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0. Sarrera 
 

Informazioaren Gizartea garatzeak eta informazioaren teknologia berriak ia jarduera 

guztietan aplikatzeak aldaketa handiak ekarri ditu hainbat jardun-esparrutara; izan ere, 

aipatu teknologiak ingurune ugaritan aplika daitezke. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioari dagokionez, duela hogei urte 

inguru hasi zen modernizazioa, herritarrei eskainitako zerbitzuak hobetzeko. 1989. 

urtean, Justizia Administrazioa hobetzeko eta modernizatzeko prozesuarekiko 

engaiamendu handiz, eta ildo horretako eskumenak bere gain hartuta, tresna 

teknologikoak hornitu zizkien Eusko Jaurlaritzak epaitegiei, auzitegiei eta Administrazio 

hori osatzen duten zerbitzu orokorrei, beste hainbat neurriren artean.  

 

Hainbat informatizazio-plan garatu dira, eta horien helburu osagarriei esker, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren kalitate- eta produktibitate-maila 

bermatu da. Izan ere, sektore horretan erreferentziazkoa izan zen sistema integral eta 

integratua ezarri zen, eta onarpen-maila altua jaso zuen Estatuan eta atzerrian . Gaur 

egun, kudeaketa prozesaleko JustiziaBat aplikazioa erabiltzen da sistema horren 

ordez. Aplikazio horrek aurreko sistemak hobetu eta gainditu ditu esparru teknologiko 

eta funtzionalean, eta Justizia Administrazioaren modernizaziorako ildoa markatzen du, 

oraindik. Hain zuzen ere, bikaintasun-eredu gisa bereizi da eta Informazioaren 

Gizartea sendotzen laguntzen du. 

 

Aplikazioen hobekuntza teknologiko etengabe hori oinarri hartuta sortu da Euskal 

Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren webgunea: JustiziaNet.  Webgune 

hori aitzindaria da Estatuan, eta herritar, justiziako profesional eta Justizia 

Administrazioko langileentzako da. Administrazio horrek Euskal Autonomia Erkidegoan 

duen zerbitzua eta funtzionamendua errazteko eta hobetzeko web zerbitzuak 

eskaintzen ditu. 

 

Gaur egun, 2005-2008 Legealdiko plan gisa ageri da Euskal Autonomia Erkidegoko 

Justizia Administrazioaren IV. Informatika eta Komunikazioetako plana (2008-2011), 

eta horren inguruan dauden Gobernu Planen ildoan ulertu behar da aipatu planaren 

orientazioa. Hona hemen Gobernu Plan horiek: Eusko Jaurlaritzaren Informatika eta 
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Telekomunikazioetako Plana 2006-2009 (ITP 2006-2009); Informazio Gizartearen 

Euskal Autonomia Erkidegoko Plana 2006-2009 (EIGP); eta Administrazio eta Gobernu 

Elektronikorako Plan Estrategikoa 2007-2009 (AGEPE). Plan horiek ezarritako ildo 

estrategikoekin informazioaren teknologiak erabat integratu nahi dira Euskal 

Autonomia Erkidegoko administrazioetako esparru guztietan, aipatu administrazioa 

erreferente bilaka dadin, Estatuan ez ezik, baita Europan ere. Izan ere, zerbitzu 

eraginkor, efiziente, bizkor eta kalitatezkoak eskaintzen dizkie Euskal Autonomia 

Erkidegoko biztanleei. 

 

2006-2009 Informatika eta Telekomunikazioetako Planak Eusko Jaurlaritzaren 

informazio- eta komunikazio-sistemei dagozkien ildo estrategikoak ezartzen ditu eta, 

zehazki, Eusko Jaurlaritzaren Sailei eta Erakunde Autonomoei dagokienez. Plan 

horrekin, Administrazio Elektronikoa ezarri nahi da Euskal Autonomia Erkidegoan. 

Hartara, Gobernutik euskal biztanleriari eskaintzen zaizkion zerbitzuak ugaritu ahal 

izango dira, e-Administrazioaren zerbitzu telematikoak eskaintzea eta beste 

administrazio eta erakunde publikoekiko interoperatibitatea erraztuko duten azpiegitura 

teknologikoen hobekuntzaren bitartez.  

 

Informazioaren Gizartearen Euskal Autonomia Erkidegoko Planaren helburua da 

herritarrek informazioaren teknologiak modu orokorrean erabiltzea, ongizate orokorra 

hobetze aldera. Arreta berezia jartzen du eten digitala zaindu eta saihesten, eragileen 

parte-hartze aktiboaren bidez eten hori gerta ez dadin.  

 

Administrazio eta Gobernu Elektronikoaren Plan Estrategikoaren helburua da Euskal 

Autonomia Erkidegoko Administrazio Elektronikoa susta eta bultza dadin koordinatzea, 

herritarrekiko harremanetan nahiz Administrazioaren beraren barne-eraginkortasunari 

dagokionez. Zerbitzu publikoak etengabe hobetzeko plana da, horiek herritarren 

beharretara egokitzeko, bai zerbitzuak eskaintzeko duen modua, bai eta zerbitzuen 

edukia ere. Horretarako, hainbat balio aplikatzen ditu, hots, aitzindaritza, lankidetza, 

giza potentzialaren garapena, gizartearen partaidetza eta teknologia berriak, besteak 

beste. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioa ez dago, eta ezin da egon, 

prozesu horretatik kanpo. Plan hau osatzen duten helburuak, lerroak eta proiektuak 
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lagungarriak dira, horiei argi eta garbi eutsiz gero, Gobernuaren planek ezarritako 

helburu orokorrak lortzeko: informazio- eta komunikazio-teknologiak aplikatzea Justizia 

Administrazioak biziki erabili behar duen zerbait da, herritarrei eskainitako zerbitzuak 

hobetzeko helburua beteko badu. Harreman-inguru birtual bat agertzeak, Justizia 

Administrazioaren antolamendua aldatzera behartuko du. Baldintza horrek neutroa 

izan behar du, harekin egunero lan egiten dutenentzat, eta azkenean, eskainitako 

zerbitzuen hartzaileak diren herritarrentzat. 

 

Azkenik, nabarmentzekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 

Administrazioetarako Informatika eta Komunikazioetako 2008-2011 Plana VIII. 

Legealdiari dagokion Gobernu ekintzako beste hainbat planei lotzen zaiela (beste plan 

horiek informatikaz eta komunikazioez bestelako hainbat gai jorratzen dituzte, hala 

nola Euskal Autonomia Erkidegoko Bulego Judizial eta Fiskaletarako Antolakuntza 

Planak eta EAEko Justizia Administraziorako Hizkuntza Normalizaziorako 2007-2017 

Plan Orokorrak). 
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2. Egungo egoera 
 

2.1. Abiapuntua 
 

1988an gauzatu zen Justizia Administrazioaren baliabide materialak eta ekonomikoak 

hornitzeari buruzko eskumenak Estatuko Administraziotik EAEra eskualdatzea. Une 

horretan, urritasun asko zeuden hainbat alderditan: hots, antolamenduan, 

funtzionaltasunean eta egituran. Egiturak ia hemeretzigarren mendeko bera izaten 

jarraitzen zuen oraindik, eta zerbitzu publiko bat bermatu behar luketen irizpideetatik 

oso urrun geratzen zen. 

 

Antolatzeko era ez zen egokiena izapideak kudeatzerakoan bizkortasun eta 

segurtasun handiagoak eskatzen zituen zerbitzu baten behar gero eta 

handiagoetarako. Epeak laburtu, prozesuak soildu, eta egoitza eta barruti judizialetako 

kudeaketan segurtasun eta homogeneotasun handiagoa lortu nahi ziren, eta aldi 

berean, herritarrei informazio gehiago eskaini nahi zitzaien, eta prozesuan modu 

batera edo bestera inplikatutako eragile guztiei zerbitzu hobeak eskaini. Justizia 

Administrazioaren informatizazioa oso kaxkarra zen, ia ez zegoen horrelakorik; 

terminalen kopurua ozta-ozta iristen zen dozena batera. Justizia-jauregiak ez zeuden 

jarduera jasateko baldintzetan, eta ez zuten behar bezalako ingurunea eskaintzen 

etengabeko modernizazioa bilatzen zuten ekimenak aurrera ateratzeko. 

 

Aurrez ikusten zen egin beharreko berrikuntza epe luzera egin behar zela, eskatzen 

zuen sakontasunagatik eta intentsitateagatik, eta planteamendu horrek funtsezko hiru 

alderdi hauei ematen zien arreta: antolamendu-ereduari, beharrezko baliabide 

teknikoei eta egoitza judizialak hartzen zituzten eraikinei.  

 

Une horretatik aurrera, hauek izan ziren helburuak: auzitegi eta epaitegietako lana 

berriro antolatzea, Justizia Administrazioaren Informatizazio Integralerako Plana abian 

jartzea eta Justizia Jauregi berriak eraikitzea. Halako asmo handiko modernizazioari 

ekiteko, zuzendaritzako kideek, azken erabiltzaileek eta Justizia Saileko Informatika 

Zerbitzuak parte-hartze aktiboa izan behar zuten. 
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1.2. Aurreko planen balantzea 
 

Orokorrean, aurreko Informatika Judizialaren Planen exekuzioari buruz egin daitekeen 

balorazioa positiboa da. Halere, oraindik geratzen dira hainbat helburu bete gabe. 

 

Aurreko epeetan hasitako proiektuak urrats handi bat dira Justizia Administrazioak 

eskainitako zerbitzuen kalitateari dagokionean. Egindako apustua sendoa izan da 

aurrekontuei dagokienez eta argia, politikari dagokionez. 

 

 PIAJ 
1990 - 1995 

PINJ 
1996 - 1999 

PITJ 
2000 - 2005 

JAIP 
1990 - 1995 

INJP 
1996 - 1999 

ITJP 
2000 - 2005 

 

 

Lehen planarekin (JAIP) 

antolamendu eta 

informatizazio 

judizialaren 

abangoardian jarri zen 

Justizia Administrazioa. 

 

Bigarren planarekin 

(INJP), bulego 

judizialetako 

produktibitatea handitu, 

erantzun-denbora 

murriztu, eta kalitatea 

hobetu zen. 

Hirugarren plan 

informatikoarekin 

(ITJP), barne-

kalitatea eta kanpo-

lankidetza hobetu 

ziren. 

 

Informatika Judizialeko 1990-1995 Planarekin, prozedura judizialak izapidetzeko 

tresnak garatzen eta ezartzen dira eta, horiei esker, bulego judizialetako prozedurak 

bizkorrago ebazten. 1990-1995 JAIP planaren lorpen handienetakoen artean daude 

honako hauek: 

 

o Dokumentuak Normalizatzeko Batzordeak sortzea eta abian 

jartzea. 

o Hasierako sistema informatikoa ezartzea, dokumentuen sarrera 

(SDEZO) eta komunikazio-egintzak (BKEZO). 

o Hiriburuetako zigor-arloko Jurisdikzioan ezartzea auzien 

erregistroa eta banaketa eta izapidetzea, izapideen eta 

izapidetze-eskemen, erregistro- eta estatistika-liburuen bidez. 
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o Zerbitzu orokor hauek ezartzea: efektuen gordailua, artxiboa, 

kutxa judiziala, jendearentzako informazioa, auzitegietako 

klinikak, gainerako barruti judizialetako sistema informatikoa, EL 

(Epaile Lanpostua), DIS (Dokumentuen Informazio Sistema. 

o Euskal Autonomia Erkidegoan Justizia Administrazioa 

Informatizatzeko Planaren Jarraipeneko Batzorde Mistoa 

sortzea. 

o Espedienteak izapidetzeko sistema ezartzea Erregistro Zibilean, 

Adingabeetan eta Adingabeen Lantalde Teknikoan.  

o Langileen kudeaketa-sistema ezartzea Gobernu Idazkaritzan eta 

Eusko Jaurlaritzan. 

 

1996-1999 aldian, Informatika Judizialaren 1996-1999 Plana, bigarrena, jarri zen 

abian, garapenak sakondu eta garrantzi teknologiko handiagoa duena.  Garapen 

ikusgarriak egon dira: Epailearen lanpostua, Informazio Dokumentaleko Zerbitzua, 

Profesionalentzako Informazio Zerbitzua, Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundea, 

baita bulego judizialaren berrikuntzarako abian dauden proiektu berrietarako tresnak 

hornitzea ere. Komunikazioetarako Sare Judiziala sortzea ere aurreikusten da, alderdi 

judizial guztiak komunikatuta egon daitezen. Informatika Judizialaren 1996-1999 

Planaren lorpenen artean honako hauek nabarmendu behar dira: 

 

o Fiskaltzak sartzea. 

o Auzitegi Gorenarekiko komunikazioa. 

o Doako justiziarako izapidetze-sistema. 

o Erregistroan kontsultak egiteko zerbitzu orokor informatizatua 

(EKZ). 

o Itzultzaileei laguntzeko zerbitzu informatikoa. 

o Sistema informatikoaren bertsio berria. 

o Hitzarmena Legekarien Euskal Kontseiluarekin 

o Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundea 

o CENDOJekin konexioa jurisprudentzia bidaltzeko 

o Agenteen pool bat sortzea barruti judizialetan, horrek 

antolamendurako berekin dakarren hobekuntzarekin 
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o Sistema informatikoen bateragarritasun-testa definitzea 

o Posta korporatiboa instalatzea, ordenagailua duten erabiltzaile 

guztiek posta elektronikoa eta Interneterako sarbidea izan 

dezaten. 

 

Informatika eta Telekomunikazio Judizialen 2000-2005 Planak, hirugarrenak, 
plataforma teknologiko berrietan, ekipamenduak eta euskarriko aplikazio informatikoa 
berritzean eta JustiziaNet web guneko hiru esparruen garapenean oinarrituta dago. 
Sinadura digital aurreratuko eta abokatu nahiz prokuradoreekiko komunikazioko 
proiektuak ere jarri dira abian, harreman bizkorrak, eraginkorrak, seguruak eta 
konfidentzialak bermatzen dituen sistema baten bitartez. Barne-kalitatearen ildo 
estrategikoari jarraitzen dio, egungo informazio-sistemak hobetuta eta ezagutzaren, 
berrantolamenduaren eta elebitasunaren kudeaketa sustatuta, eta Botere Judizialaren 
Kontseilu Nagusiarekiko, Justizia Ministerioarekiko, Polizia Judizialarekiko eta Justizia 
Administrazioari loturiko bestelako erakundeekiko kanpo-lankidetza eta orientazio 
estrategiko berriak eta behar berriak bultzatuta. 
 Informatika eta Telekomunikazio Judizialaren 2000-2005 Planaren lorpen 

esanguratsuak: 

o Kalitatean sakontzea 

o Gaur egungo informazio-sistemen hobekuntza 

funtzionala 

o Ezagutzaren kudeaketa indartzea 

o Berrantolaketa 

o Elebitasuna 

o Kanpo-lankidetza: 

o Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia 

o Justizia Ministerioa 

o Polizia Judiziala eta erakundeak 

o Aplikazioen Berrikuntza Teknologikoa: web-teknologiaren eta 

J2EE estandarren aldeko apustua: web-konponbideak, 

intranetak, estranetak eta informazio-atariak. 

o JustiziaBat (etengabeko bilakaeran): kudeaketa 

prozesaleko aplikazioa, datu bakarraren filosofian 

oinarritua, Justizia Administrazioarekin lotutako langile 

guztiei zuzendua (epaileak, idazkariak, kudeaketa 

prozesaleko, administrazio prozesaleko eta laguntza 

judizialeko kidegoak, unitate administratiboak, etab.). 



 

 10

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

o JustiziaNet (etengabeko bilakaeran): informazioko atari 

judizial honek justizia-agente guztien elkargune gisa 

funtzionatzen du eta herritarrei ematen zaizkien zerbitzu 

guztiak dauzka bere baitan. 

o JustiziaSid (etengabeko bilakaeran): ebazpen judizialen 

gestorea, eta bertako eta kanpoko datu-baseen arteko 

interakzioa. 

o JustiziaSip (etengabeko bilakaeran): profesionalentzako 

(abokatu eta prokuradoreentzako) kudeaketa-sistema da. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren egungo 2008-2011 

Informatika eta Komunikazioetako plana aurreko planak gauzatzean egindako lanaren 

jarraipena da. Helburua beti izan da herritarren, profesionalen, Justizia 

Administrazioaren beraren eta beste administrazioen beharrak estaltzea, bai eta 

beste justizia administrazio edo erakunde batzuekin informazioa trukatzeko sistemak 

eskuratzea ere. Halaber, justiziaren jardueran parte hartzen duten eragile guztien 

prestakuntzaren kudeaketa sinplifikatu nahi da eta, hain zuzen, justizia 

herritarrengana hurbildu. 

 

 



 

 11

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

PIMAJ
PICAJPNLAJ

POAJ

1.3 Erreferentziazko araudi-markoa 
 

Justizia Administrazioan informazioaren eta komunikazioaren teknologiak aplikatzeak, 

hainbat mendetasun-erlazio duten eragileei eragiten die batetik eta, bestetik, 

herritarrentzako zerbitzua hobetzera bideratuta dago. Hortaz, Planari eragiten dioten 

arau ugari daude; batetik, ukitzen den eskumenen esparruarengatik eta, bestetik, Plan 

honen jardun-ildoak garatzean jorratzen diren gaiengatik. 

 

Teknologiaren ikuspegitik, herritarrek eta eragileek konfiantza izan behar dute 

komunikazio telematikoetan. Horretarako, sinadura elektronikoa sortu zen Europako 

Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1999/93/EE arauaren harira, eta arau horrek 

sinadura elektronikorako Europako esparrua ezartzen du. Estatu mailan, sinadura 

elektronikoari buruzko irailaren 17ko 14/1999 Errege Dekretuaren bitartez (Diputatuen 

Kongresuko 1999ko urriaren 21eko ebazpenaren bidez baliozkotu zen) arautu zen 

hasiera batean sinadura elektronikoa. Ondoren, sinadura elektronikoari buruzko 

abenduaren 19ko 59/2003 Legea onartu zen. Horren zioen azalpenak dioenez: “VI. 

Legealdian hartutako konpromisoaren emaitza da. Halaber, 14/1999 Errege Dekretuak 

ezarritako esparrua eguneratzen du, bai hemen eta bai nazioartean indarrean sartu 

zenetik pilatutako esperientziatik ondorioztatu diren aldaketen bitartez.” 

 

Sinadura elektronikoaren Lege horrek sinadura elektroniko onartua arautzen du: “modu 

elektronikoan emandako datuek paperean eskuz idatzitako sinaduraren balio bera 

izango dute”. Plan honetan jasotako jardunetan sinadura elektronikoa aplikatuta, 

Justizia Administrazioaren eta eragileen nahiz Justizia Administrazioaren eta 

herritarren arteko komunikazioak erraztuko dira. JustiziaSip aplikazioak eguneroko 

lana bizkortzeko tresna eskainiko die zuzenbideko profesionalei, sinadura 

elektronikoaren bitartez. Aplikazio horri esker, prozedurak hasteko idatziak eta 

bestelako idatziak beren bulegotik aurkeztu ahal izango dituzte. Halaber, espediente 

baten egoera eta horri loturiko dokumentazio guztia kontsultatu ahal izango dute.  

 

Herritarrek ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren Atarian 

(JustiziaNet-en) sinadura elektronikoa erabilita, beren espedienteetako informazio 

guztia kontsultatu ahal izango dute, eta Erregistro Zibiletan izapideak sarean egin ahal 

izango dituzte. 
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2007ko ekitaldian, ekainaren 22ko 11/2007 Legea onartu zen, herritarrek Zerbitzu 

Publikoak modu elektronikoan eskuratzeari buruzkoa. Adierazpenean azaltzen den 

moduan, “…egungo garaiarekin bat jarduten duen Administrazioak komunikazio 

elektronikoen erabilera bultzatu eta sustatu behar du herritarren onerako”. Horregatik, 

“herritarren zerbitzura egote aldera, Administrazioak administrazio elektroniko bilakatu 

behar du, Konstituzioko 103. artikuluan jasota dagoen eraginkortasun-printzipioa 

beteko bada”. 

 

Administrazio Publikoekin bide elektronikoen bitartez erlazionatzeko eskubidea 

aitortzen die Legeak herritarrei, eta informazioaren teknologiak jarduera 

administratiboan nahiz herritarren eta administrazio publikoen arteko harremanetan 

erabiltzeko oinarrizko alderdiak arautzen ditu, herritarren eskubideak, tratamendu 

komuna eta jarduera administratiboaren baliozkotasuna eta eraginkortasuna 

segurtasun juridikoko baldintzetan bermatzeko. 

 

Horrekin, urrats erabakigarria eman da informazioaren gizartea garatzeko, 

Administrazio Publikoen Erregimen Juridikoari eta Prozedura Administratibo Komunari 

buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 45. artikuluak herritarrek 

Administrazioarekin bide eta teknika elektronikoen bitartez erlazionatzeko aukera izan 

behar dutela onartu zuenetik. Horrela, 11/2007 Legeak, aukera baino gehiago 

Administrazio Publikoen betebehartzat jotzen du jarduera hori, e-Administraziorako 

bidean aurrera egingo bada eta herritarrei eskubidetzat onartuko bazaie 

administrazioarekin bide elektroniko eta telematikoen bitartez erlazionatzea. 

 

Nahiz eta lege horretan garatzen diren arauek tokia utzi autonomia-erkidegoetan 

aipatu jarduera dagokion moduan garatzeko, badira arau oinarri komunaren bitartez 

arautu beharreko gaiak ere. Azken gai horien artean hauek daude: interoperatibitatea, 

komunikazio elektronikoak bermatzea, herritarren eskubidea diren zerbitzuak 

eskaintzea, komunikazio elektronikoak kontserbatzea eta legean aipatzen diren 

gainerako gaiak, administrazio guztiekin elektronikoki erlazionatzeko eskubidea 

herritarrek duten tratamendu komunaren zati izan dadin. 
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Legeak zuzenean aipatzen du Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 

Lege Organikoa. Aipamen horiek datuak babesteari buruzko lege organikoaren esparru 

orokorra aplikatzeari dagozkio, bai eta datuak jasotzeko nahiz emateko baimen-

eskaerei eta informazioaren zirkulazio elektronikoari loturiko bestelako alderdiei ere. 

 

Datu Pertsonalak Babesteko Legearen helburua hau da: “datu pertsonalei dagokienez, 

pertsona fisikoen askatasun publikoak, oinarrizko eskubideak eta, batez ere, ohorea 

eta intimitate pertsonala bermatzea eta babestea”. Hortaz, lege horren aplikazio-

esparrukoak dira datuen tratamendu automatizatua eta ez-automatizatua. Datuak 

babestea bereziki hartu behar da kontuan  Planean jasotako interoperatibitate-jardunei 

ekiteko orduan.  

 

2007ko urtearen bukaeran, Babes Araudia onartu zen, Datu Pertsonalak Babesteko 

Legea garatzen duena.  Abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuaren bidez 

onartu zen Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa 

garatzen duen Araudia. 2008ko urtarrilaren 19an argitaratu zuten, hain zuzen ere, 

Araudi hori eta argitaratu eta hiru hilabeteko epean sartu da indarrean.  

 

Araudi horrek egiten duen garapena Datu Pertsonalak Babesteko Legearen 

indarraldian eta aplikazio-aldian hartutako esperientzian oinarritu da. Garapen horrek 

printzipio argi eta irmo bat du oinarri: Datu Pertsonalak Babesteko Legeak eskaintzen 

duen babesa pertsona fisikoei aplika dakieke soilik, hau da, kanpoan geratzen dira 

banako enpresariak baldin eta beren datuak merkataritza izaera aipatzen badute. 

 

Administrazio arteko komunikazio telematikoen trukea interoperatibitatearen bitartez 

garatuko denez, Plan hau garatzeko orduan kontuan hartu behar dira sarean trukatzen 

diren edo sarean barrena zirkulatzen duten datuak babestea. 

 

Era berean, Justizia Administrazioaren mende dauden Erregistro Zentralei, etxeko 

indarkeriari, zigortuei eta matxinoei, adingabeen ardura penalari eta matxino zibilen 

erantzukizun penalari loturiko arauak errespetatu behar dira, bai eta administrazio 

elektronikoa garatzean edota Justizia Administrazioan teknologia berriak aplikatzean 

sor daitezkeen arau berriak ere. 
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Planean jasota dauden alderdiak jorratzen dituzten arau ugari daude esparru 

prozesalean eta antolamenduan. Abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoan (Botere 

Judizialari buruzko uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzen du horrek) 

jasotako araudia sakon aztertzen da Bulego Judizial eta Fiskalen Antolamendu 

Planean. Nolanahi ere, kontuan hartu behar da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 

Administrazioaren Informatika eta Komunikazioetako planean ere, aplikazio 

informatikoek Bulego Judizial Berria garatzen lagundu behar baitute, Plan berria 

sortzeko beharra kapituluan ageri den moduan. 

 

Abenduaren 7ko 41/2007 Legeko azken seigarren xedapenak (hipoteka merkatua eta 

hipoteka nahiz finantza sistema arautzen ditu, hipoteka alderanztuak eta mendetasun 

asegurua arautzen ditu eta jakineko zerga araua zehazten duen martxoaren 25eko 

2/1981 Legea aldatzen du) Prozedura Zibilari buruzko urtarrilaren 7ko 1/2000 legea eta 

apirilaren 7ko 2/1995 Legegintzako Errege Dekretua —Lan prozeduraren legeko testu 

bateratua onartzen duena— aldatzen ditu, demandak eta bestelako idatziak 

aurkezterakoan eta komunikazio-ekintzetan Justizia Administrazioan baliabide 

telematikoak erabiltzeari dagokionez.  

 

Honako hauek maila baxuagoko baina garrantzi bereko arauak dira: Botere 

Judizialaren Kontseilu Nagusiaren osoko bilkuraren 1999ko irailaren 22ko Hitzarmena, 

kexak eta erreklamazioak izapidetzeko zerbitzu-protokoloa eta formularioak eta 

herritarrentzako aurretiko jakinarazpena jasotzen dituen Botere Judizialaren Kontseilu 

Orokorraren 1/1999 instrukzioa onartzen duena; Botere Judizialaren Kontseilu 

Nagusiaren osoko bilkuraren 2000ko uztailaren 26ko Hitzarmena, Auzitegietako 

Gobernu Organoen 1/2000 Araudia eta hori aldatzen duen martxoaren 12ko 3/2003 

Arau Hitzarmena onartzen dituena; Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren osoko 

bilkuraren 2005eko irailaren 15eko Hitzarmena, jardun judizialen alderdi osagarriak 

arautzen dituen 1/2005 Araudia onartzen duena. 

 

Justizia Administrazioari transferitutako eskumenen artean, nabarmentzekoa da 

maiatzaren 27ko Dekretuan ageri den planean izandako eragina, horren harira sortu 

baita Eusko Jaurlaritzaren eta Euskal Autonomia Erkidegora bidalitako Idazkaritza 

Judizialaren arteko lankidetza organoa. Horrela, dekretu bidez formalizatu nahi da 

kontsulta izaerako organo hori, Idazkaritza Judizialeko zuzendariekiko (langileen buru 
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dira horiek) harremana bideratzeko eta, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 

Administrazioaren baliabide pertsonalak eta materialak hornitzeari eta bulego 

judizialeko lana arrazionalizatzeari dagokionez, eskumenak behar bezala kudeatzeko. 

Justizia Administrazioaren Euskal Behatokia sortzeari eta arautzeari buruzko 

maiatzaren 8ko 81/2001 Dekretua eta horren antolamendu eta funtzionamendu araudia 

onartzen dituen 2001eko azaroaren 20ko Agindua. Organo hori Justiziarekin zuzeneko 

harremana duten hainbat kide integratzeko asmoarekin sortu da, zentzu zabalenean. 

Hartara, beste gizarte-erakundeekiko lankidetzan, zerbitzu publiko eraginkorra eta 

modernoa lortu nahi da. Behatoki horrek diziplina anitz jorratzen ditu bere funtzioetan 

eta bete beharreko helburuetan, eta Justizia Administrazioari loturiko hainbat esparru 

eta jardueratako profesionalek osatzen dute. 

Datuak babestearen garrantziaren harira, nabarmentzekoak dira datu pertsonalen 

fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Agentzia sortzeari buruzko otsailaren 25eko 

2/2004 Legea eta urriaren 18ko 308/2005 Dekretua, otsailaren 25eko 2/2004 Legea 

(titulartasun publikoko datu pertsonalen fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal 

Agentzia sortzeari buruzkoa) garatzen duena. 
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1.4. Egungo egoeraren analisia eta diagnostikoa 
 

Justizia Administrazioa informatizatzea Eusko Jaurlaritzaren jardunaren helburu 

estrategiko bat da. Euskal Autonomia Erkidegoko Justiziaren egungo egoera 

informatizazio-planei, antolamendu-eredua berriro diseinatzeari eta prozesuen 

kudeaketaren gainean jarduteari esker lortu da. 

 

Berrikuntza teknologikoan hainbat urrats eman dira eta web soluzioak garatu dira 

(intranetak, estranetak eta informazio-atariak). Horri esker, honako hauek sortu dira: 

Justizianet: justiziako eragile guztien topagune gisa jarduten duen informaziorako 

atari judiziala. Herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzu guztiak eskuratzen ditu. 

JustiziaSip: profesionalentzako (abokatuak eta prokuradoreak) informazio-sistema da. 

Une honetan garatzen ari dira, baina laster jarriko dute abian. JustiziaSid: ebazpen 

judizialen kudeatzailea da eta bertako nahiz kanpoko datu-baseekin jardutea 

ahalbidetzen du. JustiziaBat: datu bakarraren filosofian oinarritutako kudeaketa 

prozesaleko sistema da. Justizia Administrazioari loturiko langile guztiak (epaileak, 

idazkariak, kudeaketa prozesala, administrazio prozesala, laguntza prozesala, unitate 

administratiboak, eta abar) dira hartzaileak. Justizia Administrazioari loturiko 

funtzionaltasuna, erabiltzaileak eta erakundeak integratzeko bilakatuko da. 

 

Antolamenduari dagokionez, antolamendu-egitura berrirako egokituko da, 

herritarrentzako zerbitzu publikoa bermatze aldera. Horretarako, giza baliabide 

profesionalizatuen eta teknologia modernoaren garapen organikoa eta funtzionala 

bermatuko da lurraldeetan. 

 

Kudeaketa prozesalaren esparruan, lan homogeneoak eta/edo errepikakorrak 

multzokatu dira zerbitzu eta bulego orokorretan, prozedura judizialetako izapideak 

protokoloen arabera antolatu dira, teknika espezializatuak aplikatu dira prozesuen 

kudeaketan eta jendeari informazio eta arreta egokia eman zaizkio (formari eta edukiari 

dagokienez). Halaber, Justiziaren hizkuntza-normalizazioa sustatu da. 
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1.5. Beste plan baten beharra 
 

Une honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren 2008-2011 

Informatika eta Komunikazioetako IV. planak jarraipena ematen die aurreko planei, 

herritarrei zerbitzuak eskaintzean gero eta Justizia Administrazio moderno, eraginkor, 

efiziente eta bizkorragoa lortzeko bidean. Plan horri esker, Euskal Autonomia 

Erkidegoak aitzindari izaten jarraituko du autonomia-erkidegoen artean, alegia, 

etengabe zerbitzua hobetzeko bide berriak bilatzen dituen Justizia Administrazioa 

izango baitu.  

 

Abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoak (Botere Judizialaren uztailaren 1eko 

6/1985 Lege Organikoa aldatzen duenak) planteatutako antolamendu judizialaren 

erreforma ere ez dugu ahaztu behar. Gaur egun teknologia berriak zein azkar garatzen 

diren ikusita eta, lehen aipatu moduan, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 

Administrazioaren bulego judizial eta fiskalen Antolamendu Plana kontuan hartuta, 

Plan hau erakunde horren euskarria baino gehiago da. Izan ere, bi planak aldi berean 

landu behar dira legez zehaztutako egitura hobeto eta modu eraginkorragoan ezarriko 

bada, egungo teknologiek eskainitako potentzialarekin batera. 

 

Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren Hizkuntza 

Normalizaziorako 2007-2017 Plan Orokorrean jasotako ekintzen euskarritzat jotzen da 

Plan hau. Izan ere, informazioaren teknologiak eskainiko dira plan horretan, 

planteatutako helburuak hobeto garatzen eta euskara herritarrentzako zerbitzuak 

eskaintzeko hizkuntza gisa zabaltzen laguntzeko. 

 

Oraingo Plana Justizia Administrazioan komunikazioaren eta informazioaren 

teknologien erabilera finkatzeko egin da, Eusko Jaurlaritzaren 2006-2009 ITP Planaren 

elementu estrategikoa baita. Halaber, informazioaren eskuragarritasunaren kontzeptua 

finkatu nahi da, informazioaren mugikortasunaren kontzeptua baino gehiago. 

Horretarako, Justizia Administrazioari eta horren kolaboratzaileei loturiko informazio-

sistemak garatuko dira eta “paperik gabeko bulegoak" garatu ahal izango dira. Era 

berean, Justizia Administrazioa osatzen duten prozesu eta baliabideak egoki kudeatu 

nahi dira, aginte-mahaietan eta adierazleetan oinarritutako kudeaketa-sistema taxutzea 
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erraztuko duten azpiegituren bitartez. Halaber, garrantzitsua da beste eragile batzuekin 

elkarreragitea, eskainitako zerbitzuen kalitatea hobetze aldera.  
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2. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 
Administrazioaren Informatika eta 
Komunikazioetako Plana, 2008-2011 

 

EAEko Justizia Administrazioaren Informatika eta Komunikazioetako Plan berri 

honetako ekimenak aurreko Planean egindako lanen jarraipena dira, eta gainera, 

teknologia berrien aurrerapausoetatik eta horiek Justizia Administrazioaren eremuetan 

aplikatzetik sortutako joera eta behar berriei erantzuten diete. 

 

2. 1 Helburu orokorra eta helburu estrategikoak 
 
2008-2011ko Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren Informatika eta 

Komunikazioetako Planak helburu orokor hau du: 

 

“Justizia Administrazio eraginkor eta demokratiko bat” 

 

Helburu nagusi hori betetzeko, honako helburu estrategiko hauek identifikatu dira: 

 

i. JUSTIZIA GARDENA ETA HERRITARREKIKO HURBILEKOA IZAN DADIN LAGUNTZEA. 

 

Internet eguneroko bizitzan sartu zenetik, handitu egin dira informazioa eskaintzeko eta 

eskuratzeko aukerak. Izan ere, sarea gertuko bidea da, eta gero eta gehiago dago 

etxeetan eta ingurune profesionaletan. 

 

Justizia Administraziora aplikatutako teknologia berriek justizia herritarrei hurbiltzea 

errazten dute, betiere, gardentasuna, ulergarritasuna, arreta, herritarren aurreko 

ardura, bizkortasuna eta funtzio judizialaren garapen teknologiko aurreratua oinarritzat 

hartuta, Herritarrek Justiziaren aurrean dituzten Eskubideen Gutunaren ingurunean 

(gutun hori Diputatuen Kongresuaren osoko bilkuran onartu zuten Parlamentuko talde 

guztiek 2002ko apirilaren 16an). Gertutasun hori bermatzeko, teknologia berriak jarri 

behar ditu abian Justizia Administrazioak, herritarrei eta profesionalei interes 

legitimoren bat duten jardun judizialei buruzko informazioa emateko. Horrekin batera, 

Justizia Administrazioarekiko berarekiko komunikazioa eta eskuragarritasuna sustatu 

behar dira, tresna telematikoen bitartez. 
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Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren web ataria, JustiziaNet, 

herritarrekiko gertutasuna bermatzeko aplikazio zentrala da. Gertuko organoekiko 

(bake-epaitegiak eta erregistro zibilak) erlazioetan eskuragarri dauden zerbitzu 

telematikoen aukera zabaldu du, eta herritarrei interes legitimoa duten gai judizialak 

kontsultatzeko aukera ematen die. Horretarako guztirako, mugarik gabeko bidea da 

Internet herritar guztientzat. 

 

ii. BOTERE JUDIZIALAREN LEGE ORGANIKOAREN (BJLO) ERREFORMAN 
AURREIKUSITAKO ANTOLAMENDU- ETA PROZESU-ERREFORMAREN ALDE EGITEA. 

 

Justizia Administrazioak apustu garbia egin du erlazioak eta eraginkortasuna 

hobetzeko. Hain zuzen ere, aldaketa horiek hainbat lege-erreformaren babesean etorri 

dira, hala nola Botere Judizialaren Lege Organikoaren (abenduaren 23ko 19/2003 

BJLOren) babesean). Horri esker, Justizia XXI. mendera eramango da. Alegia, 

teknologia berriak gero eta modu orokorragoan erabiltzean oinarritutako eredu berria 

sustatzen ari da. 

 

Bulego Judizialaren antolamendu-eredu berria (erreformatutako Botere Judizialaren 

Lege Organikoaren V. eta VI. liburuetan arautzen da) ekipamendu informatikoekin 

lagundu behar da: oinarrizko softwarea, sareak, ekipoak, komunikazioetarako 

softwarea, software-aplikazio egokiak eta erabiltzaileek sistemak erabil eta eskura 

ditzaketela bermatzeko neurriak, informazioa babesteko beharrezko bermeekin. 

Horretarako, diseinuan eta antolakuntzan kontuan hartu behar da informazioaren 

teknologiek duten rol garrantzitsua. Aldaketa-prozesu horretan parte hartzen duten 

eragile guztiak ados daude eredu berria ezin dela ezarri teknologia egokiaren oinarririk 

gabe (zerbitzu orokor prozesalen eta laguntza zuzeneko unitateen artean erlazio 

handia egon behar du, arduradunek kudeaketa eta kontrol handiagoa eskaini behar 

dute, eta abar). Bulego judizialaren eredu berria ezartzean bi alderdi kontuan hartu 

behar dira, oinarritzat balioko duten sistema informatikoak baldintzatzen baitituzte: 

o Ezarpeneko denbora eta abiadura desberdinak, eredu desberdinek 

funtzionamendu paraleloa izatea ekarriko baitute.Eredua garatu eta doitu egin 

beharko da, esperientzia pilotuen emaitzen harira. 
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Sistema informatikoen azpiegitura juridikoak Botere Judizialaren Lege Organikoko 

erreforma prozesalen, prozedura-legeen eta hori garatzen duten arauen oinarri ere 

izan behar dute.  

 

Bulego judizialaren eta partikularren, profesionalen eta administrazioen artean 

erlazioak ezartzea aukera ona da behin betiko bultzada emateko, Botere Judizialaren 

Kontseilu Nagusiak bere ikuskaritzetan eskatzen dituen segurtasun-eskakizun guztiak 

beteta. 

 

iii. KALITATE HANDIKO ZERBITZU-EREDU BAT EZARTZEA, BEZEROARI ZUZENDUTAKOA, 

ETA ETENGABEKO HOBEKUNTZA-PROZESU BATEAN OINARRITUTAKOA. 

 

Informatika Judizialaren Zerbitzuaren Ereduak honako oinarri hauek izan behar ditu 

2008-2011 aldian: 

 

o Informatika Judizialaren Zerbitzuaren antolamendua egituratzea, zehaztutako 

2008-2011 Informatika eta Komunikazioetako plana ezarri ahal izan dadin. 

 

o Antolamendu dinamikoa eta dimentsionatua ezarriko da Planetik ondorioztatzen 

diren beharren arabera. 

 

o Etengabeko hobekuntza izango da zerbitzua garatzeko balio nagusia, eta 

ziurtapen-prozesuan aurrera egingo da. 

 

o Informatika Judizialaren Zerbitzua osatzen duten pertsonak prestatzea, 

prestakuntzako eta garapen profesionaleko programen bitartez. Zerbitzuak modu 

eraginkor eta efizientean eskaintzea ahalbidetzen duten metodologiak eta tresnak 

sartzea ere kalitatearen eta hobekuntza-prozesuaren oinarri izango da. 
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iv. FUNTZIO PUBLIKOAREN EGIKARITZEA HOBETZEA JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAN 

(ERAGINKORTASUN-MAILA HANDIA, ETENGABEKO HOBEKUNTZA...). 

 

Ezagutza kudeatzea edozein erakundetako arduradunen, zuzendarien edo enpresarien 

beharretako bat da, horri esker errealitatea bermatuko duten erabakiak hartzen baitira 

eta politika publiko nahiz pribatu eraginkorrak taxutzea ahalbidetzen baitu. 

 

Kontuan hartzen badugu askotan erakundeen kudeaketa-gaitasunaren araberakoa 

dela jarraitu beharreko politiken bideragarritasuna eta politika horiek hainbat mailatan 

abian jartzea, komenigarria da aginte-koadroa ezartzea. Izan ere, ekintzak betetzen 

diren edo ez neurtzeko tresna izaki, ezarritako helburuak lortzea ahalbidetuko du. 

Hauek dira aginte-koadroa ezartzearen abantailak: lehentasunak bizkor eta 

eraginkortasunez jakinarazten dira; uneoro Justizia Administrazioa zein puntutan 

dagoen ikusteko aukera dago; jardun-esparruak orekatzen dira, eta egin beharreko 

aldaketak kudeatzen. 

 

Horretarako, kudeaketa-informazio egokia lortzea ahalbidetzen duten tresna 

teknologikoak eskaini behar dira, hainbat esparrutan.  

 

Justizia Saila Justizia Administrazioari giza baliabideak eta baliabide materialak 

eskuratzeko arduraduna izaki, informazioetan behar duen xehetasun-maila ez da 

bulego judizialetako kudeatzaileek zerbitzuaren kalitatea edo espedienteen izapidetze-

denborak ezagutzeko behar duten xehetasunaren mailakoa. 

 

Helburu hori betetzeko, informatika eta komunikazioko azpiegitura egokiak hornitu 

behar dira besteak beste, Justizia Administrazioko langileei esleitutako funtzioak bete 

ahal izan daitezen. 

 

Aipatu administrazioko langileen eskura jarritako informazioaren teknologiek 

eguneroko lana erraztuko dute, eta unitate eta administrazio eskudunetako 

arduradunek kudeaketa eta kontrol maila-altua izan ditzaten ahalbidetuko. 

 

Horretarako guztirako, zerbitzu publikoaren eraginkortasuna eta etengabeko 

hobekuntza handitu behar dira. 
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v. JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAN LEHENDIK HASITAKO EUSKALDUNTZE-PROZESUAK 

SENDOTZEA ETA ZABALTZEA. 

 

Helburua da Justizia Administrazioaren zerbitzura dauden langileen artean eta 

zerbitzuetan euskararen erabilera sustatzea. Horrela, Euskal Autonomia Erkidegoko 

herritarrak eta profesionalak Justizia Administrazioarekin euskaraz erlazionatu ahal 

izango dira, eta herritarren hizkuntza-eskubideak bermatuko dira. 

 

Ildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioan Hizkuntza 

Normalizazioko Plan Orokorra gara dadin erraztuko duten teknologiak eskaintzen ditu 

Justizia Administrazioaren Informatika eta Komunikazioetako planak. Horretarako, 

Hizkuntza Normalizazioko Planarekin koordinatu behar dira bigarren helburu 

estrategikoari -“Herritarrek eta profesionalek euskarazko zerbitzuak erabil ditzaten 

sustatzea, eskaintza zabalduta”- loturiko ildo estrategikoak garatzen dituzten ekintzak. 

 

vi. BESTE ADMINISTRAZIOEKIN ETA ERAKUNDEEKIN ELKAR ERAGITEA. 

 

Administrazioen eta organismoen arteko konexioa eta informazio-trukea ezinbesteko 

baldintza da herritarrei zerbitzu globalak eta integralak eskaintzeko. Justizia 

Administrazioa ez dago prozesu horretatik kanpo. Beste hainbat jardunen artean, 

informazioaren eta komunikazioaren teknologiak modu orokorrean eta 

arrazionalizatuan erabiltzean datza trukea, une honetan berebiziko garrantzia baitute. 

Esparru judizialeko aplikazio informatiko berriak sortzeak (justizian eskumenak dituzten 

autonomia-erkidego berriak kontuan hartuta), funtzionaltasun berriak agertzeak eta 

lehendik dauden komunikazioak doitzeak komunikazio judizialak egokitzeko beharra 

dakarte. 

 

Botere Judizialaren Lege Organikoaren arabera, babes judizial eraginkorra eskatzen 

duen edozein herritar, nahiz eskubide hori bete dadin zaindu behar duen edozein 

epaitegi edo auzitegi, edozein bide tekniko, elektroniko, informatiko eta telematikoren 

bitartez erlaziona daiteke Justizia Administrazioarekin, trukatzen den informazio 

pertsonalaren egiazkotasuna, osotasuna, konfidentzialtasuna, pribatutasuna eta 

segurtasuna bermatzen bada, betiere. 
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Autonomia-estatuaren diseinu konstituzionalera egokitzen ari da oraindik Justizia 

Administrazioa (kontuan hartu behar da autonomia-erkidegoak justiziako eskumenak 

jasotzen ari direla pixkanaka, eta funtsezko funtzioak euren estatutuetan jasota 

dituztela). Egokitzapen horretan, nahitaezkoa da Estatuaren eta autonomia-erkidegoen 

arteko lankidetza. 

 

Gero eta beharrezkoagoa eta nahitaezkoagoa da Justizia Administrazioaren jardueran 

parte hartzen duten eragileen arteko interoperatibitatea erraztea. Izan ere, sistemak 

eta tresnak eta Justizia Administrazioan parte hartzen duten beste organo eta 

erakundeak bateratzeko beharraren araberako garapena izango du horren esparruak  

(horren eskumen eta lurralde banaketa dela-eta). 

 

Interoperatibitatearen hiru dimentsioen 

ingurukoak dira beste erakunde 

batzuekin elkar eragiteko orduan 

kontuan hartu beharreko oinarrizko 

alderdiak: 

 

o Antolamendua: lantaldeak 

formalizatzea eta xede-

erakundeekiko hitzarmenak 

taxutzea. 

o Dimentsio semantikoa: truke-ereduak eta estandar komunak definitzea. 

o Dimentsio teknikoa: integrazio-proiektu bateratuak garatzea. 

 

Eragileen arteko interoperatibitatea errazteko informazioaren eta komunikazioaren 

teknologiak aplikatzeak egungo erakunde aurreratuen ezaugarriak edukitzera 

eramango du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioa, lankidetzari 

dagokionez. 

Lankidetza hori dela-eta, erakunde hurbilagoak edukiko ditugu, eta eskaintzen 

dituzten zerbitzuak hartzaile arrunten beharretatik gertuago egongo dira. 

Modernoagoak izango dira, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiliko 

baitituzte informazioa banatzeko. Bizkorragoak, datuak eta komunikazioak trukatzeko 
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denborak arrazoizkoak izango baitira eta erakundeak arinagoak izango baitira berezko 

nahiz multzoko lanak gauzatzen. Eraginkorragoak, jarraitzen diren helburuak beteko 

baitituzte, baita efizienteagoak ere, helburuak kostu baxuagoarekin lortuko baitituzte. 
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2.2. Jardun-plana 
 

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren Informatika eta 

Komunikazioetako Planeko ekimenak identifikatu behar dira, Justizia, Enplegu eta 

Gizarte Segurantza Sailak Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren 

beharrei buruz duen ikuspegi orokorraren oinarrian ezarritako helburu estrategikoak 

lortuko badira. Ekimen horiek Justizia Sailak Justizia Administraziorako taxututako 

gainerako planekin lotuta daude, baita Eusko Jaurlaritzaren Informazioaren Gizartea 

garatzeko beste hainbat planekin ere. 

 

Zerbitzuak eskaintzeko, kudeaketa-ereduaren gainean ezarritako jardun-lerroen bidez 

eta ereduko osagaiak garatuta, zerbitzu hobeak eskainiko zaizkie herritarrei, 

profesionalei, Justizia Administrazioari berari eta beste administrazioei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. ANTOLAMENDU ETA KUDEAKETA JUDIZIALA ERABERRITZEA 

 

Bulego judizial berria diseinatzeko, beste kudeaketa-eredu bat erabili behar da, 
antolamendu-sistema berriak sortzean eta informazioaren teknologiak garatzean 
oinarritutako eredua, alegia. 
 Kudeaketarako tresna berriak eta erlazionatzeko modu berriak sortzen ari dira, 
harremanak izateko modu berriak, Justiziaren barne-erabiltzaile gehienei eragiten dien 
inguru batean lan-prozedura berriak identifikatuta. Herritarrei eskainitako zerbitzuak 
hobetuko ditu horrek, noski. 
 

Kudeaketa prozesaleko JustiziaBat sistema informatikoak (berriki garatu dute eta 

ezarpen-fasean dago) izan behar du, dagozkion egokitzapenekin, bulego judizialaren 
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eredu berriaren oinarri. Aurrerago, kudeaketa dokumentala eta espediente digitala 

sustatuko ditu, “paperik gabeko bulegoaren” kontzeptua lortu arte. Sistemak 

espediente fisikoa ordeztu ahal izan behar du, eta ez soilik datuei eta erlazio-

erreferentziei dagokienez, alegia, irudi “fisikoa” gorde behar du, eta espedientearen 

kokatzea, berreskuratzea eta bistaratzea hobetu. Irisgarritasuna lortu behar da 

mugigarritasunaren ordez, biltegiratze fisikoa alde batera utzita, eta antolamenduko 

aldaketa nahiz aldaketa prozesal guztietara egokitu behar dugu. Azken batean, berriro 

diseinatu behar dira espedienteen jabetza, ikusgarritasuna, mugikortasuna eta 

trazabilitatea.Proiektuak 

 

Bai gaur egungo egoeran bai bulego judizial berriaren esparruan, Justizia 

Administrazioari zerbitzua eman behar dioten informazio-sistemen diseinua bideratzen 

duten helburu estrategikoen artean dago unitateen artean dauden paperen zirkulaziorik 

txikiena ahalbidetzen duen antolamendua taxutzea eta, aldi berean, jardun judizialen 

gardentasuna sustatzea, eta herritarrei eta profesionalei euren espedienteei dagokien 

informazioa eskuratzen eta trukatzen laguntzea. Hori guztia lortu nahi da kudeaketa 

prozesaleko JustiziaBat aplikazioa garatuta eta amaituta. 

 

Antolamenduaren aldetik, Prozedura Antolatzeko Zerbitzu Prozesal Orokorra ezartzea 

da aldaketa garrantzitsuenetako bat. Horren ondorioz, ibilbide zabala izaten du 

prozedurak (izapidetze-unitateak aldatzen dira), eta espedienteak behin eta berriz 

eramaten dira Laguntza Zuzeneko Unitatetik eta Zerbitzu Prozesal Orokorrera. Horrek 

izapideen iraupena luzatzen du, eta uneoro espedientea non dagoen zehaztea 

zailtzen.  

 

“Espediente digitala” ezartzeak hobetu egingo ditu egoera horiek guztiak. Izan ere, 

komunikazio-sareen bitartez bidali ahal izango dira espedienteak bulego judizialaren 

unitate batetik bestera, izapidetze-prozesuko kide guztiek dagokien informazioa eskura 

dezaten. Bulego judizialetan ezarritako informazio-sistemei esker, formatu 

elektronikoan sortuko da informazio guztia, eta modu naturalean integratuko da 

espediente digitalean. Alderdiek eta profesionalek espedientera ekarritako 

dokumentuek bulego judizialetara iritsi behar dute eta hor espediente digitalean 

sartzen dira, bai izapide idatziak badira eta bai gai judizial berri bat sortzen duten 

dokumentuak badira ere.  
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Normalean, Sistema Informatiko Judiziala aipatzen denean, hirigune handietan 

ezarritako sistemari egiten zaio erreferentzia. Dena den, justiziarekin harremana duten 

erakundeak integratzeko prozesuan oraindik Bake Epaitegiak eta Erregistro Zibilak 

sartzea falta da eta, hain zuzen, azken horiek dira herritarrengandik hurbilago 

daudenak. 

 

Hirigune txikiek eta landa-eremuek behar bezalako baliabideak izan ditzaten lan egingo 

da, horiek Bake Epaitegien sarean sartzeko eta, aldi berean, sistema judizialean 

integratzeko eta horretako zati izateko. 

 

Eredu berria definitu behar da, kalitate handiagoko zerbitzu bizkorragoa, gardenagoa 

eta eraginkorragoa eskaintzeko, horiek sistema informatikoaren barruan integratuta eta 

gainerako bulegoekiko komunikazioak erraztuta (bai informazioa eskatzeko eta bai 

jasotzeko), horrela errazagoa izango baita herritarrentzat izapideak egitea. 

 

Eskuragarritasuna eta euskarria eskainiko zaizkie, mota horretako epaitegietako 

izapidetze-eskemen eta dokumentuen artxibo zentralizatuen bitartez. Halaber, 

elebitasuna sustatzeko beharrezko funtzionaltasunak lehenetsiko dira. 

 

Komunikaziorako bide berriei esker (telefonoa, Internet eta abar), herritarrek hainbat 

izapide (izen-emateak, ziurtagiriak kudeatzea, eta abar) erregistro zibiletan egin ahal 

izango dituzte, horiek informatizatzen dituztenean. Hartara, zerbitzu berriak sustatuko 

dira Justizia Administrazioan. 

 

Kalitate, efizientzia eta gardentasun handiagoa eskaini nahi da zerbitzu publikoak 

emateko orduan. Aldi berean, tresna sendo bat eskaini nahi da kudeaketa publikoa 

hobetzeko, izapidetze-epeak murrizteko eta eraginkortasuna nahiz gardentasuna 

handitzeko. 

 

Erregistro zibilak informatizatuta eta erregistroko liburuak digitalizatu eta grabatuta, 

funtzionamendua eraginkorragoa izango da eta herritar eta erakunde publikoei zerbitzu 

telematiko berri aurreratuak eskainiko zaizkie. Erregistroaren berezko funtzionaltasunei 

dagokienez, gaur egun Justizia Ministerioak ezarritako sistema erabiltzea aurreikusten 
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da. Sistema horretan espedienteak izapidetzeko lehen deskribatutako komunikazio-

mekanismoak sartuko lirateke. 

 

Efektu Judizialen Gordailuaren helburua da auzi penaletan atzemandako objektuak 

modu bateratuan gordetzea, bai konbikzioko piezak edo frogagarriak, baita gehienetan 

lapurretetatik datozen delitu-piezak ere. Zerbitzu horrek kudeatuko du konfiskatutako 

efektu eta ondasunen, konbikzioko piezen eta abarren kokaleku fisikoaren, 

etiketatzearen eta maileguen kontrola. 

 

Halaber, ondasun moten helmuga esleitzeko prozesua kudeatuko da (adibidez, 

lapurtutako objektuak jabeei itzultzeko prozesua eskaera bidaltzen badute, JustiziaNet 

azpisistemara bidalita Interneten argitara dezaten). Moduluan multimedia nahiz argazki 

baliabideak erabili ahalko dira, beharrezkoa denean. 

 

Ondasunen miaketari buruzko izapideetan sortutako beharrak Erregistroko Kontsulta 

Zerbitzu Orokorrean biltzen dira. Eskatutako erakundearen arabera taldekatzen ditu 

bulego horrek, miaketa horietan eskala-ekonomia aplikatze aldera. Garapen berriekin, 

erregistro-erakundeekiko komunikazio-aukerak irekita utziko dira, legedia berriak 

baimentzen duenaren arabera eta erakundeekiko komunikazio-protokoloak ezartzean 

egiten diren aurrerapenen arabera. 

 

Aurkezpenen Zerbitzu Orokorrak horri atxikitako organo judizialen aurkezpenak 

kontrolatuko eta izapidetuko ditu. Aplikazio berri bat garatuko da zigor-arloko organo 

judizialek emandako apud acta kautelazko neurriak erregistratzeko, izapidetzeko, 

kontrolatzeko eta jarraitzeko. 

 

Talde Psikosozial Judiziala Justizia Sailburuordetzaren mendeko organo teknikoa da, 

eta jurisdikzio guztietako (bereziki zigor-arloko eta familiako jurisdikzioetako) epaitegiei, 

auzitegiei eta fiskaltzei beren espezializazio-esparruan aholkularitza teknikoa eta 

laguntza eskaintzea du helburu. Garapen berriek izapidegilearen erabiltzaile gisa joko 

dute ekipo hori, eta informazio guztia organo judizialetako informazioarekin 

integratzeko modua emango diote. Funtzio bereziak izango dituzte, bai adingabeen 

kudeaketarako eta bai gainerako jurisdikzioetarako. 
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Peritutza Zerbitzua osatzen duten adituak ere izapidegilearen erabiltzailetzat joko 

dira. Epaitegiek eskaerak eta horien egoera kontsultatu ahal izan dezaten, eta adituek 

beren lanari loturiko guztia kudeatu ahal dezaten beharrezkoak diren funtzionaltasunak 

sartuko dira. Erabiltzailetzat joko dira bai zerbitzuaren zati diren profesionalak (barne-

perituak) eta bai beren espezializazioa dela-eta laguntza eskatzen zaien kanpoko 

adituak ere. Organo judizialetako informazioarekin integratuta edukiko dute 

informazioa. Hau da, horiek egindako eskaerak ikusi eta kudeatu ahal izango dituzte 

eta, aldi berean, beraiek egindako txostenak automatikoki integratuko dira epaitegiko 

espedientean. 

 

Itzultzaileak ere izapidegilearen erabiltzaile izango dira. Itzultzaileen funtzioa 

dokumentuak itzultzea, auzietan, aitorpenetan eta deklarazioetan interprete-lanak 

egitea eta aurretik egindako itzulpenak ziurtatzea da. Besteak beste, hartutako oharrak 

eta horien itzulpena erregistratuko dute sisteman, eta aitorpenetarako aurrez 

definitutako galdetegiak eskuratu ahal izango dituzte. Laguntza materiala eskainiko 

zaie: Interneteko foroak, hiztegiak, zuzentzaileak, itzulpen-memoriak, eta abar, lana 

errazte aldera. 
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Polizia Judizialak Justizia Administrazioarekiko mendetasun zuzena du. Garapen 

berriek Polizia Judizialaren jarduketak erregistratu eta kontrolatuko dituzte, baita horien 

jarraipena egingo ere. 

 

o Jurisdikzio-organoek edo Fiskaltzak egindako berariazko eskaerak 

erregistratu. 

o Eskaera horiek izapidetu (jarduketa egin, emaitzen txostenak igorri, 

txostenak organo eskatzaileetara bidali, eta abar). 

o Gauzatu beharreko jarduketa guztiak kudeatzea ahalbidetuko duen polizia 

judizialaren agenda garatu. 

o Kontsulten, zerrenden eta estatistiken bidez kontrolatu eta jarraipena egin. 

 

Zinpekoen Epaimahaiari dagokionez, egungo sistemaren (Zinpekoen Epaimahaiaren  

Sistema Informatikoa eta JustiziaBat) integrazioa jorratuko da, kudeatzen duten 

informazioa aprobetxatzeko eta, Zinpekoen Epaimahairen Sistema Informatikoko 

oinarrizko funtzionaltasunak ebazteko (identifikazioa, segurtasuna eta dokumentuen 

igorpena, adibidez), kudeaketa prozesaleko sistemaren mekanismoak eta teknologiak 

erabiltzeko. 

 

Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutua Justizia Administrazioaren mendeko 

erakundea da. Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuaren informazio-sistema 

JustiziaBat kudeaketa prozesaleko sistemarekin integratzea jorratuko da, honako 

helburu hauek lortzeko: espedienteak kudeatzea, Auzitegi Medikuntzako Euskal 

Institutuaren agenda kudeatzea (epaitegien eskaera edo jakinarazpenak bideratzeko) 

eta espediente judizialetako datuak baliozkotzea eta erabiltzea auzitegi-medikuntzako 

espedienteak kudeatzeko. 

 

Doako Justiziako egungo sistemetako espedienteak egokitzea ere Planaren 

helburuetako bat da. Gaur egun, sistema erabat independenteak dira, eta ez dute 

informaziorik trukatzen. Horregatik, datu ugari bikoiztuta sartzen dira bi aplikazioetan. 

Aplikazio horren datu-basea kudeaketa prozesaleko sistemarekin integratuko da, 

profesionalen izendapenen komunikazioak bizkortzeko. 
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Euskadiko Birgizarteratze Institutua (EBI) – Atxilotuari Laguntza emateko 

Zerbitzua (ALEZ)Lurraldeen araberako kudeaketa-zerbitzua da, doakoa eta 

boluntarioa. Atxilotuei eta/edo ebazteke dauden auziak dituztenei arreta eta laguntza 

eskaintzen die, eta organo judizialen eta gizarte-zerbitzuen arteko komunikazioa 

errazten du. ALEZ erakundeak prozeduren egoera eta horien izapidetzea ikusi ahal 

izango ditu (fiskalaren eskaera, auziaren data, abokatua eta abar). 

 

EBI – Biktimei Laguntzeko Zerbitzua (BLZ)JustiziaBaten BLZ aplikazio berriari 

esker, edozein organo judizialek erregistratutako babes-aginduak eskuratu ahal izango 

dira eta informazio item berarekin lan egingo da. 

 

EBI – Zigorrak Betearazteko eta Gizarteratzeko Laguntza Zerbitzua (GLZ) 
GLZk betearazpenen egoera ikusi ahal izango du. Horrekin batera, parte hartzen duen 
auzietan epaitegiek emandako epaiak eta etete-autoak nahiz segurtasun-neurriak 
jakinaraziko zaizkio. 
 Halaber, jarraipenaren bilakaeraren, deskribatutako helburuen xehetasunen eta 
zigorra betetzen ari denak elkarrizketetan eta horien jarraipenean duen inplikazioaren 
berri eman behar dio GLZk aldian behin dagokion epaileari. 
 

Azken batean, duela hainbat urte pentsa ezin zitezkeen aukerak eskaintzen dituzte, 

gaur egun, ekintza horiek guztiak ahalbidetzen dituzten teknologiek. Nolanahi ere, 

kontuan hartu behar da Euskal Autonomia Erkidegoko bulego judizial eta fiskalen 

Antolamendu Planeko helburu eta ekintzak Plan honetan ezarritakoekin erlazionatu 

egin behar direla, bi planek elkar lagun dezaten legedia betetzen, Euskal Autonomia 

Erkidegoak dituen eskumenen antolamendu-mailako aldagaiak ahalik eta gehien 

aprobetxatze aldera. 
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ii. KUDEAKETARAKO SISTEMA ADITUAK 

 

Justizia Administrazioaren funtzionamendu operatiboa, bulego judizialaren erreforma 

prozesua eta eskumen berrien ezarpena bermatzeko, beharrezkoak dira prozesuak 

eta tartean diren baliabideak egoki kudeatzeko sistemak eta sistema horien 

euskarri izango diren azpiegiturak: gordailu korporatiboan banatutako datu-baseak 

finkatu, datu-base korporatiboak eta kudeaketakoak garatu, eta datu estatistikoak 

ustiatu behar dira. 

Orain arte lanaren ebaluazioa jurisdikzio-jarduerari buruz egindako neurketekin 

erlazionatu da (ebazpenen kopurua, prozedura moten zailtasun-mailaren arabera 

aztertutakoa). Bulego judizialean beste eragile ugarik hartzen dute parte, eta zuzeneko 

eragina dute bulegoaren eraginkortasunean eta produktibitatean. Kalitatea, 

eraginkortasuna eta herritarrenganako arreta lehenetsi behar dituen erakunde batean, 

langile guztien lana ebaluatzeko mekanismoak ezarri behar dira, unitate eta zerbitzu 

guztien ebaluazio globala lortzeko. 

 

Justizia Administrazioaren arduradunei gako prozesuen ikuspegi analitiko osoa 

emateko, kudeaketa-eredu bat (aginte-koadroa, adierazleak eta abar) edukitzea 

ahalbidetuko duten proiektuak gauzatzeko aukera ikusten da. Eredu horrek Estatistika 

Araudia garatuko du, portaera/aurreikuspen ereduak identifikatuko ditu eta erabakia 

bermatzeko sistemak ezartzea ahalbidetuko du. 

 

Proiektuak 

 

Kudeaketa-sistema horiek garatzeko, kontuan hartu behar dira jarduera kudeatzeko, 

erabakiak hartzeko eta azpiegiturak sortzeko beharrak. 

 

Jardueraren kudeaketari dagokionez, bulego judizial berriaren bilakaera eta 

funtzionamendua aztertzea ahalbidetzen duten kontu-ikuskaritzak, estatistikak eta 

bestelako kudeaketa-datuak biltegiratuko dira, akatsak zuzendu edo bulego judiziala 

optimiza baitaiteke horiei esker. 
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Unitate eta zerbitzuetako arduradunentzako jarduera ebaluatzeko sistema bat ezarriko 

da, baita gerentziako arduradunentzako (Justizia Saila, Gobernu Idazkaria eta Idazkari 

Koordinatzaileak) beste bat ere, kudeaketa eta ikuskatzea egiteko. 

 

Sistema horiei esker, Justizia Administrazioak egoki funtziona dezan beharrezkoak 

diren baliabideak kontrolatu eta kudeatu ahal izango dira. 

 

Erabakiak hartzen laguntzeko tresnak KPI (key performance indicator) kudeaketa-

adierazleak izango dira. Aginte-koadroak markatutako helburuak betetzen diren edo ez 

neurtuko dute horiek, eta arduradunek erakunde baten gako aldagaiak bizkor eta erraz 

eskura ditzaten ahalbidetuko dute, hainbat urtetako barne-informazioa konparatuta, 

beste erakunde batzuekiko kanpo-informazioarekin konparatuta eta aurrez zehaztutako 

balioekin konparatuta.  

 

Neurketen emaitzak kudeaketaren informazioaren inguruko datu-baseetan sartuko 

dira. 

 

EIS tresnak (Executive Information Systems) ezarriko dira, txostenen laburpenak 

errazteko; izan ere, arduradunek Administrazioaren emaitzak aztertu ahal izango 

dituzte horiei esker. Halaber, OLAP software tresnak (online analytical processing) 

erabiliko dira, datu-base erlazionaletako eskakizun konplexuak erabiltzeko. Hartara, 

datuak dimentsio anitzetan eskuratu ahal izango dira, kalkulu-gaitasuna handia izango 

da eta indexatzeko teknika espezializatuak erabiliko dira. Data mining (datuen 

meatzaritza) tresnak ere ezarriko dira, data warehouse bateko datuak aztertzeko 

gaitasun handia edukitzeko. Horretarako, neurona-sareetan, erabaki-zuhaitzetan, 

indukzio-arauetan eta datuak bistaratzean oinarritutako teknologiak erabiliko dira. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioko zerbitzuen informatizazio eta 

eraginkortasun-maila altua dela-eta, zerbitzua eta sistemen erabilgarritasuna bermatu 

behar dira. Horretarako, gehiago erabiliko dira baliabideak kontrolatzeko eta 

kudeatzeko sistemak (sareak, zerbitzariak eta abar). Azpiegitura teknologikoak modu 

zentralizatuan kudeatzea ahalbidetzen dute horiek, mantentze teknikoko lanak 

sinplifikatuta eta hobetuta, bai prebentzio gisa, baita aurreikuspen eta zuzenketa gisa 

ere. 
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Informazio korporatiboaren gordailua herritarren, kudeatzaileen edo funtzionario 

publikoen informazio-beharrei erantzuteko diseinatuta dago batez ere. 

Harremanetarako hainbat bidetatik (Internet, erabiltzaileentzako arreta-zentroa, 

leihatila, telefonoa, etab.etik), beren inguruan sortutako informazio eta espediente 

guztiak eskura ditzakete herritarrek, argi eta erraz. Banatutako datu-baseak finkatuta, 

sistemak sortutako informazio guztia antolatuta eskuratzeko aukera izango da, bizkor 

eta malgutasunez berreskuratzeko moduan. 

 

Gordailu korporatiboa datu-base zentralizatu eta egituratua izango da, funtsean. Datu-

base hori kudeaketa prozesaleko sistematik elikatuko da batik bat, sistema horretan 

sortzen baita eskatutako informazio gehiena. Baina erakundeko gainerako jarduera-

sistemetatik ere elikatuko da, baita kanpo-informazioarekin ere, hala badagokio.  

 

Estatistikako Zerbitzu Orokorraren (Justizia Auzitegi Nagusia) lana errazten duten datu 

estatistikoak ustiatzeko sistemak garatuko dira. 

Informazioaren eskuragarritasun-maila hobetzeari dagokionez, bi jardun-esparru 

nagusi bereiz daitezke: 

 

o Batetik, bertako profesionalei eta ohiko lankideei behar duten informazioa 

erraz eta modu intuitiboan lortzen lagunduta, egoitza judizialetan eta 

Justizia Administrazioko eraikinetan haririk gabeko konexioak (wifi) 

eskainita.  

 

Urruneko konektibitatea ahalbidetuta, hau da, Justiziako profesionalek 

barne-baliabideak kanpotik eskuratzea, hainbat funtzio ohiz kanpoko 

kokapenetatik garatu ahal izateko, bai Estranet moduko soluzioen bitartez, 

bai Internet bidezko komunikazio ziurren bitartez (VPN, IPSec eta abar). 

 

Eta mugikortasun operatiboa sustatuta, hau da, banako funtzio 

profesionalak ohiko lokaletatik kanpo garatzea, gailu eta sistema 

espezifikoen bitartez (ordenagailu eramangarriak, PDAk, Tablet-PCak eta 

abar). Horri esker, erabateko funtzionaltasuna izango dute geografian 

barrena mugitzera behartuta dauden profesionalek. 
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o Bestalde, bide espezifikoak sortuta, Justizia Administrazioak kanpo-

eragileek behar duten informazioa azkar eta erraz helaraz dezan, herritarrek 

zerbitzuak eskura ditzaten ahalbidetuta eta herritarrentzako informazio-

zerbitzuak garatuta, bide eta gailu anitzeko ereduan aurrera eginda (PDAk, 

telefono mugigarriak, SMSak eta abar). 

 

iii. PROZESUAK NORMALIZATZEA ETA APLIKAZIOAK ESTANDARIZATZEA 

 

Aurrez ezarritako (izapidetze) prozesu-ereduen bitartez, prozesuen erabilera erreala 

aztertu behar da, prozesu judizialen optimizaziora egokitzeko; batez ere, 

antolamendu-aldaketa eta aldaketa prozesal berriarekin. Horretarako, prozesu-

adierazleak ezarriko dira, benetako fluxu prozesalei buruzko informazioa eskuratzeko. 

Web zerbitzuek interoperatibitate hobea eskaintzen dute osagaien, arkitekturen eta 

sistema edo aplikazio heterogeneoen artean. Berrerabilpena, integrazioa, 

gardentasuna eta komunikazioa errazten dituzte, garatutako hainbat osagairen 

bilakaeran edo horiek erabiltzeko orduan zurruntasuna saihestuta. 

 

Proiektuak 

 

Izapidetze-eskemak garatzearen helburua da prozesuen ebazpen-denbora edo 

pertsona jarduleak bezalako faktoreak kudeatzeko aukera emango duten adierazle edo 

eredu berriak zehaztea. Justizia Administrazioaren giza baliabideetako edo baliabide 

materialetako beharrak kudeatzeko beharrezko informazioa eskainiko du horrek. 

Prozesu konstante eta etengabea da legegintza. Hori dela-eta, etengabe sartu behar 

dira izapidetze-eskemak, beharrezkoak baitira  jarduera judiziala lege-aldaketetara 

egokitzeko. Jarduera horrekin guztiarekin batera, prozedurak definitu eta normalizatu 

behar dira, prozedurek honako hauek hartzen baitituzte barne: langileen jarduerak eta 

lanak, eta laneko eta kontroleko metodoen denborak zehaztea, eragiketak arrazoiz, 

egoki eta modu eraginkorrean egin daitezen. 

 

Aplikazioak estandarizatzea urrats garrantzitsua da Justizia Administrazioaren zati 

diren edo, beharrak kudeatu ahal izateko, horrekin erlazio estua duten instantzia 
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guztien eskura dauden sistemak homogeneizatzeko; horixe da Justizia, Enplegu eta 

Gizarte Segurantza Saileko Informatika Judizialeko Zerbitzuaren kasua, hain zuzen. 

Horretarako, lan-esparru bat garatuko edo egokituko da, WS-I, OASIS edo W3C-ren 

zehaztapen estandarren arabera. Informatika-zerbitzuak lehendik dituen 

funtzionaltasunak berrikusiko dira, eta Web Services interfazearekin osatuko dira, 

Intranetetik edo Estranetetik, edo Sailaren beraren beharren arabera erabili ahal 

izateko. 

 

Une honetan aplikazio ugari garatzen ari direnez eta arkitekturak gero eta 

konplexuagoak direnez, osagai berri bat behar da: Enterprise Service Bus (ESB) 

delakoa. Horri esker, modu garden eta fidagarrian egiten da plataforma edo gailu 

desberdinen, hainbat arkitekturatako osagaien, programazio-lengoaien eta/edo datu-

eredu desberdinen arteko komunikazioa. Osagai horri esker, Justizia 

Administrazioaren zatien edo zerbitzuen arteko komunikazioa bideratzeko beharrak 

sortutako hutsunea betetzen da. 

 

iv. EZAGUTZA SUSTATZEA ETA HEDATZEA 

 

Informazioaren teknologia berriak ia jarduera guztietan aplikatuz Informazioaren 

Gizartea garatuta, aldaketa handiak gertatu dira hainbat jardun-esparrutan; izan ere, 

mota askotako ingurunetan aplika daiteke garapen hori. Ikuspegi horretatik, kontuan 

hartu behar da Justizia Administrazioa ez dagoela horretatik kanpo; alderantziz, 

sustatzaile garrantzitsua dela. 

 

Administrazioa Ezagutzaren Gizarterantz bideratuta dago, eta orientazio horren 

oinarrian, berriz, baliabide intelektualen kudeaketa eraginkorra. Hortaz, 

beharrezkoa da Justizia Administrazioaren barruan ezagutzak transmititzeko bideak 

ezartzea, herritarrei eskainitako zerbitzua hobetze aldera sinergiak eta jardunbide 

egokiak ezarrita. 

 

Hortaz, erabiltzaileen komunikazioaren eta sistemen erabileraren oinarrian horien 

erabilera eraginkorra erraztuko duen zerbitzua egongo da, eta plataformak eta bideak 

Contact Center-eranzko bilakaera izango duen prozesu batean zentralizatuko dira. 
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Herritarrek, enpresek eta taldeek (telefonoz, posta elektronikoz, faxez eta abar), eta 

Administrazioko sailen prozesuak edo prozesu korporatiboak biltzen dituzten barruko 

informazio-sistemek sortutako kontaktuak Kudeatzeko Zentroari esaten zaio Contact 

Center. Izapide telematikoak ezartzeko eta aplikazioak integratzeko hainbat elementu 

komun ere badaude. 

 

 

Proiektuak 

 

Administrazioen joera orokorra da prozedura judizialetako burokrazia murriztea, 

erakunde publikoen artean informazioa trukatu beharrak eragindakoa. Askotan, jardun 

zuzenak egin litezke informazio-sistemen artean. Gaur egun, kanpoko eragileen 

bitartez (herritarrak, abokatuak, prokuradoreak, ordezkariak eta abar) egiten dira 

horiek.  

 

Justizia Administraziori dagokionez, garrantzitsua da Administrazioaren barneko, 

sistema judizialaren eta beste administrazioen arteko lankidetza, prozesu 

judizialen denborak murrizteko. Kanpoko informazioa eskatzeko prozesuetan 

mekanismo automatikoak integratu behar dira informazio-sistemen artean. 

 

Sareko prestakuntzako inguruneak garatuko dira (e-learning, b-learning, e-

teaching, etab.). Sistema horiei esker, prestakuntza-sistemak teknologia berriek 

eskaintzen dituzten baliabideetara egoki daitezke, hau da, irakaskuntza eta ikaskuntza 

espazio birtualean gertatzen dira; bertan, elkar eragiten dute komunitateko kideek, 

informazioaren eta komunikazioaren teknologien bitartez prestakuntza-prozesua 

garatze aldera. 

 

Prestakuntzako proposamenak garatu behar dira, eraginkorrak izanik, pertsonen 

ikaskuntza-denborak malgutzea ahalbidetuko dutenak. Halaber, pertsona horien behar 

zehatzei erantzun behar diete horiek, bai lan-jardueraren esparrura (menderatu 

beharreko eskumenei loturiko profil profesionalak zehaztu behar dira), bai talde 

handiagoetara zuzenduta egon, haurrei, gazteei edo ikasleei adibidez, horiek 

Justiziaren inguruan duten hezkuntza sustatuta. Garrantzitsuena da Internet eskura 
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duen edozein erabiltzaile espazio birtualeko eduki egokien bitartez prestatu eta 

informatu ahal izatea. 

Euskararen erabileraren inguruan dauden urritasunak gainditzen lagundu behar dugu. 

Horretarako, teknologia berriak erabiltzen dituzten euskara ikasteko sistemak ezarri 

behar dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren Hizkuntza 

Normalizaziorako Plan Orokorraren harira. 

 

Erabiltzaileekiko elkarreragina garrantzitsua izaki, Telefono bidezko Arreta Zerbitzua 

sustatzea komeni da. Ingurune horietan lan-esparru eta erabiltzaile asko daude. 

Hortaz, beharrak modu zabalagoan kudeatzen dituen lan-eredurantz garatu behar da 

erabiltzaileentzako arreta-zerbitzu hori. Horretarako, komunikazio-bide horietako 

plataformak zentralizatzea planteatu behar da, horri esker homogeneizatuko eta 

sinplifikatuko baita komunikazioaren funtzioa, eta horrela bihurtuko baita garden barne-

kudeaketa, eta erabilera orokortuko. 

 

v. ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA 
 

Justizia Administrazio desberdinen eta Erakunde erlazionatuen informazio-

sistemen konexioak herritarrari zerbitzu hobea ematea ahalbidetuko du, “Justiziarako 

sarbide-puntu bakarra” lortzeko bidea ezarriz, ez Euskal Autonomia Erkidegoan 

bakarrik, baita estatu eta Europa mailan ere. 

 

Justizia Administrazioan behar den informazio asko Justizia Administraziotik kanpo 

dago, eta sistema informatikoetatik kanpo bideratzen da, jardun pertsonalen bitartez. 

Horrela, denbora galtzen da, noski. 

 

Akordioak, hitzarmenak, tresna egokiak, lankidetza eta informazio-sistemen konexio 

fisikoa egin behar dira, administrazioarekiko prozesuetan paperezko egiaztagiriak, 

nortasun-agiriaren kopiak eta bestelako agiriak ordezteko. 

 

Administrazio eta organismoen artean informazioa trukatu eta konektatzea ezinbesteko 

baldintza dira prozesu judizialetako denborak murrizteko eta, zeharka, herritarrei 

laguntzeko. 
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Proiektuak 

 

Justizia Administrazioaren informazio-sistemak beste erakunde batzuekin edota beste 

herri-administrazioekin konektatuta herritarrentzako zerbitzua hobetuko da, eta 

“Justizia eskuratzeko puntu bakarrerako” bidea ezarriko; horrekin batera, 

administrazio eta organismo horiek integratzea ahalbidetuko du, prozedura judizialetan 

planteatzen diren beharrak ebazte aldera. Horrela, informazioa modu bizkor eta 

seguruan trukatuko da segurtasun-zerbitzu eta indarrekin, ospitaleekin, erregistroekin, 

notariotzekin, ogasunekin, katastroarekin, zirkulazio-bulegoarekin, eta Justiziaren 

eskakizun eta beharrei informazioarekin erantzuten dieten gainerako erakundeekin. 

 

Ez da ahaztu behar teknologia berrien abantailetako bat dela distantziak bertan behera 

uztea. Beraz, komunikazio-zerbitzu berriak erabilita, eragile juridikoen eta laguntzaileen 

lanak integratu ahal izango dira prozesu operatibo judizialetan eta prozesu judizialean 

bertan hainbat esparrutan, adibidez Europako esparruan eta nazioarteko gaietan. 
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Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren 2008-2011 Informatika eta Komunikazioetako planeko helburuen, ildo 

estrategikoen eta proiektuen/betekizunen eskema. 

 

Helburuak 

 Ildo estrategikoak Proiektuak/betekizunak 

?? Antolamendu eta kudeaketa judiziala 

eraberritzea. 

o  JustiziaBat aplikazioaren funtzionaltasun 

berriak 

o  JustiziaBat aplikazioaren II. Fasea garatzea 

eta ezartzea 

?? Funtzionaltasun berriak: JustiziaBat-en bilakaera antolamendu berrira 
o Mantentzea (Erregistroak), Banaketa, Izapidetze-azpiegitura, Izapidetzea, 

Agenda, Estatistikak, Idazkarien eta Azpiegituraren Kudeaketa 

o SCOP:Ezarpen “globala”, organo moten mailan 
o SCPE: Instrukzioko Epaitegi baten bilakaera 
o SCJV Lehen Auzialdiko Epaitegi baten bilakaera 
o Zerbitzu Komun Orokorrak 

o Fiskaltzak 

?? Espediente elektronikoa 

?? Bake-epaitegiak 

?? Erregistro Zibila (espedienteak) 

?? ZK: Gordailua eta Efektuak 

?? Erregistroko ZK 

?? Aurkezpenen ZK 

?? Lantalde psikosozial judiziala 

?? Peritutza-zerbitzua 

?? Itzultzaileak 

?? Polizia judiziala 

?? Zinpekoak 

?? AMEE-Espedienteak 

?? Doako justizia 

?? EBI-ALEZ (Atxilotuari Laguntza Emateko Zerbitzuak) 

?? EBI – Biktimei Laguntzeko Zerbitzua (BLZ) 

?? EBI-BGLZ (Gizarteratzeko Laguntza Zerbitzua) 

?? Kudeaketarako sistema adituak. 

o Jardueraren kudeaketa 

o Erabakitzeko laguntza 

o Azpiegiturak 

?? Auditoretzako informazioa, estatistikak, etab. biltegiratzea. 

?? Jardueraren ebaluazio-sistema, unitate eta zerbitzuetako arduradunei bideratua 

?? Jardueraren ebaluazio-sistema, kudeaketa-arduradunei bideratua 

?? Baliabideak monitorizatzea eta kudeatzea 

?? KPI (Key Performance Indicators) kudeaketa-adierazleak 

?? Aginte-koadroa 

??  
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2.3. Kudeaketa-eredua 
 
Aurreko planen norabidea, eta baita orain aurkezten denarena ere, unibertsala eta integratzailea 

da, betiere konponbide bat eskaintzea bilatuz Justizia Administrazioarentzat, hura bere 

osotasunean hartuta, eta ez Justizia Administrazioa osatzen duten organoetako bakoitzarentzako 

konponbide bat. 

 

Borondate horrekin prestatu da 2008-2011ko Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 

Administrazioaren Informatika eta Komunikazioetako Plana. Informatika Judizialaren 

kudeaketa-ereduan aurrera eginez, zerbitzu-eskaintza osoa garatzeko aukera ematen du, 

herritarren, enpresen, profesionalen, enplegatuen eta beste Administrazioen beharrekin bat. 

 

Planaren helburuak lortzeko inplikatuta dauden elementu guztiak kudeatzeko diseinatu da eredu 

hori. Hura osatzen duten elementuak beren artean integratuta daude, alegia, bakoitzak bere funtzio 

propioa du, eta ez litzateke eraginkorra izango gainerako elementuen funtzioak kontuan hartu gabe. 

Eredu horren elementu guztiak batera hartu behar dira, eta haiengan jarduketa-lerroek eragin 

orekatua izan behar dute. Justizia Administrazioak behar bezala definitu behar ditu bere politikak 

eta estrategiak, prozesuak hobetzeko, aldaketa kudeatzeko, eta Plan hau egikaritzeak eskatzen 

dituen teknologiak garatzeko eta ezartzeko, eta, beraz, zerbitzu-eskaintza egokia izateko gaur egun 

informazio-gizarteak eskaintzen dituen aukerekiko, egunero Justizia Administrazioarekin harremana 

duten eragileen beharrekiko, eta zerbitzatzen dituen herritarren arretarekiko. 

 

 

i. POLITIKEN ESTRATEGIA, KUDEAKETA ETA EZARPENA 

 

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko arduradun politikoek eta teknikoek Justizia 

Administrazioaren barruan ekimenen eta proiektuen garapena nola bultzatzen, laguntzen eta 

sustatzen duten da kontua, alderdi guztietan (politikoetan, antolamendukoetan, teknikoetan, 

aurrekontukoetan eta laguntza pertsonalekoetan) hartua daukaten konpromisoa aditzera emanez, 

haien helburuak zabaltzeko eta lortzeko. 

 

Horretarako, honako hau egin behar da:  

 

o Planak eta aurrekontuak taxutu. 
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o Planak eta jarduketa-lerroak ezarri eta horien jarraipena egin. 

o Proiektuen bilakaera kontrolatu. 

o Adierazleak aztertu eta, horiek oinarri hartuta, erabakiak hartu. 

o Politika komunak diseinatu. 

o Antolamendua diseinatu. 

o Beste administrazio eta erakundeekiko truke-akordioak zehaztu. 

o Euskararen normalizazioa sustatu. 

 

ii. PROZESUAK 

 

Prozesuak eta prozedurak egokitu behar ditu Zuzendaritzak, zerbitzuak hobetzeko, eta kostuak eta 

epeak murrizteko, horretarako teknologiak, indarrean dagoen araudiak, eta gizartearen eskaera 

berriek ematen dituzten aukerekin bat, Justizia Administrazioaren bidez herritarrei, enpresei, 

profesionalei eta beste administrazioei eskaintzen zaizkien zerbitzuak etengabe berritzeko. 

Beharrezkoa da: 

 

o Justizia Administrazioaren prozesu-mapa taxutzea. 

o Prozedurak hobetzeko prozesuak zehaztea, berriro diseinatzea, aztertzea eta 

ebaluatzea, barruko eta kanpoko erabiltzaileei eskainitako zerbitzuaren kostua, kalitatea 

eta epea eraginkorrak izan daitezen. 

o Indarrean dauden legeak kontuan hartuta, prozesuen betetze-maila kontrolatzea. 

o Prozedurak normalizatzea eta antolamendua aldatzea, osagai horizontal eta 

informatizatuak modu sistematikoan erabili ahal izateko, espedienteak tramitatzeko, 

zerbitzuak eskaintzeko eta transakzio digitalak gauzatzeko sistema estandar eta 

normalizatuekin bat. 

o Eskakizun teknologiko berriak sortzea. 

 

iii. ALDAKETAREN KUDEAKETA 

 

Aldaketaren Kudeaketak lantzen du erakundeak pertsonak nola gaitzen, sustatzen, inplikatzen eta 

ezagutzen dituen prozesuak, zerbitzuak eta informazio-sistemak aldatzeko ekimenetan, betiere, 

erantzukizunak onartuz, komunikazioa eta motibazioa garatuz, eta euskal Justizia Administrazioak 

garatzen dituen praktikarik onenak hedatuz. 
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Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administraziorako 2008-2011 Plana bulego judizialaren 

Antolamendu Planari lotzen zaio hein handi batean. Bi planak Justizia Administrazioarekiko 

Erlazioetarako Zuzendaritzak sustatu ditu, egoitza judizialen planarekin batera, eta horietatik 

guztietatik elkarren mende dauden konplexutasun handiko ezarpen-prozesuak ondorioztatzen dira. 

 

Horretarako, aldaketa kudeatzeko metodologia ezarri behar da sustapeneko estrategia gisa, 

erakundearen plano operatiboko giza faktoreak, antolamendu-faktoreak eta kultura-faktoreak 

kudeatzeko ikuspegi egituratu eta diziplinatua emango duena. 

 

Aldaketaren kudeaketak Justizia Sailburuordetzaren ardura diren hiru esparru handietako 

jarduketak koordinatzen ditu: Antolamendu-eredua, sistema informatikoak eta eraikinak. Besteak 

beste, honako funtzio hauek ditu: 

 

o Planifikazioa xehetasunez diseinatzea. 

o Planen egikaritza zehatza kudeatzea, baldintzen arabera egokituta. 

o Giza baliabideak eskuratzea. 

o Plana garatzeko  baliabide materialak eskuratzea. 

o Barne- eta kanpo-komunikazioa, eta prestakuntza.  

o Behar berriei euskarri egokia ematea. 

Aldaketaren kudeaketak honako hauek hartzen ditu barne: 

 

o Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioarekin elkar eragiten duten 

taldeentzako prestakuntza-ekimenak garatzea. 

o Antolamendu-aldaketak ezartzea eta doitzea. 

o Administrazioa dinamizatzea, eragileen arteko elkarreragina eta lankidetza 

ahalbidetzen duten ekimenak garatuta. 

o Administrazioko arduradunen eta langileen jarduerak ebaluatzea. 

o Eskakizun teknologiko berriak sortzea. 

 

iv. TEKNOLOGIA: SOLUZIOAK ETA APLIKAZIOAK 

 

Alegia, Informatika Judizialeko Zerbitzuak nola erabiltzen dituen software-aplikazioak, bere 

arkitektura eta informazioaren digitalizazioa (datuei eta dokumentuei dagokienean), bere 
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zerbitzuen informazio-beharrak era eraginkorrean kudeatzeko, prozedurak soiltzeko eta 

dinamizatzeko, eta erabiltzaileei zerbitzuak eskaintzeko, abiadura, pertsonalizazio, segurtasun eta 

mantengarritasun handiko prestazioak erabiliz. Honako esparru hauek landu behar dira: 

 

o Aplikazio informatikoen eta prozesuen estaldura-mapa taxutzea. 

o Aplikazio informatikoen arkitektura diseinatzea, estandarren eta zerbitzu 

normalizatuen gainean. 

o Enborreko aplikazio informatikoak diseinatzea, eraikitzea, ezartzea eta mantentzea, 

onartutako estandarren eta zerbitzu normalizatuen gainean. 

o Aplikazio informatiko espezifikoak diseinatzea, eraikitzea, ezartzea eta mantentzea 

(JustiziaNet, digitalizazioa, artxiboa, Contact Center-a eta abar). 

o Administrazioaren beharretara eta estandarretara hobekien egokitzen diren tresna 

teknologikoak ebaluatzea eta aukeratzea. 

 

 

v. TEKNOLOGIA: AZPIEGITURA 

 

Ereduaren osagai honen ardura da Zuzendaritza kudeatzaileak nola planifikatzen, baliatzen eta 

berrikusten dituen baliabide teknikoak, adibidez, ekipamendu informatikoak, oinarrizko 

softwarea, sareak, eta komunikazioetako ekipamendua eta softwarea, horiek behar bezain 

eguneratuta edukiz, baita kanpoko zerbitzuak eskaintzeko eta prozesu-informazioaren barne-

kudeaketa egin ahal izateko moduan edukiz ere, egindako inbertsioen eta erabilitako baliabide 

propio edo kontratatuen arteko orekari eutsiz. 

 

Informazioaren eta komunikazioaren teknologien azpiegiturak ezinbesteko euskarria dira Justizia 

Administrazioak funtziona dezan. Azpiegitura teknologikoak etengabe egokitu behar dira 

erabiltzaileen beharretara eta gertatzen diren aldaketa teknologikoetara, eraginkortasuna eta 

baliabideen efizientzia handituta. 

 

Hiru irizpide nagusi daude ekipamendu berriak erosteko: 

 

o Lehendik dagoen ekipamenduaren berrikuntza teknologikoa bermatzea, erabiltzen 

den ekipamendua zaharkituta gera ez dadin. 

o Eskainitako zerbitzuaren kalitatea hobetzea. 
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o Erakundean funtzionaltasun berriak sartzeko eta hobekuntzak egiteko behar den 

bilakaera; informatikan behar berriak sor ditzakete horiek. 

 

Hainbat alderdi landu behar dira, honako hauek besteak beste: 

 

o Aplikazio informatikoen eta azpìegitura teknologikoaren estaldura-mapa taxutzea. 

o Hardware ekipamenduen arkitektura, oinarriko softwarea, middlewarea eta 

zerbitzu-sistemak, datu-baseak eta mikro ekipamenduak diseinatzea, instalatzea, 

kontrolatzea eta mantentzea. 

o Administrazioaren sareak nahiz barneko eta kanpoko komunikazioak diseinatzea, 

instalatzea, kontrolatzea eta mantentzea (datu-sareak, ahotsa, mugikortasuna). 

o Teknologia eguneratzeko politikak taxutzea. 

 

vi. TEKNOLOGIA: SEGURTASUNA 

 

Alderdi honek jarraipena eman behar dio sistemetako erabiltzaileek sistema horietan sartu eta 

erabiliko dituztela bermatzeko neurriak inplementatzeari. Halaber, euskal Justizia 

Administrazioaren kudeaketa-sisteman jasotako informazioaren bortxaezintasuna bermatu behar 

du.  

 

Etengabe zaindu behar da Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak ezarritako Bateragarritasun 

Testa, nahiz horretan egon litezkeen aldaketak betetzen diren edo ez. Horretarako, Sistema 

Informatikoaren Segurtasun Agiriaren hainbat alderdi egokitu behar dira, Justizia Administrazioa 

jardunbide onen erreferentzia izan dadin Estatuko eta nazioarteko beste Justizia 

Administrazioentzat, segurtasunari dagokionez. 
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Honako urrats hauek  nabarmendu behar dira: 

 

o Sistemak eta informazioa eskuratzeko 

moduaren kontrola. 

o Dokumentuen segurtasuna eta 

bortxaezintasuna. 

o Soluzioak finkatzea, sinadura 

elektronikoarekin eta identifikazio edo 

egiaztapeneko teknika biometrikoekin. 

o Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 

13ko 15/1999 Lege Organikoa betetzea. 

o Segurtasun fisikoa, akatsen aurreko 

tolerantzia eta erabilgarritasuna. 

o Kontingentzia Planak 

 

 

Segurtasuna oso alderdi garrantzitsua da eta, egoki zainduz gero, balio erantsi handiko zerbitzu 

telematikoak eskainiko zaizkie nolabait Euskal Autonomia Erkidegoko Justiziarekin harremana 

duten eragileei. 

 

Beharrezkoa da: 

 

?? Azpiegituretan segurtasun-politikak diseinatzea eta ezartzea. 

?? Administrazioaren aplikazioen barneko eta kanpoko erabilera segurua bermatzen duten 

eskuratze, identifikazio eta kodetze-sistemak diseinatzea, eraikitzea, ezartzea eta 

mantentzea. 

 

vii. HERRITARRENTZAKO ZERBITZUA 

 

Herritarrek Justiziaren aurrean dituzten Eskubideen Gutunak Espainiako makinaria judiziala 

hobetzea du helburu, herritarren aurrean gardenagoa, arinagoa eta arduratsuagoa eginez.  
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EAEko Justizia Administrazioaren antolamenduaren berrikuntzatik abiatuz, Leihatila Bakarrak 

herritarra Justiziara hurbilarazi nahi du, bere auzien inguruko informazioa eta kudeaketa erraztuz, 

eta ahal den neurrian, bulego judizialen antolamendutik eratorritako konplexutasunak saihestuz, 

Justiziaraino tresna telematikoen bidez eta segurtasun-bermearekin aplikatutako sinadura 

elektronikoaren bidez iritsi dadila eta harekin baliabide horien bidez komunika dadila sustatuz. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioan aplikatutako teknologia berriei esker,  

Justizia Administrazioaren lehen maila hurbilduko zaie herritarrei, gertuen dutena: Bake 

Epaitegiak. Bake Epaitegiak oraindik ez dira integratu Euskal Autonomia Erkidegoko Sistema 

Informatiko Judizialean. Integrazio horretan aurrera egiteko, beharrezko baliabide teknologikoak 

eskuratu behar zaizkie, gainerako bulego judizialekin behar bezala konektatzea bermatze aldera. 

Horrela, Euskal Autonomia Erkidegoko Bake Epaitegien sare birtuala sortuko da. Herritarrek 

informazioa edo laguntza eskuratu ahal izango dute bertan, eta Justizia Administrazioak, berriz, 

laguntza eraginkor eta bizkorra, hainbat udalerritako biztanleen komunikazio-beharrei erantzuteko. 

 

Emakumeen eta adingabeen aurkako indarkeriari dagokionez, oraindik bide luzea egin behar da 

teknologia berriak aplikatzeko, kasu zehatz bakoitzean ezarri beharreko neurri judizialak bizkor 

ezartzeko. Baina horri esker, azkarrago erantzungo zaie halako delituetan sartuta daudenen babes-

beharrei.  

 

Adingabeen heziketa-lana eta gizarte-integrazioa ere hobetu daitezke, ingurune birtualen 

bitartez prestakuntza-mailako edukiak eskuratzeko modu berriak eskainita. 

 

Euskal erakundeak Justizia haurrei eta gazteei hurbiltzen saiatzen ari dira, hainbat balio txiki-

txikitatik ikas ditzaten, hala nola berdintasuna, elkartasuna, gizabidea, justizia, tolerantzia eta abar. 

Hurbilketa hori sustatzeko, espazio birtualak jar daitezke haurren eskura, beren adinera egokitutako 

metodologia didaktikoen bidez balio horiek joko edo jolas jarduera gisa aurkeztuta. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoan bi hizkuntza ofizial egoteari dagokionez, euskararen erabilera 

sustatzen jarraitu behar da, Justiziaren hartzaileen eskura dauden funtzionaltasunetan. Informazio-

sistemen interfazeak euskaraz ere egon behar du, euskaldunak Justiziarekin erlazionatu ahal izan 

daitezen. 
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Laburbilduz, Justizia herritarrengana hurbiltzeko ari gara lanean, funtzio judiziala gardena, 

ulergarria, arretatsua, arduratsua, bizkorra eta teknologikoki garatua izatea baita helburua. 

 

Justizia herritarrengana hurbiltzeko bidean Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak 

erabiltzeko, honako hauek egin behar dira, zehazki: 

 

o Herritarrei eta profesionalei interes legitimoren bat duten jardun judizialei buruzko 

informazioa eskuratzea ahalbidetzen duten tresnak sartu aplikazio informatikoetan. 

o Justizia Administrazioaren eskuragarritasuna eta komunikazioa sustatu, tresna 

telematikoen bidez. 

o Txostenak taxutzeko, estatistika judiziala zehazteko, aginte-koadroak eskuratzeko eta 

abarretarako modua emango duten aplikazio informatikoak, ezagutzaren kudeaketari 

buruzkoak, zabaldu eta egokitu. 

 

 

 

 

viii. PROFESIONALARENTZAKO ZERBITZUA 

 

Justizia elektroniko baten atal garrantzitsu gisa, ez dira ahaztu behar Justizia Administrazioarekin 

lankidetza estuan aritzen diren Zuzenbideko profesionalak. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean bulego judizial berriak ekarriko dituen aldaketek eragin 

zuzena izango dute profesional hauengan ere (abokatu eta prokuradoreengan nagusiki). Jada ez 

dute organo bat baino gehiagotara jo beharko beren auziez galdezka, prozesuen kudeaketa eta 

izapidetzea Zerbitzu Orokor Prozesal batean zentralizatzeari esker, leku bakar batean konpondu 

ahal izango baitituzte beren auziak, horrek dakarren denbora-aurrezpenarekin. 

Bestalde, teknologia berriak aplikatzeak eragin positiboa izango du Euskal Autonomia Erkidegoko 

Justizia Administrazioarekin duten erlazioan. Eguneroko lanean sinadura elektronikoa eta 

antzeko elementuak aplikatuz gero, eskakizunak eta prozeduretako idatziak modu telematikoan 

aurkeztu ahalko dira. Horri esker, lana sinplifikatu egingo da, eta profesionalek denbora gehiago 

eskaini ahal izango diote bezeroen beharrei erantzuteari. Halaber, sinadura elektronikoaren 

bitartez, posible izango da profesionalek parte hartzen duten epaitegi edo auzitegietako gaien  
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izapidetze egoera eta bisten datak kontsultatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko epaitegi eta 

auzitegietako jurisprudentzia-zerbitzua erabiltzea eta abar. 

Internet duten puntuetan erabili ahal izango dira zerbitzu horiek. Horri esker, eskaintzen dituzten 

zerbitzuen ezaugarriengatik profesionalek behar duten mugikortasuna lortu ahal izango da.  

 

Doako justiziako espedienteak telematikoki izapidetuta, posible da gai jakin batean izendatutako 

ofiziozko abokatu eta prokuradoreak ezagutzea. Une horretatik aurrera, eta demandak eta 

prozedura idatziak telematikoki aurkez daitezkeenez, baita prozeduren egoera kontsultatu edota 

bistak zehaztu ere, telematikoki jarrai daitezke prozesuaren fase guztiak, eta horrela denbora eta 

kostuak aurrezten dira. 

 

 

ix. JUSTIZIA ADMINISTRAZIOARENTZAKO ZERBITZUA 

 

Euskal Autonomia Erkidegoan duela urte asko ekin zitzaion Justizia Administrazioa 

herritarrengandik hurbilagoa eta eraginkorragoa egiteko prozesuari. Bide luze horretan, 

modernizaziorako ahaleginak bulego judizial berria ezartzen jarri behar dira une honetan , beste 

hobekuntza-neurri osagarri batzuk hartzeko oinarri gisa. Bulego judizialak organo independente eta 

bata bestearengandik isolatu gisa ulertzen zituen kontzepzioak Justiziaren antolamendu berri bati 

utzi behar dio lekua. Antolamendu berri horretan eragile juridiko bakoitzak dituen funtzio naturalak 

berreskuratuko ditu, eta epaitegiei zerbitzu orokorrak eskaintzea optimizatuko da, Justizia gero eta 

urrunago geratzen ari zitzaion errealitatera hurbiltzeko. 

 

Egin beharreko erreforma abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoan araututa dago, eta hiru 

alderdi nagusi ditu: Justiziaren antolamendua Autonomia-estatura egokitzea, idazkari judiziala 

bulego judizialaren buru jartzea —kudeaketako arduradun nagusi moduan—, eta funtzionamendua 

teknologia berrietara egokitzea. Erreforma bat dator Justiziaren funtzionamendua hobetzeko 

Europako Kontseiluaren akordioekin. Akordio horiek honela laburbil daitezke: Zerbitzu Orokor 

Prozesaletako idazkari judizialei jurisdikziokoak soilik ez diren funtzio guztiak egoztea, eta epaileari 

bere jurisdikzio-lana betetzeko behar dituen baliabideak eta tresnak eskaintzea. 
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Teknologia berriak modernizazio-prozesuaren ezinbesteko euskarriak dira. Euskal Autonomia 

Erkidegoko kudeaketa prozesaleko sistemen funtzionaltasunak etengabe garatzen ari dira eta, 

horrekin, behar bezalako laguntza eskaintzen da autonomia-erkidegoan antolaketa berria 

ezartzeko. Kudeaketa prozesaleko sistema horiei esker, Harremanetarako Zuzendaritzak, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioari baliabideak hornitzen dizkionak, adierazleak 

ezartzea pentsatu du. Adierazle horiek aginte-koadroetan antolatuz gero aztertzen badira, 

bizkorrago eta zehatzago ezagutu ahal izango dira giza baliabideen eta baliabide materialen 

beharrak; hala, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren zerbitzuen 

eraginkortasuna eta kalitatea lortzeko helburuarekin erantzun ahal izango zaie behar horiei. 

 

Antolamenduak eta teknologia berriek langileen eguneroko lana erraztu behar dute, eta 

unitateetako nahiz administrazio eskudunetako arduradunek kontrol eta kudeaketa-maila altua izan 

dezaten ahalbidetu. Horretarako, zerbitzu publikoaren eraginkortasuna eta etengabeko hobekuntza 

areagotu behar da, baita Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioaren esparruko 

funtzio publikoaren jarduera hobetu ere.  

 

Baina hori ez da Justizia Administrazio elektronikoaren onura bakarra. Jurisdikzio zibilean egiten 

den ikustaldien grabazioa adibide moduan hartuta, agerikoa da abantaila handiak ekartzen 

dituela; gainera, eragile juridiko ugarik eskatu dute jardunbide hori gainerako jurisdikzioetara 

zabaltzeko. 

 

Bi hizkuntza ofizial dituen lurralde bateko Justizia Administrazioaren alderdi garrantzitsua da 

langileak bi hizkuntza ofizialak berdin-berdin erabiltzeko gaitzea;  horixe da Euskal Autonomia 

Erkidegoaren kasua, hain zuzen. Bakoitzarentzat erosoena den hizkuntza aukeratzeko modua 

eskaintzen duen Justizia lortzea da helburua, guztion beharretara egokitutako zerbitzu publikoa 

eskaini behar dutenek mugarik jarri gabe. Hori dela-eta, Euskal Autonomia Erkidegoko geografia 

judiziala osatzen duten organo judizialetan euskararen erabilera sustatzeko planak ezartzen ari 

dira erakundeak. Hizkuntzaren erabileran aurrera egiteko bideetako bat da teknologia berriak 

erabiltzea, euskararen erabilera errazten duten tresnak eta informazio-sistemak eskainita, hainbat 

esparrutako eguneroko lana euskara ikastearekin bateragarria egiten duten lan-inguruneak sortuta  
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eta Euskararen Normalizaziorako Zerbitzuari behar bezalako laguntza eskainita, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Justizia Administrazioari dagokion lana hobeto egin dezan. 

 

Azken batean, Botere Judizialaren Lege Organikoaren erreforma prozesalen, prozedura-legeen eta 

horiek garatzen dituzten arauen oinarri eta euskarri izan behar dute informazioaren teknologiek. 

Euskal Justizia Administrazioko langileen eskura jarrita, honako helburu hauek bete behar dituzte: 

 

o Eguneroko lana erraztea. 

o Unitate eta administrazio eskudunetako arduradunek kudeaketa- eta kontrol-maila altua 

izan ditzaten ahalbidetzea. 

o Horretarako, zerbitzu publikoaren eraginkortasuna eta etengabeko hobekuntza areagotu 

behar dira. 
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Hona hemen, zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioan euskara 

sustatzeko lanak: 

 

o Euskara normalizatzen lagunduko duten tresnak ezartzea. 

o Egiazki elebiduna den lan-ingurunea lortzea, hartzaile elebidunetara bideratua. 

o Euskararen erabileran dauden urritasunak gainditzen lagunduko duten teknologiak 

eskaintzea. 

o Teknologia berriak erabiltzen dituzten euskara ikasteko sistemak ezartzea. 

 

 

 

 

x. ZERBITZUA BESTE ADMINISTRAZIOEKIN 

 

Hauxe da interoperatibitatea: informazioaren eta komunikazioaren teknologien sistemek datuak 

trukatzeko eta informazioa nahiz ezagutzak partekatzeko duten gaitasuna. 

 

Europar Batasunaren esparruan, aspalditik eta oso ikuspegi zabaletik jorratutako gaia da 

interoperatibitatea. Oinarritzat herritarrak eta enpresak dituen arren, estatu kideetako 

administrazioen arteko harremanak ditu ardatz, horiek eskaintzen baitizkiete zerbitzuak herritarrei.  

 

Interoperatibitatearen inguruan garatutako programek areagotu egin dute pixkanaka euren eragin-

eremua. IDA I lehenik (1995ean hasi zen), IDA II hurrena (1999an hasi zen) eta IDABC izenekoa 

jarraian. Azken programa hori 2005-2009 aldirako ezarri da, IDA programari jarraipena emanez eta 

enpresa eta herritarrentzako administrazio elektronikoko Europako zerbitzua sortzeko helburua 

areagotuta. 

 

Erakundeek informazioa eta datuak trukatzeko erlazioak hitzartzeko erabili duten edo erabiliko 

duten modua deskribatzen duten politikek, estandarrek eta ildo nagusiek osatzen dute 

interoperatibitate-esparrua. Hortaz, ez da dokumentu estatikoa, eta egokitu egin behar da, 

teknologiak, estandarrak eta administrazioaren eskakizunak aldatuz doazen heinean. 
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Estandar komunak zehaztuta, parte-hartzaileak elkar eragitea ahalbidetuko duen punturantz 

bideratzeak izan behar du interoperatibitate-esparrua ezartzeko premisa, eta oinarrizko hiru alderdi 

hartu behar dira kontuan: 

 

o Antolamendu mailako interoperatibitatea: prozesuak ordenatzea, sinplifikatzea eta 

antolatzea. 

o Interoperatibitate semantikoa: datuek esanahi bera izatea. 

o Interoperatibitate teknikoa: parte hartzen duten sistemen izaera heterogeneoa dela-

eta, partaideek estandarren gainean dituzten akordioak.  

 

Interoperatibitateko planteamendu orokorra zehazteko, hainbat alderdi hartu behar dira kontuan, 

kontzeptua oso zabala baita. Aipatu ditugu hiru alderdi nagusiak: antolamendu-mailako 

interoperatibitatea, interoperatibitate semantikoa eta interoperatibitate teknikoa. Horien gainean 

ezarri behar dira ondoko jarduketa-lerro hauek: 

 

o Prozedura operatiboen azterketak egitea: Justizia Administrazioak norekin eta 

zertarako trukatzen duen informazioa. Horretarako, informazioa trukatzeko prozedurak 

eta egiturak berrikusi, arrazionalizatu eta sinplifikatu behar dira. 

o Informazioa trukatzeko eta irizpideak bateratzeko ereduak zehaztea, tartean diren 

eragileek elkar uler dezaten ahalbidetuko duen lengoaia komuna ezartzerakoan. 

o Antolamendu-kultura eguneratzea: barne-antolamendua egokitzea. 

o Administrazioen barneko eta arteko interoperatibitatea arautzeko hitzarmenak. 

o Baliabide teknologikoak hornitzea, erakundeen arteko erlazioa bermatzeko. 

 

 

 

Halaber, ez dugu ahaztu behar informazioa eta ezagutzak bide elektronikoen eta/edo telematikoen 

bitartez trukatzeko hainbat alderdi hartu behar direla kontuan; besteak beste eta bereziki, Datu 

Pertsonalak Babesteko Lege Organikoa zorrotz betetzen dela zaintzea. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioko organo judizialek beste erakunde 

batzuekin erlazionatu behar dute beren funtzioak betetzeko, eta  gerta daiteke horiek ez egotea 

esparru berean. Behar horien arabera ezartzen diren komunikazio telematikoetarako baldintzen 
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artean, honako hauek hartu behar dira kontuan, komunikazioen noranzkoa alde batera utzita: 

datuak dagozkion hitzarmenak sinatu dituzten erakundeen artean trukatzea; komunikazio eta 

segurtasuneko protokoloak zehaztea, datuen osotasuna bermatzeko; beste organismoekin elkar 

eragitea ahalbidetzen duten interfazeak zehaztea; eta beste erakunde eta administrazio publikoekin 

integratzea. 

 

Ondorengo grafikoan, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioarekin interoperatibitate-

harremanak ezar ditzaketen erakundeak, organismoak eta taldeak azaltzen dira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondorio gisa, interoperatibitateari loturiko oinarrizko jarduketa-alderdiak agertzen dira: 

 

1. Interoperatibitatearen oinarrizko ildoak barne hartzen dituzten alderdiak: antolamendua, alderdi 

semantikoak eta alderdi teknikoak. 

2. Beharrezkoa da alderdi bakoitzerako jarduketa-lerroak zehaztea. 

3. Datuen babesari buruzko arauak zorrotz betetzea. 

4. Beste eragileekin hitzarmenak sinatzea. 

5. Estandarizazioa. 

6. Beharrezko baliabide teknologikoak hornitzea. 
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3. Ekintza-plana 
 
3.1. Jarraipena eta kontrola 
 

Bulego teknikoa 

 

Plan bat kudeatzea eta administratzea zaila da; ez soilik proiektu asko daudelako, baita proiektuak 

askotarikoak direlako, horiek garatzen enpresa eta lantalde askok parte hartzen dutelako, 

metodologia eta teknika asko erabiltzen direlako, jarraipen-mekanismo ugari daudelako eta 

proiektuak abian jartzeko ardura duten Administrazioko organismo askok parte hartzen dutelako 

ere. 

 

Proiektu multzo txiki baten aurrerapen globala edo horrek lortutako helburuak ezagutzea erraza 

dela ematen badu ere, zaila gertatzen da kudeatu beharreko proiektuen kopurua oso handia bada 

edo lurralde-esparru zabal batean garatzen badira, eta proiektu horien arduradunekin erraz 

komunikatzeko  modurik ez badago. Arazoa areagotu egiten da, datu edo informazio soilak baino 

zorrotzagoa den zerbait, proiektu batzuetan garatutako praktika onak eta ezagutza esaterako, 

identifikatu nahi denean, horien beharra duten beste proiektu batzuetan aplikatzeko.  

 

Beraz, komeni da eragile bat edukitzea, parte-hartzearen koordinazio-lanetan, eta proiektuen 

hedapenean erantzukizuna duten erakundeen programak garatzen Harremanetarako 

Zuzendaritzari lagunduko diona, proiektu horien jarraipena eginez, beren egoera orokorraren eta 

beren osagaien ikuspegi osoa eta erreala emanez, eta proiektu guztiak garatzeko aplikatuko diren 

metodo guztiak homogeneizatuz. Eragile hori bulego teknikoa da. 

 

Komenigarria da Harremanetarako Zuzendaritzaren barruan Kudeaketako eta Administrazioko 

bulego tekniko bat sortzea, Planaren eta hura osatzen duten proiektuen kudeaketan, ebaluazioan 

eta jarraipenean Zuzendaritzari lagunduko diona, bere helburuak betetzeko behar dituen giza 

baliabideak eta baliabide materialak hornituz. Bulego horren zereginak hauek lirateke, nagusiki: 

 

o Edukiak eta dokumentuak prestatzea. 

o Planean jasotako ekimenen arloan, edukiak eta informazioak identifikatzea, aztertzea 

eta sistematizatzea. 

o Planaren helburuak lortzeko interesgarriak diren erakunde publikoen ekimenen arloan, 

edukiak eta informazioak identifikatzea, aztertzea eta sistematizatzea. 
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o Planaren jarraipen-adierazleekiko jarduketa-irizpideak identifikatzea. 

o Plana osatzen duten ekintzen eta proiektuen jarraipena egitea. 

 

Ebaluazio-faseak 

 

Aurrerago Planaren kronograman ageri den moduan, hiru ebaluazio-fase ezartzen dira: epe 

laburrekoa, epe ertainekoa eta epe luzekoa. 2009ko urte-bukaerarekin, 2010eko urte-bukaerarekin 

eta 2011ko urte-bukaerarekin datoz bat. 

 

Zedarri horietako bakoitzean, Plan honek aldez aurretik ezarritako helburuen betetze-mailari 

buruzko ebaluazio-txosten bat egiten da, eta 2010eko txostena izango da azken ebaluazio-

txostena.;  

 

Urteko txostenean Planaren betetze-mailari buruzko balorazioa jasoko da, eta bertan adieraziko 

dira bukatutako proiektuen kopurua, edo gauzatze-maila, eta estrategikotzat katalogatutako 

proiektu eta ekimenen betetze-mailaren eta garapenaren balorazio kualitatiboa egingo da. 

 

Azken txostenak, berriz, izan ditzakeen bestelako argibideen artean, gutxienez hauek izango ditu: 

 

a) Urteko Programaren kudeaketa globala, eta Plan osoarekiko duen eragina. 

b) Proiektuen sendotzea.  

c) Beste Plan batzuetan, zehazkiago esateko ITP, AGEPE eta EIGP planetan, planteatutako 

ekintzak koordinatzea, aipamen berezia eginez Administrazio Elektronikoaren helburu 

estrategikoari. 

 

Plana onartu ondoren definitu eta abian jarri diren proiektuak zehaztuko dira txostenean, eta horrez 

gain adieraziko da: 

 

a) ea Planean identifikatu gabeko ekimenetatik sortutako proiektuak diren,  

b) ea Planeko ekimenetatik sortutako proiektuak diren, baina hasieran bere horretan 

zehaztu gabeak, edo 

c) ea hasiera batetik Planean aurrez ikusitako ekimenen bilakaerei dagokien, baina 

berriro planteatu edo aldatu behar izan diren, eta horren ondorioz deuseztatuak 
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izan diren. Hiru kasu horietan, beti adierazi beharko da aurrez ikusten diren 

kostuak eta finantziazioa. 

 

Kontrol- eta zorroztasun-irizpide egokiak lortzeko, kudeaketa-adierazleak erabiliko dira. Ebidentzia 

objektibo neurgarriak dira adierazle horiek, kudeaketaren faktore ezinbestekoak. Adierazleek 

ondoko ezaugarri hauek izan behar dituzte: 

 

o Kuantitatiboak eta kuantifikagarriak: adierazleek zenbakizko balioa eskaintzen dute 

(ehuneko bat edo balio absolutu bat, gehienetan), eta, horregatik, errazagoa da horiek 

aztertzea. 

o Objektiboak dira: datu kuantitatiboetan oinarrituta daudenez eta neurgarriak direnez, 

beste teknika tradizionalago batzuekin lortutakoa baino informazio objektiboagoa 

eskaintzen dute indizeek. 

o Konparatzeko aukera ematen dute: indizeen ezaugarri nagusietako bat da errazago 

konpara daitezkeela, zenbakizko balioa dutelako, eta, horri esker, informazio osoagoa 

eta zentzu handiagokoa lortzen dela.  

o Kontrola eta zorroztasuna sustatzen dute: indizeei esker, etengabe kontrola daitezke 

alderdi garrantzitsuak eta, ondorioz, kudeaketarako berezko metodologiak ezartzen 

laguntzen dute. 

o Alderdi sozial eta funtzionalei nahiz alderdi produktiboei dagozkie: 

eraginkortasunaren ikuspegitik aztertzeko balio dute indizeek, baina gizartearekin 

zerikusia duten alderdiei buruzko informazioa lortzeko ere erabiltzen dira, erabiltzaileen 

gogobetetasun-maila adibidez. 

 

Beraz, egoera modu objektiboan ezagut daiteke jarduketa-indizeei esker, iritzi pertsonalak 

erabiltzeko beharrik izan gabe. Adierazleek emandako informazioari esker, unean uneko egoera 

ezagutu eta ekintza zuzentzaileak sar daitezke.  

 

Urteko proiektuetan erabiliko diren adierazle nagusiak: 

 

o Gako-eremuaren edo negozio-unitatearen arabera esleitutako adierazleen jarraipenaren 

arduradunen kopurua 

o Definitutako neurketa-helburuak betetzen dituzten adierazleen ehunekoa 
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o Adierazleek emandako informazioari esker hobekuntzak identifikatu dituzten gako-

eremuen ehunekoa 

o Informazioari esker identifikatutako (edo proposatutako) hobekuntzen kopurua 

o Plana onartu ondoren sortutako proiektuen kopurua 

o Proiektu berrien ehunekoa, Planean identifikatutako ekimenen barruan 

o Planean identifikatutako ekimenetatik eratorritako proiektuen ehunekoa 

o Planean identifikatuta ez dauden ekimenekin lotutako proiektuen ehunekoa 

 

Planaren jarraipenean parte hartzen duten Lankidetzan Aritzeko Organoak 

 

o EAEko Justizia Administrazioa informatizatzeko planaren jarraipena egiten duen 

Batzorde Mistoa. Euskal Autonomia Erkidegoko Botere Judizialeko kideek osatzen dute. 

o EAEko Idazkari Judizialekin Lankidetzan Aritzeko Organoa 

 

Bi organo horiek beren sorkuntza-dekretuek zehaztutakoarekin bat hartuko dute parte: Urriaren 4ko 

383/1994 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioa Informatizatzeko 

Planaren Jarraipena egiteko Batzorde Mistoa sortzen duena; eta abenduaren 27ko 426/2005 

Dekretua, Eusko Jaurlaritzaren eta Euskal Autonomia Erkidegora bidalitako idazkari judizialen 

arteko lankidetza-organoak sortzen dituen Dekretua aldatzen duena. 

 

Lehen dekretuaren kasuan, hauxe dio horren zioen azalpenak: “Konstituzio Auzitegiaren hitzetan,  

Euskal Autonomia Erkidegoa eskumen-esparru horretan benetako “Justizia Administrazio” gisa 

jarduteak batetik, eta Justizia arloko funtzioen banaketa bitxiak, bestetik —esparru berean 

jarduteko gaitasuna ematen dieten eskumenak dituzte hainbat erakundek— beharrezkoa egiten 

dute koordinazioa; informatizazioari dagokionez, Justizia Sailaren eta Euskal Autonomia 

Erkidegoko Justizia Administrazioko gobernu-organoen artekoa izan behar du koordinazio horrek", 

eta 2. artikuluko funtzio-zerrendan zehazten da hori.  

 

Maiatzaren 27ko 123/1997 Dekretuak, berriz, ondoko hau zehazten zuen zioen azalpenean: 

“Dekretu honen helburua da, beraz, Idazkaritza Judizialeko zuzendariekin biltzeko aholkularitza-

organo bat sortzea (horiek langileen buru izaki); Euskal Autonomia Erkidegoak Justizia 

Administrazioaren arloan dituen giza baliabideen eta baliabide materialen inguruko eskumenak 

behar bezala kudeatzea eta bulego judizialeko lana arrazionalizatzea ere ahalbidetuko du horrek.”. 
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123/1997 Dekretua aldatzen duen abenduaren 27ko 426/2005 Dekretuak ondokoa dio: “ II. Tituluko 

II. Kapituluan, berriz, hauxe dio 452.3 artikuluak idazkari judizialen funtzioen harira: «Idazkari 

judizialak eskumenak dituzten autonomia-erkidegoekin lankidetzan arituko dira, autonomia-

erkidego horien funtzioak eraginkorrak izan daitezen baliabide pertsonal eta materialei dagokienez, 

eta hierarkian gainetik daudenengandik jasotako argibideak beteko dituzte. Koordinazioa hobea 

izan dadin, idazkari judizialek eta eskumenak dituzten autonomia-erkidegoetako ordezkariek 

osatutako Batzorde Mistoak osatu ahalko dira»…”. 1. artikuluan, maiatzaren 27ko 123/1997 

Dekretuko 2. artikulua berriro idazten da, eta lankidetza-organoaren funtzioak zehaztuta ezartzen 

da lankidetza-esparrua.  

 

Funtzio horien artean honako hauek daude: “Bulego judiziala diseinatzea, horren neurriak ezartzea 

eta antolatzea, eta prozeduren eta lan-metodoen kalitatea kudeatzeko sistemak ezartzea” eta 

“Justizia Administrazioa euskalduntzea”. Beraz, Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Enplegu eta Gizarte 

Segurantza Saileko hiru planen jarraipena egiten du aholkularitza-batzorde horrek. 

 

Inplikatutako erakundeak 

 

Eragileen arteko lankidetza —bakoitza bere helburu, ezagutza espezializatu eta ekarpen 

partikularrekin— faktore erabakigarria da Planaren arrakastarako, baina horrek parte hartzeko 

eremu espezifikoak eskatzen ditu. Antolamenduaren aldetik, Planaren eraginak eragile hauek 

hartzen ditu: 

 

o Erakundeak: 

 

o Justizia Saila, eta zehazkiago Justizia Administrazioarekiko Harremanetarako 
Zuzendaritzako Informatika Judizialeko Zerbitzua, bere zerbitzuen eskaintzan. 
Halaber, Planetik eratorritako ekintza batzuk hainbat zerbitzu dakartzate Zigor-arloko 
Betearazpenen Zuzendaritzaren eta Saileko Giza Baliabideetako Zuzendaritzaren 
mesedetan. 

o Eusko Jaurlaritza, orokorrean, Eusko Jaurlaritzaren Informatika eta 

Komunikazioetako Planeko atal gisa, lerrokatze estrategiko bat partekatuz, eta, 

bereziki, Informatika eta Telekomunikazioetako Zuzendaritza eta Administrazioaren 

Modernizazioko Zuzendaritza. Interoperatibitateari loturiko proiekturen batean, 

Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saila.  
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o Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia, batez ere, sistema informatikoen 

Bateragarritasun Testaren arloan, eta Justizia Administrazioen arteko 

interoperatibitate-ekimenen egikaritzan, Puntu Neutro Judizialaren bidez. 

o Justizia Ministerioa, batez ere auziak bideratzeari eta laguntza judizialari eta 

komunikazioei dagokienean. 

o  Auzitegi Nagusiko Gobernu Sala, EAEko Botere Judizialaren Gobernu Organo 

gisa. 

 

o Gobernu Idazkaria eta Idazkaritza koordinatzaile probintzialak, EAEko idazkari 

judizialen arduradun goren gisa. 

o Fiskalburuak. 

o Legekarien Euskal Kontseilua. 

o Prokuradoreen Euskal Kontseilua. 

o Erakunde sindikalak, bulego judizialetan, fiskaletan, zerbitzu orokorretan eta 

Auzitegi Medikuntzako Euskal Erakundean lan egiten duten langileen ordezkari 

gisa. 

o Organo judizialak, Fiskaltzak, eta Zerbitzu Orokorrak. 

 

Plana ondorengo erakunde hauek aztertu eta aurkeztu dute: EAEko Auzitegi Nagusiko Gobernu 

Salak, Idazkari Judizialekin Lankidetzan Aritzeko Organoak, Fiskaltzak, Legekarien eta 

Prokuradoreen Euskal Kontseiluek, eta Erakunde Sindikalek. 
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3.2. Egutegia 
 

Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Sailak eta, zehazki Justizia Administrazioarekiko 

Harremanetarako Zuzendaritzako Informatika Judizialeko Zerbitzuak Plan honetan Euskal 

Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioa hobetzeko jasotako ekimenak egingo ditu, 

Informatika eta Komunikazioetako 2008-2011 Planaren bitartez. Horretarako, honela finkatu dira  

Planaren ebaluazio-faseak: 

 
Corto plazo Medio plazo Largo plazo

o Reforma de la organización y gestión judicial.
• Nuevas funcionalidades:: evolución JustiziaBat 

a la nueva organización
• Expediente electrónico
• Juzgados de Paz
• Registro Civil (expedientes)
• SC Depósito y Efectos
• SC Registral
• SC Presentaciones
• Equipo Psicosocial Judicial
• Servicio de Peritaje
• Traductores
• Policía Judicial
• Jurado
• IVML-Expedientes
• Justicia Gratuita
• IRSE-SAOS (Servicio de Orientación Social al 

Detenido)
• IRSE-SAV (Servicio Asistencia a la Víctima)
• IRSE-SAER (Servicio Asistencia a la 

Reinserción)
o Sistemas Expertos para la Gestión.

? Almacenamiento de información de auditorias, 
estadísticas, etc.

? Sistema de evaluación de la actividad 
orientado a los responsables de las unidades y 
servicios

? Sistema de evaluación de la actividad 
orientado a los responsables gerenciales

? Monitorización y gestión de recursos
? Indicadores de gestión KPIs (Key Performance

Indicators)
? Cuadro de mando
? Sistemas de comunicación: redes, wi-fi,…
? Repositorio corporativo
? Datos estadísticos

o Normalización de procesos y aplicaciones.
? Evolucionar los esquemas de tramitación
? Incorporar en los esquemas de tramitación los 

cambios legislativos
? Definición y normalización procedimientos
? Desarrollo o adaptación de un framework
? Interfaz Web Services
? Desarrollar o implementar un ESB (Enterprise

Service Bus)
o Impulso y propagación del Conocimiento.

• Colaboración intra-administrativa y otras 
administraciones

• Formación a distancia
• Servicio de Atención Telefónica (S.A.T.)

o Cooperación Interinstitucional.
• Punto único de acceso a la Justicia
• Espacio europeo
• Asuntos internacionales

Año 2009 Año 2010 Año 2011

Corto plazo Medio plazo Largo plazo

o Reforma de la organización y gestión judicial.
• Nuevas funcionalidades:: evolución JustiziaBat 

a la nueva organización
• Expediente electrónico
• Juzgados de Paz
• Registro Civil (expedientes)
• SC Depósito y Efectos
• SC Registral
• SC Presentaciones
• Equipo Psicosocial Judicial
• Servicio de Peritaje
• Traductores
• Policía Judicial
• Jurado
• IVML-Expedientes
• Justicia Gratuita
• IRSE-SAOS (Servicio de Orientación Social al 

Detenido)
• IRSE-SAV (Servicio Asistencia a la Víctima)
• IRSE-SAER (Servicio Asistencia a la 

Reinserción)
o Sistemas Expertos para la Gestión.

? Almacenamiento de información de auditorias, 
estadísticas, etc.

? Sistema de evaluación de la actividad 
orientado a los responsables de las unidades y 
servicios

? Sistema de evaluación de la actividad 
orientado a los responsables gerenciales

? Monitorización y gestión de recursos
? Indicadores de gestión KPIs (Key Performance

Indicators)
? Cuadro de mando
? Sistemas de comunicación: redes, wi-fi,…
? Repositorio corporativo
? Datos estadísticos

o Normalización de procesos y aplicaciones.
? Evolucionar los esquemas de tramitación
? Incorporar en los esquemas de tramitación los 

cambios legislativos
? Definición y normalización procedimientos
? Desarrollo o adaptación de un framework
? Interfaz Web Services
? Desarrollar o implementar un ESB (Enterprise

Service Bus)
o Impulso y propagación del Conocimiento.

• Colaboración intra-administrativa y otras 
administraciones

• Formación a distancia
• Servicio de Atención Telefónica (S.A.T.)

o Cooperación Interinstitucional.
• Punto único de acceso a la Justicia
• Espacio europeo
• Asuntos internacionales

Año 2009 Año 2010 Año 2011
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4.2 Aurrekontua 
 
Identifikatutako helburuak lortzeari begira, eta jarduketa-lerroetako bakoitzean identifikatutako 

proiektuak osorik garatuko badira, datozen urteetan euskarri finantzario egoki bat behar da. 
 

Jarraian aurkezten da identifikatutako jarduketa-lerroetako bakoitzarekin lotutako inbertsio-

aurrekontua: 

 

Harremanetarako Zuzendaritzaren aurrekontua nahikoa da IV. Planaren gastu korrontea estaltzeko 

(41.089.381 €). 
 

Inbertsioen Atalari dagokion aurrekontu arrunta nahikoa da Planaren inbertsio-aurrekontu osoaren 

% 60a estaltzeko (16.953.000 €). 
 

Beraz, 11.747.000 €-ko aparteko aurrekontua behar da Uneko Plan honen garapenari eusteko, eta 

zenbateko hori honela banatzen da: 
 

- 2008:   2.840.000 euro. 

- 2009:   3.255.759 euro. 

- 2010:   2.916.282 euro. 

- 2011:   2.734.959 euro. 


