
ARESOKO UDALARI AURKEZTEKO MOZIOA

Erregistro  Zibilak  gure  bizitzaren  gertaera  garrantzitsuenak  jasotzen  ditu.  Bertan
erregistratzen  dira  norberaren  jaiotza,  ezkontza,  seme-alabak,  eta  heriotza.  Baita
hasierako inskripzioa aldatzea eragiten duten bizi gorabeherak jasotzeko espedienteak
ere  izapidetzen  dira  hor:  aitatasun  edo  amatasun  aitortzea;  adopzioa;  ezgaitasun-
deklarazioa; tutoretzak; izen, abizen edota sexu aldaketak; nazionalitatea eskuratzea;
pentsio publikoak edo aseguruak edo osagai pribatuak edo enpresarenak kobratzen
jarraitu ahal izateko gure nagusiek hain beharrezkoa duten bizi-agiria ematea. 

Horregatik, funtzionario publikoak izan dira Erregistro Zibila eraman dutenak betidanik;
izan  ere,  duela  zenbait  urte  Justizia  Ministerioko  (edo  erkide  autonomiko  Justizia
saileko)  funtzionarioek  bermatzen  dituzte  jasotako  datuak  eta,  era  berean,  legalki
dagozkion pertsonari haien eskuratze libre eta doakoa.

Bake  epaitegiek  herritarrei  Justizia  administrazioa  hurbiltzen  diete,  alderdi  diren
edozein prozeduraren inguruko informazio orokorra eskaintzen dietelako,  eta honez
gain,  Erregistro Zibileko izapideak betetzen dituztelako.  Horrela,  herritarrek ez  dute
horrelako tramiteak egiteko hiriburuetara joan behar, hainbat herritan bake epaitegia
dagoelako.

Azken urteetan, gainera, Herri Administrazioak diru inbertsio handia egin du Erregistro
Zibilaren jarduna modernizatzeko: zerbitzu honi dagozkion dokumentuak informatizatu
eta digitalizatu eta bertan dauden datu guztietarako sarbide eta erabilpen segurua eta
kontrolatua izateko programa martxan jarri du.
Zehazki,  diru publikotik  128 milioi  euro baino gehiago inbertitu dira teknologia berri
hauetan.

Alderdi Popularraren gobernuak Erregistro Zibila esku pribatuetan utzi nahi du, horren
kudeaketa merkataritza erregistratzaileei emanez, bake epaitegien eta gaurko barruti
judizialen existentzia zalantzan jarriz.  Horrela jasotzen da Botere Judizialaren Lege
Organikoa  eta  Auzitegi  eta  Epaitegien  Mugape  eta  Antolaketari  buruzko  Legea
aldatzeko aurreproiektuetan, eta uztailaren 4ko 8/2014 Errege Dekretu Legean.

Zehazki, pribatizazioak ekarriko ditu:

1.-  3.500  langile  publikoen  lanpostuen  galera.  Hauek  prestatuak  izan  dira,  eta
gaitasuna eta espezializazioaren jabe dira Erregistro Zibil arloan.

2.-  Bake epaitegiak egungo zereginez hustea lehen neurria  da,  euren desagertzea
bilatuz gerokoan.
Norabide horretan, Botere Judizialaren Lege Organikoan eta Auzitegi eta Epaitegien
Mugape eta Antolaketari buruzko Legean egindako aldaketek aukera ematen diete, ez
soilik  bake epaitegiak desagertzeko aukera, baizik eta barruti judizial  gehienak ere,
epaitegiak hiriburuetan soilik kokatuko dituztelarik.

3.-  Tasak  jarriko  dira  zerbitzua  ematearen  truke.  Egia  da  8/2014  Errege  Dekretu
Legeak  esaten  duela  zerbitzua  doakoa  izango  dela,  baina  Merkataritza
Erregistratzaileak,  lanbidera  sartzeko  erari  eta  monopolio  gisa  duten  zereginari
dagokienez,  funtzionario publikoak izan arren,  muga-zergen bitartez kobratzen dute
egindako zerbitzua; eta etorkizunean, Erregistro Zibilean egin beharreko izapideak ere
horien bitartez kobratuko dituzte, hau da, herritarrei nahitaezkoak zaizkien jaiotze bat
erregistratu, familia liburua, heriotza, ziurtagiriak, bizi eta egoera agiriak, etab...
 Gainera,  lege  berriak  erregistratzaileen  ahalmenak  handitzen  ditu  eta  inskribatu
beharreko kontuak ikaragarri puzten (edozein ahalorde, helbide inskripzioak, pentsio-



planak, testamentuak...), hauek guztiak, jakina, herritarrek ordaindu beharko dituzte.
Horrela,  hemendik aurrera Erregistro Zibilak merkatal  jarduera izango du,  eta egite
bakoitzak bere salneurria izango du, eta jasotako dirua gutxiengo pribilegiatu horientzat
izango da.

4.-  Datu  babesaren  segurtasun  falta.  Merkataritza  Erregistroko  langileak  ez  dira
funtzionario publikoak baina herritarron datu pertsonaletarako sarbidea izango dute,
nahiz eta funtzionario publikook ditugun isilpeko eta sekretuko betebeharrak ez izan.

5.-  Azken  urteetan  Erregistro  Zibila  modernizatzeko  egindako  inbertsioa  esku
pribatuetara  pasatuko  da,kudeaketaren  emate  horrek  baitakartza  baliabide  material
guztion  ematea  ere.  Baliabide  materialak  ematea  diru  publikoa  xahutzea  da:
inbertsioak eginak daudelako, baliabide materialak ordainduak, azpiegiturak eginak eta
giza baliabideak kontratatuak, formatuak eta gaituak. Hots, diru publikotik 128 milioi
euro oparituko zaie Merkataritza erregistratzaileei euren onerako.

6.- Erregistro Zibilean gordetzen diren gure historia pertsonalerako, familiarrerako eta
herri gisa dauzkagun datuetarako sarbidea murriztea. Gure arbasoen, haien jatorriaren
eta bizimoduaren gaineko informazioa aurki baitaiteke bertan.

Hau guztia dela eta, Aresoko udalaren Osoko Bilkurari eskatzen dizkiogu:

1.-   Merkataritza  erregistratzaileei  Erregistro  Zibilaren  kudeaketa  ematen  dion
uztailaren 4ko 8/2014ko Errege Dekretu Legearen aurka ager dadin.

2.- Halaber, adieraz ditzan bake-epaitegiak eta gaurko Erregistro Zibilaren bulegoak
izan behar direla Erregistro Zibilak kudeatzen dutenak, herritarrei zerbitzu publikoa eta
dohainikakoa eskainiz, orain eta betiko.


