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I. TXOSTENAREN XEDEA 

1. 2022ko azaroaren 9an, Lehiaren Euskal Agintaritza (LEA/AVC) honetan, Eusko 
Jaurlaritzako Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Toki Administrazioekiko 
Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako Zuzendaritzaren idazki bat jaso zen. 
Horren bitartez, sortze-prozesuan dagoen Kriminologiaren Euskadiko Elkargo Ofizialaren 
(aurrerantzean, COCRIME) sorrerari buruzko txostena eskatzen da. 

Honekin batera, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Toki Administrazioekiko 
Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako Zuzendaritzan izapidetze-
prozesuan dagoen aipatutako elkargo profesionala sortzeko prozedurari hasiera ematen 
dion administrazio-espedientearen kopia erantsi da. Espediente horren barruan, 
besteak beste, dokumentu hauek daude: 

-Elkargo profesional bat sortzeko eskaera: Kriminologiaren Euskadiko Elkargo Profesionala, 
elkarte honen aldetik: Asociación de Profesionales y Estudiantes de Criminología del País 
Vasco/Euskal Herriko Profesionalen eta Ikasleen Kriminologia Elkartea (APECPV/EHPIKE). 

-Elkargo profesional bat sortzearen egokitasunari buruzko memoria. 

-Elkargo profesionala sortzeko eskatzaileen zerrenda. 

-Elkargo profesionala sortzeko izapidearen ordezkagarritasunaren justifikazioa. 

-Estatutu-proposamena. 

2. Otsailaren 2ko 1/2012 Legeak, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzkoak1, 3.3. eta 10.n 
artikuluetan erakunde honi lehia sustatzeko ematen dizkion eskumenak erabiliz egin 
dugu txosten hau. Funtzio horren helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko 
merkatuetan benetako lehia sustatzea (eta, ahal dela, bermatzea). Horretarako, zigorrak 
ez diren neurriak hartzen ditu Lehiaren Euskal Agintaritzak, eta, horrelako neurrien 
esparruan, besteak beste, administrazio publikoekin harremanetan jartzen da. 

3. Txosten hau elkargo profesionalen estatutuen arauketa hobetzeko sinatutako 
protokolo batekin lotuta dago; hain zuzen ere, LEA/AVCk eta Eusko Jaurlaritzako 
Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Toki Administrazioekiko 
Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako Zuzendaritzak –azken horrek 
Tituludun Lanbideen Erregistroaz arduratzeko eskumena du– sinatutako 
protokoloarekin. 

                                                      
1 1/2012 Legea, otsailaren 2koa, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzkoa. EHAA, 29. zk., 2012ko otsailaren 
9koa. 
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4. Txostenak merkatuetako lehiaren ikuspegitik aztertuko du jarduera-eremu horretan 
elkargo profesional berri bat sortzea, bai eta sortu nahi den elkargo profesionalaren 
estatutuen zirriborroa ere. 

5. Estatutu-proposamenaren balorazioari dagokionez, txosten hau kategoria materialak 
kontuan hartuz egituratu dugu; hau da, ez diogu jarraitu artikuluen ordenari. Hala ere, 
argiagoa izan dadin, oinarrizko arauen testuak aipatu ditugu epigrafe bakoitzean, eta 
adierazi dugu zer agindutan duten eragina eta zer iritzi dugun horri buruz. 

6. Halaber, adierazi behar dugu LEA/AVCk bi gomendio mota egingo dituela txosten 
honetan: batetik, araudiaren balizko urraketei buruzkoak, eta, bestetik, indarrean 
dagoen legediaren kontrakoak izan ez arren, lehiari behar baino kalte handiagoa egiten 
dioten pasarteei buruzkoak. Bigarren gomendio motari dagokionez, lehiari kalte 
txikiagoa egiten dioten aukerak proposatuko ditugu, interes publikoarentzat 
onuragarriagoak direlakoan. 

II. ZERBITZU PROFESIONALAK 

7. Langileen zirkulazio askea, kokatzeko askatasuna eta zerbitzuak emateko askatasuna 
barne-merkatuaren funtsezko printzipioak dira, eta hala jasotzen du Europar 
Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuak (EBFT).2 

Zerbitzu profesionalak eta zerbitzu horiek eskaintzen dituzten prestazioak funtsezko 
elementuak dira Europar Batasuneko barne-merkatua sortzeko. Haietako askok 
funtsezko ekarpena egiten diete merkatuko beste operadore batzuei eta ekonomia 
osoari. 

Zerbitzu profesionalek BPGd-aren % 71 inguru eta Europar Batasuneko enplegu osoaren 
% 68 osatzen dute.3 

8. Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunak lanbide-askatasuna bermatzen 
du (15. art.), bai eta enpresa-askatasuna ere (16. art.) 4. 

                                                      
2 Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Ituna. Europar Batasunaren Egunkari Ofiziala, 2010-
03-30ekoa, C 83/47. 

3 2017ko datua. Espainiako Estatistika Erakundea (INE). 

4 EUROPAR BATASUNAREN OINARRIZKO ESKUBIDEEN GUTUNA, 2000ko abenduaren 18koa. (2000/C 
364/01). 
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9. Bestalde, Espainiako Konstituzioaren5 35. artikuluak lanbidea edo ogibidea 
askatasunez aukeratu ahal izatea ezartzen du. 

10. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak adierazi du kualifikazioei baldintzak ezartzen 
dizkieten lanbideei buruzko araudi nazionalek oztopatu egin dezaketela EBFTak 
bermatzen duen herritarren oinarrizko askatasuna, edo erakargarritasuna ken 
diezaioketela askatasun hori baliatzeari6. 

Alde horretatik, ezinbestekoa da araututako lanbideetan sartzea edo jardutea 
erregulatzen duten arauek ez oztopatzea justifikaziorik gabe edo neurriz kanpo EBren 
oinarrizko askatasunak baliatzea. 

11. Hori dela eta, Europako Batzordeak azpimarratu du kendu egin behar direla lehia 
mugatzen duten eta profesionalen mugikortasuna eta baliabideen esleipen eraginkorra 
galarazten duten arau-oztopoak. Horretarako, zenbait neurri hartu ditu: 

-Lanbideen indarreko erregulazioa arrazionalizatzea eta erreformak proposatzea 
Ekintza Plan Nazionaletan7 

-Gardentasuna eta kualifikazioen aintzatespena8. 

-Proportzionaltasun-testa aplikatzea, lanbide-araudi berriak onartu aurretik.9 

12. Aurrekoaz gain, Europako Batzordeak, 2020an, epe luzerako ekintza-plana onartu 
zuen, merkatu bakarraren arauen aplikazioa eta betetze-maila hobetzeko10. Prebentzio-
mekanismoen arloan, 9. ekintza gisa ezartzen du araudi murriztailearen ex ante 
ebaluazioak hobetzea, proportzionaltasun-testari buruzko Zuzentarauari jarraikiz. 

13. Proportzionaltasun-printzipio hori jada jasota dago gure ordenamendu juridikoan, 
honako lege hauen bitartez: 17/2009 Legea (Aterki Legea izenarekin ezagutzen dena), 
azaroaren 23koa, zerbitzu-jardueretan askatasunez sartzeari eta jarduera horietan 

                                                      
5 Espainiako Konstituzioa. BOE, 311. zk., 1978ko abenduaren 29koa. 
6 Justizia Auzitegiaren epaia, 1995eko azaroaren 30ekoa, Gebhard, C-55/94, ECLI: EU: C: 1995:411, 37. 
apartatua.  
7 Europako Batzordearen komunikazioa, lanbideetan sartzeko erregulazio nazionalen ebaluazioari 
buruzkoa [COM/2013/0676 azkena]. 
8 2013/55/EB Zuzentaraua, kualifikazio profesionalen aintzatespenari buruzko 2005/36/EE Zuzentaraua 
aldatzeko dena. 
 

10 Batzordearen Komunikazioa, Europako Parlamentuari, Kontseiluari, Europako Ekonomia eta Gizarte 
Komiteari eta Eskualdeetako Lantaldeari: Merkatu bakarreko arauen aplikazioa eta betetze-maila 
hobetzeko epe luzerako ekintza-plana, COM (2020) 94 azkena. 
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askatasunez aritzeari buruzkoa (9. artikulua)11; 20/2013 Legea, abenduaren 9koa, 
merkatu-batasuna bermatzen duena (5. artikulua)12, eta 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, 
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena (4. artikulua)13. Gainera, ekainaren 29ko 
472/2021 Errege Dekretuak honako zuzentarau hau txertatu du Espainiako 
ordenamendu juridikoan: lanbide-araudi berriak onartu aurreko proportzionaltasun-
testari buruzko 2018ko ekainaren 28ko 2018/958 (EB) Zuzentaraua, Parlamentuarena 
eta Kontseiluarena14. 

14. Estatuan, Lehia Agintaritzek askotan aztertu dute elkargo eta zerbitzu profesionalen 
sektorea, eta, bereziki, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak (MLBN) eta 
LEA/AVCk behin eta berriz gomendatu dute sektorearen erregulazioa modu globalean 
erreformatzea. Erreforma hori duela hamarkada bat baino gehiagotik dago egiteko, 
Estatuak egin beharreko erreforma-planen barruan dagoen arren. 

MLBNk uste du, indarrean dagoen arau-esparruarekin bat etorriz, erreforma hori egin 
arte15: 

 (i) lanbidera askatasunez sartzeko printzipioa oinarritzat hartu behar dela, 

 (ii) lege-mailako arauen balizko murrizketak mugatu behar direla, eta haien 
beharra, proportzionaltasuna eta diskriminaziorik eza arrazoitu, Aterki Legearen 
5. artikuluarekin bat etorrita. 

 (iii) egun dauden lanbideen katalogoa, haien titulazioak, ikasketa-planak eta 
jarduera-erreserbak berraztertu behar direla, aipatutako printzipioetara egokitu 
daitezen.16 

                                                      
11 17/2009 Legea, azaroaren 23koa, zerbitzu-jardueretan askatasunez sartu eta aritzeari buruzkoa. BOE, 
283. zk., 2009ko azaroaren 24koa. 

12 20/2013 Legea, abenduaren 9koa, merkatu-batasuna bermatzeari buruzkoa. BOE, 295. zk., 2013ko 
abenduaren 10ekoa. 

13 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoko Araubide Juridikoari buruzkoa. BOE, 236. zk., 
2015eko urriaren 2koa. 

14 472/2021 Errege Dekretua, ekainaren 29koa, Espainiako ordenamendu juridikoan Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko ekainaren 28ko 2018/958 (EB) Zuzentaraua txertatzen duena 
(lanbideen erregulazio berriak egin aurretiko proportzionaltasun-testei buruzkoa da zuzentaraua). BOE, 
158. zk., 2021eko uztailaren 3koa. 

15 MERKATUEN ETA LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA. IPN/CNMC/048/20 txostena, gizarte-hezitzaileen 
elkargo ofizialen kontseilu orokorraren estatutu orokorrak ezartzen dituen errege-dekretuaren 
proiektuari buruzkoa. 
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III. KRIMINOLOGIA 

15. Espainiako Hizkuntzaren Errege Akademiaren hiztegiak honela definitzen du 
kriminologia: delituen kausak eta inguruabarrak, delitugileen pertsonalitatea, eta 
delitugileak zigortzeko tratamendu egokia aztertzen dituen gizarte-zientzia. 

858/2003 Errege Dekretuak, Kriminologiako Lizentziaturaren unibertsitate-titulu ofiziala 
eta titulu hori lortzeko ikasketa-planen jarraibide orokorrak ezartzen dituenak17, honela 
definitzen du kriminologoa: “gertakari kriminalekin edo jokabide desbideratuekin 
lotutako arloen inguruko aditua, diziplinarteko prestakuntza zientifikoa duena”. 

Errege Dekretu horrek Kriminologiako Lizentziaturaren unibertsitate-titulu ofiziala eta 
titulu hori lortzeko ikasketa-planen jarraibide orokorrak ezarri zituen. 

Errege Dekretu horren lehen jarraibide orokorrak ezarri zuenez, Kriminologiako 
Lizentziaturaren titulu ofiziala lortzeko ikasketek diziplinarteko prestakuntza zientifikoa 
eman behar zuten, gertakari kriminalekin edo jokabide desbideratuekin lotutako 
arloetan. 

Kriminologiako Lizentziaturako ikasketak bigarren ziklokoak ziren, eta, horietan 
sartzeko, lehen zikloko ikasketak eta prestakuntza-osagarriak gainditu behar ziren. 

16. 2003. urtea baino lehen, Espainiako unibertsitate askok kriminologiako ikasketak 
eman zituzten titulu propioen bidez: diplomak, aditu-tituluak eta abar. 

17. Aipatutako Errege Dekretuaren seigarren jarraibideak ezarri zuenez, honako hauek 
sartu ahal izango ziren Kriminologiako ikasketa ofizialetara: Kriminologiako 
Lizentziaturan sartzeko ondorioetarako, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak 
unibertsitateko Diplomatura tituluaren baliokidetzat jotako tituluren bat zutenek.  

Abenduaren 13ko ECI/4171/2004 Aginduak 858/2003 Errege Dekretuaren seigarren 
jarraibide orokorra garatu zuen, eta ezarri zuen Kriminologiaren arloko tituluak 
unibertsitateko Diplomatura tituluaren baliokidetzat jo zitezkeela, soilik Kriminologiako 
Lizentziaturan sartzeko ondorioetarako18. 

                                                      
17 858/2003 Errege Dekretua, uztailaren 4koa, Kriminologiako Lizentziaturaren unibertsitate-titulu ofiziala 
eta titulu hori lortzeko ikasketa-planen jarraibide orokorrak ezartzen dituena. BOE, 162. zk., 2003ko 
uztailaren 8koa. 

18 ECI/4171/2004 Agindua, abenduaren 13koa, zeinaren bitartez garatu egiten baita Errege Dekretu honen 
seigarren jarraibide orokorra: 858/2003 Errege Dekretua, uztailaren 4koa, Kriminologiako 
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IV. LEHIAREN ARAUDIARI BURUZKO HAUSNARKETAK 

1. Elkargo profesionalak eta erregulazio onaren Printzipioak 

22. Proportzionaltasun-testa arautzen duen Dekretuaren 7. artikuluak ezartzen duenez, 
erregulatzeko eskumena duten agintaritzek zaindu egingo dute lanbide arautuetan 
sartzea edo aritzea mugatzen duten lege- edo erregelamendu-xedapen berriak eta 
dauden xedapenetan egiten diren aldaketak beharrezkoak eta egokiak izatea, lortu nahi 
den helburua lortuko dela berma dadin eta hori lortzeko behar dena baino harago joan 
ez dadin. 

Horretarako, xedapen horiek onartu aurretik, erregulatzeko eskumena duten 
agintaritzek honako hauek hartu beharko dituzte kontuan: 

a) Zein diren lortu nahi diren interes publikoko helburuekin lotutako arriskuak; bereziki, zerbitzuen 
hartzaileentzat –kontsumitzaileak barne–, profesionalentzat edo hirugarrenentzat. 
b) Dauden arauak, espezifikoak edo orokorragoak, hala nola produktuen segurtasunari buruzko 
araudian edo kontsumitzaileen babesari buruzko araudian jasotakoak, ez ote diren nahikoak lortu 
nahi den helburua lortzeko. 
c) Xedapenaren egokitasuna, lortu nahi den helburua lortzeko egokitasunari dagokionez, eta 
helburu hori benetan modu kongruente eta sistematikoan islatzen duen, eta, beraz, 
antzemandako arriskuak beste jarduera konparagarri batzuen antzera jorratzen dituen. 
d) Zer ondorio dituen Europar Batasunaren barruko pertsonen zirkulazio askean eta zerbitzuak 
askatasunez ematean, kontsumitzaileen hautatzeko askatasunean eta emandako zerbitzuaren 
kalitatean. 
e) Interes publikoko helburua lortzeko hain murriztaileak ez diren bitartekoak erabiltzeko aukera; 
horretarako, xedapenen justifikazio bakarra kontsumitzaileen eskubideak, segurtasuna eta 
osasuna babestea bada eta antzemandako arrisku bakarrak profesionalaren eta 
kontsumitzailearen arteko harremanera mugatzen badira, eta, beraz, hirugarrenei kalterik egiten 
ez badiete, erregulatzeko eskumena duten agintaritzek, bereziki, helburua lortzeko jarduerak 
erreserbatzea bezain murriztaileak ez diren bestelako bitartekoak erabil daitezkeen baloratuko 
dute. 
f) Xedapen berrien edo aldatuen eragina, lanbidean sartzea edo aritzea mugatzen duten beste 
xedapen batzuekin konbinatzen denean, eta, bereziki, xedapen berriek edo aldatuek beste 
baldintza batzuekin konbinatuta zein modutan laguntzen duten interes publikoko helburu bera 
lortzen eta horretarako beharrezkoak diren. 

Administrazio Publikoek eta elkargo profesionalek, administrazio publiko korporatibo 
gisa, erregulazio ekonomiko onaren eta lehiaren aldeko printzipioak bete behar dituzte. 
Beraz, jardueran sartzeko edo jarduteko edozein mugak interes orokorreko premiazko 
arrazoi batean oinarrituta egon behar du, proportzionatua izan behar du eta ez 
diskriminatzailea. 
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23. Kriminologo-lanbidea ez da lanbide arautua, baina Euskadin elkargoa sortzeak eta 
estatutuak onartzeak mugak jar ditzake lanbide horretan sartzeko eta modu librean 
jarduteko orduan. Alde horretatik, aipatutako Dekretuan araututako 
proportzionaltasun-testak zenbait tresna eskaintzen ditu lortu nahi den arauaren 
proportzionaltasuna baloratzeko. 

2. Kriminologiaren Euskadiko Elkargo Ofiziala sortzeko proposamena 

24. Asociación de Profesionales y Estudiantes de Criminología del País Vasco/Euskal 
Herriko Profesionalen eta Ikasleen Kriminologia Elkartea (APECPV/EHPIKE) delakoak 
eskaera egin du, Kriminologiaren Euskadiko Elkargo Profesionala (COCRIME) Eusko 
Legebiltzarraren Lege bidez sortzeko prozedurari hasiera emateko.  

APECPV/EHPIKE Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean 
inskribatuta dago, 2016ko apirilaren 7ko Ebazpenaren bidez (erregistro-zenbakia: 
AS/G/19967/2016). Estatutuen 2. artikuluaren arabera, Elkartearen helburuak hauek 
dira, besteak beste: 

- Kriminologoen interes sozial, kultural, profesional eta ekonomikoak ordezkatzea, defendatzea 
eta sustatzea, bai eta elkartearen esparruan egindako jarduerak arautzea ere. 
- Euskal Autonomia Erkidegoan Kriminologoen Elkargo Ofizialak ezar daitezen sustatzea, edo 
erakunde horri aitortzea elkargo ofizialentzat legeetan aurreikusita dauden eskubideak eta 
gainerako inguruabarrak. 

25. Elkarteak Kriminologoen Euskadiko Elkargo Profesionala sortzeko eskaera egin du, 
gaur egun hainbat lantaldetan, elkartetan, erakundetan eta abarretan biltzen diren 
kriminologo tituludunen interesak behar bezala defendatzeko, haien jarduna legezko 
aginduetan eta agindu deontologikoetan oinarrituta koordinatuz. 

Eskabideari erantsitako Memorian, Kriminologiaren Euskadiko Elkargo berri bat sortzea 
komeni ote den baloratzen da, eta elkargo profesionalaren helburu orokorrak ezartzen 
dira: 
 

a) Lanbidea bateratzea, agindu komun batzuen eta ideia deontologiko nagusi 
batzuen arabera. 

b) Laneko intrusismoa eta praxi txarra saihestea. 
 
Elkarteak Memoria horretan adierazten duenez, Kriminologiako Graduko edo 
Lizentziaturako titulazioa sortu izana eta dagoen kriminologo kopuru handia kontuan 
hartuta, beharrezkoa da EAEn Kriminologia Elkargo Profesional bat egotea. 
Elkarteak idazki bat erantsi du, Asociación de Profesionales y Estudiantes de 
Criminología del País Vasco/Euskal Herriko Profesionalen eta Ikasleen Kriminologia 
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Elkartearen presidenteordeak sinatutakoa, non adierazten baita ezinezkoa dela 
probintzia bakoitzean eta, are gutxiago, Euskal Autonomia Erkidegoan jardunean 
dauden langile-mota hauen kopuru zehatza kalkulatzea. 
 
Azkenik, elkargoa sustatzen duen elkarteak adierazi duenez, azken urteotan, bost 
autonomia-erkidegok Kriminologia Elkargo Ofiziala sortzeko arauak onartu dituzte 
beren lurralde-eremuetan. Hauek dira: 

-Valentziako Autonomia Erkidegoa: 2/2013 Legea, uztailaren 4koa, Valentziako Erkidegoko 
Kriminologoen Elkargo Ofiziala sortzen duena. 
-Asturiasko Printzerriko Autonomia Erkidegoa: 6/2015 Legea, martxoaren 13koa, Kriminologoen 
Elkargo Ofiziala sortzen duena. 
-Kataluniako Autonomia Erkidegoa: 50/2017 Dekretua, maiatzaren 23koa, Kataluniako 
Kriminologoen Elkargoa sortzen duena. 
-Madrilgo Autonomia Erkidegoa: 5/2017 Legea, apirilaren 27koa, Madrilgo Kriminologoen 
Elkargo Profesionala sortzen duena. 
-Murtziako Eskualdeko Autonomia Erkidegoa: 5/2018 Legea, maiatzaren 28koa, Murtziako 
Eskualdeko Kriminologoen Elkargo Profesionala sortzen duena. 

 

3. Interes publikoko arrazoiak eta proportzionaltasuna, elkargoa 
sortzerakoan 

26. Elkargo profesionalak zuzenbide publikoko korporazioak dira, legeak babestuak eta 
Estatuak aitortuak; berezko nortasun juridikoa dute, eta beren helburuak betetzeko 
gaitasun osoa (Elkargo Profesionalei buruzko 2/1974 Legearen 1. art.22). Hauek dira 
funtsezko helburuak: 

 -lanbideen jarduna antolatzea 
-lanbideen ordezkaritza instituzional esklusiboa, lanbide horiek nahitaez elkargora bildu beharra 
dagoenean 
-elkargokideen interes profesionalak defendatzea, eta elkargokideen zerbitzuak kontsumitzen eta 
erabiltzen dituztenen interesak babestea 

27. COCRIME sortu nahi izanez gero, Kriminologiako Lizentziatura edo Gradua duten 
pertsonentzat borondatezkoa izango litzateke elkargo horretan sartzea (berdin 
gertatzen da elkarteekin ere, besteak beste, berau sortzea eskatzen duen elkartearekin). 
Gainera, jarraian azalduko den moduan, elkargoak ez luke lanbidea ordezkatzeko eta 
antolatzeko ahalmen esklusiborik izango; izan ere, beste elkarte batzuek ere sortu nahi 
den elkargoaren helburu berberak izan ditzakete. Azkenik, elkargoak ez luke bere gain 

                                                      
22 2/1974 Legea, otsailaren 13koa, Elkargo Profesionalei buruzkoa. BOE, 40. zk., 1974ko otsailaren 15ekoa. 
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hartuko profesionalen lanak ikus-onesteko ahalmen publikorik, haren arloko lanak ez 
baitira sartzen nahitaezko ikus-onespena behar duten kasuetan, nahitaezko ikus-
onespenari buruzko 100/2010 Errege Dekretuaren arabera. 

Azkenik, peritu judizialen zerrendei dagokienez (hau da: peritu judizial gisa jardun 
dezaketen eta nahi duten profesionalen zerrendei dagokienez, elkargokoak ez diren 
elkarte edo erakundeek egindakoak) ere ez lukete esklusibotasunik izango. 

28. Elkargo profesionala sortzeko interes publikoko arrazoiei dagokienez, dagoeneko 
desagertuta dagoen Lehiaren Batzorde Nazionalak (LBN), gaur egungo MLBNk, 
zerbitzuen zuzentarauaren transposizioaren ondoren, hau adierazi zuen elkargo 
profesionalei buruz egindako txostenean: elkargoko kide izatea nahitaezkoa ez den 
lanbideetan –sortu nahi den COCRIMEren kasuan gertatzen den bezala–, elkargo 
profesionalen funtzioak gainerako elkarte profesionalek dituztenen antzekoak direla. 
Hortaz, ez du ematen justifikatua dagoenik elkargoek pribilegiozko estatus bati eustea, 
eta gomendagarria izan liteke, efizientziarengatik, elkarte bezala eratzea: 

“Printzipioz, lanbide elkargodunek, beren izaeragatik, elkargo profesional bat izaten dute. Baina 
badira, elkargokide izatea nahitaezkoa ez den arren, elkargo profesionala duten lanbide 
tituludunak. Elkargokide izatea nahitaezkoa ez den lanbideak daudenez, zalantzan jar liteke 
elkargo profesional horien izaera publikoa; izan ere, kasu horietan, beren xedeak ia bat datoz 
elkarte profesionalek dituztenekin. Nolanahi ere, horren ondorioz, egungo ordenamendu 
juridikoan, lanbide elkargodunaren kontzeptua zabalagoa da, eta elkargokide izatea nahitaezkoa 
izan ez arren elkargo profesionala duten lanbideak ere biltzen ditu”. 
“Azkenik, beharrezkoa da elkargokide izatea nahitaezkoa ez den lanbideei buruzko gogoeta bat 
egitea. Teorian, elkargokide izatea nahitaezkoa ez den lanbideetan, elkargo profesionalek elkarte 
profesionalen antzeko funtzioak dituzte, eta, hain zuzen, elkarrekin lehian aritzen dira 
profesionalen ordezkari izateko, eta kasu horretan ez dirudi justifikatua dagoenik elkargoek duten 
pribilegiozko estatusari eustea. Alabaina, EPLk eta beste lege batzuek pribilegio ugari aitortzen 
dizkiete elkargo profesionalei, elkarteen aurrean, hala nola korporazio publikoaren izaera, 
agintaritza eskudunaren izaera, izena, peritu judizialen zerrendetan eta antzekoetan duten 
papera, oniritziak eta txosten honen gainerako ataletan aipatutako beste gai batzuk. 
Beharrezkoa da legegileak kontuan hartzea, elkargokide izateko beharrik ez dagoen lanbideetako 
elkargoei EPLk ematen dien egungo estatusari eustea erabakitzen badu, lehiarako mugak eragin 
ditzakeela elkargoei zenbait pribilegio aitortzeak. Horregatik, komenigarria litzateke pribilegio 
horiek kentzea edo, mantentzea erabakitzen badu, justizia, proportzionaltasun eta 
diskriminaziorik ezaren printzipioak oinarri hartzea”. 

29. Era berean, MLBNk adierazi zuen, zerbitzu profesionalen lege-aurreproiektuari 
buruzko txostenean, elkargokide izatea nahitaezkoa ez den lanbideetan lanbide-
elkargoek beharrik gabe eusten dietela zenbait pribilegiori (korporazio publikoa, 
perituen zerrendak, oniritziak, eta abar), eta arrazoizkoagoa dela elkargo horiek elkarte 
profesional bilakatzea eta izen hori hartzea: 
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“(...) beharraren eta proportzionaltasunaren irizpideen arabera, desiragarria izango zen 
borondatezko kidetza duten elkargoak zuzenbide pribatuko erakunde bihurtzeko aukera 
baloratzea, aurreproiektuaren 28. artikuluan eta zortzigarren xedapen gehigarrian hautatu den 
aukeraren ordez. Horrela, gainera, arau-esparru sinple eta argiago bat ezarriko zen guztiontzat”. 

30. Aztergai dugun kasuan, elkargo profesional berria sortzeko eskaera egin zuen 
APECPV/EHPIKE elkartea 2016an eratu zen, besteak beste, honako helburu hauek 
lortzeko: 

- Kriminologoen interes sozial, kultural, profesional eta ekonomikoak ordezkatzea, defendatzea 
eta sustatzea, bai eta elkarte honen esparruan egindako jarduerak arautzea ere. 
- Prestakuntzaren arloan, gure asmoa da gure bazkideek prestakuntza-jarduera praktikoak izatea 
eta, horien bitartez, bazkideak prest egotea beren gaitasun profesionalak garatzeko. 
- Administrazioari, korporazio ofizialei, pertsonei edo erakunde partikularrei eta elkarteetako 
kideei aholkularitza ematea Kriminologiako tituludunen lanbideari zuzenean edo zeharka 
eragiten dioten gai guztietan, txostenak eta irizpenak emanez edo modu horretan kontsultak 
ebatziz, eta kriminologoen eginkizunak finkatzea. 
- Justizia Administrazioarekin eta erakunde ofizialekin lankidetzan aritzea, txostenak, irizpenak 
eta peritazioak edo beste jarduera profesional batzuk egin behar dituzten kriminologoak 
izendatzeko. Horretarako, bazkideen gida emango zaie aldizka erakunde horiei. 
- Kriminologiaren inguruko ikerketak, azterlanak eta praktikak sustatzea, bai eremu 
akademikoan, bai eremu instituzionalean. 
- Kriminologia garatzea, gizartearen errealitatea ulertzeko eta aztertzeko tresna gisa, delituak 
aztertu eta prebenitzeko bide praktikoa izan dadin. 
- Harremanak sortzea Estatuko zein nazioarteko elkarte, sare eta taldeekin, Kriminologiaren 
arloan. 

31. LEA/AVCren iritziz, lortu nahi den elkargo-egiturak ez luke desberdintasun handirik 
izango eskatzailearena bezalako elkarte baten egiturarekiko, eta, beraz, elkargo 
profesional berria sortzeak ez luke inolako gehikuntzarik ekarriko interes publikoaren 
alde. Gainera, elkargo berria sortzea ere ez litzateke proportzionala izango; izan ere, 
APECPV/EHPIKEren bidez, modu eta era berean defendatu daitezke interes profesional 
berdinak. 

32. Elkargo profesionala zuzenbide publikoko korporazioa da, hau da, arauen bitartez 
erregulatutako oinarri pribatuko elkarte bat. Korporazioaren interes publikoko 
helburuen arabera, arau horiek zenbait eginkizun edo ahalmen esleitzen dizkiote, 
normalean botere publikoari erreserbatuta egoten direnak. COCRIMEren kasuan, kideak 
beren borondatez atxikiko lirateke, eta, ondorioz, sortu nahi den pertsona juridiko 
berriak ez luke botere publikoko funtsezko eginkizunik, eta, beraz, elkarte pribatu baten 
moduan funtzionatuko luke, sustatzaileak egiten duen bezala. 
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4.  Elkargoaren estatutuak 

33. Arau-proposamena lege-proiektu izatera iristen bada, COCRIME sortzeko eskabideari 
erantsitako estatutuen zirriborroa aztertuko dugu ondoren. 

4.1. Helburuak eta eginkizunak 

34. Elkargoaren helburuak eta eginkizunak, besteak beste, honako hauek dira: 

8. artikulua. Helburuak 

Honako hauek dira Colegio Oficial de Criminología de Euskadi / Kriminologiaren Euskadiko 
Elkargo Ofizialaren funtsezko helburuak, bere lurralde-eremuan: 

Elkargokide bihurtzea borondatezkoa izango da. Beraz, soilik hartuko da kontuan elkargokideen 
jarduera profesionala antolatzea, beren eskumen-eremuan eta legeek ezarritakoaren arabera. 
(…) 

9. artikulua. Eginkizunak  

Colegio Oficial de Criminología de Euskadi / Kriminologiaren Euskadiko Elkargo Ofizialak honako 
eginkizun hauek izango ditu: 

a) Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, elkargokide profesionalak ordezkatzea eta 
lanbidea defendatzea botere publikoen, erakunde publiko eta pribatuen, auzitegien eta 
partikularren aurrean. Interes profesionalei eragiten dieten auzi guztietan alderdi izateko 
legitimazioa izango du, eta eskariak egiteko eskubidea izango du legearen arabera, hargatik 
eragotzi gabe elkargo profesionalei buruzko legerian xedatutakoa. (…) 

35. Elkargoak ez luke helburu horiek lortzeko esklusibotasunik izango; izan ere, Estatuan 
ez dago legerik lanbide horretan jarduteko nahitaez elkargokide izatera derrigortzen 
duenik. Elkargokide bihurtzea borondatezkoa da, eta ez da lanbidean jarduteko 
baldintza. Hori dela eta, elkargoari lanbidearen defentsa esleitzea ez da modu esklusibo 
eta baztertzailean ulertu behar; izan ere, elkargoaren helburu berberak edo antzekoak 
dituzten beste elkarte profesional batzuk ere egon daitezke, eta helburu horien artean 
egon daiteke, besteak beste, lanbidearen defentsa. 

Ondorioz, elkargoak erantzukizun bereziz jardun beharko du, eta ezin izango du iradoki 
lanbidearen ordezkaritza esklusiboa duela. 

4.2. Elkargokide bihurtzea 

36. Estatutuek elkargokide bihurtzeko modua arautzen dute, arau hauen bitartez: 

4. artikulua. Osaera eta elkargokide bihurtzea 
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Kriminologian lizentziadunak, Kriminologiako gradudunak edo eskumeneko agintaritzak behar 
bezala homologatutako atzerriko tituludunak sartu ahal izango dira Colegio Oficial de 
Criminología de Euskadi /Kriminologiaren Euskadiko Elkargo Ofizialean. 

15. artikulua. Onartua izateko baldintzak  

1.- Elkargokide gisa alta emateko, ezinbesteko baldintza hauek bete behar dira: 

a) Kriminologiako Lizentziatura, Kriminologiako Gradua edo arlo horretako atzerriko titulua 
izatea, eskumeneko agintaritzak behar bezala homologatutakoa; gainera, Espainiako 
unibertsitateetako Kriminologiako Goi Mailako Titulua izatea, Kriminologiako Lizentziaturaren 
Unibertsitate Titulu Ofiziala ezartzen duen uztailaren 4ko 858/2003 Errege Dekretuan jasota 
dagoen moduan. (…) 

37. Txostenean adierazi den bezala, ez dago kriminologo-lanbidean sartzeko oztoporik. 
Alde horretatik, ez da lanbide arautua, eta, legez, ez da beharrezkoa titulazio jakin bat 
lortzea horretan aritzeko. Lanbidean jarduteko titulazio zehatz bat lortzeko ikasketarik 
gainditu behar ez bada ere, badira –txostenaren II. apartatuan adierazi den bezala– 
gaiari buruzko titulazioak lortzeko ikasketak, eta elkargoak nahitaezko baldintza hau 
ezarri du: Kriminologiako Lizentziatura, Kriminologiako Gradua edo eskumeneko 
agintaritzak behar bezala homologatutako arlo horretako atzerriko titulua izatea, eta, 
gainera, Espainiako unibertsitateetako Kriminologiako Goi Mailako Titulua izatea, 
Kriminologiako Lizentziaturaren Unibertsitate Titulu Ofiziala ezartzen duen uztailaren 
4ko 858/2003 Errege Dekretuan jasota dagoen moduan. 

38. Horri dagokionez, aipatutako atalean jasotako titulazio-baldintza baztertzaileak 
aldatzea eskatzen da, titulu horiek izan gabe lanbidean jarduten duten beste profesional 
batzuk ere elkargokide bihurtu ahal izan daitezen. Badaude beste titulazio batzuk ere, 
baita administrazio eskudunak baliokidetzat jotakoak ere, eta, horien bidez, 
kriminologia-ikasketak eman izan dira iraganean. 

39. Era berean, elkargoak erantzukizun bereziz jardun beharko du, eta ezin izango du 
iradoki titulazio horiek izatea beharrezkoa dela lanbidean jarduteko. 

4.3. Elkargoaren ikus-onespena 

40. Lan profesionalen ikus-onespenari dagokionez, Elkargo Profesionalei buruzko Euskal 
Legearen (EPEL)23 24. artikuluak elkargoen berezko eginkizunak arautzen ditu. Hauxe 
dio i) letran: 

                                                      
2318/1997 Legea, azaroaren 21ekoa, tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei 
buruzkoa. BOE, 12. zk., 2012ko urtarrilaren 14koa. 
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“Lanbide teknikoei dagokienez, bakoitzaren eskumen-esparruko lan profesionalak ikus-onestea, 
bezeroek, eta horien barruan herri-administrazioek herri-administrazio gisa jarduten badute, 
halaxe eskatzen dutenean, edo indarrean dagoen araudiak hala agintzen duenean. Ikus-
onespenaren helburua da, gutxienez, lana egin duena nor den eta zer gaikuntza duen ikustea, eta 
lan profesional horren dokumentazioa zuzena eta formaz egokia dela ziurtatzea, dena delako lan 
horri aplikatzekoa zaion araudiaren arabera. Ikus-onespenak oso argia izan behar du bere 
xedeari, kontrolatu diren kontuei eta elkargoak hartzen duen erantzukizunari buruz. Ikus-
onespenak ez ditu inola ere jasoko ez ordainsariak ez kontratuaren baldintzak, bai bata eta bai 
bestea aldeek adostutako akordioaren barruan finkatu beharko baitira. Ikus-onespenak ez du 
jasoko lan profesionalaren elementu fakultatiboen kontrol teknikoa. Elkargoaren ikus-onespena 
ezinbestekoa den kasuetan, kostuak arrazoizkoa izan behar du, ez gehiegizkoa ezta 
diskriminatzailea ere. Elkargoek publizitatea egin behar diote ikus-onespenaren kostuari, eta bide 
telematikoaren bidez izapidetu ahal izango da”. 

41. EPLren 13.3 artikuluak, gainera, honako hau gehitzen du: 

 “Elkargoak ikus-onetsitako lan profesional batek kalteak eraginez gero, eta horren egilea bada 
erantzule, elkargoa izango da erantzule lan profesionala ikus-onesteko unean elkargoak 
nabarmendu izan beharko zituen akatsek eragindako kalteez, lan jakin horretan ikus-onetsi diren 
elementuekin lotura zuzena dutenez”. 

42. Estatutuek honako hau ezartzen dute: 

12. artikulua. Urteko memoria 

1.- Colegio Oficial de Criminología de Euskadi / Kriminologiaren Euskadiko Elkargo Ofizialak 
honako eginkizun hauek izango ditu: 

(…) 

g) Ikus-onespena emateko jarduerei buruzko estatistika-informazioa. (…) 

19. artikulua. Elkargokideen eskubideak  

Hauek dira elkargokideen eskubideak: (…) 

g) Elkargoari lan profesionalen ikus-onespena eskatzea, legez hala ezartzen denean. (…) 

43. Elkargoen nahitaezko oniritziari buruzko Errege Dekretuan, ez da aipatzen 
kriminologo batek egin dezakeen eta haren ikus-onespena nahitaezkoa den lan 
profesionalik24. 

4.4. Lanbide-sozietateak 

44. Estatutuek honela arautzen dituzte lanbide-sozietateak: 

                                                      
24 1000/2010 Errege Dekretua, abuztuaren 5ekoa, Elkargoen nahitaezko ikus-onespenari buruzkoa. BOE, 
190. zk., 2010eko abuztuaren 6koa. 
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11. artikulua. Leihatila bakarra Garatzen ari da. Hau da elkargoaren funtzionamenduan sartu 
nahi dena: 

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Kriminologiaren Elkargo Profesionalak webgune bat eduki nahi 
du; modu horretan, profesionalek, azaroaren 23ko 17/2009 Legean aurreikusitako leihatila 
bakarraren bidez, elkargokide bihurtzeko eta lanbide horretan jarduteko beharrezkoak diren 
izapideak egin ahal izango dituzte, bai eta elkargoan baja emateko ere. Gune bakar batetik egin 
ahal izango dira izapide horiek guztiak, elektronikoki eta urrutitik. Zehazki, elkargoak bermatuko 
du profesionalek izapide hauek guztiak egin ahal izatea, dohainik eta leihatila bakarraren bidez: 

E) Lanbide-sozietateen erregistrorako irispidea. Erregistro horretako edukia Lanbide-
sozietateei buruzko martxoaren 15eko 2/2007 Legearen 8. artikuluan jasotakoa izango da. (…) 

4.- Elkargoak Kriminologoen Elkargoen Kontseilu Nagusiari emango dio altei, bajei eta 
elkargokideen eta lanbide-sozietateen erregistroari eragiten dion beste edozein aldaketari 
buruzko informazioa, jakinaren gainean egon dadin eta Kontseilu Nagusiaren erregistro 
zentraletan jaso dezan. 

15. artikulua. Elkargoan onartua izateko eta elkargokide izateko eskatzen diren baldintza 
komunak (…) 

6.- Kriminologiaren arloko beste elkargo ofizial batzuetako kide diren eta Euskal Autonomia 
Erkidegoaren eremuan jarduten duten profesionalen kasuan, Colegio Oficial de Criminología de 
Euskadi / Kriminologiaren Euskadiko Elkargo Ofizialari dagozkion elkargokideak antolatzeko 
eskumenak eta diziplina-ahala baliatzeko orduan, aipatutako elkargoak behar diren 
mekanismoak erabiliko ditu komunikaziorako, bai eta eskumena duten agintaritzen arteko 
administrazio-lankidetzarako sistemak ere, zerbitzu-jardueretan askatasunez sartu eta aritzeari 
buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legean aurreikusitako eran. Jarduera profesionala egiten den 
lurraldeko elkargoak ezarritako zehapenek Espainiako lurralde osoan izango dituzte ondorioak. 
Aurreko hori lanbide-sozietateei ere aplikatuko zaie. (…) 

21. artikulua. Lanbide-sozietateak 

1.- Martxoaren 15eko 2/2007 Legearen aplikazioa jasotzen duten sozietate profesionalak, betiere 
euren helburua kriminologoen lanbidearen berezko jardueran elkarrekin aritzea bada, edozein 
dela ere sozietate mota, Colegio Oficial de Criminología de Euskadi / Kriminologiaren Euskadiko 
Elkargo Ofizialean sartu ahal izango dira, baldin eta egoitza soziala Euskal Autonomia 
Erkidegoaren lurralde-eremuan badute. Lanbide-sozietate horiek elkargoaren Lanbide-
sozietateen Erregistroan inskribatu beharko dira, Erregistroan sartzeko eta, era berean, 
elkargoak aukera izan dezan ordenamendu juridikoak elkargokideen gainean ematen dizkion 
eskumenak baliatzeko. 

2.- Lanbide-sozietateak ezin izango dira ez hautesle ez hautagai izan, eta ez dute botorik izango 
Batzar Orokorretan, hargatik eragotzi gabe elkargokide diren bazkideei aitortutako banakako 
eskubideak. Lanbide-sozietateek eskubidea izango dute elkargoak ezarritako zerbitzuak 
jasotzeko, eta Batzar Orokorrak ezarritako kuota ordaindu beharko dute. 
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45. Lanbide-sozietateei buruzko martxoaren 15eko 2/2007 Legean25 jasotako 
definizioaren arabera, jarduera profesional bat modu bateratuan gauzatzeko xede 
soziala duten sozietateak dira. 

Lege hori honako lanbide-jarduera hauetaz ari da: lanbidean jarduteko unibertsitate-
titulazio ofizial bat izatea, edo lanbidean aritzeko unibertsitate-titulazio ofizial bat 
egiaztatzeko beharra duen titulazio profesional bat izatea, eta dagokion elkargo 
profesionaleko kide egitea eskatzen duten jarduera profesionalez. 

46. Kriminologoen lanbidean aritzeko ez da unibertsitate-titulu ofizialik edo lanbide-
titulaziorik behar, ez eta dagokion elkargo profesionalean izena eman beharrik ere; 
beraz, lanbide horri ez zaio aplikatuko Lanbide-sozietateei buruzko Legean xedatutakoa. 

Horregatik, lanbide-sozietateei buruzko 21. artikulua estatutuetatik kendu beharko 
litzateke, bai eta 11. eta 15. artikuluetan horri buruz egiten diren erreferentziak ere. 

4.5. Lehia desleiala eta intrusismoa 

47. EPELen 18/1997 Legearen 11. artikuluak intrusismoa eta legez kontrako beste jardun 
profesional batzuk arautzen ditu. Intrusismoari dagokionez, hauxe ezartzen du: 
tituludun profesionalak intrusismo-kasuren edo legez kontrako jardun profesionalen 
baten berri badu, hala jakinarazi beharko dio Euskal Autonomia Erkidegoko 
administrazioari edo dagokion elkargoari, baldin eta bere lanbideak elkargorik badu.  

Artikuluaren 2. puntuaren arabera, honako hau hartuko da legez kontrako jardun 
profesionaltzat: lanbideko arau deontologikoak urratzea; lanbidean behar den arretaz 
ez jardutea eta, ondorioz, elkargokidearen zerbitzu profesionalak hitzartzen dituztenen 
interesei kalte egitea; eta lehia desleiala egitea, Lehia Babesteari buruzko Legean, Lehia 
Desleialari buruzko Legean eta elkargo profesional bakoitzak lehia desleialari buruz 
emandako jarraibideetan eta Publizitateari buruzko Lege Orokorrean agindutakoaren 
arabera. 
 

Era berean, EPELen 24.k) artikuluak ezartzen duenez, elkargoen eginkizuna da 
intrusismoa eta lehia desleiala saihesteko neurriak hartzea, ordenamendu juridikoan 
aurreikusitako ekintzen bitartez. 

48.  Estatutuek honako hau ezartzen dute: 

9. artikulua. Eginkizunak 

                                                      
25 2/2007 Legea, martxoaren 15ekoa, lanbide-sozietateei buruzkoa. BOE, 65. zk., 2007ko martxoaren 
16koa. 
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Colegio Oficial de Criminología de Euskadi / Kriminologiaren Euskadiko Elkargo Ofizialak 
honako eginkizun hauek izango ditu: (…) 

e) Neurri egokiak hartzea, lanbideko intrusismoa eta lanbidean legez kontra aritzea saihesteko. 

d) Elkargokideen arteko harmonia, parte-hartzea eta lankidetza sustatzea, eta haien arteko lehia 
desleiala eragoztea. (…) 

29. artikulua. Funtzionamendua eta erabakiak hartzea 

l) Akzio eta jarduketa egokiak egikaritzea intrusismoa eragozteko eta jazartzeko, eta lanbidean 
legez ezarritako baldintzak eta modua bete gabe aritzen direnei, Elkargoko kideak izan ala ez,  
lanbidean aritzea eragozteko, legez kontrako jardun profesionala ahalbidetzen duten pertsona 
natural edo juridikoak baztertu gabe. 

55. artikulua. Arau-hausteak 

(…) 

2.- Arau-hausteak oso larriak, larriak eta arinak izan daitezke. 

 

A) Hauek dira arau-hauste oso larriak (...): 

d) Intrusismo profesionala estaltzea. (…) 

h) Lehia desleialeko egintzak, lehiaren eta lehia desleialaren zuzenbidearen inguruan indarrean 
dagoen legediaren arabera. (…) 

B) Hauek dira arau-hauste larriak: 

f) Azaroaren 21eko 18/1997 Legean Intrusismoari eta legez kontrako beste jardun profesional 
batzuei buruzko 11. artikuluan xedatutakoa jakinarazi beharra urratzea. 

49. Lanbide-intrusismotzat hartzen da lanbide bati dagozkion ekintzak egitea, 
beharrezko lanbide-kualifikazioa edo gaikuntza egiaztatzen duen nahitaezko titulu 
akademikorik gabe; eta kriminologo gisa jarduteko ez denez beharrezkoa inolako titulu 
ofizialik edukitzea, estatutuetako artikuluetan horri buruz egiten den edozein aipamen 
kendu beharko da. 

50. Legez kontrako jardunei dagokienez, elkargoaren eginkizuna hau izango da soilik: 
jurisdikzio-organo eskudunei lehia desleialaren berri ematea, dagokion araudia aplikatu 
dadin. Diziplina-neurriak hartu ahal izango dira, baina intrusismoko edo lehia desleialeko 
jokabideak daudela adierazten duen ebazpen judizial bat dagoenean soil-soilik.26 

                                                      
26 LEHIAREN BATZORDE NAZIONALA. Elkargo profesionalei buruzko txostena, Zerbitzuen Zuzentarauaren 
transposizioaren ondorengoa. 
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4.6. Perituen zerrendak 

51. EPLren 5.h) artikuluan, honako hau ezartzen da elkargoen berezko eginkizun gisa: 
“Gai judizialetan peritu gisa aritzeko eskaera egin dakiekeen elkargokideen zerrenda 
auzitegiei ematea edo bere aldetik izendatzea, dagokion moduan eta legeek diotenaren 
arabera”. 

52. Estatutuek 9. artikuluan arautzen duten moduan, elkargoaren eginkizuna da 
auzitegiei elkargokideen zerrenda ematea, peritu gisa aritu daitezen; bestela, zuzenean 
izenda ditzake elkargoak. 

53. Eginkizun horiek betetzean, elkargoak lehiaren defentsari buruzko araudiari egiten 
zaion edozein murrizketa saihestu behar du. Zerrendak egiten direnean, ez dira sartu 
behar Legean tasatzen diren baldintzak baino gehiago. Elkargoak lan-zerrendak edo lan-
poltsak ezartzeko erabakia hartzen badu, horietan sartu nahi duten profesionalei trabak 
jartzen dizkieten justifikaziorik gabeko izen-emate baldintzak ezarri gabe egin beharko 
du. Zehazki, epaitegietara bidali beharreko peritu judizialen zerrenda egiten bada, 
Prozedura Zibilaren Legean xedatutako mandatua betetzeko, elkargoak ezingo ditu lege 
horrek zehazten dituen baldintzak baino gehiago jarri. Bestela, profesionalei 
justifikaziorik gabeko sarrera-oztopoak ezartzen ariko litzateke. Elkargoak ez du 
profesionalen jarduna koordinatzera bideratutako ekintzarik egin behar, ez eta zerbitzu-
eskaintza homogeneizatzen lagundu behar ere. Elkargoak ezingo du bere elkargokideen 
artean merkatua banatzeko sistemarik ezarri, ezta horiek ezartzen lagundu ere. Izan ere, 
horrela ez da uzten profesionalen arteko lehia pizgarria izaten, bezeroen kaltetan. 

4.7. Ordainsariei buruzko irizpide orientagarriak prestatzea 

54. Elkargoaren estatutuen 9. artikuluak dioenez, elkargoaren eginkizuna da ordainsariei 
buruzko irizpide orientagarriak prestatzea, soilik kostu judizialak tasatzeko. 

55. Horri dagokionez, esan beharra dago EPLren 14. artikuluak debekatu egiten duela 
laneko ordainsarien inguruko baremo orientagarririk ezartzea, eta bestelako orientazio, 
gomendio, jarraibide, arau edo erregelarik ere ezin izango dela ezarri. Salbuespenez, 
EPLren laugarren xedapen gehigarriak irizpide orientagarriak prestatzeko aukera 
ematen die elkargoei, kostuak tasatzeko eta abokatuen kontuen zina egiteko. Irizpide 
horiexek baliatuko dira ordainsariak eta eskubideak kalkulatzeko, doako laguntza 
juridikoari dagozkion kostuak tasatu ahal izateko. 
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56. Ordainsari profesionalei buruzko baremo orientagarriak, gomendioak, jarraibideak, 
arauak edo erregelak ezartzeko debekuaren salbuespena modu murriztailean 
interpretatu behar da salbuespen gisa, eta kostuen tasazioari eta abokatuen kontuen 
zinari dagokionez soilik predika daiteke, eta ahalmen hori ezin zaie hedatu 
kriminologoei.  

Horregatik, estatutuen 9. artikulutik kendu egin behar da elkargoaren ahalmena, kostu 
judizialak tasatzeko ordainsariei buruzko irizpide orientagarriak ezartzekoa. 

V. ONDORIOAK 

57. Zerbitzu profesionalak funtsezko elementuak dira barne-merkatuaren eraikuntzan 
eta funtzionamendu egokian. 

58. Zerbitzu profesionalen esparruak premiazko erreforma baten beharra du; eta, 
besteak beste, lanbidean jarduteko elkargokide bihurtu beharra jorratu behar da 
erreforma horretan. 

59. Administrazio Publikoek eta elkargo profesionalek, administrazio publiko korporatibo 
gisa, erregulazio ekonomiko onaren eta lehiaren aldeko printzipioak bete behar dituzte. 
Beraz, jardueran sartzeko edo jarduteko edozein mugak interes orokorreko premiazko 
arrazoi batean oinarrituta egon behar du, proportzionatua izan behar du eta ez 
diskriminatzailea. 

60. Elkargo profesional berria sortzeak ez luke inolako gehikuntzarik ekarriko interes 
publikoaren alde, lortu nahi den elkargo-egiturak ez lukeelako desberdintasun handirik 
izango elkarte baten egiturarekiko; esate baterako, eskatzailearen egiturarekiko. 

61. Kriminologiaren Euskadiko Elkargo berria sortzea ere ez litzateke proportzionala 
izango; izan ere, proposamena egin duen elkartearen bidez elkarteko kideen interes 
profesional berberak defenda daitezke. 

62. Arau-proposamena Lege Proiektua izatera iristen bada, LEA/AVCk COCRIMEren 
estatutuetako artikulu hauek kentzea edo aldatzea planteatzen du: 

4. artikulua. Osaera eta elkargokide bihurtzea, eta 15. artikulua. Onartua izateko baldintzak. 
Elkargoan sartzeko, Kriminologiako Lizentziatura, Gradua edo atzerriko titulua izateko 
betekizuna aldatzea. 

9. artikulua. Eginkizunak: Ordainsariei buruzko irizpide orientagarriak prestatzeko eginkizuna 
kentzea. 
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Intrusismoari buruzko aipamena kentzea. 
12. artikulua. Urteko memoria eta 19. artikulua. Elkargokideen eskubideak, elkargoaren ikus-
onespenari buruzko erreferentzia kentzea. 
24. artikulua. Lanbide-sozietateak: Kentzea. Era berean, lanbide-sozietateei buruz egiten diren 
erreferentziak kentzea, hemen: 11. artikulua. Leihatila bakarra eta 15. artikulua. Elkargoan 
onartua izateko baldintza komunak 

  
  

 


