orokorrak. 
d) Laborategiko Zerbitzua (Zuzenean AMEIren Zuzendaritzaren mende 
dago) eta estaldura teknikoa eta zientifikoa ematen dizkie hiru 
zuzendariordetzei. 
 
Patologia Forentseko Zerbitzuek ikerketa mediko-legala burutuko dute 

indarkeriazko heriotzen kasuetan nahi kriminaltasun-susmopeko heriotzen 
kasuetan, agintaritza judizialak agintzen duenetan. Baita hilotzen eta giza-
gorpuzkiak identifikatzea ere.  

 
Auzitegiko Klinikako Zerbitzuek peritazio mediko-legalak egingo 

dituzte, lesionatuen aldizkako kontrola eta jardun prozesalen xede diren 
gorputz-kalteen balorazioa burutuko dituzte eta epaitegiaren esku dauden 
atxilotuen mediku-laguntza eta -zaintza ere bai.  

 
Klinikako Zerbitzuaren barruko unitate funtzional gisa OBFUak 

daude (Emakumeen aurkako Genero-Indarkeriaren gaineko Osoko 
Balorazioko Unitateak. Patologia Forentseko Zerbitzuetan eta Auzitegiko 
Klinikako Zerbitzuetan zerbitzuburu bat egon ahal izango da.  
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 Zerbitzu Erkide Orokorrek euren administrazio-zerbitzuak ematen 

dituzte auzitegi-medikuei haien eginkizunen jardunean laguntza emanez  
 
Sail eta zerbitzu hauetan guztietan auzitegi-medikuak ez ezik beste 

medikuntza arloetako mediku espezializatuek ere hartzen dituzte beren baitan, 
esaterako, anatomopatologoak, kimikoak, biologoak, gizarte langileak, goi-
teknikariak, eta abar. 

   
Gaur egun erabat garatua eta finkatua dago Anatomia Patologikoaren 

arloa hilotzen ehun guztien azterketa histopatologikoa (mikroskopikoa) egiteko. 
 
Arlo hau zuzendariordetza edo lurralde bakoitzean (Bizkaia, Gipuzkoa 

eta Araban) dagoen Patologia Forentseko Zerbitzuaren barrukoa da. 

Lan eta Justizia Sailak AMEI sortu zuenetik ezarritako helburuak 
bete egin dira; hau da, aurreneko helburu gisa auzitegi-medikuen 
profesionalizazio espezializatua lortzea hasiera-prestakuntzarako epe zabal 
baten bitartez eta gaur egun egiten den prestakuntza iraunkor baten bitartez.    

 

Hau da egundo geureganatu dugun lorpenik handiena, Lan eta Justizia 
Sailari eskertu behar dioguna, AMEI aberastu duelako arlo tekniko eta 
zientifikoan.  

Egun, laborategiko zerbitzua praktikan finkatuta dago azterketa eta 
ikerketa kimiko-toxikologikoen gaietan, berme analitiko maximoekin. Bestela, 
perizia judizialak izan behar dituen bermeek, batez ere, Zigor- arloan, behartu 
egiten gaituzte Kalitatearen eta Baliabide Teknikoen kudeaketa- sistema bat 
izatera.     

Ezarri da Auzitegiko Genetikaren Atala aztarna genetikoa aztertu ahal 
izateko bai Zigor Arloan (Kriminalistika) bai Zibileko arloan (Gurasotasunak),  

 

 

Bigarren helburua hierarkizazioarena izan da, ezin hobeto 
diseinaturiko organigrama estruktural eta funtzional bat izanik. 
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Hirugarren helburua ezinbestekoa da gaur egun, eta lan-sistema eta -
metodo guztiak informatizatzea dakar, berori Euskadiko Justizia Digitalaren 
proiektuaren bitartez ezarrita AMEIren Kalitatearen eta Agenda Berriaren 
Kudeaketarako. Horrek barne hartzen du 2021-2026 aldirako EAEko 
Justizial Digitalaren Plan bat, hala nola gainerako barne-sistema 
aplikagarriekin bateratzea, LIMS programa espezifikoa barne (AMEIko 
Laborategiko Zerbitzuaren laginen eta teknika analitikoak epaitegi, auzitegi eta 
fiskaltzekin kudeatzekoa Adbvantius programari esker eta AMEIren 
zerbitzuetako kudeaketa administratiboa BJBaren bidez ezarriz. Gaur egun 
ESPEDIENTE JUDIZIAL ELEKTRONIKO deritzana garatzen ari da. 

Laugarren helburua oso garrantzitsua da: Zerbitzu Publiko izatearena 
da hain zuzen ere. Gure Azken hartzailea gizartea da, eta beraz, harekin zordun 
gaude, berau baita gure funtsezko eginkizun hau egitea galdatzen diguna, hau 
da, Auzitegi Medikuntzaren jarduna egitea, Justizia Administrazioaren bidez.   

 

Eta bosgarren helburua Kalitatea Kudeatzeko Sistema deritzana da, 
zeinaren garapen-prozedurari hastapena ematea espero baitut  

 
AMEIren antolakuntza, bere osotasunean, Eusko Jaurlaritzako 

Zuzendaritzak diseinatu eta koordinatuko duen kalitatea kudeatzeko sistema 
baten menpe egongo da, Eusko Jaurlaritza baita Bulego Judizialaren eskumena 
duena. Sistema hori lankidetza estuan arituko da auzitegi-medikuekin eta 
AMEIko Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden langileekin.   

 
  
Kalitatea Kudeatzeko Sistemak jarduera koordinatua sustatuko du, betiere 

batasunaren eta uniformetasunaren irizpideekin bat; hala nola planifikazioa, 
helburuen erdiespen-neurketa, disfuntzioen analisia eta AMEIren etengabeko 
hobekuntzaren aldeko zuzenketa-neurriak hartzea. 

 

 

 

 

Kokapena 

AMEIren egoitza nagusia Bilbon dago. Duen antolaketa geografikoa hiru 
zuzendariordetzetan banatzen da Erkidego Autonomoko hiru lurraldeak bere 
baitan hartuz; Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba. Zuzendariordetza bakoitzaren 
egoitzak, era berean, hiru lurraldeetako hiriburuetan lekutzen dira: Bilbon, 
Donostian eta Gasteizen. Lurraldeko egoitza bakoitzaren inguruan, 
zuzendariordetza bakoitzak lokal batzuk ditu bere lurraldeko barruti judizial 
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bakoitzean banatuta, eta bertan, auzitegi-medikuek barruti judizial bakoitzeko 
auzitegiko Klinikako kontsultak egiten dituzte. 

Praktika tanatologikoei dagozkien jarduketak hiru egoitzetako  (Bilbo, 
Gasteiz eta Donostia) Patologia Forentseko Zerbitzuetan zentralizatzen dira.   

Bizkaiko Zuzendariordetzak bi zerbitzu propio ditu: Auzitegiko Klinika eta 
Patologia Forentse. Zerbitzu horietako lehena buruzagitza erkide baten mende 
dauden hiru sailetan azpizatitua dago: Auzitegiko Psikiatria-OBFU, Auzitegiko 
Klinika Orokorra eta Auzitegiko Traumatologia.     

Patologia Forentseko Zerbitzuak bi atal ditu: hilotzak hartzeko eta 
autopsiak egiteko atala, hala nola Histopatología Atala, non autopsietan 
erauzitako erraien laginak prestatzen baitira, geroago prozesatu eta 
mikroskopiaren bidez ikuskatzeko.   

Gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren egoitza 
izanda, zuzendariordetza horrexetan dute beren egoitza bai AMEIren 
Zuzendaritzak, bai, Auzitegiko Laborategiko Zerbitzuak, zeinak 
Zuzendaritzaren zuzeneko koordinazioaren pean, hiru zuzendariordetzei 
zerbitzua ematen dien.   

Bizkaiko Zuzendariordetzak Patologia Forentseko Zerbitzua du Bilbon, 
Barroeta Aldamar kalean, 8. zenbakian (telefonoa: 94 401 67 31); Auzitegiko 
Klinikako Zerbitzuarena (telefonoa: 94 401 64 84), berriz, Buenos Aires kalean, 
6 zenbakian. Guztira, 65 profesional dira: auzitegi-medikuak, 
administrazio-langileak eta lan kontratudun langile teknikoak.  

Gipuzkoako Zuzendariordetzak, aurrekoaren antzera, bi zerbitzuz 
osatutako egitura bat du: Auzitegiko Klinika, hiru sail dituena (Psikiatria-OBFU, 
Klinika Orokorra eta Traumatologia) eta Patologia Forentseko Zerbitzua. 
Gipuzkoako Zuzendariordetzaren egoitza, bestalde, Donostian dago, Teresa de 
Calcuta kalean, 1 zenbakian (telefonoa: 943 00 43 50). Guztira, 37 profesional 
dira: auzitegi-medikuak, administrazio-langileak eta lan kontratudun 
langile teknikoak.    

Arabako Zuzendariordetzak ere bi zerbitzu ditu: Auzitegiko Klinika, hiru 
sail dituena (Psikiatria-OBFU, Klinika orokorra eta Traumatologia) eta Patologia 
Forentseko Zerbitzua. Zuzendariordetzaren egoitza Gasteizen dago, Gasteizko 
Etorbidean, 1 zenbakian (telefonoa: 945 00 48 92). Guztira, 15 profesional 
dira: auzitegi-medikuak, administrazio-langileak eta lan kontratudun 
langile teknikoak.  
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Psikiatriako sail bakoitzak OBFU (Osoko Balorazio Forentseko Unitatea) bat 
du, genero-indarkeriaz eta familiarteko indarkeriaz arduratzen dena.    

Laborategiko Zerbitzuak, AMEIren Zuzendaritzarekiko zuzeneko 
mendekotasuna duenak, Kimika-Toxikologia-Analisi Klinikoak izeneko Sail bat 
du, non aztertzen diren alkoholak, drogak, psikofarmakoak, medikamentuak, 
metalak eta abar; azterketaren ondoren, emaitzak baloratzen dira eta izaera 
perizialeko irizpena ematen da, aditu-izaera duena. Guztira, 6 profesional 
dira: auzitegi-medikuak, administrazio-langileak eta lan kontratudun 
langile teknikoak.    

 

AMEIren plantilla osoa 123 
profesionalek osatzen dute: batetik 
langile funtzionarioak; bestetik lan 
kontratudun langileak. Ondoko 
lanbidea dute: 54 auzitegi-medikuak, 
horietako 28, hainbat jakintzagaitan 
adituak dira, 42 administrazio-langile, 
12 autopsia-laguntzaile, 2 fakultatibo, 
6 psikologo, 4 gizarte-langile eta 7 
laborategiko teknikari.  

 
 

 

Funtzioak   
 

 

Hiru Zuzendaritzaordetzetan, berez, laugarren zerbitzu bat ere badago: 
Guardia Zerbitzua. Zerbitzu horretan bederatzi auzitegi-mediku daude 
egunero eta hiru lurralde historikoetarako, 24 orduko txandetan. Zerbitzu 
horietan larrialdi forentseen zerbitzua eskaintzen da. Batez ere honako bi hauek 
dira:      

Funtsean, gertalekuan hilotza altxatzea deritzona; bestetik, mediku-
azterketak egitea erasoen, etxeko tratu txarren, genero-indarkeriaren edota 
sexu-erasoen biktima izan direnei, baita atxilotuari laguntza ematea ere.  

Patologiako Zerbitzuetan, indarkeriazko heriotzen edo kriminalitate-
susmopeko heriotzen ondoriozko autopsiak egiten dira, baita heriotza 
naturalenak, egiaztatu gabeko heriotzen ondoriozkoak eta bat-batekoen 
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ondoriozkoak ere. Gorpuaren azterketa zehatza eta metodikoa egiten da, 
ehunen geroagoko azterketa mikroskopikoa barne hartzen duena. Bestalde, 
aztertu beharreko laginak bidaltzen ditugu gure laborategira, bertan azterketa 
kimiko-toxikologikoak egin ditzaten: odol-laginak, humore beirakara, gernua, 
eta abar. Klinikako Zerbitzuetan, Klinika Orokorreko zein Traumatologia 
Ataletan, trafiko- nahiz lan-istripuetan, erasoetan eta ustekabeko istripuetan 
jasandako lesioak aztertzen eta baloratzen dira. Oro har, indarkeriazko egintza 
batek eragindako lesio oro aztertu eta baloratu behar du auzitegi-medikuak.  

Psiquiatriako Atalean, zigor-arloko eremuan, sexu erasoak, etxeko 
tratu txarrak, haur maltratatuak, emakume maltratatuak eta tratu txarren ustezko 
egileei buruzko ikerketa psiquiatrikoak eta psikologikoak egiten dira. 

Arlo zibilean, patologia psikikoa duten pazienteak aztertzen dira, berorien 
legezko ezgaitze-demandak edo legezko tutorea izendatzeko demandak 
aurkezten direnean, edota pazienteak beren borondatearen aurka zentro 
psikiatrikoetan barneratzeko eskaerak, eta abar.    

Psikiatria-ataletan, lankidetzan ari dira psikiatrian adituak diren auzitegi-
medikuak eta psikologoez zein gizarte-langileez osaturik dauden diziplina 
anitzeko ekipoak. Azken hauek ere Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Justizia 
Sailaren mendean daude. Hemen sartuta daude genero-indarkeria eta 
familiarteko indarkeriaren ardura duten OBFU direlakoak. Administrazio, Lan 
eta Justizia Sailak Auzitegiko Laborategiko Zerbitzua sortu zuen, bi arlo 
nagusiz hornitua:     

 

Arlo kimiko-toxikologikoa eta azterketa klinikoena, non era 
progresiboan, nagusiki, analizatzen hasi diren alkoholak, abusuzko drogak, 
psikofarmakoak, sendagaiak eta elementu ez-organikoak.   

Horretarako, Auzitegiko Laborategiko Zerbitzua orientazio-teknikez 
baliatzen da, adibidez: entzimo immunosaio delakoa, baita diagnostikoa 
baieztatzeko teknikez, hala nola gasen kromatografia sugar-
detektagailudun burua dagoen espazioan, masa-espektrometriadun 
gasen kromatografia, masa-espektrometriadun goi-presioko likidoen 
kromatografía, CoHb-ren zehaztapena (carboxihemoglobina), Igorpen 
Atomikoko Espektrofotometria ICP-MASAS (akoplamendu induktibo 
bidezko plasma). Halaber, Auzitegi-Genetikaren Atala aipatu behar da, gaur 
egun geldiera teknikoan egon arren.     
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Auzitegi-medikuntzako Euskal Institutuko Zuzendaritza 
Kontseiluaren buru zuzendaria izango da eta zuzendariordeek, 
zerbitzuburuek, hala nola zuzendariordetza bakoitzeko auzitegi-mediku batek, 
lan-legepeko langileen ordezkari batek eta AMEIko Administrazio-Zerbitzuen 
kudeatzaile arduradun batek osaturik izango da.  

 
Zuzendaritza Kontseiluak proposaturik, Irakaskuntza eta Ikerketa 

Batzorde bat eratu zen 2016an Auzitegi-medikuntzako Euskal Erakundearen 
aholkularitza-organo gisa, zeina euren jarduera-arloan –medikuntza, kimika, 
bioetika eta abarren- adituak izango diren pertsonek osaturik izango baita, eta 
haren buru katedratiko bat edo unibertsitateko irakasle bat egongo da.   

 
                                                                        

Irakaskuntza Unitateak, funtzionalki zuzendariaren mendean dagoela, 
Auzitegi-medikuntzarekin lotututako prestakuntza-jarduerak sustatuko ditu, 
beste erakunde eta interes-entitate batzuekiko elkarlanean. Unitate honek 
Irakaskuntza- eta Ikerketa-Batzordean hartutako erabakietan oinarriturik 
jardungo du, hala nola Zuzendaritzak sustatutako bestelako jarduera-lerro 
batzuen arabera ere. Osasun-zientzietako espezialitateen zeharkako 
prestakuntza, osasun-zientzietako espezialisten tituluak eta berariazko 
trebakuntzako arloko diplomak sortzeko eta berrikusteko prozedura eta 
irizpideak arautzen dituen eta prestakuntza-plazak eskuratzeko urteko probei 
aplikatu beharreko arauak ezartzen dituen Errege Dekretua argitaratu gabe 
dago. 

 
 
Argitaratzeke dago, halaber, lege-medikuntzako eta auzitegi-

medikuntzako espezialitatearen prestakuntza-programa onartzen eta 
argitaratzen duen ministerio-agindua, bai eta prestakuntzako espezialisten 
ebaluazio-irizpideak eta irakaskuntza-unitatearen akreditazio-baldintzak ere. 
Irakaskuntza-unitatea sortu eta garatzen denean, ikasleentzako Irakaskuntza 
eta Ikerketa Batzordearen izena Irakaskuntza Unitate horretan sartuko da, eta 
Legezko eta Auzitegiko Medikuntzako Institutuek Prestakuntza eta 
Irakaskuntzako Unitatea izango dute, Auzitegiko Medikuntzako Institutuari 
atxikitako langileentzat. 
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AUZITEGI MEDIKUNTZAKO EUSKAL INSTITUTUTA 

JARDUERA ZUZENDARIORDETZAKA 
              
Arabako AMEIren jarduera (Klinikako Z./ Patalogiako Z.). 

 
Bizkaiko AMEIren jarduera (Klinikako Z./ Patalogiako Z.). 
 
Gipuzkoako AMEIren jarduera (Klinikako Z./ Patalogiako Z. 

 
 

AMEIren JARDUERA GLOBALA EAEn 

 
Auzitegi Klinikako Zerbitzua  
 
Patologia Forentseko Zerbitzua 
 
 
PATOLOGIAKO ZERBITZUA. Histopatologia Atala 
 
LABORATEGIKO ZERBITZUA. Kimika-Toxikologiako 
eta Azterketa Klinikoetako Atala 

 
BIZKAIKO KLINIKAKO ZERBITZUA. Sexu-erasoak, 
genero- eta etxeko indarkeria. 
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Arabako Zuzendariordetza 

      
Auzitegi Klinikako Zerbitzua                                               
 
 

Kontzeptuak Espediente judizialak 
% 

  Kodeak 2020 2021 

Trafiko-istripuak ACT 186 138 -25,81% 

Lan-isitripuak ACL 10 20 100,00% 

Ustekabeko istripuak ACC 9 8 -11,11% 

Genero-indarkeriaren 
erasoak 

AMU  118 131 11,02% 

Etxeko indarkeriaren 
erasoak 

ADO  89 66 -25,84% 

Sexu-erasoak AGS 61 71 16,39% 

Oinarrizko erasoak AGR 778 855 9,90% 

Psikiatrikoa  
Genero-indarkeria 

PMU 140 156 11,43% 

Psikiatrikoa 
Etxeko indarkeria 

PDO 52 38 -26,92% 

Psikiatrikoa 
Egozgarritasuna 

PIM 192 191 -0,52% 

Psikiatrikoa Orokorra PSI 839 972 15,85% 

Toxikomania TOX 75 95 26,67% 

Adinaren 
zehaztapena 

DEP 12 8 -33,33% 

Inkomunikaturiko 
atxilotuak 

DIN 0 0 - 

Erantzukizun 
medikoak 

RM 3 2 -33,33% 

Bestelakoak VAR 120 163 35,83% 

GUZTIRA 2684 2914 8,57% 

Judizioetarako zitazioak 429 518 20,75% 
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Arabako Zuzendariordetza 

 
Auzitegi Klinikako Zerbitzua 
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Arabako Zuzendariordetza 

 

Patologia Forentseko Zerbitzua. Heriotzak guztira.  

 

  
Heriotza 
naturalak 

Indarkeria 
heriotzak 

Traf. 
Istrip. 

Us.ko 
Istrip. 

Hilketak 
Lan-
Istrip 

Suizidak Aztertzen 
Azaldu 
gabeak 

2020 75 59 6 16 1 4 28 8 0 

2021 62 66 13 18 2 3 27 8 3 

 

 
(1): Aztertzen ari diren 8etatik 4 indarkeriazko gisa jasota daude (2020). 

(2): Aztertzen ari diren 8etatik 3 indarkeriazko gisa jasota daude (2021). 
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Bizkaiko Zuzendariordetza  

Auzitegi Klinikako Zerbitzua 
 

Kontzeptuak  Espediente judizialak 
% 

  Kodea 2020 2021 

Trafiko-istripuak ACT 756 719 -4,89% 

Lan-isitripuak ACL 72 130 80,56% 

Ustekabeko istripuak ACC 28 21 -25,00% 

Genero-indarkeriaren 
erasoak 

AMU  414 460 11,11% 

Etxeko indarkeriaren 
erasoak 

ADO  273 288 5,49% 

Sexu-erasoak AGS 158 238 50,63% 

Oinarrizko erasoak AGR 3685 3510 -4,75% 

Psikiatrikoa  
Genero-indarkeria 

PMU 150 370 146,67% 

Psikiatrikoa 
Etxeko indarkeria 

PDO 150 183 22,00% 

Psikiatrikoa 
Egozgarritasuna 

PIM 270 448 65,93% 

Psikiatrikoa Orokorra PSI 3700 4148 12,11% 

Toxikomania TOX 589 578 -1,87% 

Adinaren 
zehaztapena 

DEP 17 23 35,29% 

Inkomunikaturiko 
atxilotuak 

DIN 0 0 - 

Erantzukizun 
medikoak 

RM 21 36 71,43% 

Bestelakoak VAR 414 516 24,64% 

GUZTIRA 10697 11668 9,08% 

Judizioetarako zitazioak 1371 1629 18,82% 
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Bizkaiko Zuzendariordetza  

 
Auzitegi Klinikako Zerbitzua   
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Bizkaiko Zuzendariordetza  

 

Patologia Forentseko Zerbitzua. Heriotzak guztira.  

 
 

  
Heriotza 
naturalak 

Indarkeria 
heriotzak 

Traf. 
Istrip. 

Us.ko 
Istrip. 

Hilketak Lan-Istrip Suizidak Aztertzen 
Azaldu 
gabeak 

2020 361 276 19 138 8 10 100 4 9 

2021 357 249 25 128 6 13 72 24 11 

 

(1) Aztertzen ari diren 4 autopsietatik 1 indarkeriazko gisa jasota daude (2020).  

(2) Aztertzen ari diren 24 autopsietatik 5 indarkeriazko gisa jasota daude (2021). 
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Gipuzkoako Zuzendariordetza 
 
Auzitegi Klinikako Zerbitzua 

 
Kontzeptuak Espediente judizialak 

% 
  Kodeak 2020 2021 

Trafiko-istripuak ACT 256 203 -20,70% 

Lan-isitripuak ACL 17 23 35,29% 

Ustekabeko istripuak ACC 11 11 0,00% 

Genero-indarkeriaren 
erasoak 

AMU  312 280 -10,26% 

Etxeko indarkeriaren 
erasoak 

ADO  221 190 -14,03% 

Sexu-erasoak AGS 45 72 60,00% 

Oinarrizko erasoak AGR 1414 1494 5,66% 

Psikiatrikoa  
Genero-indarkeria 

PMU 359 383 6,69% 

Psikiatrikoa 
Etxeko indarkeria 

PDO 113 157 38,94% 

Psikiatrikoa 
Egozgarritasuna 

PIM 170 207 21,76% 

Psikiatrikoa Orokorra PSI 1115 1247 11,84% 

Toxikomania TOX 193 262 35,75% 

Adinaren 
zehaztapena 

DEP 7 6 -14,29% 

Inkomunikaturiko 
atxilotuak 

DIN 0 0 - 

Erantzukizun 
medikoak 

RM 7 6 -14,29% 

Bestelakoak VAR 311 403 29,58% 

GUZTIRA 4551 4944 8,64% 

Judizioetarako zitazioak 587 778 32,54% 
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Gipuzkoako Zuzendariordetza 
 
Auzitegi Klinikako Zerbitzua 
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Gipuzkoako Zuzendariordetza 
 

Patologia Forentseko Zerbitzua.  Heriotzak guztira: 

 
 

  
Heriotza 
naturalak 

Indarkeria 
heriotzak 

Traf. 
Istrip. 

Us.ko 
Istrip. 

Hilketak 
Lan-
Istrip 

Suizidak Aztertzen 
Azaldu 
gabeak 

2020 79 136 23 35 5 8 59 6 6 

2021 71 114 20 37 2 7 48 17 1 
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AMEI/REN JARDUERA GLOBALA EAE/N 

 
Heriotza naturalak 
 
 

 Naturalak Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira 

2021 62 357 71 490 
 
 
 
 

 

 
  

Araba

Bizkaia

Gipúzkoa
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Indarkeriazko heriotzak 
 
 

Indarkeria Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira 

2021 66 249 114 429 
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Heriotzak guztira 
  

 

Heriotzak 
guztira 

Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira 

2020 138 649 221 1008 

2021 136 636 203 975 

% -1,45% -2,00% -8,14% -3,27% 
 

Guztizko heriotzen atalean, aztertzen ari direnak eta azaldu ez direnak  
ere sartzen dira, eta&edo izaera ezagunik ez dutenak naturala edo 
bortitza. 
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Auzitegi Klinikako Zerbitzua. Jarduera globala. 
 

Kontzeptuak Espediente judizialak 
% 

  Kodeak 2020 2021 

Trafiko-istripuak ACT 1198 1060 -11,52% 

Lan-isitripuak ACL 99 173 74,75% 

Ustekabeko istripuak ACC 48 40 -16,67% 

Genero-indarkeriaren 
erasoak 

AMU  844 871 3,20% 

Etxeko indarkeriaren 
erasoak 

ADO  583 544 -6,69% 

Sexu-erasoak AGS 264 381 44,32% 

Oinarrizko erasoak AGR 5877 5859 -0,31% 

Psikiatrikoa  
Genero-indarkeria 

PMU 649 909 40,06% 

Psikiatrikoa 
Etxeko indarkeria 

PDO 315 378 20,00% 

Psikiatrikoa 
Egozgarritasuna 

PIM 632 846 33,86% 

Psikiatrikoa Orokorra PSI 5654 6367 12,61% 

Toxikomania TOX 857 935 9,10% 

Adinaren 
zehaztapena 

DEP 36 37 2,78% 

Inkomunikaturiko 
atxilotuak 

DIN 0 0 - 

Erantzukizun 
medikoak 

RM 31 44 41,94% 

Bestelakoak VAR 845 1082 28,05% 

GUZTIRA 17932 19526 8,89% 

Judizioetarako zitazioak 2387 2925 22,54% 

 
1.-ACT= trafiko-istripuak, judizioz kanpoko periziak barne. 

2.-ACL= lan-arloko istripuak. 

3.-ACC= ustekabeko istripuak. 

4.-AMU= genero-erasoetako lesio fisikoen azterketak. 

5.-ADO= familia barneko indarkeriako lesio fisikoen azterketak. 

6.-AGS= sexu-erasoak. 

7.-AGR= eraso fisikoak. 

8.-PMU= balorazio psikiatrikoak genero-indarkerian (OBFU) 

9.-PDO= balorazio psikiatrikoak familia-barneko indarkerian (OBFU). 
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10.-PIM=egozgarritasun-balorazioak. 

11.-PSI= balorazio psikiatrikoak, besteak beste, barneratzeak eta 

ezgaitasunak barne. 

12.-TOX= droga-mendekotasunen gaineko balorazioak. 

13.-DEP=adinaren zehaztapena. 

14.-RM=Erantzukizun mediko profesionala. 

15.-VAR=Askotarikoak, besteak beste barne hartzen ditu filiazio-

prozedurak, betearazpen-prozedurak. 

16.-Judizioetara joateko egun eta ordua finkatzea. 
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Patologia Forentseko Zerbitzuak. Jarduera globala.  
 
 

  
Heriotza 
naturalak 

Indarkeria 
heriotzak 

Traf. 
Istrip. 

Us.ko 
Istrip. 

Hilketak 
Lan-
Istrip 

Suizidak Aztertzen 
Azaldu 
gabeak 

2020 515 471 48 189 14 22 187 18 15 

2021 490 429 58 183 10 23 147 49 15 

% -4,85% -8,92% 20,83% -3,17% -28,57% 4,55% 
-

21,39% 
172,22% 0,00% 
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PATOLOGIAKO ZERBITZUAK: HISTOPATOLOGIA 
ATALAK 
 
 

Prestakin 

histopatologikoak 
2018 2019 2020 2021 

ARABA 5172 5.622 8054 5.790 

BIZKAIA 13689 14.501 14653 13.995 

GIPUZKOA 5600 4.175 3684 3.070 

GUZTIRA 24.461 24.298 26.391 22855 

 

(Oharra: Gipuzkoan egin diren Prestakin Histopatologikoak gutxiago izan dira 

2020an. COVID-19a sartzearen ondorioz autopsiak gutxiago egin direla eta 

aztertutako ehunak gutxiago izan direla interpretatu da, ondoriozko arretengatik.) 
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AUZITEGIKO LABORATEGIKO ZERBITZUA 
 

 

KIMIKA-TOXIKOLOGIAKO ETA ANALISI KLINIKOETAKO SEKZIOA 
 
 
 

KASUEN 
KOPURUA 

2017 2018 2019 2020 2021 

GUZTIRA 1095 1035 1127 947 974 
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AUZITEGIKO LABORATEGIKO ZERBITZUA 

  

 
KIMIKA-TOXIKOLOGIAKO ETA ANALISI KLINIKOETAKO SEKZIOA 
 
 

KASUEN 
KOPURUA 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

BANAKETA 
Klinika Patologia Klinika Patologia Klinika Patologia 

18 87 172 471 28 146 
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AUZITEGIKO LABORATEGIKO ZERBITZUA 
 

 

KIMIKA-TOXIKOLOGIAKO ETA ANALISI KLINIKOETAKO SEKZIOA 
 
 

 

KANPOKO KALITATE 
KONTROLA 

(INTERLABORATEGIAK) 
2017 2018 2019 2020 2021 

GUZTIRA 38 55 57 52 52 
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AUZITEGIKO LABORATEGIKO ZERBITZUA 
 

 
KIMIKA-TOXIKOLOGIAKO ETA ANALISI KLINIKOETAKO SEKZIOA 
 
 
 

ZEHAZTAPEN 
ANALITIKOAK 

2017 2018 2019 2020 2021 

GUZTIRA 76.027 73.369 78.993 70.183 71.130 
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AUZITEGIKO LABORATEGIKO ZERBITZUA 
 

 
KIMIKA-TOXIKOLOGIAKO ETA ANALISI KLINIKOETAKO SEKZIOA 

 
ENTZIMOIMMUNOENSAIOAREN ANALISIA (SCREENING) 
 
 
 

Zehaztapen analitikoak 
esplorazioan 

2017 2018 2019 2020 2021 

GUZTIRA 65.608 62.828 66.774 60.122 61.488 
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AUZITEGIKO LABORATEGIKO ZERBITZUA 
 

 

KIMIKA-TOXIKOLOGIAKO ETA ANALISI KLINIKOETAKO SEKZIOA 

 
ANALISI KROMATOGRAFIKOAK (BERRESPENEKOAK) 

 
 
 

Berrespeneko Zehaztapen 
Analitikoak 

2017 2018 2019 2020 2021 

GC-HS-FID 2.052 2.168 2.153 1.952 2.111 

GC-MS 413 356 361 232 174 

LC-MS-MS 7.877 7.968 9.492 7.835 7.300 

IR-FTR/Otros 0 25 23 24 38 

UV-VIS 77 24 190 18 19 

GUZTIRA 10.419 10.541 12.219 10.061 9.642 
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AMEI-KO ARABAKO ZUZENDARIORDETZAREN MEMORIA. 

 

 

 

1.- LANGILEAK: 
 

 
7 auzitegi-mediku; horietako batek zuzendariorde kargua betetzen du (auzitegi-
mediku gisa egiten duen lanarekin bateragarri eginez), eta horietako lau adituak 
dira: bat traumatologian, bi psikiatrian eta bat patologian. Auzitegi-mediku aditu 
guztiek dute plaza titularra Zuzendariordetza honetan, eta auzitegi-mediku 
generalista bi ere titularrak dira. Badago beste auzitegi-mediku generalista bat, 
bitarteko medikua dena, eta auzitegi-mediku generalistetako bat egun 
formakuntza aldia egiten ari da patologia-arloan aditu bihurtzeko. 
 
 
Arabako Genero Indarkeriaren eta Familia Barneko Indarkeriaren Osoko 
Balorazio Forentseko Unitatea: Unitate honek honako plantilla du: bi 
psikologo (biak bitarteko plazarekin), gizarte-langile bat (plaza titularrarekin) eta 
psikiatrian aditua den auzitegi-medikuetako bat (plaza titularrarekin eta unitate 
honentzat esklusiboa ez den arduraldiarekin). Unitate honek funtzionatzen duen 
hamaikagarren urte osoa da. 
 
 
Langile lan-kontratudunak: bi Autopsia-laguntzaile. Horietako batek plaza 
titularra du Zuzendariordetza honetan, eta besteak bitartekoa, eta titularrak lan-
baja luzea izan du urteko bigarren seihilekoan. Zuzendariordetza honetako 
Patologia Zerbitzuko laborategian, laborategiko teknikari bat (bitarteko plaza 
duena). Zerbitzu honen funtzionamenduko hamabigarren urte osoa izan da. 
 

 

 

II.-EGINDAKO JARDUERAK:: 

 

A) AUZITEGIKO KLINIKAKO ZERBITZUA: 

 

 

COVID-19ren pandemiak eragindako osasun-egoera globalak, jarduera 
judizialean zein auzitegi-medikuntzaren eremuan, data horietarako garatutako 
eta programatutako lan guztia baldintzatu du. 

.  
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Hala ere, epealdi horretan, auzitegi-medikuntzaren oinarrizko zerbitzu 

minimoei eutsi zaie, eta zuzendariordetza honetako auzitegi-mediku guztien 
parte-hartzearekin eta esku-hartzearekin bete dira. 

 
Justizia Administrazioan COVID-19ari aurre egiteko prozesu- eta 

antolaketa-neurriei buruzko apirilaren 28ko 16/2020 Legegintzako errege-
dekretuko III. Kapituluko 21 art.an eta, ondoren, Justizia Administrazioan 
COVID-19ari aurre egiteko prozesu- eta antolaketa-neurriei aurre egiteko 
irailaren 18ko 3/2020 Legeko III. Kapituluan xedatutakoarekin bat, aukera izan 
dugu gaiei eta/edo peritu-jarduera duten espedienteei agiri medikoak ikusita 
pixkanaka irtenbidea ematen jarraitzeko eta pixkanaka aurrez aurreko 
hitzorduak izanez, pandemiari aurrea hartzeko neurri gehigarri gisa. 
 

Horrela, eta urte osoan zehar, egin gabe eta/edo itxarote-zerrendan 
dagoen lan osoa egin ahal izan dugu, nahiz eta aurrez aurreko azterketa 
forentseei eutsi zerbitzu honek beharrezkotzat jo dituenean (batez ere, genero-
indarkeriaren, etxeko indarkeriaren, sexu-erasoen  biktimei eta/edo atxilotuei 
buruzko OBFUei eta/edo guardiako zerbitzuari buruzkoak), hala nola epaitegiek 
eta/edo Fiskaltzak berariaz eskatutakoak. 
 

2021ean zehar, eta pandemia gorabehera, Auzitegiko klinikaren lana 
antolatu da AMEIaren sorreratik ezarritako oinarrizko egiturari eutsiz, hogeita 
lau orduko guardiak eta arduraldi-guardiak barne. Ordutegia kontrolatzen 
jarraitzen dugu, egoitza judizialetan erregistroak elektronikoki markatuta. 
 

Auzitegiko Klinikako eta Patologia Forentseko Zerbitzuen lana modu 
eraginkorrean bereizten saiatzen gara, baina ezinezkoa da absolutuki edo 
erabat bereiztea, osoki, beste Zuzendariordetzetan gertatzen den bezala, 
Arabako Zuzendariordetzako medikuek dituzten baldintzatzaileen ondorioz. 
 

Auzitegiko Klinikako Zerbitzuan, 2021ean, auzitegi-mediku generalistak 
arduratu dira kontsulta orokorraren bolumenaz (lesionatuen kontsulta, judizioz 
kanpoko perizialak eta txostenak, dokumentazioa ikusita, DNArako listu- edo 
toxikoetarako ile-lagin zalantzagabeak hartzea,...), eta arlo zibilean 
(barneratzeak, ezgaitasunak eta prozesu aurreko eginbideak), 
Zuzendariordetzako auzitegi-mediku guztiok, hiru arloetako aditu guztiek barne 
(patologia, psikiatria eta traumatologia), generalisten zinezko eginkizunak bete 
behar izan ditugu, Auzitegiko Klinikako Zerbitzuak egunero kudeatzen dituen 
lan-bolumenari eta espediente judizialei irteera eman ahal izateko, eta hori 
guztia, berandutzerik eta atzerapenik ez sortzeko ahaleginean, zeina 2018an 
gertatu baitzen, auzitegi-mediku generalista titularraren ordezkatu gabeko lan-
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bajaren ondorioz, hamabost hiletan zehar, baita bost aditu horietako bakoitza 
lehentasunez arduratu behar denetan, bere jakintzaren eremuaren barruan.  
 
 

Era berean, autopsiak, astelehenetik ostiralera, patologian adituak 
direnek egiten dituzte, eta asteburuetan eta/edo jaiegunetan, larunbat edo 
jaiegunen heren batean, patologoek ere betetzen dituzte autopsiak; gainerako 
autopsiak, gutxi gorabehera bi asteburutan eta/edo hiru jaiegunetik behin, 
auzitegi-mediku generalista batek edo beste arlo bateko aditu batek egiten ditu 
(ez patologiakoak). Zentzu horretan, beren izaera edo konplexutasunagatik 
(hilketak, kriminalitate-susmopeko heriotzak,...) hala eskatzen duten eta 
horretarako prest dauden heriotza guztiak patologian adituak direnek hartzen 
dituzte beren gain. Ezinezkoa da patologian aditu batek autopsia guztiak, urteko 
egun guztietakoak, egitea, desiragarria litzatekeen bezala, eta beste bi 
Zuzendariordetzetan gertatzen den bezala. Patologian adituak diren auzitegi-
medikuek 2020ko autopsia denetako % 81 egin dituzte 2021ean (guztira 110 
autopsia egin dituzte, hileko 9,1 autopsiarekin, batez beste), eta 2021eko 
autopsien % 19 patologian aditua ez den auzitegi-mediku batek egin ditu (urtean 
26 autopsia, batez beste, hilean 2.1 autopsiarekin). 
 
 

Psikiatriako bi adituetatik batek Gasteizko OBFUn (genero-indarkeriaren 
eta familia barruko indarkeriaren Osoko Balorazio Forentseko Unitatea) egiten 
du lan, Unitate horretan ebaluatzen diren kasuen balorazioetan parte hartuz, bi 
psikologoekin eta gizarte-langilearekin batera, eta hiru profesionalek baterako 
txostenak egiten dituzte kasu gehienetan, edo entitate judizialak hala eskatzen 
duen kasuetan. Izan ere, hamaikagarren urte honetan psikiatria orokorreko 
kontsultak eta OBFUren kontsultak bereizi ahal izan dira, psikiatrian adituak 
diren bi auzitegi-mediku baitaude. 

 
 
 
Psikiatrian aditua den beste auzitegi-medikuak psikiatria orokorreko 

kontsulta du bere gain, eta eskatzen diren egozgarritasun-kasu guztien 
balorazioa egiten du, toxikomaniak barne. Horietako asko exhorto penal bidez 
eskatzen dira Arabako Espetxearen barneratuekin lotuta (hiru 
zuzendariordetzen artean bizilagun-kopuru handiena duena da alde handiz) 
eta, horregatik, jada 2020an Arabako zuzendariordetzak egindako 
egozgarritasun-txostenen kopurua Gipuzkoako zuzendariordetzan egindakoa 
baino handiagoa izan zen. Eta, aldiz, beste Zuzendariordetzetan txosten 
psikiatrikoak, toxikomaniak eta/edo egozgarritasun-txostenak daude, eta 
auzitegi-mediku generalistek egiten dituzte, eta ez soilik psikiatriako adituek. 
Horrez gain, azterketa psikiatrikorako eta/edo sekuela psikiko edo 
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neuropsikologikoetarako bideratutako kasuen balorazioa ere egingo da, 
zeineak  epaitegiek zuzenean eskatzen baitituzte edo beste auzitegi-mediku 
batzuek bideratzen baitituzte (kontsulta orokorreko edo traumatologiako 
lesionatuak, sexu-erasoak, barneratzeen kasu konplexuak eta/edo ezgaitasuna 
duten pertsonei laguntzeko neurri juridikoak…). 

 
 
Traumatologian aditua den auzitegi-medikuak, era berean, eta 

lehentasunez, bere jakintza-arloan egiten duen lana egiten du. Aurten, 
dokumenturik gabeko adingabeei adina zehazteko balorazio-kopuru handiagoa 
egin du, bai eta bere arloko gainerako lanak ere (traumatologia-kontsultak, 
ordezkaririk ez duten adingabeei eta lesio konplexuak dituztenei arreta ematea, 
traumatologiako mediku-zabarkeriak eta judizioz kanpoko espedienteetako 
balorazioak). 
 
 

Antolaketaren errutina orokorra mantendu egin da, agenda 
informatikoaren bidezko kontsultak eginez, hala generalistak nola 
traumatologiako adituarenak eta psikiatria orokorrarenak nahi Gasteizko Osoko 
Balorazio Forentseko Unitateko psikiatriaren kontsultak programatuz, eta 
astean behin  kontsulta generalista bat eginez Amurrion, eta/edo aldizka 
ordezkatuz egoitza judizial horretan ere adituaren kontsultarekin (traumatologia 
eta/edo psikiatria), gutxi gorabehera sei astean behin. Honela ahalbidetzen da 
adituaren lana Lurralde Historikoko erabiltzaile guztiengana iristea, eta, aldi 
berean, epaitegi guztietara, Amurriokoa barne, Amurrioko barruti judizialeko 
herri periferikoetako erabiltzaileak Gasteizera joatea saihestuz, psikiatrian edo 
traumatologian aditu batek baloratzeko.  
  

Guardia-txanden antolaketak aurreko urteetan bezala jarraitzen du: 
guardiako auzitegi-mediku bat dago egunero, 09: 00etatik 21: 00etara probintzia 
osorako, eta errefortzuko beste auzitegi-mediku bat zortzi eguneko epe batean, 
egoitza judizialean goizeko ordutegian, eta eguneko gainerako denboran modu 
etengabean. 
 

Guardiako eguneroko auzitegi-medikuak ez du libratzen bere guardiaren 
hurrengo egunean, salbu eta 21: 00etatik aurrera benetan lan egin badu; kasu 
horretan, libratzeko eskubidea du, edo hamaika atseden-ordu jarraian hartzeko, 
bere azken jardun profesionaletik, Justizia Administrazioko zuzendariaren 
2016ko uztailaren 7ko Instrukzioan ezarritakoaren arabera. Libratzen ez bada, 
auzitegi-medikuak guardiaren biharamunean egiten du guardiatik erator 
daitekeen lana, edo aldez aurretik programatutako gainerako lanean sortutako 
ezustekoetarako lagungarri edo indargarri gisa egiten du. 
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Aipatzekoa da, halaber, bideokonferentziak erabili ohi direla Gasteizko 
egoitza judizial nagusitik kanpo Zuzendariordetza honetako perituei (OBFUko 
auzitegi-medikuak, psikologoak eta gizarte-langilea) deitzen zaizkien ia judizio 
guztietara joateko, eta horrek esan nahi du ez dela beharrezkoa peritu bat 
lekualdatzea egoitza nagusitik kanpoko lanegun batean eginbide judizial 
bakarra egiteko, horrek dakarren erosotasunarekin, denboran eta baliabideetan 
aurreztuta. Zitazioa egiten duen epaitegia bideokonferentzian sartzen ez den 
kasu bakanetan izan ezik.  

 
Guardiako eginkizunetan dauden instrukzioko epaitegiek jarraitzen dute 

etxeko eta/edo familiako erasoen eta/edo indarkeriaren biktimei mediku-
azterketa forentseak presaz edo lehentasunez egiteko eskatzen. Zerbitzu hori 
aurreko urteetan hasi zen, aurten ere bete da, eta behar bezala bete izan da, 
guardien txandak antolatzearekin lotutako mekanismoen bidez. Etxeko 
indarkeria-kasuen antzeko azterketa-kopurua egin da, pasa den urteari begira 

 
 
Era berean, Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko Epaitegiari 

dagokionez, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei lotutako auzitegi-
medikuntzaren jarduteko protokoloak normalean eguneroko goardia-
zerbitzuaren barruan egin ohi dira, eta, Emakumeen aurkako Indarkeriaren 
arloko Epaitegiak hala eskatuta, mota honetako azterketen antzeko kopurua 
egin zaizkie aurreko urtekoekin alderaturik.   

. 
 

2021ean ez zaie auzitegi-medikuntzako azterketarik eskatu 
inkomunikazio-erregimeneko atxilotuei, horrelako atxilotuen jarduera-
protokoloaren arabera. 
 

2021ean handitu da auzitegi-medikuen azterketa generalisten kopurua, 
judizioz kanpoko erreklamazioen administrazio-prozeduretatik eratorritako 
trafiko-istripuetako lesionatuen gorputz-kaltea baloratzeko prozeduretan; izan 
ere, aurreko urteetan murriztu egin zen Arabako Zuzendariordetzan mota 
horretako espediente judizialen kopurua, orduan izapidetze judizial arruntaren 
zirkuituan zeudenak. 

. 
 

Psikiatriako kontsultak erabat diskriminatu dira psikiatria orokorreko 
kontsultetara eta Auzitegiko Balioespen Integraleko Zerbitzuko (OBFU) 
psikiatria espezifikoko kontsultetara. Dagoeneko finkatuta dago psikiatriako 
kontsultaren banaketa eraginkorra Klinikako Zerbitzuaren barruan, eta aurten 
egindako azterketa psikiatrikoetarako hitzorduen kopurua nabarmen hazi da, 
bai psikiatriako kontsulta orokorrean, bai OBFUetako azterketa 
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psikiatrikoetarako zitetan. Zitak bai Gasteizen, gehien-gehienak, bai Amurrion, 
izan dira auzitegi-psikiatriaren ohiko peritu-esparruaren barruan, eta beste 
patologia somatikoren batekin lesioa edo erasoa jasan duten pertsonen 
ondorioak eta/edo sekuela psikikoak baloratzeko eskaerak ugaritu egin dira. 
 

Era berean, handitu egin da balorazio psikiatrikoa egiteko kontsulta-
bolumenak hazten jarraitzen du, exhorto penal bidez, Arabako Ospitale 
Psikiatrikoko Psikosi Errefraktarioen Unitatean ingresatuta dauden gaixo 
mentalentzat (Osakidetzaren mendeko unitatea da, eta egoitza esklusiboa du 
Gasteizen du Euskadiko Osasun Mentaleko Sare osorako), bai eta Arabako 
espetxeko barne-presoentzat ere; eta auzitegi-medikuntzako eskakizun 
psikiatrikoei erantzun behar izan zaie, Arabako Lurralde Historikotik kanpoko 
epaitegietako eginbide judizialetatik eratorrita, proportzio askoz ere handiagoko 
espetxeko barneratuak izan arren (auzitegi-medikuen kopuruaren eta preso 
kopuruaren arteko erlazioa) AMEIko beste bi zuzendariordetzetan baino. Hauxe 
da Auzitegi-mediku bakoitzeko eta zuzendariordetza bakoitzeko espetxeetako 
biztanleriaren ratioen gutxi gorabeherako zenbatespena: 
 
 

 BIZKAIA:        10    espetxeratu auzitegi-mediku bakoitzeko 

 GIPUZKOA:    25    espetxeratu auzitegi-mediku bakoitzeko 

 ARABA:          150   espetxeratu auzitegi-mediku bakoitzeko  
 
 
 

Era berean, eta 2021ean, psikiatriako adituak sexu-indarkeriaren biktima 
diren adingabeei arreta medikoa eta sanitarioa emateko protokolo berria 
prestatzen lagundu du, Arabako Unibertsitate Ospitaleko Pediatria Zerbitzuak 
koordinatutako lan-taldearekin batera (Txagorritxun du egoitza). 

 
Traumatologiako kontsultan, 2021ean aurreko urteko besteko gai kopuru 

bat izapidetu da, bai auzitegi-mediku generalistek bai arlo horretako adituak 
egin beharreko azterketetarako, ordezkaririk ez duten adingabeen adina 
zehazteko balorazio espezializatuko kasuak barne, horretarako dagoen eta 
Arabako Fiskaltzarekin koordinatuta dagoen protokoloaren barruan. 

 
Era berean, Zuzendariordetza honetako Auzitegiko Klinikako Zerbitzuan 

auzitegi-medikuntzako jarduera guztien bolumen egonkor bat dago, bai 
kontsulta orokorrekoa, bai traumatologia eta psikiatriako adituaren 
kontsultakoa, Arabako espetxeko barne-presoen subsidiarioak direnak. 
Arabako Espetxeak ia hirukoiztu egiten du Langraiz Okako espetxe zaharrean 
zituen presoen kopurua, azaldu den bezala. 
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Amurrioko Epaitegien lana asteazkenetan biltzen da, bai kontsulta 
arrunt/orokorrerako, bai egun horretan bertan egiten diren epaiketa azkarretako 
zitetarako. 2004az geroztik, kontsulta-astean (asteazkena) auzitegi-medikuari 
laguntzeko Zerbitzu Erkideko administrari bat dugu, medikuari lana kendu diona 
(fotokopiak egitea, txostenak eramatea, espedienteak jaistea, pazienteak 
antolatzea…) eta modu arrazionalagoan eta egokiagoan antolatu eta optimizatu 
dituena barruti judizial horretako epaitegiekin antolaketan ditugun denbora eta 
baliabideak 

 
Amurrioko Emakumeen aurkako Indarkeriaren arloko Epaitegiaren 

eremuan presako edo guardiako gaiak peritatzeko prestasunari dagokionez, 
mekanismo bat antolatu dugu guardiako auzitegi-medikuaren bitartez, eta 
eskatzen den edozein azterketa motaz unean-unean arduratzeko 
errefortzukoaren bidez, Amurrioko Epaitegiari atzerapenik sortu gabe eta 
Gasteizko Guardiako Epaitegiaren kasuan zerbitzu bera alde batera utzi gabe. 

 
 
 
 
 
 

2021ean, ezin izan dugu Zuzendariordetza honetako auzitegi-mediku 
guztiok lankidetzan jarraitu, AMEIk eta EHUk sinatutako lankidetza-
hitzarmenaren arabera, Arabako Medikuntzako Irakaskuntza Unitateko 
(Txagorritxu) Medikuntzako bosgarren mailako ikasleek Auzitegi-medikuntzako 
irakasgaian prestakuntza praktikoa jasotzeko, hain zuzen ere jarduera hauek 
guztiak pandemian zehar eta haren ondorioz etenda geratu zirelako. 
 

Arabako OBFUren funtzionamenduaren hamaikagarren urte oso 
honetan, aurreko urtean baino kasu eta azterketa gehiago egin eta baloratu 
dira, unitate honetako kideek -bi edo hiru profesionalek (auzitegi-medikua, 
psikologoa eta gizarte-langilea) batera- egindako genero-indarkeriaren eta 
familia barruko indarkeriaren espedienteen barruan, eta gehienak gaitu dira 
profesionalek pertsona bakoitzari egun berean balorazioak egin ahal izateko eta 
erabiltzaileek Unitatera behin baino gehiagotan etorri behar izatea saihesteko. 
 

Oraindik ez zaie alternatibarik eman bulego mediko guztien isolamendu 
akustiko eskasa eragin duten arazo fisiko eta estrukturalei, ez eta OBFUren 
Zerbitzuko profesionalenei, ezta Gasteizko Auzitegiko Klinikako Zerbitzuko 
profesionalenei ere. Izan ere, aurreko urteetan ere mahaigaineratu izan zaie gai 
hori Justizia Saileko arduradunei, eta orain arte ez da erantzunik jaso. Beste 
segurtasun-gai batzuei dagokienez ere berdin gertatu da, hala nola, "Izuaren 
botoia" edo antzeko sistema bat izateari dagokionez kontsultetan, hori ere 
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Prebentzio Zerbitzuari eskatuta eta orain arte zerbitzu horretan inolako 
ekintzarik antolatu gabe. Gasteizko Auzitegiko Klinika Medikoaren barruan 
bi areto hutsik eta OBFUren kokalekuaren ondoan jartzeko aukerarik gabe 
jarraitzen dugu, Arabako OBFUn noranzko bakarreko ispilu bat jartzeko, 
bere garaian eskatu zen bezala. Horrelakoa Gasteizko Epaitegietako Talde 
Psikosozialaren instalazioetan dagoeneko badago, ondoko helburuak 
lortze aldera: 
 
 

 Unitate honetako profesionalek parte hartzeko denborak optimizatzea. 
 

 Azterketa adingabeei zein helduei egitea, elkarrekintzak espazio 
informalago batean ebaluatu ahal izateko. 

 

 Profesionalei kasuen behaketa bat ematea, eta, hala badagokio, 
ikasleak (prestakuntza gunea) kasuen balorazio, eztabaida eta 
azterketarako. 

 

 Elkarrizketan zehar ebaluaturiko pertsonei distentsio klima handiagoa 
eskaini. 

 

 Diziplinen artean parte hartzeko eremu terapeutikoaren bat jartzea. 
 

 Lan sistema hau eskatzen duten proba judizialak ematea. 
 
AMEIren Arabako Zuzendariordetzako Auzitegiko Klinikako Zerbitzuan 

dauzkagun administrariek berezkoak dituzten eginkizunak betetzen dituzte. 
Horien artean, Administrazio Zerbitzuen kudeatzaileak eta arduradunak 
Zuzendariordetzako Klinikako Zerbitzuan eta Auzitegiko Klinikako Zerbitzura 
dauden bi izapidegileek egindako lan guztia artxibatzeko eta erregistro 
estatistiko eta informatikoa egiteko lanak nabarmentzen dira, Epaitegitik eta 
Zerbitzu honetako profesionaletatik eratorritako administrazio-lana beren gain 
hartzeko. 
 

 

ARLO JUDIZIALAZ KANPOKO PERIZIALAK Abenduaren 18ko 1148/2015 

Errege Dekretua: 

IBILGAILU MOTORDUNEN ZIRKULAZIOARI BURUZKO EGITATEENGATIK 

2021:   80 
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 Aurkeztua

k 

Amaituak Egin gabe Ezetsiak Errek.a 

ren 

zain 

2020       14                 
  

2021 80 41 27 12 0 
GUZTIRA....... 80 55 27 12 0 
 

 

 

PATOLOGIA FORENTSEKO ZERBITZUA 

 

 

COVID-19ak eragindako pandemia gorabehera, Patologia Forentseko 
Zerbitzuko jarduera une bakoitzean beharrezkoa izan den bezala mantendu da, 
baina prebentzio- eta babes-neurri egokiak hartu dira. 
 

Autopsia gehienak astelehenetik ostiralera bitartean egiten dituzte 
patologiako adituek, eta asteburuetan edo/eta jaiegunetan zehar,  hiru 
jaiegunetako batean ere egiten dira autopsiak alor honetako adituen eskutik;  
gainerako autopsiak, hiru asteburu edo/eta jaiegunetako bitan gutxi 
gorabehera, beste auzitegi-mediku batek, jeneralista edo beste alor batean (ez 
patologian) aditua denak, eginak dira. Ildo honetan, heriotzen izaeragatik 
edo/eta konplexutasunagatik (giza hilketak, kriminaltasun-susmopeko 
heriotzak,…), patologiako adituak egin ditzala eskatzen duten autopsiak, 
patologiako adituak hartzen ditu bere gain, betiere profesionala libre badago. 
 

Ez da posible, langile ia guztiak patologian adituak ez direla kontuan 
harturik, patologiako aditu batek urteko egun guztietan gauzatu ahal izatea 
autopsia guztiak gainerako zuzendariordetzetan gertatzen den moduan, hori 
desiragarri litzatekeen arren. Hartara, Zuzendariordetza honetan, 2021. urteko 
autopsia guztien % 81a (110 autopsia, hilabeteko 9,1 autopsia, batez beste) 
patologiako adituek eginak izan dira; horren ondorioz, urteko 26 autopsia 
(hilabeteko 2,1 autopsia, batez beste), guztizkoaren %19a, patologian aditua ez 
diren mediku forentseen esku utzi dira.  
 

2021ean, ezin izan dute lankidetzan jarraitu Azpizuzendaritza honetako 
patologian adituak diren auzitegi-medikuek, Auzitegi Medikuntzako Euskal 
Institutuak eta EHUk sinatutako hitzarmenaren arabera, Arabako Medikuntzako 
Irakaskuntza Unitateko (Txagorritxu) bosgarren mailako ikasleei prestakuntza 
praktikoa emateko, Auzitegi-medikuntza eta Auzitegi-medikuntza irakasgaian, 
pandemiaren ondorioz eta pandemiak iraun zuen bitartean jarduera horiek 
guztiak bertan behera utzi edo aldatu baitziren.  
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Patologia Forentseko Zerbitzuak bere plantillan bi autopsia-laguntzaile 

ditu, berezko zaizkien funtzioak gauzatzen dituztenak, eta horrez gain, artxibo 
orokorra egiten dute, non intzidentzia guztien (autopsia guztiei buruzko 
informazio estatistikoa; trafiko-istripuen ondoriozko heriotzei buruzko 
informazioa, Ertzaintzari hilero jakinarazten zaiona; laginen kudeaketa; 
bidalketen antolaera; material-eskaerak…) eta egindako autopsia-txostenen 
erregistroa eraman eta haien kopia gordetzen den. Aurten, erregistro 
informatikoa ere egin dute, xede horretarako instalaturiko datu basearekin eta 
programarekin; aipatu erregistro horretan,  Zerbitzu honetan aurrera eraman 
den jarduerari buruzko informazio estatistiko guztia biltzen da.   
 

2021. urtea, Arabako Zuzendariordetzako Patologia Forentseko  
Zerbitzuaren mendean dagoen Histopatologia Laborategiak lanean diharduen 
hamaikagarren urte osoa izan da. Lagin anatomopatologiko osagarrien analisia 
Zuzendariordetza honetako Patologiako Zerbitzuan bertan egiten da, 
Zuzendariordetza honetako Patologia Zerbitzuko Laborategiak bere esku dituen 
giza baliabideak eta bitarteko materialez baliaturik. Halaber, Zerbitzuan 
egindako autopsia judizial guztien azterlan osagarriak gauzatzen dira, tresneria 
radio-kirurgikoarekin osatzen direnak, eta azkenik, azterlan kimiko-toxikologiko 
osagarriak, zeinak kanpora bidaltzen baitira, gehienbat AMEIk Bilboko egoitzan 
duen Laborategiko Zerbitzura, edo/eta Madrileko Toxikologiako eta Auzitegi 
Zientzietako Institutu Nazionalera, leku batean ala bestean egin daitezen, 
azterlan horien izaera nolakoa den.  
 

Era berean, hautemate kimikotoxikologikoko analisi osagarriak in situ 
egin ohi dira, era kualitatiboan gelatxo erreaktiboekin, hasieran eta aurretiazko 
eran autopsia egiten den denboran zehar. Hala ere, aurten AMEIko Zerbitzu 
honek dagozkion laginak bidaltzen jarraitu du AMEIk Bilboko egoitzan duen 
Laborategiko Zerbitzura, bertan analisi kimiko-toxikologikoa egin dezaten. 

 
Orobat, urtero biltegian dauden antzinako laginen zerrenda bat egiten da, 

eta ondoren, epaitegi eskudunari eskatzen zaio ea laginok suntsitu behar 
ditugun ala gordetzen segitzen dugun.   

 
Zerbitzuaren barruan, lagin biologikoetarako biltegi bat eta material 

suntsikorrerako bi biltegi ditugu. Aipatzekoa da ustekabeko gasturik handienak 
Zuzendariordetza honetako instalazioetan (Patologia Forentseko Zerbitzuan 
eta Hispatologiako laborategian) mahai eta zerretan sortutako matxurak 
konpontzera bideratutakoak izan direla. 
 

Bestalde, adierazi behar da ezein epaitegik ez diola, urte honetan zehar, 
Patologia Forentseko Zerbitzuri galdatu interbentzioa egin dezagun hirurogei-
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hirurogeita hamarreko hamarkadetan izandako haurtxoen desagerpen edo/eta 
lapurretarekin loturiko ikerketan edo/eta desobiratzean.. 
 

2021ean Arabako Zuzendariordetzaren Patologia Forentseko Zerbitzutik 
elkarlanari partzialki berrekin zaio, Zuzendariordetza honetako auzitegi-mediku 
patologoen, gure Zerbitzuko Laborategiko Teknikariaren eta autopsietako 
pertsonal laguntzailearen zuzeneko gainbegiratzearen pean, Lanbide 
Heziketako ikasleen irakas-prestakuntza praktikoan, Eusko Jaurlaritzako 
Justizia Sailburuordetzaren eta Miranda de Ebroko "Río Ebro" Lanbide 
Heziketako Zentroaren artean sinatutako lankidetza-hitzarmenarekin bat, 
"Anatomia Patologikoa eta zitologia" osasun-adarreko goi-mailako Lanbide 
Heziketako heziketa-zikloaren bigarren ikasturteari dagokiona, Prestakuntza-
jarduera praktiko horiek guztiak bertan behera utzi zirelako pandemiaren 
ondorioz eta pandemiak iraun zuen bitartean. 
 

Era berean, eta arrazoi beragatik, bertan behera utzi ziren Justizia 
Jauregira eta Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuko Arabako 
Zuzendariordetzara egindako bisita gidatu eta programatuak, Arkautin egoitza 
duen Ertzaintzaren azken promozioko agenteentzat. 
 

Hala ere, eta 2021ean, patologian adituak, Auzitegiko Klinikako 
administrazio-langileekin batera, Estatuko estatistika-baserako ziurtatu gabeko 
eta judizializatutako heriotza naturalen kasuetako datuak biltzen koordinatu eta 
lagundu du. 
 

Era berean, 2021ean, 2020an hasitako lankidetzarekin jarraitu da, 
psikiatriako adituak egindako eta Arabako Unibertsitate Ospitaleko Psikiatria 
Zerbitzuak (Santiago-egoitza) koordinatutako hamaika urteko (2008tik 2018ra) 
heriotza suizidei buruzko datuen atzera begirako bilketarekin. Orain, etiologia 
suizidako heriotza guztien datu bilketa prospektiboa egiten ari da, “Suizidioaren 
zaintza Euskadin” azterlanaren barruan, zeina zuzendariordetza honetako 
auzitegi-mediku guztiek egin baitute eta koordinazioa egun patologian 
espezializatzen ari den auzitegi-medikuak egin du. 
 

 

 

PATOLOGIA FORENTSEKO ZERBITZUA 

 

HISTOPATOLOGIAKO LABORATEGIA  

 

 

1. Agiri honen bidez, Arabako Zuzendariordetzan 2021ean Anatomia Patologiko 
laborategiaren inguruan egindako lan teknikoa aurkezten da. Beharrezkoa 
balitz, egin gabe geratu dira 4 autopsiaren froga osagarriak. 
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Metodologia: auzitegi-medikuen autopsietatik ateratako ehunak prestatzea 
azterketa mikroskopikoak egiteko (mikroskopia optikoa), blokeak eta takoak 
eratuz (parafinazko bloke solidoa ehun-zatia barne). 
 
Erabilitako materialak eta tresnak: finkatzaileak (finefix), deskaltzifikatzaileak 
(Bouin eta deskaltzifikatzaile azkarra), inklusio-materiala, desparafinatzailea 
(xileno), alkoholak, mikrotomoa, errutinazko koloratzaileak (H & E) eta tindatze-
teknika espezifikoetarako koloratzaileak. 
 
Emaitzak: 
 

 2021ean erregistratutako 136 autopsietatik, 103tan egin da azterketa 
histopatologikoa. 

 

 Guztira 4131 bloke egin dira, bataz beste, 40,10 bloke autopsia 
bakoitzeko. 
 

 Gehien lagindutako organoak hauek dira: gibela, bihotza eta birikak. 
 

 Aztertzeko lortzen diren lagin gehinak garunekoak, bihotzekoak eta 
biriketakoak dira, kasu jakinetan izan ezik. 
 

 4131 blokeetatik: 975 garunetakoak dira –hau da, guztien %23,60- eta 
gehien aztertutako areak garuneko hemisferioak eta dientzefaloaren 
egiturak dira; 1019 bihotzekoak dira eta laginketa egiteko sistematika 
berdina da kasu guztietan, salbuespen puntualetan izan ezik - %24,66-; 
eta 511 bloke biriketakoak dira, %12,36. 
 

 Prozesatu diren autopsien artean, 187 bloke izan dira deskaltzifikazio 
prozesuak behar izan dituztenak: arteria koronarioei dagozkien blokeak 
(58 eskuineko koronarioak, 57 zirnkunflexuak, 58 aurreko beherazko 
arteria eta 2 beste bihotz-eremuetakoak), eta 12 beste arteriei 
dagozkienak: aorta eta bere adarrak, Willis-en poligonoa.  

 

 Lortutako bloke guztien artean, errutinazkoak ez diren koloratzaileak edo 
tindaketa konbinatuak behar izan dituzten organoak 407 izan dira. 
Organo aztertuena bihotza izan da eta, jarraian, birikak, garuna eta 
gibela. 

 
 
261 ebaketa beheratu behar izan dira laginak behar bezala ikusteko. 
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Eta Autopsia baten birtailuketa egitea, 8 bloke gehituta. 
 
Ondorioak: lortutako emaitzek agerian uzten dute lotura dagoela organo jakin 
batzuetako lagin adierazgarri gehiago prozesatzeko beharraren artean; hain 
zuzen ere, autopsia-prozesu osoaren testuinguruan, heriotzaren kausa eta/edo 
mekanismoari buruzko datu argigarri, erabakigarri eta batzuetan behin betikoak 
emateko orduan sarrien erabakigarriak diren laginen artean. 
 
 2. Arestian aipatutako lanaz gain, ondokoa ere egin da: 
 
"Rio Ebro" eta "CPES Cesa BHIP" lanbide-heziketako ikastetxe bateratuko 
"Anatomia Patologikoa eta Zitologia" goi-mailako heziketa-zikloko 2. mailako 
ikasleentzako prestakuntza praktikoa hasi zen 2020-2021 ikasturtean, baina 
prestakuntza-jarduera guztiak eten behar izan ziren 2020ko martxotik, COVID-
19aren pandemiaren ondorioz. 

 
Bizkaiko Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuko 1.163 lagin prozesatu dira, 
prozesadorean izandako arazo batengatik. 

 
 
III. BALIABIDE MATERIALAK: 

 

Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuko Arabako Zuzendariordetzako 
zerbitzu bakoitzean, baliabide materialen inguruko gorabeherak aipatu eta 
iruzkindu dira. 
 

Aurrekontuen datu ekonomikoak Arabako EATn jasota geratu dira, eta 
ez dira memoria honetan jasotzen, zerbitzu honen arduradunarekin hitz egin 
bezala. Arabako EATko arduradunak Zuzendariordetza horren 2021eko 
gastuen zerrenda xehatua egin zuen urteko bigarren seihilekoan, bai eta 
2022rako gastuen aurreikuspena ere, zeina Auzitegi Medikuntzako Euskal 
Institutuko Zuzendaritzara bidali baitzen. 
 

 

 

 
AMEI-KO BIZKAIKO ZUZENDARIORDETZAREN MEMORIA. 

 
 

 
 

Bizkaiko Auzitegiko Klinikako Zerbitzua 
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2021ean, auzitegi-medikuntzako klinikak Covid-19 pandemiari aurre 

egiten jarraitu du, eta pixkanaka normaltasunera itzuli da, baina lan-aldi 

konplexuekin, zerbitzuak urtean 365 egunetan bete behar direlako. Oinarrizko 

eta funtsezko zerbitzuak betetzea lortu du, sistema tentsionatuta. 

 

 Lege-aldaketa garrantzitsuak izan dituen urtea izan da, auzitegi-lanean 

zuzenean eragiten dutenak. Hala, 2021eko ekainaren 21ean sartu zen 

indarrean Haurrak eta Nerabeei Indarkeriaren aurka Erabateko Babesa 

emateari buruzko 8/2021 Legea, Genero-indarkeriaren aurka Emakumeari 

Erabateko Babesa emateari buruzko 1/2004 Legearen baliokidea izatea 

bilatzen duena. Beste lege oso esanguratsu bat ekainaren 2ko 8/2021 Lege 

Organikoa da. Lege horren bidez, legeria zibila eta prozesala erreformatzen 

dira, desgaitasuna duten pertsonei beren gaitasun juridikoa gauzatzen 

laguntzeko. Lege honek desgaitasuna duten pertsonen eskubideak aitortzen 

ditu, eta pertsona horien borondatea eta askatasuna esparru juridikoaren 

barruan gauzatzeko babestu behar dira. Erronka profesionala ere bada, peritu-

zehaztapen handiak eskatzen baititu. Bestalde, legeak hiru urteko epea 

ezartzen du organo judizialetan jardunean dauden ezintasun juridikoko 

prozedura guztiak berrikusteko. Egungo errealitatea da, eta etorkizuneko 

erronka, langile-kopurua handitzera behartzen dituena. Duela gutxi, plantila 

indartu da psikologo berri batekin, auzitegi-klinikara eta Auzitegiko Balorazio 

Integraleko Unitatera bideratua, lanaldi erdian. Hala ere, errelebu-kontratua 

duen psikologo bat ordezkatzera dator. 

 

Errealitate bat da, auzitegi-medikuntzako lana, zeregin zientifiko guztiak 

bezala, denborarekin konplexuago bihurtzen joan dela. Aditu-txosten medikoen 

zailtasuna areagotu egin da, eta ezagutza etengabe eguneratzea eta 

etengabeko prestakuntza eskatzen dute. 

 

Hemen jasotako zifrak ez dira nahikoa auzitegi-medikuntzako lana 

azaltzeko, eta datuen azterketa kualitatiboa gehitu behar zaio. 

 

 

 

 

Berriz aktibatu dira espezializazio-prozesuak, eta prozesu hori geldirik 

zegoen 2011tik. Gaur egun, bi mediku daude ikasketa-lizentziarekin Basurtuko 
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Unibertsitate Ospitalean, bata traumatologian trebatzen eta bestea psikiatrian. 

Prozesu horiek 2022. urte osoan jarraituko dute, eta 2023. urtearen hasieran 

itzuliko dira eginkizun berrietara. 

 

AMEIrako eta Bilboko auzitegi-medikuntzako klinikarako beste mugarri 

garrantzitsu bat Irakaskuntza Unitatea sortzea eta mediku egoiliarrak sartzea 

da, BAMEren bidez. BAME lehen egoiliarrak egoitza Bilbon egitea espero da. 

Hemen agertzen diren estatistikak eta zifrak medikuen, gizarte-langileen 

eta psikologoen lanaren erakusgarri dira, baina pertsona jakin batzuen 

ahaleginari esker ere izan dira, hala nola Sudupe doktorearena eta Crespo 

doktorearena, sexu-erasoen datu-basea sortzen eta mantentzen lagundu 

baitute aurreko egunetan. 

  

I. eranskinean jasotako taulak azpimotak biltzen dituzten kodifikazio 

orokorrak jasotzen ditu. Psikiatria (PSI) kontzeptuaren barruan, hainbat aditu-

mota sartuko lirateke, besteak beste, ospitaleetan nahi gabe sartzeko 

espedienteetako peritu-azterketak (INT), patologia psikikoak dituzten 

pazienteenak eta adinagatik edo desgaitasun fisiko edo psikikoagatik egoitza-

zentroetan nahi gabe barneratutakoak. Kategoria horretan 2239 txosten daude 

guztira, hau da, aurreko urtean baino % 11,4 gehiago. 

Adierazi den bezala, pertsonen gaitasun juridikoari buruzko 

balorazioak aldaketa nabarmena izan du auzitegi-txostenetan. Balorazio 

horiek gero eta kasu gehiago adierazten dituzte, eta zehaztasun perizial 

handiagoa eskatzen dute, batez ere auzitegi-mediku generalistek eta bigarren 

mailako psikiatriako adituek egiten dituztelarik. Balorazio horiek 2020an 770 

ziren (lehengo ezgatasunak) eta 2021ean 917 ( % 12ko igoera). Mediku 

generalistek eta psikiatriako adituek egiten dituzte txostenak. 

  

 

 

Trafikoko istripuen erregistroaren barruan arlo judizialaz kanpoko 

aditu-txostenak sartuko lirateke, Kaltegalerak Baloratzeko Sistema 

Erreformatzeko 35/2015 Legea aplikatuta. Auzitegi-mediku generalistek eta 

traumatologiako adituek egiten dituzte, batez ere, txostenak. Oso kasu 

zehatzetan psikiatriako adituek parte hartzen dute. 
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2021ean 404 eskaera jaso dira arlo judizialaz kanpoko aditu-

txostenengatik (1. irudia), trafiko-istripuen epigrafearen barruan (I. eranskineko 

taula). Denboran gora egiten ari den joera baten barruan, beherakada txiki bat 

adierazten dute. 
 

 
1. Irudia: Bizkaiko arlo judizialaz kanpoko aditu-txostenen banaketa 

 

  

 

Istripuek edo lan-istripuek (ACL2) edo kasualitateek (ACC3) eragindako 

gorputz-kaltea baloratzeko trebetasunak oso garrantzitsuak dira, adibidez. 

Horrela, 2021ean, 130 lan-istripu izan dira (aurreko urtearen aldean % 81eko 

igoera), 3510 oinarrizko eraso (AGR7), % 4,75eko jaitsierarekin, eta arlo 

judizialaz kanpoko aditu-txostenak ez diren trafiko-istripuak (ACT1 I. eranskina). 

Auzitegi-mediku generalistek eta traumatologiako adituek egiten dituzte aditu-

txostenok. 

 

Gorpu-altxatzeak zuzendariordetzako auzitegi-mediku guztiek guardia-

eginkizunetan egiten dituzten lanak dira. Giza hilketaren susmoa edo ziurtasuna 

duen heriotza denean, patologian aditua den batek parte hartzen du 

altxamenduan. 

 

Autopsia baten hasierako fasea da, baina funtsezkoa. Etapa honetan, 

gorputzaren eta ebidentzia zirkunstantzial garrantzitsuen ikusizko eta 

argazkizko erregistroa egiten da. Gorpua aldez aurretik aztertu ondoren, 
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zaintza-poltsan sartu eta zigilatu egiten da, eta auzitegi-patologiako zerbitzura 

eramaten da, azterketa nekropsikoa egiteko. 

 

2021ean, hilotza altxatzeko 480 eginbide egin dira, hau da, autopsien % 

74, kontuan hartuta ospitaleetako gorpu batzuetan ez dela urrats hori egiten. 

Aurreko urteetako ehunekoei eutsi zaie. 

 

 

Generoaren arabera, hildakoen % 37 emakumeak ziren (N = 182) eta % 

60 (N = 288) gizonak. 10 kasu aztertzen ari diren hezur-hondarrak dira. 

 

 

Altxamendua eragin zuten heriotzen artean, 129 kasu indarkeriazko 

heriotzak izan ziren, horietatik 63 suizidak, 50 istripuzkoak, 2 etiologia 

hiltzailekoak, 11 lan-istripuz hildakoak eta 3 kasu heriotzaren izaera zehatzari 

buruzko azterketan. Desadostasuna dago kopuru horien eta Patologia 

Zerbitzuak erakutsitakoen artean, altxamendua eragin duten heriotzei buruz 

soilik ari garelako. 

 

 

Heriotza horietako 321 arrazoi naturalek eragindako heriotzak ziren, eta 

ehuneko esanguratsua bat-batean hiltzea da, lo egonda, eguneroko jarduera 

egiten, kirola edo lan egiten, besteak beste. 

 

20 kasutan ezin izan da oraindik heriotzaren arrazoia ezarri, azterketa 

osagarrien emaitzen zain. 

  

Genero-indarkeriari bi garaitan heltzen dio auzitegi-medikuntzako 

klinikak: 

 

 Guardiako eginkizunetan (AMU4 eta ADO5): genero/familia indarkeriaren 

biktimei/erasotzaileei buruzko peritazioak egiten dira Emakumeen 

aurkako Indarkeriaren arloko Epaitegiaren eta Instrukzioko Epaitegien 

prozeduretan. Lan horiek berehala egiten direnez, lesio fisikoen 

ebaluazioan zentratzen dira nagusiki, eta zuzendariordetzako mediku 

guztiek egiten dituzte guardia-lanetan. Kasu kopurua % 9 igo da. 
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 Osoko Balorazio Forentseko Unitatean programatuta. Gaur egun, bi 

gizarte-langilek, bi psikologok eta bost auzitegi-medikuk osatzen dute 

OBFUa. 

 

Unitateak osoko balorazioa egiten die genero-indarkeriako prozeduretan 

(PMU) eta familia barneko indarkeriako prozeduretan dauden (batez ere 

haurren aurkako tratu txarrak eta seme-alaben eta gurasoen arteko indarkeria 

edo PDO) pertsonei, bikoteei edo familiei. 

 

Erasotzaileak eta biktimak banan-banan baina osorik aztertzen dira. 

Familia-indarkeriaren zuzeneko edo zeharkako biktima diren adingabeak ere 

aztertzen dira. Azterlanaren funtsezko zati bat indarkeria-ekintza berrien 

etorkizuneko arriskua aztertzea da. 

 

Genero-indarkeria eta haurren tratu txarrak lotura estua duten bi 

errealitate dira. 

 

Kasu bat aditu-txosten eskaera bat da, eta pertsona bakarra, bikote bat 

edo familia bat inplika dezake. 

 

2021ean, 572 balorazio-eskaera eskatu dira, ofizio bidez, 2021eko 

abenduaren 31ra arte; horietatik, OBFUko 392 espedienteetatik 19 indarrik 

gabe geratu ziren. Espediente bakoitza aditu-txosten eskaera bat da, eta 

pertsona bakar bat, bikote bat edo familia bat inplika dezake. 2019ko 39 kasu 

azterketa-fasean daude oraindik. 

 

Aditu-txosten eskaeren kopurua %32 igo da, eta normaltasun-mailaren 

barruan mugitzen den aditu-txosten bitartera itzuli da. Unitatean ikusitako aditu-

txosten kopurua ez da gizarte-indarkeriaren tasaren isla, aldagai judizialen 

araberakoa baizik (2. irudia). 

 

553 kasuetatik, 437 helduen inguruko aditu-txostenak dira, eta 116 

adingabeenak. Kasu batzuk oraindik ere lantzen ari dira. 

 

Datuen estatistika-lanketa neketsua da, eta aldagai asko biltzen ditu. Lan 

honek OBFUko profesional guztien laguntza izan du eta lan estatistikoa Sudupe 

doktoreak egin du. 
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2. irudia: OBFUen espedienteak-urtero  

  

% 67 genero-indarkeriako prozedurei dagokie (PMU) eta % 33 familia 

barruko edo etxeko indarkeriari dagokie (PDO). 

 

Estatistikoki esanguratsua da generoaren eta peritu-tipologiaren arteko 

erlazioa (erasotzaile-biktima). Emakumeak indarkeriaren biktimen % 95,2 dira 

(255), eta gizonak erasotzaileen % 91,8. Ez dago alde nabarmenik 

erasotzaileen eta biktimen adinaren artean, erasotzaileen batez besteko adina 

(40,6 urte) (255) eta biktimena 38,05 urte (126). 

 

Pazienteen % 77,1ek espainiar nazionalitatea dute (377 kasu), eta 

gainerakoak atzerritarrak dira, batez ere Amerikakoak eta Afrikakoak. 

Espainiako nazionalitatea duten erasotzaileen tasak gora egin du pixka bat, 

aurreko urteekin alderatuta, atzerritarren tasa % 30 ingurukoa baitzen, bai 

erasotzaileen kasuan, bai biktimen kasuan. 

 

Pazienteen aldagai soziodemografiko, psikologiko eta psikopatologikoen 

peritu-azterketak egin dituzte esku hartzen duten profesionalek: gizarte-

langilea, psikologoa eta auzitegi-medikua. Hala ere, hiru profesionalek ez 

dituzte paziente guztiak ebaluatzen. Profesional bakoitzaren esku-hartze 

bereizgarria dago, pazientearen inguruabarren eta demanda judizialen arabera. 
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Aztertu beharreko aldagaiek azterketa sakona merezi dute, memoria hau 

gainditzen duena. Adierazi beharra dago 342 kasutan, % 91,5ean indarkeria 

psikologikoa salatzen dela, % 28,6an indarkeria fisikoa, % 22,5ean sexu-

indarkeria (77 kasu) eta % 9,6an indarkeria ekonomikoa (33 kasu). Ez dira 

indarkeria baztertzaileak, biktima beraren gainean indarkeria mota bat baino 

gehiago egon daiteke. Indarkeria psikologikoa ia fenomeno unibertsala da, 

beste indarkeria mota batzuekin batu daitekeena edo ez. 

 

Nabarmendu beharreko beste datu bat da 182 erasotzaileri dagokienez 

urruntze-agindua ezarrita dagoela, hau da, laginaren % 58,2 (106 kasu), eta 

horietatik % 64,7k urratu egin du urruntze-agindua (66 kasu). 

 

Erasotzaileen eta biktimen arteko harremana aztertuta, salaketak 

honakoei dagozkie: bikotekideari (% 36,3), bikotekide ohiari (% 39,6), 1. mailako 

senideei (% 22,3) eta bigarren mailako senideei (364). 

 

Erasotzaileen kasuan, egoera psikologikoa eta psikopatologikoa eta 

indarkeriaren sorrerarekin duten lotura aztertzen dira. Diagnostiko psikiatrikoren 

bat ezarri da gertakarien unearekin lotuta (% 75,6) (225). Garrantzia estatistikoa 

duten diagnostikoak: nortasun-nahasmenduak kasuen % 39,1, nahasmendu 

psikotikoak kasuen % 20,4 eta adikzio-substantzien kontsumoagatiko 

nahasmendua kasuen % 53,3. 

 

Diagnostiko bat egoteak ez du esan nahi, nahitaez, bere egintzen 

gaineko erantzukizun penala murrizten edo galtzen denik. Horretarako, 

egozgarritasuna baloratu behar da. 

 

Biktimen kasuan, indarkeria-motaren baten bizipenaren bigarren mailako 

egoera psikologikoa/psikiatrikoa aztertzen da (105). % 74,3an nahasmendu bat 

identifikatu da: antsietate-nahasmendua % 11,4an, depresiboa % 9,5ean eta 

egokitze-nahasmendua % 38,1ean. 

 

 

 

 

BILBOKO AUZITEGIKO KLINIKAN BALORATUTAKO SEXU-ERASOAK 
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 2021ean zehar, aditu gisa, 238 kasutan esku hartu da sexu-erasoaren 

salaketengatik. Sexu-erasoen salaketak haziz doaz denboran, 2002tik aurrera, 

nahiz eta azalpen konplexuko kontrajoera-gorabeherak izan. Salaketa 

kopuruaren goranzko bideari ekin zaio berriro, baina kopuru horiek zuhurtziaz 

interpretatu behar dira. 

 

 
 

3. irudia: Sexu-erasoen salaketak Bizkaian (2002-2020) 

 

Ez da erantzun errazetan erori behar arazo konplexuak azaltzeko. 

Auzitegiko lagina da, eta ezin da korrelaziorik ezarri erkidegoan 2021erako 

dagoen sexu-indarkeriaren mailarekin. 

 

Hala, denboran urrun dauden aldietan gertatutako gertaerei edo sexu-

indarkeria jarraituaren delituei buruzko salaketak daude. 

 

Salaketa kopurua handitzea indarkeria horren zifra “beltzen” jaitsiera gisa 

interpreta daiteke, erakundeen erantzunean konfiantza handitu delako. 

Bestalde, bikote-harremanetan sexu-indarkeria ikusarazten ari da, genero-

indarkeria gisa. 

Emaitza batzuk errepikatu egiten dira denboran eta segidako serie 

historikoetan; esate baterako, genero-joera nabarmena: biktimen % 91,6 (209) 

emakumeak dira, eta % 8,4 (19) gizonak. Pixkanaka, sexu-indarkeria 
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azaleratzen ari da adin nagusiko gizonen artean, eta errealitate horrek oso 

estigmatizatuta jarraitzen du. 

 

Laginaren % 42 18 urtetik beherakoak dira, eta sendotu egiten da 

adingabe eta nerabe izateak sexu-indarkeriaren biktima izateko arriskua 

areagotzen duela (4. irudia). Adin-tarteen arabera, 12 eta 16 urte bitarteko 

biktimek maiztasun handiagoa dute. 

  

 

 

 
 

4. irudia: 18 urtetik beherako biktimak, adin-taldeka sailkatuta 
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5. irudia: 18 urtetik gorakoak, adin-taldeka sailkatuta  

 

 

Oso deigarria da erasoen sailkapena biktimaren adinaren arabera (3. eta 

4. irudia), alderantzizko lotura duten aldagaiak baitira. Biktimak zenbat eta urte 

gehiago izan, orduan eta sexu-indarkerian maiztasun gutxiago. 

 

Eraso bakarrak direnean, haien denbora-banaketa aztertu da. 

Intzidentziari erreparatuz, astelehenetan 13 kasu daude, astearte eta 

asteazkenetan 12na kasurekin berdinduta, ostegunetan 19 eraso agertzen dira, 

16 ostiraletan, 27 larunbatetan eta 32 igandetan. 
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6. irudia: Sexu-erasoen denborazko banaketa astegunetan  

 

Hilabeteka banatuta, urtarrilean 10 kasu izan dira: 13 otsailean, 9 

martxoan, 11 apirilean, 18 maiatzean, 12 ekainean, 6 uztailean, 22 abuztuan, 

11 irailean, 13 urrian, 9 azaroan eta 12 abenduan. Salaketa batzuetan ezin da 

zehaztu noiz gertatu zen, indarkeria errepikatuak edo denboran oso urrun 

daudenak direlako. 
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7. irudia: Erasoen banaketa egunean zehar. 

Goizez: 7etatik 14etara  

Arratsaldez: 15etatik 21etara  

Gauez: 22etatik 2etara  

Goizaldean: 3etatik 6etara 

 

Kasuen banaketa hilabeteetan, asteko egunetan eta eguneko orduetan 

zehar konbinatuz, sexu-indarkeria denbora libreari eta harreman- eta aisialdi-

espazioei lotutako delitu-figura dela esan dezakegu. 

 

Gertakarien egileari dagokionez, erasotzailerik ohikoena (% 45,2) 

lagun/ezagun bat da, 86 kasutan, eta haren atzetik 1. mailako senideak daude 

(30, % 15,7). Parekoak dira akusatuak pertsona ezezagunak (20) eta bikoteak 

(% 20) diren kasuak. 14 kasutan bikotekide ohiekin dago harremana (% 7,3), 

eta 10 kasutan beste senide batzuekin (% 11,1). 

 

Lotura esanguratsua aurkitu da biktimaren adinaren eta erasotzaile 

motaren artean. 18 urtetik beherakoak senideen eta ezagunen indarkeriaren 

eraginpean daude. 

 

 

 
 

8. irudia: Sexu-indarkeria mota 
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Sexu-egintza motak aztertu dira, nahiz eta forma baztertzaileak ez izan, 

jasandako indarkeria-mota bat baino gehiago batera egon daitezke. Penetrazio 

baginala da ohikoena, 109 (% 41), eta, ondoren, ukituak, 96 kasurekin (% 36,5), 

uzkiko penetrazioa 36 (% 13,6) eta ahokoa 22 (% 8,3). Kasuen ehuneko txiki 

bat (% 5) beste sexu-eraso mota batzuk dira, hala nola exhibizionismoa eta 

sexu-esplotaziorako pertsonen salerosketa, besteak beste. 

 

30 biktimek ez dute gertaeren oroitzapenik edo oroitzapen partzial eta 

zatikatuak dira, toxikoen erabilera iradokitzen dutenak, "mendetasun kimikoa" 

deritzon horretan. Kasu horietan, biktima intoxikazio-egoeran zegoen, 

erasotzaileak emandakoa, edo hark biktimarengana sexualki iristeko 

erabilitakoa. Jaietako, diskoteketako edo leku jendetsuetako indarkeriak dira. 

Salaketa jartzean atzerapen bat izaten duten biktimak izan ohi dira, eta horrek 

zaildu egiten du lagin biologikoetan substantziak detektatzea. Gehien 

detektatutako substantzia alkohola da. 

 

 

 

 

AMEI-KO PERITU-TALDEAREN MEMORIA, MOTIBAZIO POLITIKOKO 

INDARKERIAREN TESTUINGURUAN GIZA ESKUBIDEEN URRAKETAK 

JASAN DITUZTEN BIKTIMEI ERREKONOZIMENDUA ETA ERREPARAZIOA 

EMATEKO 12/16 LEGEA BALORATZEKO BATZORDEAN EGINDAKO 

LANEAN 

 

Uztailaren 28ko 12/2016 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 

eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeriaren 

testuinguruan giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei aitorpena 

eta erreparazioa emateari buruzkoa, uztailaren 28an onartu zen, eta 

2016ko abuztuaren 10eko EHAAn argitaratu. 

Horren arabera, eta otsailaren 25eko 20/2020 Dekretuaren arabera 

(motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako giza eskubideen urraketen 



                                                                                        
  
 Zuzendaritza-Dirección 

Barroeta-Aldamar, 10 
48001 Bilbao 

 
 

Fdo. Carlos Cubero Santos 
Zuzendaria-Director 

75 

biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko prozedura garatzen 

duena), Balorazio Batzordea eratu zen. 10 titularrek eta 10 ordezkok osatzen 

dute, eta horietatik seik Batzordearen aditu gisa jarduten dute: horietako 4 

auzitegiko medikuak dira, eta beste biak auzitegiko psikologoak. 

Legeak kausazko erlazio bat identifikatzera behartzen du, konpondu 

beharreko kaltearen oinarri gisa motibazio politikoak eragindako giza 

eskubideen urraketa egiaztatzeari dagokionez. AMEI-ko perituen eginkizunak 

dira testigantzak biltzeko saioetan parte hartzea, biktimei elkarrizketak eginez, 

baita lan-saioetan eta kasuak eztabaidatzeko osoko bilkuretan parte-hartzea 

ere. Bilerak astero deitu ohi dira, eta AMEI-ko bizpahiru adituk hartzen dute 

parte. Bestalde, AMEI-ko aditu-taldeak adituen txostenak egin ditu Batzordeak 

aztertzen dituen kasu guztiei buruz. 

Batzordean lan egiten duten AMEI-ko perituek jarduera-protokolo bat 

diseinatu dute, Justizia Administrazioaren zerbitzurako lanean erabilitako 

metodo eta irizpide profesionalei egokitua, eta zeregin horren berariazko 

ezaugarrietara egokitua. 

Aditu guztien artean kasuen balorazio kritikoa egitea eta irizpide komunak 

ezartzea izan dira kezka nagusiak: 

 Sekuelak baloratzeko, 30/2015 Legearen baremoaren nomenklatura eta 

puntuazio-tarteak aukeratu dira. 

 Aurkikuntza medikoen eta psikologikoen eta ikertutako giza eskubideen 

urraketen arteko bateragarritasuna ebaluatzeko, Istanbulgo Protokoloan 

eta Nazio Batuen Minnesotako Protokoloan ezarritako jarraibideetan 

oinarritu dira. 

Adituen lanari dagokionez, zailtasun nagusiak gertakarietatik igarotako 

denboratik eratortzen dira, eta, ondorioz, informazio-iturri zuzenak galtzen dira, 

mediku-erregistrorik eta frogarik ez dago, beti ulertzeko modukoak ez diren 
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arrazoiengatik. Antolaketari dagokionez, zailtasun nagusiak adituen artean 

informazioa eta irizpide teknikoak koordinatzea eta trukatzea izan dira, batez 

ere distantzia fisikoagatik. 

Auzitegiko adituek 103 aditu-txosten egin dituzte guztira: 77 txosten 

ezohiko lehen aldikoak dira, 17 txosten ezohiko bigarren aldikoak eta 9 

txosten ohiko aldikoak. Giza eskubideen urraketaren eta aldiaren kasu-

zerrenda taula honetan ikus daiteke: 

HERIOTZA: 

- PO: 2. 

-PPE:  13. 

-SPE: 3. 

TRATU TXARRAK/TORTURA: 

-PO: 5. 

-PPE: 48. 

-SPE :9. 

LESIO IRAUNKORRAK: 

-PO: 1 (begia galtzea, gomazko pilota). 

-PPE: 9. 

-SPE: 1. 

BALA-INPAKTUAK (heriotzarik ez). 

-PO: 1. 

-PPE: 1. 

-SPE: 2. 

GOMAZKO PILOTAREN INPAKTUAK: 

-PO: 1 (begia galtzea, lesio iraunkorrak). 

-PPE: 1 (begia galtzea). 

-SPE: 2. 

ENPRESA SUNTSITZEA (peritu-txostenik ez): 1. 
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ESKUIN MUTURRAREN ATENTATUA: 

-SPE: 2 (haietako bat, baita lesio iraunkorrak ere). 

 

LANKIDETZA-HITZARMENAK ETA KANPO-HARREMANAK. - 

 

 
1.- KOLABORAZIO ESPARRU-HITZARMENA EUSKO JAURLARITZAKO 
JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILAREN ETA EUSKAL HERRIKO 
UNIBERTSITATEAREN ARTEAN AUZITEGI-MEDIKUNTZARI BURUZKO 
IRAKASKUNTZA, PRESTAKUNTZA ETA IKERKETA ARLOETAN. 
                            

 Helburua da era koordinatuan auzitegi-mediku eta AMEI-ko langile 
teknikoei, zein erakunde akademiko horretako unibertsitate-ikasleei 
zuzendutako ikerketa- eta prestakuntza-jarduerak burutzea, hala nola, 
auzitegi-medikuntza arloan prestakuntza ematea, ikerketa-proiektuak, aditu-
frogak, unibertsitate-masterrak, etab. gauzatzea. 
 
2012an onartutako hitzarmen berri horrek lehengoa ordezkatzen du, hau da, 
2003an medikuntza eta odontologiako 6. mailako ikasleen prestakuntza 
praktikorako sinatu zena, bai eta 2001ean Farmakologia Sailaren 
neurofarmakologia-ikerketarako hitzarmena ere. Ikerketa-ildo horretan burutzen 
ari zen lanaren emaitzek aitorpena jasotzen ari dira nazioarteko erakundeen 
aldetik eta Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundearen lankidetza aktiboa 
egon ez balitz hori ezinezkoa izango zen. Aipatutako horretan oin hartuta 
lankidetza-akordio berezia landu eta onartu da arlo horretan, honako helburu 
honekin: garuneko neurotrasmisoreen eta suizidioaren artean dagoen 
harremana ikertzen jarraitzeko, zenbait buru-gaixotasun barne (depresio 
handia, eskizofrenia, alkoholismoa). 2020an zehar aipatutako Farmakologia 
Sailera 46 kasu bidali dira dagozkion garun-area anatomikoak aztertzeko. 
 
 Medikuntzako 6. mailako ikasleen prestakuntza praktikoari eusteko 
xedearekin, Medikuntza eta Odontologia Fakultatearekin lankidetza-akordio 
berria onartu da. Akordio hori oso positiboa izaten ari da ikasleriak eta EHUko 
irakasleriak, bereziki Gipuzkoa eta Arabako Azpizuzendaritzetan adierazitako 
gogobetetasun-mailari dagokionez. 

 
Bizkaiko Zuzendariordetzan praktikak irakasten dituzten auzitegi-

medikuen kopurua ia hutsa da, auzitegi-medikuen plantilak egun duen 
motibaziorik eza dela-eta. Nire ustez, Espezialitate Mediko-kirurgikoetako 
Sailak ez du ekimenik EHUko Langile eta Ikerketaren arloko Errektorego 
edo Errektoreordetzari irakasle laguntzaile plazak eskain ditzan eskatzeko 
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eta, horrela, AMEIren AKko auzitegi-medikuek plaza horien lehiaketan 
parte hartzeko aukera izan zezaten, bereziki Bizkaiko Zuzendariordetzan 
klase teorikoak, mintegiak eta praktikak eman ahal izateko.  
  

Arabako Zuzendariordetzako plantila osatzen duten 7 auzitegi-
medikuen artean bat irakasle elkartua da, Gipuzkoako Zuzendariordetzako 
plantillan dauden 15 auzitegi-medikuen artean lauk lege- eta auzitegi-
medikuntza eskolak ematen dituzte EHUko Medikuntza Fakultatean eta 
Kriminologiaren Institutuan eta Bizkaiko Zuzendariordetzan dauden 32 
auzitegi-medikuetatik auzitegi-mediku bakarra dago kontratatuta EHUn 
lege- eta auzitegi-medikuntza eskolak emateko, zeina auzitegi-patologian 
espezializatuta baitago.  

 
Irakaskuntza eta Ikerketa Batzordeak proposamen bat egin du 

gradua Medikuntzan, ikasgaia lege- eta auzitegi-medikuntza 
irakastearekin lotuta eta AMEIk Euskal Herriko Unibertsitateari aurkeztu 
dio. 

 
Aipatutako proposamenean hainbat atal daude eta, horien baitan 

honako hauek sartzen dira: aurrekariak, egoera gaur egun zertan den, 
AMEIren jarrera, AMEIren proposamena jarduera praktikoei begira, 
eskainitako jarduera praktikoen deskribapena, AMEIk egindako giza-
baliabideen gutxi gorabeherako kalkulua eta ikasleen jardueretako 
ordukako banaketaren eredua beren jarduera praktiko klinikoa burutzen 
duten bitarterako.  

 
Unibertsitateak epe motzean ezin ditu aipatutako proposamenak 

onartu, bereziki langile elkartua kontratatzeari dagokiona eta 
azpimarratzen du irakaskuntza praktikoari buruzko diziplina bakoitzean 
ordutegi-banaketa egiteko eskumena Unibertsitateak bakarrik duela. 
 

Medikuntza Fakultateko dekanoak dio une honetan lehiaketara 
bakarrik atera daitekeela AMEIko auzitegi-mediku baterako plaza bat, 
hizkuntza eskakizunarekin, lehenik elebiduna eta, hautagairik ez balego, 
gaztelaniaz izango litzateke. Gaur egun arte hori ez da gertatu. 
 

Ezinbestekoa eta derrigorrezkoa da arlo horretan elkarlanerako 
Akordio/Hitzarmen berria egitea Medikuntza Fakultatearekin irakaskuntza 
praktikoaren zati bat AMEIn egin ahal izateko, baina Bizkaiko auzitegi-
medikuek uste dute irakaskuntza praktikoa, hasteko, irakasle elkartuek 
gauzatu behar dutela eta horietako bat praktiketako koordinatzailea izan 
behar duela EHUk izendatutako tutorearekin batera. Horrek ez du 
baztertzen praktika horiek instruktoreen figurarekin indartzea (auzitegi-
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mediku boluntarioak) horrek berekin irakaskuntza praktiko horri ordu 
gehiago eskaintzea ekarriko lukeelarik. Unibertsitatearen Irakaskuntza 
Gidaliburuak esaten du irakaskuntza teorikoa eta praktikoa irakasle 
elkartuetan oinarritu behar dela eta irakasle instruktoreen bidez osatu 
behar dela, baina ez dirudi logikoa denik praktika horiek instruktoreen 
gainean oinarritzea. Gipuzkoako eta Arabako Azpizuzendaritzetan 
irakasleek bete behar dituzten ordu eta diziplinei dagokienez, irakasle 
elkartuek betetzen dituzte, baina horrek ez du kentzen beren borondatez 
lan horretan laguntzen duten irakasleak egotea, eta instruktoreei buruz ari 
naiz.  

AMEIk kalitatezko irakaskuntza praktikoa eman nahi du eta, 
horretarako proposamen bat landu du, zeinean funtsean honako hauek 
sartu baititu: AMEIren Zuzendariordetza bakoitzaren praktiketan sartutako 
diziplinak, aipatutako irakaskuntza gauzatzeko ezinbesteko den irakasle 
elkartuen kopurua eta langintza profesional hori burutzeko beharrezkoa 
den ordu-kopurua. Gaur egun, egoera horretan daude Auzitegi 
Medikuntzako Euskal Erakundearen eta EHUren arteko erakunde arteko 
harremanak, eta horri gehitu behar zaio lankidetza-hitzarmen berri bat 
egin behar dela. 

 
 

2.- LANKIDETZA HITZARMENA JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO 
SAILAREN ETA OSAKIDETZA ERAKUNDE PUBLIKOAREN ARTEAN 
AUZITEGI-MEDIKUEN PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUARI, ADITU 
BIDEZKO FROGEI ETA IKERKETARI BURUZ. 
 

Aipatu hitzarmena AMEIren egitura- eta funtzio-diseinua garatzeko 
oinarri funtsezkoa da, ezarritako guardia-sistemarekin batera. Hori horrela da 
auzitegi-medikuek beren diziplinetan izandako espertizazio aldian 
(prestakuntza espezializatuaren) hartutako prestakuntza-maila altua dela-eta. 

Hitzarmen berri honekin bereziki ikerketarekin zerikusia duen oro indartu 
da, bai eta auzitegi-medikuen prestakuntza jarraituari oro har berriz ekin 
zaio eta mediku aditu eta generalistak beren diziplinetan ospitaleetara joan 
dira. 

 

Aurten, espertizazio-deialdi berriak egin dira, hutsik geratu diren 
plazak betetzen joateko, hala nola Patologiako aditu plaza bat Arabako 
Zuzendariordetzan, bi auzitegi-medikuren Psikiatria eta Traumatologiako 
espertizazioa  Bizkaiko Zuzendariordetzan eta bi Gipuzkoako 
Zuzendariordetzan (Patologia eta Psikiatria).  

 

Herri Administrazio eta Justizia Sailaren eta Osakidetzaren arteko 
lankidetza-hitzarmenek bere horretan jarraitzen dute, Auzitegi Medikuntzako 
Euskal Erakundeak sarbidea izan dezan Osakidetzaren Liburutegi 
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Birtualera. Hori jada errealitatea da, baita Osakidetzaren Historia 
Klinikoetara (Osabide integra) sartzeko erabakia ere.  

 

 

3.- JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILAREN ETA 
OSAKIDETZAREN ARTEKO LANKIDETZA-HITZARMENA, HERIOTZA 
KASUEN AURREAN ZELAN JARDUN KOORDINATZEKO. 
 

 

Justizia Sailburuordetzak eta Osakidetzak lankidetza-hitzarmen berria 
onartu zuten heriotza kasuen aurrean zelan jardun koordinatzeko, heriotza 
naturala erabat argiak judizialki bideratzea murrizteko xedez, horrek 
hildakoaren senitartekoei atsekabetasuna eragiten baitie; hitzarmen berri hori 
onartu zen aurreko akordioa modu egokiagoan kudeatzeko eta era horretan, 
haren eraginkortasuna bermatu ahal izateko. Baina emaitzak ez dira espero 
genituenak, batez ere Bizkaiko lurralde historikoan eta, azken finean, ez da oso 
erabakitzailea izaten ari Ospitaleetako eta Ospitaletik kanpoko Urgentzia eta 
Larrialdietako Lantalde Medikuek ez dituztelako aplikatzen akordio horren 
baitako atal batzuk.    
 

 

2020. urtean zehar komenigarria litzateke Jarraipen Batzordea 
biltzea dauden gorabeherak baloratzeko. 

 
 Lehentasunezkoa da Jarraipen Batzordeak hitzarmen honen 

funtzionamendu egokia aztertzea eta sortzen diren interpretazio-arazoak 
edo izaten diren gorabeherak konpontzea. Jarraipen-batzorde hori sei 
pertsonak osatuko dute, hiru izanik alderdi bakoitzetik, eta alderdiek 
izendatuko dituzte. 

 
2018ko abenduaren 11n sinatu zen Lan eta Justizia Saileko Justizia 

Sailburuordetzaren eta Osakidetzaren arteko Lankidetza-Hitzarmenaren 
adostasuna heriotza kasuen aurren zelan jardun koordinatzeko. 

 
4- JUSTIZIA MINISTERIOAREN ETA EUSKO JAURLARITZAKO HERRI 
ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILAREN ARTEKO LANKIDETZA-
HITZARMENA, AUZITEGIKO LABORATEGIETAN PRESTAKUNTZA, 
IKERKETA ETA KALITATEARI DAGOKION ARLOAN. 

 

Lankidetza-hitzarmen horren asmoa honetan datza: AMEIren 
laborategiko goi-mailako teknikari eta medikuak ezagutza tekniko eta 
zientifikoetan prestatzea, arlo kimiko-toxikologikoan eta genetikoan. 
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AMEIren Erregelamenduak eta Laborategiko Erregelamenduak 
berak zehazten du INTCF (Toxikologiaren eta Auzitegi Zientzien Institutu 
Nazionala) dela Auzitegi-Medikuntzaren Euskal Erakundearen eta 
Estatuko gainerako Auzitegi-Medikuntzaren Erakundeen erreferentziazko 
laborategia, histopatologiari, kimika-toxikologiari, biologiari eta 
kriminalistikari dagozkien arloetan.   

 
INTCFrekiko harremana sendotu behar da prestakuntzaren arloan, are 

gehiago Toxikologiaren Institutu Nazionalaren Zuzendaritzak berak era 
guztietako lankidetza eskaintzen digunean eta ez bakarrik prestakuntza 
espezifikoari dagokionean, baizik eta ikerketa-ildoak irekitzeari dagokionez. 
 

AMEIren Laborategiko Zerbitzua garatzeko funtsezkoa da gure 
laborategiko Zerbitzua osatzen duten atal desberdinetako medikuen, goi-
mailako teknikarien eta teknikari fakultatiboen hasierako prestakuntza eta 
prestakuntza jarraitua.     
 

Aipatutako guztiak ekarri du Justizia eta Herri Administrazio 
Sailaren eta Justizia Ministerioaren artean lankidetza-hitzarmen berri bat 
lantzea eta onartzea; esandako hitzarmenean aurreko hitzarmena 
gaurkotzen da kalitatearen, prestakuntzaren eta ikerketaren arloan eta atal 
berezi bat sartzen da kalitatearen kudeaketari buruz. 

 
Kimikako fakultatibo, teknikari bat kontratatzea falta da oraindik 

Kimika-Toxikologia eta Analisi Klinikoen Atalean finkatutako helburuak 
bete ahal izateko; hau da, ileko drogen teknika eta diagnostikoa aplikatzea 
eta ICP-Masasen bidez gorpuan dauden substantzia ez-organikoak 
aztertzea, bai eta kalitatea kudeatzen eta kontrolatzen duen LIMS 
programaren azken garapena ere. 

 
 

Genetika Atalak jarduerarik gabe segitzen du eta bere garaian egin 
zen inbertsioaren ondoren uste dut beharrezkoak diren aurrekontua eta 
langileak gaitu behar direla aditu-jarduera garatu ahal izateko 

  
  
 
 

Multimedia Espediente Bakarra izenekoak eta Auzitegi 
Medikuntzako Euskal Erakundearen Agenda berriak laguntza handiagoa 
emango diote lan-antolamenduaren kudeaketari, eta plataforma gisa 
balioko du organoen arteko komunikazioa hobetzeko eta 
erabiltzaileentzako aurretiazko hitzorduaren sistema bera hobetzeko, 
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kudeaketaren malgutasun handiagoa eta eskaera judizialak modu 
ordenatuan bete ahal izatea ekarriz. 

 
 

Lan-tresna berri horiek ezinbestekoak izango dira Bulego Judizial 
Berria Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundean erabat ezartzeko, bai eta 
kalitate-adierazle deiturikoak ere, tekniko-medikoak zein 
administratiboak. Une honetan AMEIren AKk duen lehentasun 
handienetako eta premiazkoenetako bat da datu-basearen eta agendaren 
garapen osoa amaitzea eta Institutuko hiru zuzendariordetzetan ezartzea. 

 
Biktima Anitzeko Gertaeretan Identifikazio Protokoloa prestatu da 

Justizia Sailaren eta Segurtasun Sailaren artean, Euskadiko Larrialdiei 
Aurregiteko Bidearen (LABI) barruan, Auzitegi Medikuntzako Euskal 
Institutuaren (AMEI) eta Ertzaintzaren Polizia Zientifikoaren bidez, Babes 
Zibilarekin lankidetzan. Protokolo horren helburu nagusia gorpuak eta 
gorpuzkiak identifikatzea da biktima anitzeko gertakarietan. 

 
Batera jarduteko protokolo hori Auzitegi Medikuntzako Euskal 

Erakundeko zuzendari Carlos Cubero Santos jaunak eta Ertzaintzako buru 
Jorge Aldecoa García jaunak sinatu zuten. Gaur egun, AMEIko eta 
Ertzaintzako Polizia Zientifikoko langileek osatutako lantalde bat ari da 
protokolo hori garatzen. 

Bestalde, Justizia Ministerioaren ekimenez, Justizia Zuzendaritzak 
onartu egin zuen Euskadik Biktima Anitzeko Gertakarietarako Batzorde 
Tekniko Nazionalean parte hartzea, hargatik eragotzi gabe biktima 
Anitzeko Gertaeretako Identifikazio Protokoloa autonomia-erkidegoan 
aplikatzea. 
 

5-. OSAKIDETZA - EUSKAL OSASUN ZERBITZUAREN ETA 

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILAREN 

ARTEKO HITZARMENA, OSASUN-ZERBITZUAK EMATEKOA, BAT-

BATEKO HERIOTZAGATIK HILDAKOEN SENITARTEKOEK IZAN 

DITZAKETEN ARRISKU-FAKTOREAK ZEHAZTEKO AZTERLAN 

GENETIKO BAT EGITEKO. 

 

Bat-bateko heriotza naturala da, denboran eta aurkezteko moduan 

ustekabekoa, sintomak hasi eta hil bitartean ordubeteko denbora-mugarekin. 
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Kontzeptu horretan sartzen dira, halaber, hil aurreko orduetan pertsona 

horiek osasun-egoera onean egonda ikusi ez diren heriotzak (edo lo egin 

bitartean gertatzen direnak), bai eta bat-bateko bihotz-biriketako geldialdiaren 

kasuak ere, suspertzen direnak eta garuneko heriotzara eramaten direnak. 

 

Bat-bateko Heriotza lehen mailako osasun-arazoa da. Heriotzen % 12 

bat-batean gertatzen dira, eta gehienak bihotzekoak dira. Heriotza kardiakoaren 

urteko intzidentzia 1: 10.000koa da heldu osasuntsuetan. Heriotza kardiakoa 

oso gutxitan gertatzen da haur eta gazteen artean (intzidentzia 1 eta 3 kasu 

artekoa da 100.000 biztanleko/urtean). 

 

Heriotza kardiakoaren kausa ohikoena kardiopatia iskemikoa da (% 80), 

batez ere 35 urtetik gorakoen artean. 

 

 30 urtetik beherako gazteen artean nabarmentzen dira miokardioko 

gaixotasunak eta bat-bateko heriotza arritmiko edo bat-bateko heriotza 

kardiakoaren sindromea egitura normaleko bihotzean. Beste arrazoi batzuk dira 

koronarioen jatorriaren anomaliak edo toraxeko aortaren disekzioa. 

 

Bat-bateko heriotza arritmikoaren sindromea azaldu gabeko jatorria duen 

heriotza kardiakoa da, zeina kanal ionikoetako alterazioetatik (kanalopatiak) 

etorritako gaixotasun arritmiko sekundarioekin loturik egon daitekeen, hala nola 

QT luzearen sindromea, Takikardia Bentrikular Kateklaminergikoa, QT 

laburraren sindromea edo Brugadaren sindromea. 

 

Ohiko azterketa nekropsikoekin diagnostikatu ezin diren gaixotasunak 

dira. Lehen graduko senideei egindako urjauziko azterketa klinikoak, bai eta 

probandoari egindako genetikak ere, aukera eman lezake bat-bateko heriotza 
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kardiakoaren kausa identifikatzeko. Gainera, hildakoen lehen graduko senideen 

azterketa sistematikoari esker, tratamendu eta gomendio egokien bidez eragin 

beharreko afektu ugari identifikatu ahal izango lirateke, etorkizunean gertakari 

kardiobaskular berriak saihesteko.  

 

Bat-bateko heriotza kardiakoaren azpian datzan gaixotasuna, 

normalean, klinikoki silentea den eta pazientea bizirik dagoela diagnostikatu ez 

den bihotz-patologia da. Askotan, bat-bateko heriotza kardiakoa 

gaixotasunaren lehen agerpena da. Kasu batzuetan, aurretiko sintomatologia 

dago – sinkopea, toraxeko mina, palpitazioak –, baina diagnostikoa ez da egin 

pazientea bizirik dagoela. 

 

Bat-bateko heriotza kardiako gisa hasten diren gaixotasun batzuek 

familia-oinarria dute (miokardiopatiak, bat-bateko heriotza arritmikoaren 

sindromea eta aortaren disekzioa). Autopsia forentsea izan daiteke familiak 

aholku kliniko egokia jasotzeko aukera bakarra. 

 

Horregatik, senitartekoak Familia Kardiopatien Unitate Klinikoetara 

bideratu beharko lirateke. Familia-azterketak analisi genetiko bat izan beharko 

luke, baita hautatutako kasuetan ere. 

 

Autonomia Erkidegoari dagokionez, kalkulatzen da urtean 30-50 kasu 

egon daitezkeela bat-bateko heriotza kardiakoagatik, familiako 

miokardiopatia/aortopatiagatik eta bat-bateko heriotza arritmikoaren 

sindromeagatik. 

 

Azterketa anatomo-patologiko protokolizatua sustatzeak, familia-

azterketa aurrera eramango duten diziplina anitzeko unitateak sortzeak eta 
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diagnostiko-bilduman genetika txertatzeak erraztu egiten dute bat-bateko 

heriotza kardiakoaren kausen eta mekanismoen ezagutzaren garapena. 

 

Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuko Patologia Forentseko 

Zerbitzuak dira ospitalez kanpoko eremuan bat-bateko heriotza kardiakoaren 

azterketa makroskopikoa eta mikroskopikoa egiteko erreferentziazko zentroak, 

autopsia judizialak eginez, baldin eta Osakidetzako medikuak pertsona baten 

heriotzaren arrazoiak egiaztatu ez baditu. 

 
Lankidetza-hitzarmen hau garatzeko beharra elkarte zientifikoetako 

hainbat adituren gomendioetan oinarritzen da; izan ere, gomendagarritzat 

jotzen dute post-mortem azterketa genetikoa («autopsia molekularra») egitea 

bat-bateko heriotza arritmikoaren sindromeagatik eta familia-kardiopatia 

estruktural batengatik hildako pazienteei, eta EAEn azken urteotan sortutako 

esperientzian.  

 

Horrela, hemen artikulatzen den diziplina anitzeko lankidetzaren bidez, 

ospitalez kanpoko bat-bateko heriotza kardiakoaren hurbilketa diagnostiko 

hobea lortu nahi da, baita arriskuan dauden senitartekoak identifikatzea ere, 

jatorri genetikoko kardiopatia bat detektatu izan balitz.   

 

Horretarako, lankidetza-hitzarmen egonkor bat behar da Justiziaren 

arloan eskumena duen Administrazioaren (haren mende daude Patologia 

Forentseko Zerbitzuak, AMEI) eta Osasunaren artean (haren mende daude 

Familia Kardiopatien Unitate Klinikoak). 

 
 

 

MEMORIAREN GOGOETAK ETA ONDORIOAK. 

 

  

PRESTALUNTZA-PLANA.  
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2021. urtean zehar Auzitegi Medikuntzaren Euskal Institutu eta 
Zientzia Forentseen Prestakuntza Plana deitutakoa aplikatu da, Justizia 
Sailak onartua. Plan hori dela medio hiru zuzendariordetzatan mintegiak, 
tailerrak, jardunaldiak eta ikastaroak antolatu dira egoitzatik kanpo. Oso 
garrantzitsua da kontuan hartzea pandemia dela-eta izan diren 
mugapenak, azken urteetan gauzatzen ziren prestakuntza-ekitaldiak 
eratzeko orduan. Prestakuntza-topaketa gehienak "on line" ikastaroen 
bidez berrantolatu dira. 

 
 
Urtean zehar egindako prestakuntza-ekitaldien kronograma 

(koadroa) eransten dut.  
 

 

 

              AMEIren 2021. urterako Prestakuntza-plana: 
 

 

 

 Ikastaroa Datak Modalitatea Bertaratuak 

1 Justizia Administrazioko 

Auzitegiko Psikologiako 

Elkartearen prestakuntza 

espezializatuko ikastaroa: 

Heldutasuna eta 

erabakiak hartzea 

Auzitegiko Psikologian 

Otsailak 4, 11 

eta 8, 16: 30etik 

20: 30era 

ONLINE Psikologo 1 

(Marian Elicegui) 

2 GSCren ikastaroa:  

Saiakuntza kimikoetako 

ziurgabetasuna 

baliozkotzea eta 

kalkulatzea 

Martxoaren 8tik 

10era, 9: 

00etatik 15: 

30era 

ONLINE Fakultatibo 1 

(Begoña Pons) 

3 SEAP-IAP, SEC, SEPAF 

XXX. Kongresua 

Maiatzaren 26tik 

28ra 

ONLINE 2 auzitegi-mediku: 

- Rubén Sevillano 

- Olga Rodríguez 

4 Auzitegi Psikologiako TEA 

jardunaldia 

Martxoaren 

25ean, 

10 eta 13:15 

bitartean 

ONLINE 3 auzitegi-mediku, 

6 auzitegi-

psikologo: 

- Marisa de 

Francisco 

- Marian Elicegui 

- Ana Hidalgo 

- Ana Imaz 

- Amaya Bóveda 

-Leire Guevara 
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- Roberto Quera  

- Ana Sanz 

- Víctor Verano 

5 Asociación Galega de 

Médicos Forenses 

Elkartearen tailerra 

Ordezkaririk ez duten 

adingabeen adina 

zenbatesteko. 

Ordutegi librea 

apirilaren 5etik 

15era bitartean 

eta zuzeneko 

bideokonferentzia 

apirilaren 15ean 

17: 00etatik 18: 

00etara 

ONLINE 6 auzitegi-mediku:  

- Patricia 

Rodríguez 

- Víctor Verano 

- Lourdes Goenaga 

- Angel Almena 

- María Pía 

Martínez 

- Olga Rodríguez 

6 EHUren udako ikastaroa: 

lekukoen memoria eta 

lege sistema. 

Ekainaren 30etik 

uztailaren 2ra 

ONLINE 3 auzitegi-mediku, 

6 auzitegi-

psikologo, gizarte-

langile 1:  

- Roberto Quera 

- Ana Sanz 

- Víctor Verano 

- Marian Elicegui 

- Ana Imaz 

- Ana Hidalgo 

- Ana Abasolo 

- Amaya Bóveda 

- Leire Guevara 

- Marta Simón 

7 AEAOF (Espainiako 

Antropologia eta 

Auzitegiko Odontologia 

Elkartea) erakundearen 

bihotz-disekzioko 

oinarrizko tailerra 

Ordutegi librea 

maiatzaren 

25etik ekainaren 

2ra, eta 

zuzeneko 

bideokonferentzia 

ekainaren 2an, 

18: 00etatik 19: 

00etara 

ONLINE 2 auzitegi-mediku:  

- Mónica Díaz 

- Igone Molinero 

8 EHUko udako ikastaroa: 

suizidioaren fenomenoari 

ikuspegi desberdinetatik 

heltzea. 

Ekainak 24 eta 

25. 

ONLINE Gizarte-langile 1:  

- Itziar Cámara 

 

9 EHUko udako ikastaroa. 

Justizia ikuspegi 

feministatik III: 

"Pornografia, prostituzioa 

eta indarkeria matxista: 

emakumeen (des)babesa 

XXI. mendeko justizian". 

Uztailak 6 eta 7. ONLINE Gizarte-langile, 

auzitegi-psikologo 

1:  

- Itziar Cámara  

- Marian Elicegui 

10 EHUko udako ikastaroa. 

Genero-indarkeriaren 

biktimak, lege-aldaketen 

Uztailak 1 eta 2. ONLINE 2 gizarte-langile:  

- Itziar Cámara  

- María segura 
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IRAKASKUNTZA, IKERKETA ETA GARAPEN ZIENTIFIKOA. 

  
2021EKO TXOSTENAK, ARGITALPENAK ETA IKERKETA-
PROIEKTUAK.- 
 

 

 

ARABAKO ZUZENDARIORDETZA 
  
 
EMANDAKO HITZALDIAK 

 

aurrean. Biktimentzako 

legeak biktimarik gabe? 

(V. Edizioa). 

11 Mapfre XIV Jardunaldiak, 

Gorputzeko Kaltearen 

Balorazioari buruzkoak. 

Urriak 14 eta 15. ONLINE 9 auzitegi-mediku:  

- Lourdes Goenaga 

- Maite Azpitarte 

- Víctor Verano 

- Marisa de 

Francisco 

- Teresa Peciña 

- Alejandro Aedo 

- Begoña López 

- José Luis 

Cárdenas 

- Maite Cobo 
12 CEJ ESKINTZA 2021  ONLINE  

13 Familia Terapiako 

Elkarteen Espainiako 

Federazioaren Familia 

Terapiako XL Kongresua 

2021eko urriaren 

21etik 23ra 

ONLINE Gizarte-langile 1:  

- Marta Simón 

14 Justizia Administrazioaren 

Auzitegiko Psikologiako 

Elkartearen (APFAJ) VIII. 

Konbentzioa. 

2021eko urriak 

14 eta 15 

ONLINE 2 auzitegi-

psikologo:  

- Ana Imaz 

- Ana Sanz 

15 APFAJ prestakuntza 

espezializatuko ikastaroa: 

testaren erabilera 

egokiaren gakoak 

auzitegiko psikologiaren 

praktikan. 

2021eko urriak 

13. 

ONLINE Auzitegi-psikologo 

1: 

-  Ana Sanz 

16 JARDUNALDIA: Auzitegi 

Medikuntzako txostena 

Lan-arloko Jurisdikzioan 

2021eko azaroak 

12. 

ONLINE 16 auzitegi-

mediku. 
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 AUZITEGIKO GIZARTE-LANA FAMILIA-JURISDIKZIOAN. ADITU-
FROGA. Mexikoko nazioaren justizia-gorte gorenak antolatzen du. 
2021eko abenduaren 8a. 

 

 Prestakuntza-jarduera Sexu-askatasunaren eta -osotasunaren aurkako 
delituak auzitegiko laborategian tratatzea. Azterlan juridikoen zentroak 
antolatzen du. Data: 2021/06/14tik 2021/06/21era. 

 

 Prestakuntza-ikastaroa: A pericia do trabarlo social no ámbito penal - 
Instituto de medicina legal de Vigok antolatzen du. Escola d 
administración pública, 8 orduko prestakuntza, 2021eko urriaren 5ean 
emana. 

 
 

 Hitzaldia Azken konferentzia.- “Indarkeria ekonomikoa bikote edo 
bikotekide ohien arteko harremanetan” ECOVIO proiektuak antolatzen 
du. 2021eko irailaren 15a. 

 

 Hitzaldia: genero-indarkeriako gizarte-kaltea, tratu txarrei eta genero-
indarkeriari buruzko eta indarkeriarik ezean hezteari buruzko 
jardunaldietan. Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalak 
antolatu ditu jardunaldi horiek, eta telematikoki egin dira 2021eko 
apirilaren 12an, 13an, 14an eta 15ean. 

 

 Kanarietako udaltzaingoentzako prestakuntza: Kanarietako 
Gobernuaren Ordezkaritza Genero-indarkeriako gizarte-kaltea, 2021eko 
azaroaren 17an. Ordubete. 

 

 Hitzaldia: genero-indarkeria eta gizarte-kaltea. Murtziako Udala: genero-
indarkeria ezagutarazteko prestakuntza-jardunaldiak, genero-
indarkeriaren biktimei arreta egiteko taldeak antolatzen ditu.  
 
 

  Gizarte-kaltea genero-indarkerian. 2021eko azaroaren 17a. 
 

 AUZITEGIKO GIZARTE-LANA: sexu- eta genero-indarkeriako gizarte-
kaltearen ebaluazioa. Bizkaiko Gizarte Langintzaren Elkargo Ofizialean 
emana. Azaroaren 19an eta 20an, 10 ordu. 

 

 Ikastaroa: “Tresna, ikuspegi eta eguneratze berriak gizarte-lanaren 
peritu-ebaluazioetan, Murtziako Eskualdeko Gizarte Langintzako 
Elkargo Ofizialak antolatuta. 2021eko urriaren 21ean eta 28an egin zen, 
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ostegunarekin, 17: 00etatik 20: 00etara, on line, 1,5 eskola-orduko 
iraupenarekin. 

 

 Irakaskuntza-lankidetza auzitegiko gizarte-laneko masterrean, don Juan 
Carlos Errege Unibertsitateak antolatua, 20/21 ikasturtea, 12 
prestakuntza-ordu. 

 

 Irakaskuntza-lankidetza Gizarte Zerbitzuen Kudeaketa eta Berrikuntzako 
Unibertsitateko Espezialistaren tituluan, UPV/EHUn, posgradu irakasle 
gisa, 2020-21 ikasturteetan. Ikastaro bakoitzean 0,5 kreditu eman ditu. 

 

 Ikastaroa: «Gizarte-kaltea. Marta Simónen ekarpena» moduluko 
irakaslea, Auzitegiko Gizarte Lanaren Kontseilu Nagusiak 2020ko 
azaroaren 16tik abenduaren 21era antolatutako "Auzitegiko Gizarte 
Lana" online modalitateko ikastaroarena. 

 
 
 
IKERKETA-PROIEKTUAK: 
 

AMEIko Arabako Zuzendariordetzako auzitegiko mediku guztien 
lankidetza Euskadin Suizidioa Zaintzeko Proiektuarekin, Osakidetzako 
Psikiatria Zerbitzuak koordinatuta, 2021ean burututako suizidioen datuen 
bilketa prospektiboaren fasean. 

 
 

 

ARGITALPENAK: 
 
Marta Simon Gil 
 

 Gil, M. S. (2020). Gizarte-kaltea: gizarte-ondorioak eta -lesioak, 
auzitegiko gizarte-lanaren ebaluazioa, genero-indarkeriaren 
biktimengan. Gizarte Zerbitzuak eta Gizarte Politikak, (124), 11-27. 

 
 
IRAKASKUNTZA PRAKTIKOA 

 

 

 Prestakuntza praktikoa Arabako Unibertsitate Ospitaleko Medikuntzako 
Irakaskuntza Unitateko Medikuntza Graduko 5. mailako ikasleentzat, 
EHUko Txagorritxu egoitzan, Auzitegi Medikuntza eta Toxikologia 
irakasgaiaren barruan, 2020-2021 ikasturtean. 
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 Arabako Zuzendariordetzako Auzitegiko Patologia Zerbitzuko langileen 
prestakuntza praktikoa, anatomia patologikoko eta zitologiako goi-
mailako prestakuntza-zikloko 2. mailako ikasleentzat, 2020-2021 
ikasturtean, «Rio Ebro» eta «CPES Cesa BHIP» lanbide-heziketako 
ikastetxe integratuko lantokietako prestakuntza moduluaren barruan. 

 
 
 

BIZKAIKO ZUZENDARIORDETZA 
 
 

EMANDAKO HITZALDIAK  
 

 Benito Morentin Campillo 

 
 Morentin B. Aortako sindromeak. Familia Kardiopatien eta Genetika 

Kardiobaskularraren Atalaren bilera birtuala. 2021eko otsaila. 
 

 Suarez Mier, MP, Morentin B et al. Kontrako sinuan jatorria duten 
anomalia koronarioen arrisku-profila. SEAPren XXX. Kongresu 
Nazionala. 
 

 P Molina, Morentin B et al. Anomalia koronarioen analisi multizentrikoa 
bat-bateko heriotzaren kausa gisa. XXX. SEAP-IAP Biltzar Nazionala, 
XXV. SEC Kongresua eta VI. SEPAF Kongresua. Madril, 2021eko 
maiatzaren 28a. Kom. Ahozkoa. 

 

 Lucena J, Morentin B et al. Biriketako tronboenbolismoak eragindako 
bat-bateko heriotza 12 eta 49 urte bitarteko populazioan. 128 kasuren 
ikerketa multizentriko forentsea.  XXX. SEAP-IAP Biltzar Nazionala, 
XXV. SEC Kongresua eta VI. SEPAF Kongresua. Madril, 2021eko 
maiatzaren 28a. Kom. Ahozkoa. 

 

 Morentin B. Sexu-jarduerarekin lotutako bat-bateko heriotza bortitza 
Sexu-jarduerarekin lotutako heriotza. SEAP-IAPen XXX Biltzar 
Nazionala, SECen XXV. Kongresua eta SEPAFen VI. Kongresua. 
Madrilen, 2021eko maiatzaren 28an. 

 

 Morentin B. Sexu-jarduerarekin lotutako bat-bateko heriotza bortitza. 
Bizkaian eta Sevillan egindako 27 autopsia forentseen analisia. SEAP-
IAPen XXX. Biltzar Nazionala, SECen XXV. Biltzarra eta SEPAFen VI. 
Biltzarra. Madrilen, 2021eko maiatzaren 28an. 
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 Aiartzaguena M, Morentin B. Gazteen eta adin ertaineko helduen suizidio 
burutuari lotutako arrisku-faktoreak: Biztanleriaren inguruko azterketa 
forentsea. SEAP-IAPen XXX. Biltzar Nazionala, SECen XXV. Biltzarra 
eta SEPAFen VI.  Biltzarra. Madril, 2021eko maiatzaren 28a. Kom. 
Ahozkoa. 

 

 Belmonte E, Morentin B. Bularreko haurraren 1991-2020 aldiko bat-
bateko heriotzari buruzko ikerketa forentsea. SEAP-IAPen XXX. Biltzar 
Nazionala, SECen XXV Biltzarra eta SEPAFen VI. Biltzarra. Madril, 
2021eko maiatzaren 28a. Kom. Ahozkoa. 

 

 Martínez-Peula, O.; Ramos M.A.; Morentin B.; Callado L.F.; Meana J.J.; 
Rivero G. Giza garun postmortemeko nukleo neuronalen eta ez-
neuronalen banaketa. IV IkerGazte Kongresua. Vitoria-Gasteiz, 2021eko 
ekainak 9-11. Abstract book 69-75. orr. 

 

 DelaCuesta-Barrutia, J.*, Peñagarikano, O. Morentin, B., Callado, L.F., 
Meana, J.J., Erdozain, A.M. Ramos-Miguel, A. Dopamine D2, 
cannabinoides CB1, metabotropic glutamate mGlu2 and mGlu3 receptor 
protein expression in the prefrontal cortex of subjects with schizophrenia. 
34th ECNP Congress, 2-5 October 2021, Hybrid. 

 
 

 Oihane Martínez-Peula, Alfredo Ramos-Miguel, Benito Morentín, 
Callado L., Meana J.J, Guadalupe Rivero. Activating epigenetic 
modifications are upregulated in the post-mortem brain of schizophrenia 
subjects: effects of antipsychotic treatment. 19th Meeting of Spanish 
Society of Neuroscience. Lleida, 3-5 Nov 2021. 

 

 Morentin B. MSC, toxikoen, abusuzko drogen eta sendagaien 
kontsumoarekin lotua. Bat-bateko heriotza kardiakoaren hurbilketa 
kliniko-patologikoa. Autopsia-gelatik genera. CENTRO DE ESTUDIOS 
JURÍDICOS. JUSTIZIA MINISTERIOA (MADRIL). 2021eko azaroaren 
29tik 30era. Ahozko txostena. 

 

 Morentin B. MSC, toxikoen, abusuzko drogen eta sendagaien 
kontsumoarekin lotua. Bat-bateko heriotza kardiakoaren hurbilketa 
kliniko-patologikoa. Autopsia-gelatik genera. CENTRO DE ESTUDIOS 
JURÍDICOS. JUSTIZIA MINISTERIOA (MADRIL). 2021eko azaroaren 
29tik 30era. Txosten idatzia.  

 

Ana Eugenia Abasolo Tellería:  
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 Genero-indarkeriaren arriskuaren ebaluazioa. Alacanteko 
Unibertsitatea. 2021/07/21. 

 

 Haurrei emandako tratu txarrak (Basurtuko Ospitalea) 2021/06/29. 
 

 Online prestakuntza Osakidetzako medikuentzat: indarkeria eta sexu-
esplotazioa: sexu-erasoak. Pertsonen salerosketa prostituzioaren 
helburuarekin. 2021/10/06 

 

 Kriminologiaren Euskal Institutuko Biktimologia Masterreko 
kolaboratzaile. 

 

 Deustuko Unibertsitateko Genero Masterreko laguntzailea.  
 

 Jon Arrieta Pérez: 
 

 Saioa: «Lesiones producidas por perros». Ertzaintzaren Txakur 

Unitateko ikastaroa. Berroci. 2021eko ekainaren 15a. 
 

 EHUko Medikuntzako Graduko ikasleen mintegiak: asfixia 
mekanikoak. 2021eko urriaren 18a eta 19a. Gurutzetako eta 

Basurtuko irakaskuntza-unitateak. 
 

 Heriotza-ziurtagiriei buruzko saioa. 2021eko abenduaren 16a. 

Basurtuko Ospitalea. 
 

 Nagore Moraga Yubero:  
 

 Auzitegiko eta Lege Medikuntzako espezialitatea. AMEI Irakaskuntza 
Unitatea. 
Basurtuko eta Gurutzetako Irakaskuntza Unitateak, 2021eko azaroak 15 
eta 23 

 

ARGITALPENAK: 
 

 Benito Morentin Campillo: 
 

 Morentin, B., Suárez-Mier, M. P., Monzó, A., Ballesteros, J., Molina, P., 

& Lucena, J. Espainiako kirol-jarduerarekin lotutako bat-bateko heriotza. 

Zentro anitzeko 288 kasuren populazio-azterketa forentsea. Revista 

Española de Cardiología. 2021; 74.3: 225-232. 
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 Iria Brocos-Mosquera, Patricia Miranda-Azpiazu, Carolina Muguruza, 

Virginia Corzo-Monje, Benito Morentin, J. Javier Meana, Luis F. Callado 

and Guadalupe Rivero. Differential brain ADRA2A and ADRA2C gene 

expression and epigenetic regulation in schizophrenia. Antipsychotic 

drug treatment. Translational Psychiatry (2021) 11:643; 

https://doi.org/10.1038/s41398-021-01762-4. 

 
 

 Aiartzaguena, M., & Morentin, B. (prentsan). Gazteen eta adin ertaineko 

helduen suizidio burutuaren arrisku-faktoreak: Auzitegiko biztanleriaren 

azterketa. Auzitegi Medikuntzako Espainiako Aldizkaria. 

  

IKERKETA PROIEKTUAK: 

 

 SU2 proiektua: BIZKAIKO suizidioen metodologia eta kokapena. Eusko 
Jaurlaritza. 2018ko Osasun Ikerketa eta Garapen Proiektuetarako 
Laguntzak. 2018111083 Asociación Instituto de Investigación Sanitaria 
Biocruces IP: Jon García Ormaza. 49.153,00. 2018-2020. 

 

 Suizidioaren zaintza kliniko eta epidemiologikorako sistema bat 

diseinatzea eta gidatzea Euskadin. Eusko Jaurlaritzak 2019ko Osasun 

Ikerketa eta Garapen Proiektuetarako laguntzak. Asociación Instituto de 

Investigación Sanitaria Biocruces Bizkaia. Andrea Gabilondo. 

2019111020. 36.025,00 €. 

 

 Esku-hartze espezializatuko programa baten inpaktua, psikosiaren lehen 

gertakariak: emaitzak hilkortasunean, osasun-baliabideen erabilera eta 

konparazioa esku-hartze estandarrarekin. Eusko Jaurlaritzak 2019ko 

Osasun Ikerketa eta Garapen Proiektuetarako laguntzak. Asociación 

Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Bizkaia. 2019111053. 

74.926,00 €. 

 
 

  

IRAKASKUNTZA PRAKTIKOA – TUTORETZAPEKO PRAKTIKAK 
 

 Medikuntzako graduko ikasleen autopsia-praktikak. 
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 Zentroko Histopatologia Tekniken ikasleentzako tutoretzapeko praktikak. 

 
 

 Educativo de Arangoya y del CIFP Río Ebro. 
 

MEDIKUNTZAKO GRADU-AMAIERAKO LANAK 

  

 Edoskitzaileen bat-bateko heriotzaren sindromea: Bizkaian 1991-2020 
urteen artean egindako atzera begirako ikerketa. 

 

 Torturaren analisia genero ikuspegitik. 
 

 Burututako suizidioarekin loturiko arrisku-faktoreak gazteetan eta adin 
ertaineko helduetan. 

 

 Bizkaian kokatutako ikerketa erretrospektibo forensea. 
  

BESTE BATZUK: 
  

 Suizidioa prebenitzeko estrategia Euskadin lantaldeko kidea. 

Osakidetza. Eusko Jaurlaritza. Gasteiz. 2019 

 
 Uztailaren 28ko 12/2016 Legearen bidez sortutako Balorazio Batzordeko 

kidea (12/2016 Legea, uztailaren 28koa, motibazio politikoko 

indarkeriaren testuinguruan giza eskubideen urraketak jasan dituzten 

biktimei errekonozimendua eta erreparazioa ematekoa), non: 

 
 Euskal Autonomia Erkidegoan, 1978 eta 1999 artean. 

 

GIPUZKOAKO ZUZENDARIORDETZA 

 
EMANDAKO PONENTZIAK: 
 

-Txostengilea: Patricia Rodriguez Martinez  
 
Ponentziaren izenburua: "Lege medikuntza pediatriako urgentzian. 
Aplikazio praktikoak. 
Ikastaroaren izena: Larrialdi Pediatrikoen Espainiako Elkartearen XXV. 
Bilera-Kongresua. 
 
Tokia: On line.  
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Data:  2021.03.06  
 
-Txostengileak:  Arantxa Albisu Otaño y Mª del Carmen Baigorri Soler  
 
Ponentziaren izenburua: "Genero-indarkeriaren balorazio mediko-
forentsea: esku-hartzea eta txostenak".. 
 
Ikastaroaren izena: 2021.eko sarrera-ikastaroa. Genero-indarkeria, etxeko 
indarkeria eta sexu-erasoen txanda. Gipuzkoako Abokatutzaren Elkargoa. 
 
Tokia: On line. 
 
Data:  2021.11.18  
 
 
-Txostengilea: Patricia Rodriguez Martinez  
 
Ponentziaren izenburua: Patxi Izaguirre psikologoaren liburuaren 
aurkezpenean parte hartzea. 
 
: "Como superar el Duelo",   
 
Tokia: Librería Zubieta de Donostia. 
 
Data:  2021.11.26 
 
 
 

-Txostengilea: David del Valle Pérez  
 
Ponentziaren izenburua: Lesioen partea: betetzea eta duen balio 
espezifoa genero-indarkerian. 
  

Ikastaroaren izena: Gipuzkoako Larrialdietako eta  ESIetako 
prestakuntza 
 
Tokia: Donostiako Unibertsitate Ospitalea.  
 
Data:  2021.12.01  
 
IKERKETA-PROIEKTUAK: 
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 David del Valle Pérez. Suizidioa prebenitzeko estrategia Euskadin. 

Osakidetza. Eusko Jaurlaritza. Gasteiz. 2019tik aurrera. 

 

 Victor Verano Zapatel. Uztailaren 28ko 12/2016 Legearen bidez 

sortutako Balorazio Batzordeko kidea (12/2016 Legea, uztailaren 28koa, 

motibazio politikoko indarkeriaren testuinguruan giza eskubideen 

urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa 

ematekoa) 

 

 AMEI. - Suizidioaren inguruko itemen balio-proiektuaren pilotua, 

prebentzio-formula gisa. 

 
 
ARGITALPENAK 
 

Andrea Gabilondo, David del Valle, Imanol Montoya & Alvaro Iruin. 
Use of Health Services in the Months Prior to Suicide in a Country With Low 
Suicide Rates and Public Universal Access to Healthcare. ARCHIVES OF 
SUICIDE RESEARCH 
https://doi.org/10.1080/13811118.2021.1967236  
 
 
IRAKASKUNTZA PRAKTIKOA 
 

Alberto Ramirez Alava, Lourdes Goenaga Larrañaga, Patricia 
Rodriguez Martinez eta David del Valle Pérez auzitegi-medikuek eta EHUko 
irakasle elkartuek Medikuntza eta Kirurgiako Gradua (20-21 ikasturtea) eta 
Kriminologiako Gradua (20-21 ikastaroa) irakatsi zituzten. 
Ildo beretik, pandemiak ahalbidetu zuen arte, praktika klinikoak egin ziren 
noizean behin 20-21 ikasturteko Medikuntza Graduan. 
 

         

ESTATISTIKA-DATUEN BALORAZIOA. 
 
 

 Auzitegi Klinikaren Zerbitzuak:  2020. urtetik 2021ko amaiera arteko 
aldeak, ehunekoetan. 
 

 

 Trafiko-istripuei buruzko ESPEDIENTEAK % 11,52ean gutxitu dira.   
 

 Lan-istripuei buruzko ESPEDIENTEAK % 74,75ean igo dira. 
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 Eraso arrunten lesioen ondoriozko ESPEDIENTEAK % 0,31ean gutxitu 
dira.  

 

 Sexu-erasoei buruzko ESPEDIENTEAK % 44,32an igo dira. 
 
 

 Genero-indarkeriari (Guardia) buruzko ESPEDIENTEAK % 3,20an igo 
dira.  
 

 Etxeko indarkeriari (Guardia) buruzko ESPEDIENTEAK % 6,69an 
gutxitu dira.  
 

 Genero-indarkeriari buruzko OBFU-ESPEDIENTEAK (Rec. Psikiatria 
Taldeak) % 40,06an igo dira. 
 

 Etxeko indarkeriari buruzko OBFU-ESPEDIENTEAK (Rec. Psikiatria 
Taldeak) % 20;00an igo dira.  

 

 Ordezkaririk ez duten adingabeen adina zehazteko ESPEDIENTEAK  % 
2,78 igo dira.  

 

 Buruko gaixotasun edo nahasmendu kasuan egozgarritasun-gradua 
zehazteko ESPEDIENTE psikiatrikoak % 33,86an igo dira.  
 
 

 Toxikomania edo toxiko-mendetasun kasuan egozgarritasun-gradua 
zehazteko ESPEDIENTE psikiatrikoak % 33,86an igo dira.  
 

 Espediente psikiatrikoak oro har (ezgaitasunak, barneratzeak) % 
12;61ean igo dira.  
 
 

 Inkomunikatutako atxilotuei buruzko ESPEDIENTEAK (%0,0) izan dira. 
 

 Ustezko erantzukizun medikoari buruzko ESPEDIENTEAK % 41,94an 
igo dira.  
 

 JUDIZIORAKO ZITAZIOAK % 22,54 igo dira.  
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 Patologia Forentseko Zerbitzuak: 2020. urtetik 2021ko amaiera arteko 
aldeak, ehunekoetan. 
 

 Heriotzak guztira % 3,27an gutxitu dira.  
 

 Heriotza naturalak % 4,85ean gutxitu dira. 
 

 Indarkeriazko heriotzak % 8,92an gutxitu dira. 
 

 Giza hilketaren etiologiako heriotzak % 28,57an gutxitu dira. 
 

 Suizidioaren etilogiako heriotzak Las muertes % 21,39an gutxitu dira. 
 

 Trafiko-istripuen ondoriozko heriotzak % 20;83an igo dira. 
 

 Lan-istripuen ondoriozko heriotzak % 4.55an igo dira. 
 

 Ustekabeko istripuen ondoriozko heriotzak % 3,17an gutxitu dira. 
 
.  

 AMEI-REN HELBURUAK 2021. URTERAKO. 
 
 
 

 Baliabide tekniko eta material gehiago jartzea biktima anitzeko 
Hondamendi Handiaren kasuetarako. 

 
 

 Antropologia Forentseko Patologian aditua baten prestakuntza 
espezializatua, AMEI osoari estaldura profesionala ematen diona. 
Helburu hau funtsezkoa da. 

 
 

 AMEIrako berariazko datu-base bakarra ezartzea 

 
 

 Laborategi Zerbitzurako LIMs berariazko datu-basearen ezarpena 
amaitzea eta AMEIren Klinika eta Patologia Zerbitzuen Datu Basera 
egokitzea. 
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ZUZENDARITZAREN AZKEN BALORAZIOA.  
 
 

Gaur egun, Prestakuntza Integraleko plan bat dago AMEIrentzat, bai 
eta Justizia Administrazioko zuzendariak prestakuntzaren arloan egindako 
jarraibidea ere. Hori funtsezkoa da Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutua 
garatzeko, bereziki gaur egun peritu-lanaren osagarritzat jotzen diren baina 
eguneroko errutinaren beste zati bat izatera iritsi behar duten arloetan, hala nola 
irakaskuntzan eta ikerkuntzan, lan-kultura eskuratzeari begira. 

 
 

 Zuzendaritza honen lehentasuna da Auzitegi Medikuntzako Euskal 
Institutuaren barruko harreman sozio-profesionalak harmonizatzen eta 
dinamizatzen saiatzea. Hori beharrezkoa da Auzitegi Medikuntzako Euskal 
Institutuko plantilla osatzen dugun guztiok nahi dugun helburura iristeko, hau 
da, Kalitatea Kudeatzeko Sistema on bat lortzeko. 
 

 
Une honetan, Osasun Ministerioak dagokion araudi juridikoa 

argitaratzearen zain gaude (Errege Dekretua eta Ministerio Agindua), 
Medikuntza Irakaskuntzarako Unitate bat sortzeko. Horrela, AMEIri 
beharrezko tresna bat emango genioke, egoitza bidezko prestakuntza 
espezializaturako, garapenerako eta ikerketarako AMEIren barruan.  

 
 
Ikerketa-programak garatuko dira, prestakuntza jasotzen ari diren 

pertsonek ezagutza metodologikoak eta teknikoak eskura ditzaten. 
 

 
Gaur egun, ez dago medikurik lan-poltsetan auzitegi-mediku gisa 

jarduteko plataforma gisa, eta medikuen artean interes falta kezkagarria dago 
lege-medikuntzaren eta auzitegi-medikuntzaren alde. 

 
 
 
Zuzendaritza honentzat azkeneko hau da agian memoriako atalik 

garrantzitsuena. Lege- eta Auzitegi-medikuntzaren garapenari buruz ari naiz. 
Medikuntzako espezialitate hau Zientzia Medikoaren barne sartzen da eta gaur 
egun inoiz baino are gehiago beharrezkoa du egoitza bidezko lege eta 
auzitegi medikuntzaren espezialitatea, izan ere, langintza forentseak 
metodologia eta eduki tekniko zein zientifiko guztiz espezifikoak ditu eta lan hau 
egiteko ez da nahikoa medikuntzan lizentziatua izatea.  
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