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1 PROFESIONALEN SARBIDE-ROLA 

Profesionalentzako Zerbitzuen Ataria (PZA) prozesu-kudeaketarako Avantius 

sistemarekin integratutako plataforma bat da, justizia administrazioan erabiltzeko 

helburuarekin honako hauen eskura jarri dena: defendatzaileak (abokatuak eta lan-

harremanetarako gradudunak), legezko ordezkariak (prokuradorea, estatuaren 

abokatutza, autonomia erkidegoko letraduak, SBF, GSIN, Gizarte Segurantzaren 

Diruzaintza Orokorra, SEPE...) eta esku-hartzaile bereziak (notarioak, adituak, konkurtso-

administratzaileak, poliziak, bake-epaitegiak, udalak, gobernuko departamentuak...). 

Halaber, pertsona fisiko juridikoek ere atzitu ahal izango dute plataforma, baldin eta balio 

duen egiaztagiri bat badute (ondoren zehaztuko da nolakoa). 

Askotariko eragiketak egiteko aukera ematen dizu sistemak, zure rolaren arabera. 

Baliteke sistemaren barruan rol bat baino gehiago edukitzea (adibidez, letradu kolektiboa 

eta instituzio publiko baten aholkularitza juridikoa edo abokatu elkargokidea). 

Kasu horietan, rola hautatzeko pantaila bat agertuko da sisteman, eta horren arabera 

zehaztuko da zer espediente atzi daitezkeen.  

 

Gaitutako profesionalen bat badago (prokuradorearen ofiziala, abokatu laguntzailea), 

prokuradoreak edo abokatuek pertsona horren alta sinatu beharko dute, profesionalen 

datu pertsonalen menuaren bidez (aurrerago azalduko da). 

Rola hautatzeko leihoan, gaitutako profesionalak sarrera bat izango du, gaitu duen 

titularraren ordezkari gisa sartzeko (“Honen ordezkari gisa” zutabean, baimena eman 

dion erabiltzailearen NANa azalduko da), eta ordezkatzen duen prokuradorearen edo 
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abokatuaren funtzio berberak izango ditu. 

Ordezkari partziala izateko baimena duten abokatuen kasuan (abokatu titularrak 

espediente bat edo gehiago atzitzeko baimena eman dio, baina ez guztiak atzitzeko 

aukera), rola hautatzeko leihoan zehaztuko zaizkie haien funtzioak, baimendutako 

espedienteen arabera. 
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2 PERTSONA FISIKOEN ETA JURIDIKOEN SARBIDEA 

Profesionalentzako Zerbitzuen Atarian (PZA) sartzeko aukera emango zaie pertsona fisiko 

eta juridikoei, balio duen egiaztagiri digital baten bidez. Identifikazio-zenbakia 

Avantiusen agertuko da.  

Pertsona fisiko eta juridikoen sareko alta kudeatzeko aukera ezarri da; horretarako, web-

orrian sartu beharko da eta, bertan, sartu den pertsonaren egiaztagiria balidatu. Ez da 

onartzen izenordea daukaten egiaztagiriekin sartzea.  

2.1 Alta prozesua 

Alta egiteko, ezinbestekoa da erabiltzaileak balio duen egiaztagiri bat edukitzea. Alta 

egiteko aukera gaituta ez badago, mezu bat agertuko da atarian. 

 

Alta egiteko aukera gaituta dagoenean, ordenagailuko egiaztagiri bat hautatzeko 

eskatuko du sistemak. Hori hautatu ondoren, IFK edo IFZren azken lau digituak idatzi 

beharko dira. 
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Egiaztagiria balidatu egingo da, eta alta egin duten pertsona fisiko eta juridikoen 

identifikazioak berrikusiko dira. Pertsona ez bada existitzen (ez zaiolako alta egin), sarean 

alta egiteko orrira sartuko da zuzenean. Orri horretan eremu desberdinak agertuko dira 

pertsona fisikoen eta juridikoen kasuetan. Halaber, pertsona juridikoek ordezkari bat 

aukeratu ahalko dute (pertsona fisiko edo juridiko bat) alta prozesuan edo, ondoren, datu 

pertsonalen atalean.   

Modu lehenetsian, aurrez beteta egongo den eremu bakarra izena izango da, 

egiaztagiritik hartuko baita. 

Bi kasuetan derrigorrezkoa izango da izartxoa duten eremuak betetzea, posta-helbidea 

idaztea eta erabilera-baldintzak onartzea.  

Eremu guztiak bete ondoren, alta prozesua amaitzeko, “Gorde” sakatu behar da. 

 

Sistemak eskaera sinatzeko eskatuko dizu eta, sinatu ondoren, berrespen-agiri bat 

agertuko da; jarraian, atarian sartu ahal izango da. 

2.2 Atarirako sarbidea 

Pertsona batek (fisikoa edo juridikoa) alta egin duenean, atarira sartuko da, zuzenean 

hasierako orrira. Pertsona batek ordezkari gisa egin badu alta, norbere izenean edo 

ordezkari gisa sartzeko aukera emango zaio, eta bietako bat aukeratu beharko du.  

Norbere izenean sartuz gero, harekin lotutako espedienteak agertuko dira; ordezkari gisa 

sartuz gero, aldiz, ordezkatzen duen pertsonak atzi dezakeen eduki bera (hala nola 

espedienteak, idazkiak eta jakinarazpenak) atzitu ahalko du. Ordezkatzen duen pertsona 

juridikoaren atariaren isla bat izango da (datu pertsonalak izan ezik). 
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3 MENU NAGUSIA. HASIERA 

Aplikazioan sartzean, hasierako menua agertuko da lehenik. 

 

 

Ikuspegi horretan, aktibo dauden sistemaren abisuak ikusiko dira, hala badagokio. 

Erabiltzailearentzako abisuak atalean, zain dauden jakinarazpenei, zirriborro gisa 

gordetako bidalketei, alderdiei bidali beharreko kopiei eta abarri buruzko abisuak 

agertuko dira. Abisu horietan, esteka bat egongo da, dagokion menura joateko 

(jakinarazpenak, zirriborro gisa gordetako bidalketak, etab.). 

Goiko zatian, azpimenuetara nabigatzeko menu nagusia agertzen da. Profesional-mota 

bakoitzak aukera jakin batzuk ditu menuan, dagozkion funtzioen arabera. Adibidez, 

prokuradorea den erabiltzaile batek sarrera-ontzi bat izango du eta, bertan, abokatu-

erabiltzaileek bidalitako idazkiak jasoko ditu; prokuradoreen areto birtualeko erabiltzaile 

batek, bestalde, organo judizialen jakinarazpenen zerrendak sinatu ahalko ditu menutik... 
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Saguaren erakuslea menuaren gainetik pasatzean, menua zabaldu egingo da, eta rol-

motaren arabera erabilgarri dauden aukerak erakutsiko dira. Jarraian azalduko ditugu 

aukera horiek. 

3.1 Espedienteak 

Menu honen bidez espediente digitalak bilatu ahalko dira, eta haien xehetasunak atzitu. 

Iragazki batzuk erabil daitezke, espedienteen zerrenda laburtzeko. Iragazkiak ez dira 

baztertzaileak, eta nahi adina erabil daitezke bilaketa zehazteko. 

Honako datu hauek erabil daitezke emaitzak iragazteko (baliteke erabiltzailearen 

profilaren arabera aldatzea): 

 Irekitze-data. Data honetatik/Data honetara. Espedientea zer daten artean ireki 

den. 

 Esku-hartzailea. Izena, 1. abizena, 2. abizena, identifikazioa. Ordezkatutako 

pertsonen edo espedientean erregistratutako pertsonen arabera bilatzeko 

aukera ematen du. Egin bilaketak edukiaren arabera: izenaren eremuan “ro” 

idatziz gero, “Jerónimo” nahiz “Rodrigo” daukaten emaitzak emango ditu. 

Pertsona juridiko bat bilatzeko, izenaren eremuan izen komertziala jarri behar 

da, eta 1. abizenaren eremuan, aldiz, sozietate-izena. 

 Prozedura. Prozeduraren zenbakia eta/edo urtea. 
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 Jurisdikzio-ordena. Espedienteko jurisdikzio-ordena. 

 Organo judiziala. Espedienteko organo judiziala. 

 Abokatua. Izena, 1. abizena. Espedienteko defendatzailearen arabera bilatzeko 

aukera ematen du (prokuradoreentzat) 

 Atestatu-zenbakia. Espediente bat salaketa- edo atestatu-zenbakiaren arabera 

bilatzeko aukera ematen du (esku-hartzaile berezientzat). 

 Indarrean dauden baimenak dituzten espedienteak. Gutxienez abokatu 

laguntzaile bat gaituta daukaten eta, bilaketaren unean, baimen hori indarrean 

duten espedienteak bilatzeko aukera ematen du. 

“Bilatu” botoia sakatu ondoren, espedienteen zerrenda bat lortuko da, baldin eta 

bilaketa-irizpideekin bat datorren espedienterik badago. 

 

Zerrenda horretan, saioa hasi duen erabiltzailea (edo hura gaitu duena) erregistratuta 

daukan konektatutako edozein organo judizialetan irekitako espediente digital guztiak 

agertuko dira, baldin eta espedientea ez badago sumario-sekretupean. 

Edozein zutaberen arabera ordena daiteke, saguaren ezkerreko botoiarekin dagokion 

izenean klik eginda. Bigarren aldiz sakatuz gero, alderantziz ordenatuko dira (goranzko 

edo beheranzko ordena). 

Espediente baten datu xeheagoak lortzeko, sakatu zerrendaren ezkerraldean dagoen 

prozedura-zenbakia. 

Horrela, prozeduraren, espedienteko dokumentuen eta espediente horren baitan bidali 

diren idazkien informazio xehatua lortuko duzu. Halaber, ordezkatutako alderdien eta 

aurkako alderdien datuak ere ikusi ahalko dituzte ordezkariek. 
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3.1.1 Espedienteko dokumentuak. Espediente judizial elektronikoa 

Atal honetan, espedientearen baitan izapidetu eta jakinarazi diren dokumentu guztiak 

(eta jakinarazpen horien eranskinak) atzitu ahalko ditu erabiltzaileak, baita hasteko 

idazkia (nagusia eta eranskinak) ere. Portaera horrek salbuespenak ditu: 

 Sumario-sekretupeko espedienteak. Espedientea ez da agertzen PZAko 

espedienteen zerrendan. Jakinarazpenak jaso ditzakete, baina espedientea 

atzitu, ez.  

 Hasteko idazkiak (demandak, kexa-errekurtsoak, atestatuak, ospitaleko parteak 

eta betearazpen-eskaerak) dokumentuen zerrendatik bistaratzen dira, 

abokatua/prokuradorea gehitzen den unetik aurrera. Izan ere, suposatzen da 

pertsonatzen diren alderdi horiei dagoeneko bidali zaizkiela paperezko 

dokumentuak. 

Dokumentu bat atzitzeko, sakatu birritan espedientearen xehetasunetan gaitzen den 

“Ikusi dokumentuak” botoia. 

 

Botoia sakatzean, espedientearen Espediente Judizial Elektronikoa (aurrerantzean, EEJE) 

irekiko da, eta honako hau agertuko da leiho horretan: 

 Espedientearen mota, zenbakia eta urtea adierazten duen goiburu bat.  

 Aurkibide elektronikoa. Espedientearen baitan izapidetutako dokumentu eta 

fitxategien zerrenda da, eta prozesu-kudeaketarako sisteman ikus daitekeen 

informazio bera agertzen da bertan. Elementu bakoitza aurkibideko 

zenbakiarekin batera agertzen da. 

 Dokumentu-bisorea. Atal horretan kargatzen dira fitxategiak, eta deskargatu, 

inprimatu eta dokumentuetan bilatzeko aukera ematen du (bisoreak funtzio 

propio batzuk dauzka). 
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Epaitegiko aurkibidea (epaitegiak izapidetutako dokumentuak, edo alderdiek nahiz 

saioek aurkeztutakoak) osatzen duen elementu bakoitza PZAko EEJEan ere bistaratuko 

da; dena den, modu batera edo bestera agertuko da, elementua jakinarazi den edo 

PZAren erabiltzaileak atzitu (jakinarazpenen menutik ikusi) duen ala ez kontutan hartuta.  

Organo judizialetan, aurkibide elektronikoko elementuen ordena aldatzeko aukera gaitu 

da, prozesuen ordenaren arabera. Ezin da aurkibideko zenbakia aldatu, elementuak 

zerrendan duen posizioa baizik. Eragiketa hori sisteman egin bada, aurkibidea 

kontsultatu edo PZAtik esportatzean, organoak ezarritako ordenan bistaratuko da, eta 

ezingo da editatu. 
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3.1.1.1 Ikusgai dauden elementuak 

Alderdiei jakinarazi/helarazi zaizkien elementuak, saioa hasi duen erabiltzailearen 

konfigurazioaren arabera ikusgai badaude, EEJEan agertuko dira, eta informazio hau 

emango dute: 

 Dokumentuaren titulua (ikusteko edo deskargatzeko estekarekin batera) 

 Dokumentu-mota 

 Dokumentuaren sortzailea (epaitegia edo alderdia) 

 Dokumentuaren data 

 Jakinarazpen-data. Espedienteko edozein alderdiri bidali zaion dokumentuari 

buruzko azken jakinarazpenaren data kargatzen da. 
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Elementu guztietan ez da informazio berdina agertzen eta ez daude ekintza berdinak. 

Adibidez, zenbait idazkiren kasuan, ez da jakinarazpen-data agertuko, zuzenean 

bistaratzen direlako (hasteko idazkien modura) edo helarazi egiten direlako (izapidetzeko 

idazkien modura). Gainera, jakinarazpen-dataren datua ez da estatikoa. Elementua beste 

alderdiei jakinarazi ahala, data eguneratu egingo da.  

Elementu bakoitzaren alboan dagoen puntu-bolatxoa sakatzean, ekintzen zerrenda bat 

agertuko da: 

 

 

Esteka nahiz “bistaratu dokumentua” aukera sakatuz gero, PDF fitxategia bisorean 

kargatuko da: 
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“Gehitu nire aurkibidean” ekintzaren bidez, markaren bidez (sagua gainean jartzean 

agertzen da) edo bilaketa aurreratuaren bidez, elementuak gehitu ahal izango dira “Nire 

aurkibidea” ikuspegian.  

 

 

 

Elementua Nire aurkibidea atalean sartuta dagoenean, berdez margotuko da marka, eta 

bolatxoko ekintza “Kendu nire aurkibidetik” izatera pasatuko da.  
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Deskargatzeko botoiaren bidez, elementuak banaka deskargatu ahalko dira, gailuan edo 

hautatutako karpetan gordetzeko. Chrome-ren konfigurazioaren arabera, deskarga 

zuzenekoa izan daiteke. 

 

3.1.1.2 Ikusgai dauden baina atzitu ezin diren elementuak 

Baliteke elementu batzuk EEJEan ikusgai egotea, baina erabiltzailea jakinarazpena 

atzitzeko edo prokuradoreak hura helarazteko zain egotea. Kasu horietan, elementu 

bakoitzetik erakusten den informazioa berdina izango da, baita ekintzak ere; elementua 

ikusten edo deskargatzen saiatzean, ordea, sarbidea ukatuko da. Hala eta guztiz ere, 

elementua Nire aurkibidea atalera eraman ahal izango da. 

Ekintzaren edo estekaren bidez elementua bisorean ikusten edo deskargatzen saiatzean, 

abisu bat agertuko da, elementua bistaratzea ezinezkoa dela ohartaraziz, jakinarazpena 

ez delako atzitu edo helarazteko zain dagoelako: 
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3.1.1.3 Atzi daitezkeen baina ikusgai ez dauden elementuak 

Kasu batzuetan, elementua atzitu ahalko da, baina fitxategi mota dela-eta (ez bada Word 

edo PDF bat), ezingo da bisorean kargatu.  

Kasu horietan, informazioa eta ekintzak berdinak izango dira, baina estekaren edo 

bistaratzeko ekintzaren bidez EEJEan erreproduzitzen saiatzean, aldi baterako abisu bat 

agertuko da, deskarga bat egingo dela ohartaraziz.  Elementua gailuan bertan bistaratu 

beharko da, ez EEJEan. 

 

 

3.1.1.4 Jakinarazi gabeko elementuak 

Azkenik, PZAra sartzen den erabiltzaile motaren arabera, epaitegiko aurkibidea osatzen 

duten jakinarazi gabeko elementuak bistaratuko dira, baina aurkibideko zenbakia soilik 

agertuko da.  

 



Avantius PZA. Erabiltzailearen eskuliburua 

18 

Elementu horiek ez dute ekintzarik izango PZAko EEJEan, epaitegiko aurkibidean dauden 

baina jakinarazi ez diren elementuen isla besterik ez baitira.   

PZAra sartzen den rola ez badago konfiguratuta jakinarazi gabeko elementuak bistaratu 

ahal izateko, hala nola esku-hartzaile berezien kasuan, elementuen artean “jauziak” 

ikusiko ditu EEJEan. 

 

3.1.1.5 Organo judizialean ezabatutako elementuak 

Avantiusen, espediente judizialetik dokumentuak eta fitxategiak ezabatzeko aukera 

gehitu da, eta, horren ondorioz, elementu batzuk ez daude ikusgai PZAn. Hori dela eta, 

PZAko espedienteko dokumentuen ikuspegian beste ikuspegi bat gehitu da, ezabatu 

aurretik PZAren erabiltzaileak ikus zitzakeen elementuekin. 
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Ezabatutako elementu horien datu orokorrak bistaratzen dira, baina ezin dira atzitu. 

 

Hala eta guztiz ere, ezabatutako elementuen bilatzailean “lotutako dokumentua” 

agertuko da beti, eta hura deskargatu ahalko da, erabiltzailearentzat ikusgai egon ala ez.   

Lotutako dokumentua ere ezabatu bada, mezu bat agertuko da, haren deskarga 

ukatzeko. 

3.1.1.6 PDFra esportatzea. Deskarga-kudeatzailea 

EEJEko elementuen deskarga orokor bat egin ahal izango da, elementu bakoitza banaka 

deskargatu behar izan gabe. 

EEJEko elementuen atalean, aurkibide orokorrean nahiz Nire aurkibidea eremuan, EEJEa 
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osatzen duten elementu guztiak (ikusgai daudenak eta atzi daitezkeenak) deskargatzeko 

aukera ematen duen ekintza bat dago. 

 

Deskargatu sakatzean, leiho bat agertuko da, PDFra esportatu nahi duzula berresteko. 
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Defendatzaileen eta ordezkarien kasuan, esportatzen ari den espedientearekin lotutako 

espedienteak ere esportatu ahalko dira, baldin eta espediente horiek atzitzeko baimena 

badute; bestela, giltzarrapo batekin agertuko dira. Halaber, ezingo da esportatu 

administrazio-espedienterik, ezta sumario-sekretupeko espedienterik ere. 

 

Espediente bakar bat edo lotutako hainbat espediente esportatzen badira ere, funtzioak 

antzekoak dira. Hainbat espediente esportatuz gero, noski, PDFa irekitzean, 

esportatutako espediente guztiak eta haien edukia atzituko dira. 

Esportazioa berretsi ondoren, beste leiho bat agertuko da, deskarga abiatu dela 

jakinarazteko. 

 

Esportazioa EEJE nagusitik egiten bada, aurkibidea osatzen duten elementu guztiak 
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(ikusgai daudenak eta atzi daitezkeenak) esportatuko dira: Esportazioa Nire aurkibidea 

ataletik egiten bada, ordea, ikuspegi pertsonaleko elementuak soilik esportatuko dira.  

Elementuak ezarritako bistaratze-ordenaren arabera esportatuko dira; hau da, organo 

judizialean elementuak berrantolatu badira, ordena horren arabera egingo da 

esportazioa. 

Deskargaren barne-prozesua amaitu ondoren, erabiltzaileak abisu bat jasoko du 

panelean, deskargak erabilgarri daudela ohartarazteko: 

 

Abisuaren esteka sakatuta edo “Deskarga-kudeatzailea” menuaren bidez, dagokion 

ikuspegira joango zara; 
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Oharra: kudeatzailean batera agertzen dira EEJEko nahiz jakinarazpenetako deskargak 

eta, haiek bereizteko, “Deskarga mota” zutabean jartzen duena begiratu behar da: 

Aurkibide elektronikoa (EEJEko esportazioak) eta Jakinarazpenak (jakinarazpenen 

deskarga). Jakinarazpenen deskargetarako, ikusi dagokion puntua. 

Erabiltzaileak deskargak baditu, erabilgarri dauden deskargak nahiz errorea eman 

dutenak ikusiko ditu:  

 

Erabilgarri daudenak gailura deskargatu eta ezabatu ahalko dira; errorea eman dutenak, 

ordea, ezabatu besterik ezingo dira egin. 
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Erabilgarri dauden deskargak automatikoki ezabatuko dira 5 egunen buruan. 

Deskarga bakoitzak Zip formatuko fitxategi bat sortuko du, eta, bertan, prozedura-mota 

(laburtuta), espedientearen zenbakia eta deskargaren data eta ordua agertuko dira. 

 

Zip horren barruan PDF fitxategia dago, eta bertan sartzen dira esportatutako EEJEko 

elementu guztiak. Horrez gain, bereiz deskargatutako elementu edo dokumentuak 

egongo dira bertan, ezin izan direnak fitxategi orokorrean txertatu (hondatuta edo 

zifratuta daudelako edo ez dutelako PDF formatua).  

 

PDF nagusitik bistaratu ahalko da EEJEko dokumentazioa, eta epaitegia, prozedura eta 

elementuen zerrenda (izenarekin eta aurkibideko zenbakiarekin) agertuko dira bertan. 

Elementu bakoitzaren izenak esteka bat izango du, dokumentura joateko balio duena.  

3.1.1.7 Lotutako elementuen ikuspegia 

EEJEko espedientearen estekaren bidez, lotutako espediente judizialen ikuspegia atzitu 

ahalko da. 
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Leiho bat irekiko da, espedientearekin lotutakoen zuhaitzarekin: 

 

Espedienteetako baten edo lotutakoen zuhaitzeko atal baten azalpena sakatuz gero, 

hautatutako elementuaren EEJEa kargatuko da: 
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Ikuspegi hori mugatuta dago; izan ere, kontsulta egiten ari den profesionalak 

(espedientean pertsonatuta badago) atzi ditzakeen espedienteak soilik agertuko dira. 

Muga hori, ordea, salbuetsi egingo da espedienteak Instrukzioko epaitegitik, zigor-arloko 

banaketaren bidez, Zigor-arloko epaitegitik edo Zigor-arloko Probintzia Auzitegiaren atal 

batetik bidali badira; izan ere, kasu horietan, Zigor-arloko epaitegiko edo Zigor-arloko 

Probintzia Auzitegiko espedientearekin lotutakoen zuhaitzetik atzitu ahalko baita 

bidalketa egin duen Instrukzioko epaitegiko espediente nagusia. 

Profesionala ez badago erregistratuta lotutakoen zuhaitzaren elementu batzuetan, 

baimenik gabe ikusiko ditu (giltzarrapoarekin): 
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Sumario-sekretua aktibatuta daukaten lotutakoen zuhaitzeko elementuak ez dira 

agertuko zuhaitzean. 

Funtzio hori prokuradore eta defendatzaileentzat (abokatuak, lan-harremanetarako 

gradudunak, letradu kolektiboak) soilik dago gaituta. Ez dago gaituta esku-hartzaile 

berezientzat, ezta pertsona fisiko nahiz juridikoentzat ere. 

3.1.1.8 Aurkibidearen inguruko beste ekintza batzuk: 

3.1.1.8.1 Bilaketa-iragazkia 

EEJEan agertzen diren emaitzak murrizteko eta elementu jakin batzuk aurkitzeko erabil 

daiteke iragazkia: 
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3.1.1.8.2 Elementu-barrutiaren araberako iragazkia 

Elementuen behealdean agertuko da iragazkia, eta bertan kargatuko da EEJEko 

elementurik baxuena eta altuena. 

Honen bidez ez dira elementuak zenbatzen, txertatutako barrutian sartzen diren 

elementuak aurkibidean kargatu baizik. 

 

Horrela, elementuen kopuru izugarri handia duten EEJEekin lan egitea errazagoa da, 

elementu gutxiago kargatu eta bistaratu baitaitezke. 

3.1.1.8.3 Bilaketa aurreratua 

Ekintza horren bidez, aurkibidea osatzen duten elementuak kudeatzeko leiho bat irekiko 

da eta, bertatik, elementuak kudeatu eta Nire aurkibidea atalera eraman ahalko dira: 
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Daten iragazkia (data honetatik/data honetara), elementuaren jatorria (jatorriaren 

zutabean agertzen da elementu bakoitza nondik datorren) eta/edo ebazpen zenbakitua 

erabil daiteke bilaketa mugatzeko. 

Leiho horretatik aurkibide pertsonalizatua kudeatu ahalko da; horretarako, elementu 

kopuru jakin bat hautatu behar da, eta Nire aurkibidea atalera gehitu edo bertatik kendu, 

“Gehitu nire aurkibidean” botoiaren bidez. 

 

3.1.1.8.4 Elementuen ordena 

Modu lehenetsian, PZAko EEJEan berrienetik zaharrenera ordenatuko dira elementuak, 
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eta botoi/ekintza honekin alderantzika daiteke ordena: 

 

3.1.1.8.5 Nire aurkibidea 

Espedientearen EEJEak aurkibide orokor 

bat izango du (pantaila nagusia), baina 

elementu batzuk hautatu ahalko dira Nire 

aurkibidea atala osatzeko eta haiekin 

bakarrik lan egiteko: 
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Erabiltzaile batek Nire aurkibidea atalean egindako aldaketek eragina dute eta ikusgai 

egongo dira profil bereko beste erabiltzaile baten Nire aurkibidea atalean. Helburua 

espediente batean egindako lana partekatzea eta espediente horretan elkarrekin lan 

egitea da; horrela, espediente baten laburpena egin bada, profil bereko beste erabiltzaile 

batek hura jarraitu eta aprobetxatzeko aukera izango du.  

Adibidez, prokuradore batek gaitutako ofizialekin partekatuko luke Nire aurkibidea atala; 

abokatu batek, aldiz, abokatu laguntzaileekin; letradun kolektiboek ere Nire aurkibidea 

atalaren konfigurazioa partekatuko lukete, baita kategoria bereko esku-hartzaile bereziek 

edo pertsona juridikoek eta haien ordezkariek ere.  

3.1.2 Administrazio-espedienteko dokumentuak 

Atal horretan, “Ikusi dokumentuak” botoia sakatzean, INSIDEtik Avantiusera bidali den 

administrazio-espedienteari dagokion dokumentazioa kargatuko da, baldin eta 

espediente judizialetik alderdiei jakinarazi bazaie. 
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Dokumentu bat atzitzeko, espedienteko dokumentuen zerrendako izenaren zutabeko 

esteka sakatu behar da. 

3.1.3 Idazki telematikoak/Txostenen inguruko idazkiak 

Taula batean, ordezkaritza profesionalak espedientera bidali dituen izapidetzeko idazki 

guztiak kargatuko dira. Izapidetzeko idazkiak kargatzen dira, baina ez espedientean 

aurkeztutako hasiera emateko idazkiak; alegia, taula horretan ez da kargatzen hasteko 

idazkirik (Espedienteko dokumentuak atalean kargatzen dira mota horretako idazkiak), 

betearazpen-eskaerarik, hasitako espedienteari buruzko pertsonatzeko idazkirik, hasi 

gabeko espedienteari buruzko pertsonatzeko idazkirik, ezta kexa-errekurtsorik ere.   

Idazki telematiko bakoitzean, dokumentu nagusiaren izena, idazkia bidali duen 

profesionala, bidalketa-data eta idazkiaren egoera (organo judizialak onartu duen ala ez) 

adierazten dira, bai eta bidalketaren datuak (erregistro elektronikoko zenbakia, 

hartzailea, dokumentua eta eranskinak) eta organo judizialak idazkia onartu zuen data 

ere. 

Idazki telematikoen bidalketa dagokion atalean kontsulta daiteke. 

3.1.4 Abokatu laguntzaileak (baimen partziala) 

Abokatu-profila duten erabiltzaileek haien izenean jarduteko baimena duten 

erabiltzaileak kudeatu ahalko dituzte, espedientearen xehetasunetatik. Baimen hori 

dagokion espedientera mugatzen da.  

Abokatu laguntzaile bat datu pertsonalen menutik gaitzean ez bezala (Datu pertsonalak 

atalean azaltzen da prozesua), espediente batetik ematen bada baimena, gaitutako 

erabiltzaileak baimena sinatuta daukaten espedienteak soilik atzitu ahalko ditu, eta 

honako hauek izango dira haren funtzioak: kontsulta egitea, idazkiak bidaltzea 

(espedientearen xehetasunetatik soilik) eta espediente horien jakinarazpenak jasotzea. 

“Gehitu abokatu laguntzailea” botoia sakatuta, erregistro horretarako inprimakia atzitzen 

da; 
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NANa, hasiera-data eta amaiera-data erabilita, espedientea atzitzeko baimena emango 

zaio pertsona bati. 

 

Gaitze-prozesuaren datuak espedientearen xehetasunetan agertzen dira, abokatu 

laguntzaileen taulan; 

 

Sinadura-prozesu baten bidez gordetzen dira gaikuntzak. 

Baimen horiek zaborrontziaren ikonoaren bidez ezabatu ahalko dira. 

 

Abokatu laguntzaile batek espediente bat atzitzeko baimena badu, abokatu laguntzaile 

gisa atzituko du, espediente eta jakinarazpen guztiak ikusi ahal izan ditzan. 
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3.1.5 Pertsona fisikoen eta juridikoen ikusgaitasuna 

Espedientea atzitzeko baimena pertsona horrek espedientean duen esku-hartze motaren 

araberakoa da, agian sistemak konfiguratutako mugak baitaude (adibidez, demandatu 

gisa diharduen esku-hartzailearentzat ikusgai egotea, baina demandatzailearentzat ez). 

Sumario-sekretuak ere eragina du, kasu horietan ezin baita atzitu espedientea. 

Dokumentuen ikusgaitasunari dagokionez, profesional bat egotearen baitan dago: 

3.1.5.1 Profesional batek ordezkatutako esku-hartzailea 

Kasu horietan, profesionalak jakinarazitako dokumentu guztiak ikusiko ditu, hari nahiz 

beste alderdiari jakinarazitakoak. Bezeroak PZAra sar badaitezke, haien ordezkari 

profesionalari jakinarazitako dokumentuak soilik ikusi ahalko dituzte. Profesionalak 

jakinarazpena atzitu ondoren, bezeroak (PZAra sar daitekeen pertsona fisikoak edo 

juridikoak) haren atari propioan ikusi ahal izango du.   

3.1.5.2 Esku-hartzailea norbere izenean 

Kasu horietan, pertsonari jakinarazitako dokumentuak soilik ikusi ahal izango dira, ez 

gainerako esku-hartzaileei jakinarazitakoak.  

Bi kasuetan, delituaren arabera, baliteke dokumentuak atzitzeko aukera mugatzea; 

adibidez, genero-indarkeriaren arloko delituei mugak ezartzen bazaizkie, espedientea 

atzitu ahal izango da, baina delitu horien espedienteetako dokumentuak ez. 

3.2 Rolen eta erabiltzaileen kudeaketa 

Esku-hartzaile berezien administratzaileentzat soilik dago gaituta. 

Menu hori Administratzaile-rola atalean azalduko da. 

3.3 Datu pertsonalak  

Aukera horren bidez, erabiltzailearen datu pertsonalak ikus daitezke. Bertan, telefono-

zenbakia eta abisuak jasotzeko helbide elektronikoa edita daitezke, bai eta izapidetze 

telematikora adskribatzeko (jakinarazpenak telematikoki jasotzea) eta abisuak posta 



Avantius PZA. Erabiltzailearen eskuliburua 

35 

elektroniko bidez jasotzeko aukerak aldatu ere. SMS bidezko abisuen aukera ez dago 

aktibo une honetan. 

 

Pertsona fisiko eta juridikoek bertatik atzitzen dituzte Erabilera-baldintzak. Kontsultatu 

ahalko dituzte, baina ezingo dute onarpena kendu. Horretarako, bezeroak zehazten 

dituen eta pantailan agertuko diren argibideei jarraitu beharko zaie. 

Menu horretatik, prokuradoreek eta abokatuek gaitutako ofizialen eta abokatu 

laguntzaileen zerrenda bat gehitu beharko dute hurrenez hurren, gure izenean jardun 

dezaketen erabiltzaileak zehazteko. Era berean, pertsona juridikoek alta eman 

diezaiekete haien ordezkariei. 

Ordezko pertsona bati edo ordezkari bati alta emateko, “Gehitu gaitutako ofiziala” 

(prokuradoreentzat), “Gehitu abokatu laguntzailea” (abokatuentzat) edo “Gehitu 

ordezkaria” (pertsona juridikoentzat) botoia sakatu behar da. 
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Pantaila horretan, erabiltzaileak NANa (zenbakia eta letra; adibidez, 12345678Z) idatzi 

beharko du, eta baimenaren indarraldiaren hasiera- eta amaiera-datak zehaztu. “Gehitu” 

sakatu ondoren, gaitutako ofizialen, abokatu laguntzaileen edo ordezkarien zerrendan 

gehituko da. 

Gaitutako ofizialen, abokatu laguntzaileen edo ordezkarien zerrendako zaborrontziaren 

ikonoa sakatuz gero, baja emango zaio ordezkapen-baimen horri. 

 

Aldaketak gordetzean, aldatzeko eskaera sinatu behar da, eragiketa egiteko baimena 

eman dadin. 

 

 

Amaitzean, inprima daitekeen tiket bat emango du sistemak, egindako bidalketaren 

informazioarekin. Tiket edo frogagiri horrek eragiketa behar bezala egin dela bermatzen 
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du.  

 

Sinatzeko prozesua idazkiak bidaltzeko eta jakinarazpenak jasotzeko prozesuetan 

errepikatzen da.  

3.4 Seinalamenduen agenda 

Aukera hori legezko ordezkarien roletan dago gaituta, eta prozesu-kudeaketarako 

sisteman agertzen diren eta erabiltzailearekin lotuta dauden seinalamenduen agenda 

erakusten du. 

 

Seinalamenduetako bat sakatzean, xehetasunak ikusi ahalko dira, orriaren behealdean. 
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3.5 Epaiketak erreserbatzeko agenda 

Estatuko segurtasun indar eta kidegoen roletarako, dagokion epaitegian epaiketa 

egiteko ordua erreserbatzeko aukera gaitu da.  Honako hau zehaztu beharko da: 

 Barruti judiziala 

 Auzigai-mota (arina, presakoa... Barruti bakoitzean konfigura daiteke) 

Datu horiek hautatu ondoren, agenda bat erakutsiko da, barruti judizialak emandako 

egutegiaren arabera libre dauden tarteekin. 

 

Data hautatzean, egun horretako ordu libreen zerrenda irekiko da. Libre dauden tarteen 

behealdeko xehetasunetan, informazio hau agertzen da 

 Modu lehenetsian, libre dauden tarteak erakusten direla eta gainerakoak ere ikus 

daitezkeela adierazten duen abisua 

 Ordu-tartea (modu lehenetsian, 15 minutu erreserbako) 

 Tartearen egoera (ez badira libre daudenak soilik ikusten, baliteke eremu horretan 

“Libre” edo “Erreserbatuta” agertzea) 

 Data horretarako agenda irekita duen epaitegia 
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 Kategoria (hasierako hautapenetik oinordetzan hartua) 

 Agenda irekita duen epaitegiari esleitutako aretoa 

 Erreserba-kodea (automatikoki esleituko da erreserba osatzean) 

 Erreserbarekin lotutako prozedura judiziala (aurrerago azalduko da) 

 Erreserbarekin lotutako atestatu-zenbakia (aurrerago azalduko da) 

Azken hiru datu horiek rolaren edo azpirrolaren bidez egindako erreserbetan erakutsiko 

dira, baina ez hirugarrenen erreserbetan. 

Ordu-tarte bat hautatzean, leiho bat irekiko da erreserba osatzeko, eta eremu hauek 

agertuko dira bertan: 

 Mota: Epaiketa (aurrez kargatutako datua, ezin da editatu) 

 Epaitegia (aurrez kargatutako datua, ezin da editatu) 

 Data (aurrez kargatutako datua, ezin da editatu) 

 Ordua (aurrez kargatutako datua, ezin da editatu) 

 Delitua (aukerakoa): onartutako delituen zerrendatik hauta daiteke 

 Aretoa (aurrez kargatutako datua, ezin da editatu) 

 Oharrak (aukerakoa): testu librea.  

 Itzultzailea behar du: BAI markatuz gero, itzultzailearen hizkuntza hautatzeko 

konbinazio bat agertuko da 

 Agertutakoak (aukerakoa): testu libreko eremuak, nortasun-agiria eta izen-

abizenak idazteko. Erregistro hori eskuz egiten da, eta behar adina agertutako 

erregistra daitezke. 

Erregistroa amaitzeko, sakatu “Gorde” botoia, eta erreserbaren zenbakia erakusten duen 

berrespen-abisua agertuko da.  

Arazoren bat egon bada (sisteman edo erregistroan), azalpena ematen duen mezua 

gorriz agertuko da. 

Erregistroa amaitu ondoren: 

 Ordu-tartea erreserbatu gisa agertuko da 

 Kontsultatzeko edo/eta bertan behera uzteko atzi daiteke 



Avantius PZA. Erabiltzailearen eskuliburua 

40 

3.6 Sarrera-ontzia (prokuradoreak) 

Profesionalentzako Zerbitzuen Atarian abokatuek telematikoki bidalitako idazkiak jaso 

daitezke, baldin eta erabiltzailea prokuradore gisa alta emanda badago. 

Dokumentu honetako Idazkiak sarrera-ontzitik bidaltzea (prokuradoreak) atalean 

azaltzen da nola bidali idazkiak sarrera-ontzitik. 

3.7 Jakinarazpenak 

Jakinarazpen telematiko guztiak Jakinarazpenak menuan jasotzen dira, erabiltzailea 

epaitegiak bidalitako idazkien zuzeneko hartzailea bada nahiz prokuradore edo legezko 

ordezkari batek kopiak helarazten badizkio. 

Jakinarazpenen abisuak posta elektroniko bidez jasotzen dira, aukera hori aktibatuta 

egonez gero (esku-hartzaile berezien kasuan izan ezik).  

Epaitegiek, kasu jakin batzuetan, berehalako jakinarazpenak bidaltzeko aukera dutenez, 

jasotako mezu elektronikoetan jakinarazpen arrunta edo berehalako jakinarazpena den 

bereiziko da; berehalakoa bada, mezu elektronikoaren izenburuan nahiz gorputzean 

adieraziko da. 

Garrantzitsua da abisuaren helburua informazioa ematea soilik dela argitzea. 

Jakinarazpena eta, zuzenean epaitegitik jasoz gero, jakinarazpen-data aplikaziotik 

atzitzen da, ziurtagiri digitalarekin. Jakinarazpena prokuradorearen bidez jasoz gero, 

legezko ordezkariak ezarriko du jakinarazpen-data. 

Aplikazioaren bidez, halaber, prokuradoreak bidalitako jakinarazpenak edo kopiak 

irekitzeko zain dituen ikusi ahalko du erabiltzaileak hasierako menuan, jakinarazpen-

motaren arabera xehatuta. Jakinarazpenen kasuan, zain dauden jakinarazpenen kopurua 

adierazten da. 
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Jakinarazpenen menua atzituz gero, Espedienteak atalaren antzeko funtzioak dituen 

leiho bat irekiko da. Alegia, iragazteko aukera batzuk eta irizpide horiekin bat datozen 

jakinarazpenen zerrenda agertuko dira bertan.  

 

Honako iragazki hauek erabil daitezke: 

 Jakinarazte-data. Data honetatik/Data honetara 

 Jurisdikzio-ordena. 

o Jakinarazpena bidali duen ordena. 

o Jakinarazpena bidali duen organo judiziala. 

 Espedientea.  

o Jakinarazpena zer prozedura-motatik bidali den. 

o Jakinarazpenari dagokion prozeduraren zenbakia/urtea/pieza. 

 Jakinarazpenaren ikusgaitasuna eta egoera.  

o Ikusita. Atzitu gabeko jakinarazpenak (ez dute jasotze-datarik). 

o Ikusi gabe. Atzitutako jakinarazpenak (jasotze-datarekin), 
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defendatzaileari bidaltzeke egon ala ez. 

o Defendatzaileari bidaltzeke (prokuradoreak soilik). Prokuradoreak ikusi 

du, zerbitzu telematikora harpidetuta dagoen defendatzaile bat dago, 

baina oraindik ez zaio jakinarazpena bidali. 

o Guztiak. Jakinarazpen guztiak 

o Deuseztatutakoak 

 Izapidea egiteke; erabiltzaileak markatzen du, jakinarazpen bakoitzerako. 

o Guztiak. Jakinarazpen guztiak 

o Ez da izapiderik egin behar. Aukera hori modu lehenetsian 

markatzen zaie jasotako jakinarazpen guztiei. 

o Izapidea egin behar da 

o Egin da izapidea 

 Jakinarazpen-mota: 

o Jakinarazpena 

o Helarazitako kopiak (ordezkariak soilik) 

o Prokuradoreak abokatuari bidalitakoak (abokatuak soilik) 

o Guztiak 

Emaitzen taulan, hautatutako iragazkiekin bat datozen jakinarazpenen zerrenda agertuko 

da:  

 

Profesionalari, esku-hartzaile bereziari edo pertsona juridikoari bidalitako jakinarazpen 

guztiak (jakinarazpenak, helarazitako kopiak edo prokuradorearen bidalketak) atzitu ahal 
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izango ditu erabiltzaileak, jatorrizko espedientea sumario-sekretupean badago ere. 

Jakinarazpen-datarik gabeko bidalketa bat atzitzean, sinadura-prozesua egin beharko da.  

Erabiltzailea abokatua bada, prokuradoreak bidalitako jakinarazpenetan automatikoki 

agertuko da jakinarazpen-data eta edukiaren azalpena. Jakinarazpena zuzenean organo 

judizial batek bidali badu, jakinarazpen-data hura atzitzen den unea izango da, ez badira 

3 egun igaro epaitegitik bidali denetik. Kasu horretan, jakinarazitzat joko da, 

jakinarazpena atzitu ez bada ere. 

Jakinarazpena sinatzean (ez badu prokuradoreak bidali), jakinarazpenaren xehetasunak 

atzitu ahal izango dira, hari buruzko informazio gehiago lortzeko. 

 

Bertatik, dokumentu nagusia ikus daiteke, dagokion “Bistaratu” botoia sakatuta.  

 

Grabaketa bat jakinarazi bada, jakinarazpenaren xehetasunetan ezingo dira ikusi 

dokumentu nagusia eta eranskinak, grabaketa soilik jasotzen baita (izenburua izango da 

grabaketa deskargatzeko esteka).  

Oharra: Euskal Autonomia Erkidegoan erabiltzen den Arconte grabaketa-sistemarekin, saio 

berean hainbat bideo graba daitezke; horregatik, jakinarazpena deskargatzean baliteke 

saio bereko hainbat bideo deskargatu behar izatea. 

Dokumentuen nahiz grabaketen kasuan, aplikazioak leiho gainerakor bat edo abisu bat 
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irekiko du arakatzailearen behealdean, elementuarekin zer egin nahi duzun galdetzeko. 

Nagusiki, ireki. 

 

Dokumentuen kasuan, irekitzea hautatuz gero, dokumentua bistaratuko da, eta hura 

inprimatzeko edo gordetzeko aukera izango du erabiltzaileak. 

Erantsitako dokumentuen zerrenda bat dago. Lerro bat erantsitako dokumentu 

bakoitzeko. Ikusi nahi den eranskinaren izenaren gainean klik egin behar da saguaren 

ezkerreko botoiarekin. 

 

Hori egitean, dokumentua ikusi ahalko da. 

Jakinarazpen bat atzitzean, jasotze-data erregistratzen da. 

Jakinarazpen telematikoen kasuan, frogagiri bat sortzen da honako datu hauekin:  

 Jakinarazpenaren identifikatzailea 

 Jakinarazpen-data 

 Organo judiziala 

 Prozedura-mota 

 Prozeduraren zenbakia eta urtea 

 Atzitze-data 

 Dokumentu nagusiaren izena 

 Eranskinen izenak (halakorik badago) 

Frogagiri hori lortzeko, sakatu “Ikusi hartu-agiria” esteka jakinarazpenaren xehetasunen 

orrian, eta orri bat irekiko da aipatutako datuekin. 
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Esteka hori epaitegitik zuzenean bidalitako jakinarazpenetan soilik agertuko da; 

helarazitako kopietan eta prokuradoreak abokatuari bidalitako dokumentuetan, ez. 

Aplikazioaren arduradunak zehaztutako konfigurazioaren arabera, prozesuko esku-

hartzaileei buruzko informazioa atzitu ahal izango da. 

 

Esku-hartzaileen xehetasunetan, “Sortu esku-hartzaileen karpeta-azala” esteka aurkituko 

du erabiltzaileak. Esteka horrek espedienteko esku-hartzaileen eta ordezkarien zerrenda 

duen PDF dokumentu bat sortzeko eta deskargatzeko aukera ematen du. 

Hurrengo atalean (Jakinarazpena), jakinarazpenaren gainerako hartzaileei buruzko 

informazioa lor daiteke, baita bakoitzaren jakinarazpen-data ere. 
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3.7.1 Dokumentuak deskargatzea 

Jakinarazpen bakoitzean egiaztapen-lauki bat dago gaituta, adierazitako elementuen 

dokumentu guztiak deskargatzeko. Horretarako, jakinarazpen bat edo batzuk hautatu 

behar dira, eta “Dokumentuen deskarga” esteka sakatu:  

 

Esteka horren bidez, atzitu ez diren edo oraindik sinatu gabe dauden dokumentuak ere 

deskargatzen dira. Horrenbestez, jakinarazpenen zerrendatik dokumentuak 

deskargatzeko aukera sakatzen denean, beste inprimaki bat irekiko da; bertan, 

deskargatuko diren jakinarazpenen kopurua eta sinatuko diren jakinarazpenen kopurua 

zehaztuko da.  

 

Aurrera egiteko edo prozesua bertan behera uzteko aukera izango du erabiltzaileak. 

Aurrera eginez gero, eskaera sinatu beharko da. Horrela, eskaera jasota geratuko da, eta 

frogagiri bat sortuko. 

Deskarga sinatu ondoren, hala badagokio, abisu bat irekiko da, eragiketa osatzean 

deskarga hori deskarga-kudeatzailean agertuko dela adierazteko. Jakinarazpenaren 

deskarga osoa burutu ondoren, erabiltzaileak abisu bat jasoko du panelean, deskargak 

erabilgarri daudela ohartarazteko. 
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Espedienteen deskargen kasuan bezala, jakinarazpenak ere deskargatzeko edo 

ezabatzeko aukera dago. Errorea eman duten deskargak ezabatu besterik ezingo dira 

egin. Hala eta guztiz ere, erabilgarri dauden deskargak automatikoki ezabatuko dira bost 

egunen buruan. 

Bestalde, kudeatzailean batera agertzen dira EEJEko nahiz jakinarazpenetako deskargak 

eta, haiek bereizteko, Deskarga-mota zutabean jartzen duena begiratu behar da: 

Aurkibide elektronikoa (EEJEko esportazioak) eta Jakinarazpenak (jakinarazpenen 

deskarga). 

 

Deskarga bakoitzeko, ZIP bat sortuko da erabiltzailearen ordenagailuan, jakinarazpenari 

atxikitako dokumentu guztiekin (nagusiak eta eranskinak). Dokumentu bakoitzaren 

izenaren aurrean, espedientearen zenbakia eta urtea, eta jakinarazpena egin duen 

organo judiziala adieraziko dira.  

Aplikazioaren arduradunak zehaztutako konfigurazioaren arabera, jakinarazpen 

bakoitzeko dokumentu bat sortzen da, esku-hartzaileen datuekin (“Sortu esku-

hartzaileen karpeta-azala” atalean sortzen den PDFa bezala). Dokumentuaren izena 

"Esku-hartzaileak_00B” da. 

Deskarga masiboan seinalamendu-grabaketaren bat sartzen bada, ez da deskargatuko; 

dena den, PDF dokumentu bat sortuko da, hautatutako jakinarazpenen artean 

jakinarazpenaren xehetasunetatik kontsulta daitekeen grabaketa bat dagoela 

jakinarazteko. 

Jakinarazpenak era masiboan deskargatu ondoren, banaka atzituz gero egokituko 

litzaieken egoeran geldituko dira (ikusita edo defendatzaileari bidaltzeke). Lehen aldiz 

atzitutako jakinarazpenak gordetzean, jasotze-data dokumentuen deskarga masiboaren 
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data izango da. 

3.7.2 Jakinarazpena defendatzaileari bidaltzea 

Jakinarazpena jasoko duen defendatzailea jakinarazpenen zerbitzu telematikoan izena 

emanda badago, prokuradoreek bidali beharko dute jakinarazpen hori. 

Jakinarazpenaren inprimakian beste aukera bat agertuko da, “Bidali”, 

defendatzailearentzako oharrak idazteko testu-koadroaren azpian. 

 

“Bidali” sakatzean, mezu elektroniko bat bidaliko zaio defendatzaileari, jakinarazpena 

eskuragarri duela ohartarazteko. Idatzi diren oharrak irakurri ahalko ditu. 

Sistemak mezu bat erakutsiko du orriaren goialdean, bidalketa burutu dela jakinarazteko. 

3.7.3 Idazkiak jakinarazpenetik bidaltzea 

Jakinarazpenaren xehetasunetatik menu bat gaitzen da, idazkiak bidaltzeko inprimakiak 

atzitzeko balio duena, espedientearen xehetasunetan bezalaxe. Menu hori ikusteko, 

profesionalak erregistratuta egon behar du prozeduran. Ordezkapena ezabatzen bada 

ere, erabiltzaileak jakinarazpena atzitzeko aukera izango du, baina ez da agertuko 

idazkiak bidaltzeko menua. 

Jakinarazpenaren jatorrizko espedientea sumario-sekretupean dagoenean ere gaituko 

da menua, baina, kasu horretan, ordezkatzeko idazkiak edo profesionala pertsonatu ez 

dela adierazteko idazkiak soilik bidali ahalko dira. 
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Aukeretako bat hautatzean, jakinarazpenean bertan adierazitako idazki-mota bidaltzeko 

dagokion inprimakia irekiko da. 

Idazkia bidaltzean, mota horretako idazkiei dagokien menuan kontsultatu ahalko da. 

3.7.4 Jakinarazpenetan egiteke dauden izapideak 

Jakinarazpenaren xehetasunetatik, “Egiteke dauden tramiteak” atala gaituko da, izapidea 

egin behar ez den (modu lehenetsian aukera hori markatzen zaie jakinarazpen guztiei), 

egin behar den edo jada egin den zehazteko. 

 

Jakinarazpen baten kasuan izapidea egin behar dela edo jada egin dela adierazteko, 

nahikoa da dagokion botoia markatzea, eta sistemak aukera hori gordeko du: 

 

Datu hori jakinarazpenak bilatzeko taulan agertzen da, egiteke dauden izapideen 

zutabean. 
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Halaber, “Egiteke dauden izapideak” bilaketa-eremua erabil daiteke, emaitzak bilaketa-

irizpide horren arabera iragazteko: 

 

3.8 Deskarga-kudeatzailea 

Deskarga-kudeatzailea Esportatu PDFra atalean azaltzen da.Dokumentu honen 

deskarga-kudeatzailea. 

3.9 Hasteko idazkiak 

Dokumentu honetako Hasteko idazkiak bidaltzea atalean azaltzen da nola bidali hasteko 

idazkiak. 

3.10 Pertsonatzeko/Erantzuteko idazkiak 

Dokumentu honetako Pertsonatzeko/Erantzuteko idazkiak bidaltzea atalean azaltzen da 

nola bidali pertsonatzeko edo erantzuteko idazkiak. 

3.11 Alderdientzako kopien kudeaketa 

Alderdientzako kopien kudeaketa 004 eredua automatikoki sortzea atalean azaltzen da.  

3.12 Ukatutako aurkezpen telematikoak 

Menu honen bidez, profesionalak aurkeztu dituen eta organo judizial hartzaileak ukatu 

dituen izapidetzeko idazkien zerrenda bat lortuko da. 
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Honako iragazki hauek erabil daitezke: 

 Aurkezpen-data, data honetatik/data honetara. Data hori bat etorriko da 

idazkien aurkezpen-datarekin. 

 Ukatze-data, data honetatik/data honetara. Data hori bat etorriko da organo 

judizialak idazki telematikoa ukatu zuen egunarekin. 

 “Nik aurkeztua” marka; bilaketa egiten ari den profesionalak aurkeztutako 

idazkien arabera edo erabiltzailea pertsonatu den espedienteetako 

profesionalek aurkeztutakoen arabera iragazteko bilaketa. 

 

Gutxienez data-barruti bat zehaztu (aurkezpen-data, data honetatik/data honetara edo 

ukatze-data, data honetatik/data honetara) eta Bilatu sakatu ondoren, datu hauek 

dituzten frogagirien zerrenda bat agertuko da, baldin eta bilaketa-irizpideekin bat 

datorren emaitzarik badago: 

 Izena: ukatu den idazki telematikoaren dokumentu nagusiaren izena.  

 Aurkezlea: idazkia bidali duen profesionalaren izena. 

 Aurkezpen-data: ukatu den idazki telematikoa noiz aurkeztu den. 

 Ukatze-data: idazki telematikoa noiz ukatu den. 

 Organo judiziala: idazkiaren hartzaile den organo judiziala. 

 Prozedura-mota: idazki telematikoaren espediente hartzailea. 

 Arrazoia: idazki telematikoa ukatzeko organo judizialak eman duen arrazoia. 
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Bilaketa bera “Nik aurkeztua” laukia (prokuradoreentzat eta letradu kolektiboentzat 

soilik) markatu gabe eginez gero, bilaketa egiten duen erabiltzailea pertsonatu den 

espedienteetan gainerako legezko ordezkariek aurkeztu dituzten eta ukatu egin diren 

izapidetzeko idazki telematikoak erakutsiko dira.  

 

3.13 Frogagirien zerrenda 

Menu horren bidez, idazki telematikoak aurkeztean eta jakinarazpenak irekitzean sortzen 

diren frogagirien zerrenda bat lor daiteke. 

Honako iragazki hauek erabil daitezke: 

 Data. Data honetatik/Data honetara. Data hori bat etorriko da aurkezpen-

datarekin, idazkien kasuan, edo jakinarazpen-datarekin, jakinarazpenen kasuan. 
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 Mota. Konbinazio horrekin, honako aukera hauek kargatuko dira: 

o Jakinarazpena 

o Idazkia (telematikoa) 

o Hasteko idazkia (telematikoa) 

o Mota guztiak 

 

 

“Bilatu” botoia sakatu ondoren, datu hauek dituzten frogagirien zerrenda bat agertuko 

da, baldin eta bilaketa-irizpideekin bat datorren emaitzarik badago: 

 Frogagiri-zenbakia. Idazkien kasuan, erregistro elektronikoko zenbakia eta, 

jakinarazpenen kasuan, jakinarazpenaren identifikatzailea.  

 Data. Frogagiriaren/Jakinarazpenaren data. 

 Mota. Frogagiri-mota: jakinarazpena, idazkia, hasteko idazkia... 

 Organo judiziala. Jakinarazpenen ataleko jatorria. Idazkien ataleko helburua. 

 Prozedura-mota/Erregistro-klasea. Jakinarazpenen ataleko jatorria. Idazkien 

ataleko helburua. 

 Prozeduraren zenbakia eta urtea. Jakinarazpenen ataleko jatorria. Idazkien 

ataleko helburua. 

 Dokumentu nagusiaren izena. Bidali denarena edo jakinarazi denarena. 
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Hasteko idazkietan, motari dagokion zutabean, idazki-azpimota zehazten da (hasteko 

idazkia, betearazteko eskatzeko idazkia, pertsonatzeko idazkia...).  

Emaitzaren lerro bakoitzak esteka bat izango du “Frogagiri-zenbakia” zutabean, eta, hura 

sakatuz gero, dagokion frogagiria irekiko da:  
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Frogagiriaren xehetasunetatik, inprimatzeko aukera gaitzen da. 

3.14 Irten 

Aukera horrek hasitako saioa eta aplikazioa ixten ditu. 
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4 IDAZKI TELEMATIKOAK AURKEZTEA 

Aplikazioak hasteko eta izapidetzeko idazkiak telematikoki aurkezteko aukera ematen 

du, erabiltzaileari dagozkion espedienteetan. 

Prozeduraren alderdiek telematikoki aurkeztutako idazkiak atal desberdinetatik atzi 

daitezke, idazki-motaren arabera; 

 Izapidetzeko idazkiak espedientearen xehetasunetako “Idazki telematikoak” 

ataletik atzi daitezke. 

 

 Txostenak1 espedientearen xehetasunetako “Idazkiak/Txostenak” ataletik atzi 

daitezke: 

 

 Hasteko idazkiak espedientearen xehetasunetako dokumentuetan (esku-

hartzaile bereziek izan ezik) eta “Hasteko idazkiak” menutik atzi daitezke: 

 

                                                           
1 Oharra: Txostenak bidaltzeko aukera pixkanaka-pixkanaka kenduko da; beraz, ordezkatzeko idazkien edo 
administrazio-espedientean/hasitako espedientean idazkien bidez bidali beharko dira elementu horiek. 
Espedientearen xehetasunetan kontsultatu ahalko dira bidalitako txostenak. 
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 Hasitako espedienteari buruzko pertsonatzeko idazkiak, hasi gabeko 

espedienteari buruzko pertsonatzeko idazkiak (1. edo 2. auzialdian), 

ordezkatzeko idazkiak, administrazio-espedientean/hasitako espedientean 

idazkiak, kexa-errekurtsoak eta betearazpen-eskaerak “Pertsonatu/Erantzun” 

menutik atzi daitezke: 
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4.1 Xedapen arruntak 

4.1.1 Fitxategien gehieneko tamaina 

Fitxategi bakoitzak 2 GB izan ditzake gehienez ere. Gehieneko tamaina gainditzen duen 

fitxategi bat txertatu nahi bada, sisteman abisu bat agertuko da, erabiltzaileari 

ohartarazteko; ondorioz, fitxategia gehitzeko botoiak desaktibatuta jarraituko du, eta 

ezingo da fitxategia txertatu. 

Kargatzeko prozesuaren ehunekoari buruzko informazioa gehitu da: “Fitxategia” 

eremuan eransten diren fitxategi guztiek, tamainaren eta formatuaren baldintzak 

betetzen badituzte, ehuneko bat edukiko dute, kargatzeko prozesua denbora errealean 

ikusteko. % 100era iristean, behar bezala kargatu bada, fitxategia gehitzeko botoia 

gaituko da. 
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4.1.2 Onartzen diren fitxategi-motak 

Dokumentu-mota desberdinak onartzen dira dokumentu nagusien eta eranskinen 

kasuan: 

 Dokumentu nagusia: edozein motatako bidalketetan, dokumentu nagusi gisa 

PDF bat bakarrik karga daiteke (PDFA izan behar du, OCR geruzarekin, 

aurrerago zehaztuko den moduan). 

 Eranskina: Administrazio Judizial Elektronikoaren Estatuko Batzorde Teknikoak 

(AJEEBT) eta Elkarreragingarritasunaren Eskema Nazionalak ezarritako 

araudiaren arabera, fitxategi-mota hauek karga daitezke: 

 

 Izena  Luzapena 

 Adobe Portable Document Format  PDF 

 Open Document Format for Office 

Applications 

 odt  

ods 

odp 

odg 

 Joint Photographic Experts Group 

Format 

 jpeg 

jpg 
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 Textual data  txt 

 MPEG-1 Audio Layer 3  mp3 

 Audio Video Interleave  avi 

 Moving Picture Experts Group  mpeg 

mp4 

 Portable network grafic  png 

 Scalable Vector Graphics)  svg 

 

Dokumentu bat digitalizatzean, fitxategiak PDFA formatua eta OCR geruza eduki behar 

dituela ezartzen da. Halaber, 200 puntu hazbeteko (dpi) bereizmena eta gris-eskala (8 

bit) erabili behar dira. Erantsi beharreko informazioak hala behar duenean, bereizmena 

handitzeko eta/edo koloretan digitalizatzeko aukera egongo da. 

4.1.3 Dokumentu nagusia 

Dokumentazioarekin lotutako zatian idatzi behar dira datuak. Inprimaki guztiek 

(izapidetzeko idazkiak, hasteko idazkiak, txostenak, atestatuak...) dokumentu nagusi bat 

eduki behar dute, honako datu hauek ematen dituena: 

 Dokumentuaren izena: idazkiari eman zaion izena. Derrigorrezko eremua. 

 Dokumentazioaren deskribapena: idazkiaren helburuaren deskribapen laburra. 

Aukerako eremua. 

 Idazki-mota: Aukeretako bat hautatu behar da. Derrigorrezko eremua 

(izapidetzeko eta ordezkatzeko idazkietan soilik erabilgarri). 

 Dokumentua. Derrigorrezkoa. 

o “Hautatu” aukeraren bidez, aurkeztu nahi den idazkia eransten da. 
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Derrigorrezkoa da dokumentua aurrez sinatuta egotea, balio duen 

egiaztagiri digital batekin, erabiltzaileak Estatuko segurtasun indar eta 

kidegoen profil bat badu izan ezik. Bestela, sistemak ez du bidalketa 

egiten utziko. 

o Bistaratu: “Bistaratu” botoiarekin, dokumentu nagusiaren eremuan 

kargatutako dokumentua ikus daiteke, baita, behar izanez gero, 

ordezkatu ere. 

 

PDF formatuko dokumentu nagusi bat kargatzean, aplikazioak fitxategiaren kalitatea 

egiaztatuko du. Erantsitako PDFak ez baditu betetzen ezarritako baldintzak (PDFA eta 

OCR), ohartarazi egingo da. 
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Hala eta guztiz ere, gomendatutako formatua ez daukaten fitxategiak ere bidal daitezke. 

4.1.4 Egiaztagiriak balio duela ziurtatzea 

Nahiz eta profesional batzuek (adibidez, Estatuko segurtasun indar eta kidegoek) ez 

dituzten dokumentuak egiaztagiri digital batekin sinatu behar, gainerako erabiltzaileek 

balio duen egiaztagiri digital batekin aurrez sinatutako PDF fitxategi bat kargatu beharko 

dute dokumentu nagusi gisa.  

Dokumentu nagusia sinatu gabe badago, aplikazioak ez du inprimakia bidaltzen utziko, 

eta mezu bat agertuko da; 

 

Sinatutako dokumentu bat kargatzean, dokumentuaren egiaztagiriak duen informazioa 

kargatuko da. 

Horrenbestez, erabiltzaileak sinatutako dokumentu nagusi bat eransten badu, mezu bat 

agertuko zaio, fitxategiko sinadura bakoitzak balio duen ala ez adierazteko.  
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Sinadurak ez dira onartuko egiaztagiria iraungita badago, baliogabetu bada edo ez badu 

balio. 

 

Ezin izan bada egiaztagiriak balio duela ziurtatu, sinadurak ez duela balio erabakiko da. 

Lurralde bakoitzean sistemaren titularra den administrazioak zehaztuko du ea idazkiak 

bidaltzeko ezinbestekoa izango den dokumentu nagusiko sinadura-egiaztagirietako bat, 

gutxienez, baliozkoa izatea. 

4.1.5 Dokumentazio digital erantsia 

Aukeran, bestelako fitxategi batzuk gehi daitezke (dokumentuak, irudiak...) idazki 

nagusiaren eranskin gisa. Horretarako, “Gehitu” botoia sakatu behar da: 

 

Eranskinak kudeatzeko inprimaki bat irekiko da: Eranskinak ezabatu edo beste batzuk 
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gehitu. Derrigorrezkoa da eranskin bakoitzaren izena eta kategoria zehaztea. 

Halaber, eranskinak gehitu ahala, erantsitako elementu bakoitzak dokumentazioaren 

kalitate-baldintzak (PDFA eta OCR) betetzen dituen ala ez jakinaraziko da. 

 Fitxategia PDF bat bada eta bi baldintzak (PDFA eta OCR geruza) betetzen 

baditu, ez zaio informaziorik erakutsiko erabiltzaileari, eta eranskinen taulako 

kalitatearen zutabean fitxategia “zuzena” dela adierazten duen ikono bat 

agertuko da: 

 Fitxategiak baldintzaren bat betetzen ez badu, ohartarazpen baten ikonoa 

agertuko da dokumentuan. Aholku baten bidez jakinaraziko zaio erabiltzaileari 

zer baldintza ez duen betetzen fitxategiak: PDFA, OCR edo biak. 

 Fitxategia ez bada PDF bat, onartutako beste edozein fitxategi-mota baizik (jpg, 

mp3...), kalitatearen zutabean marratxo bat agertuko da, kalitate-egiaztapenak 

egin ez direla jakinarazten duen aholku batekin. 

 

Asko pisatzen duten PDFak gehituz gero, ez da egiaztatuko dokumentuaren kalitatea. 
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Dokumentu nagusiaren kasuan bezala, gomendatutako formatua ez daukaten fitxategiak 

ere bidal daitezke. 

Idazkia eta haren eranskinak bidali aurretik, erantsitako dokumentuak kontsultatu ahal 

izango dira; horretarako, bakoitzaren izena sakatu behar da, eranskinak gehitzeko 

leihoaren edo idazkiaren inprimakiaren bidez: 

 

4.1.6 Dokumentazio fisikoa 

Aukeran, idazkiarekin batera bidaltzen den dokumentazio fisikoari buruzko informazioa 

gehi daiteke.  

 

“Gehitu” botoia sakatzean, leiho bat agertzen da, dokumentazioari buruzko informazio 

hau gehitzeko: 
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 Deskribapena (testu librea). Derrigorrezko eremua. 

 Arrazoia (hautatu behar da) 

 Arrazoiaren deskribapena (testu librea) 

 

Lerro bakoitzaren ondoan, zaborrontziaren ikonoa agertuko da, dagozkion datuak 

ezabatzeko: 

 

Adierazitako dokumentazio guztia bidaltzeko inprimakiaren taula batean agertzen da. 
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4.1.7 Esku-hartzaileen erregistroa 

Esku-hartzaileak gehitu behar diren inprimakietan, esku-hartzaileak erregistratzeko 

leihora joan behar da, “Berria” botoia sakatuta: 

 

Esku-hartzaileak erregistratzeko inprimakia gaituko da: 
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Erabiltzailea ordezkari bat bada (abokatua, prokuradorea), gutxienez ordezkatutako 

esku-hartzaile bat erregistratu behar da, erregistroak balio dezan. Erabiltzailea pertsona 

fisiko edo juridiko bat bada, saioa hasi duen erabiltzailea esku-hartzaile gisa sartuko da 

modu lehenetsian. 

Derrigorrezko eremuak izartxo (*) batekin markatzen dira. Esku-hartzailea ordezkatua, 

ordezkatu gabea edo ofiziozko txandako ordezkatua izatearen arabera, eremuak 

derrigorrezkoak izango dira ala ez. 

Nazionalitatea, herrialdea, probintzia, herria eta helbidea zehazteko eremuek bilatzaile 

adimendu bat daukate. Gutxienez hiru letra idaztean, bat datozen emaitzak erakusten 

dira: 
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Helbidean zehaztutako probintzia sistemaren berdina bada, kale-izendegia datu-basean 

sartuta dagoenez, kalea eta zenbakia idatzita automatikoki kargatuko da posta-kodea. 

Inprimakia bete eta Onartu sakatzean, pertsonaren datuak erregistro-inprimakian 

kargatuko dira: 

 

Profesionalak identifikazio-zenbaki bat gehitzen badu (dokumenturik gabekoek izan 

ezik), zenbaki hori jada sisteman dagoen begiratuko da: 

 Sisteman badago eta profesionala haren ordezkari/defendatzaile gisa agertzen 

bada Avantiuseko espedienteren batean, datu guztiak kargatuko dira eta ezingo 

dira editatu. Hala eta guztiz ere, hutsik geratzen diren eremuak bete ahalko dira 

(ez badira derrigorrezkoak, ez dira bete beharrik). Kargatutako helbidea soilik 

aldatu ahal izango da (beste helbide bat gehitzeko). Erabiltzaileari datu hori 

nondik datorren jakinarazteko, mezu hau agertuko da: “Pertsona hau 

lehenagoko idazki batean sartu zen jada. Bete gaitutako eremuak soilik". 

o Esku-hartzailea helbide batekin erregistratu bazen, berreskuratu egingo 

da.  

o Esku-hartzaileak ez bazuen helbiderik erregistratu, bat gehitu beharko 

du. 
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 Sisteman badago eta profesionala haren ordezkaria/defendatzailea izan ez 

bada, pertsona hori jada sisteman dagoela jakinaraziko da, mezu honen bidez: 

“Pertsona hau datu-basean erregistratuta dago jada. Bete gaitutako eremuak 

soilik”). Ez da daturik kargatuko, baina izen-abizenak eta helbidea gehitu 

beharko dira. Datu horien bidez, lehendik erregistratuta dagoen pertsona bera 

den ala ez egiaztatu ahalko du organo judizialak. Gainera, lehendik 

erregistratuta dagoen pertsonak ez badu derrigorrezko daturen bat bete (sexua, 

nazionalitatea, aita...), eremu horiek editatu ahalko dira, eta nahitaez bete 

beharko dira. Datu horietakoren bat jada erregistratuta badago, ez da eskatuko; 

 Pertsona fisiko edo juridiko gisa sisteman alta emanda dagoen eta PZAra 

sarbidea duen pertsona bat erregistratzen bada, ohartarazi egingo da (aukera 

hori aktibatuta badago). 
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Ordezkatutako esku-hartzaile bat erregistratzen bada, ez da egoitzarik eskatuko, baldin 

eta pertsona hori lehendik ordezkari/defendatzaile gisa agertzen ez bada, eta egoitza 

berri bat erregistratu bazaio zehaztu beharreko epe batean (sistemak zehaztuko du). 

Nahi adina esku-hartzaile gehi daitezke eta, akatsen bat badago edo aldaketaren bat 

egin nahi bada, ezabatu ahalko dira (zaborrontziaren ikonoaren bidez). 

4.1.8 Pertsona fisiko edo juridikoek idazkiak aurkeztea 

Pertsona fisikoak/juridikoak edozein motatako profesional batek (abokatua, 

prokuradorea, lan-harremanetarako graduduna...) ordezkatuta jarduten badu, ezingo du 

bidali espediente horrekin loturiko idazkirik. Bestela, dagozkion idazkiak aurkeztu ahalko 

ditu, espedientetik nahiz jakinarazpenetik (ez idazkien menutik). 

4.2 Izapidetzeko idazkiak bidaltzea 

Izapidetzeko idazki edo txosten bat erregistratu eta bidaltzeko, dagokion espedientearen 

xehetasunetan sartu, “Idazkiak bidaltzea” goitibeherako zerrenda ireki, eta “Izapidetzeko 

idazkia” esteka sakatu behar da: 
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Ekintza horren bidez, idazkiak bidaltzeko inprimakira joango da erabiltzailea. 

 

Jakinarazpenaren xehetasunetan ere erabilgarri dago menu hori. 

 “Espedienteko datuak” aurkezpenari dagokion espedientearen datuak dira. 
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Informazioa ematea da haien helburu bakarra. 

 Dokumentazioa: atal honetan, dokumentu nagusia eta, hala badagokio, eranskin 

digitalak eta dokumentazio fisikoa txertatu beharko dira. 

 Hartzailea. Sistemak automatikoki zehaztuko du bidalketaren organo judizial 

hartzailea. Abokatuaren roletik, modu lehenetsian kargatuko den hartzailea 

prokuradorea izango da. 

Azkenik, “Bidali idazkia” sakatu behar da, eta dokumentu honetan azaltzen den sinadura 

prozesuaren arabera bidaliko da idazkia. 

Aplikazioak ematen duen frogagirian, bidalketa egin dela eta arazorik egon ez dela 

adierazten da. 

Aurkezpen-data frogagiria entregatu den egunetik hasita lehen ordu baliodunean 

ezarriko da. 

Espedientearen xehetasunetatik, idazki telematikoen atalean, profesionalak aurkeztu 

dituen idazki telematikoen frogagiriak ikusi eta berriro inprimatu ahalko dira. Profesional 

bakoitzak bere frogagiriak soilik atzi ditzake. Esku-hartzaile berezien kasuan, rolari edo 

azpirrolari dagozkion idazkiak ikusi ahalko dira. 
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Esteka sakatzean, orriari dagokion frogagiria irekiko da, idazki telematiko bat aurkeztean 

agertzen diren datu berdinekin.  

 

4.3 Hasteko idazkiak bidaltzea 

Hasteko idazkien menutik, hasteko idazkiak erregistratzen dira, eta dagokion organo 

judizialera edo fiskaltzara bidaltzen. 

“Aurkezpen-data” iragazkiaren bidez, bilaketa egiten duen profesionalak (edo rolak) 

bidalitako hasteko idazkiak bila daitezke, eta haien laburpenen zerrenda bat lortu.  

Zerrenda horren bidez, idazki bakoitzaren xehetasunak atzitu ahalko dira, honako hauei 

buruzko informazioa erakusteaz gain: 

 Prozedura-mota/Erregistro-klasea. 

 Prozedura-zenbakia (organo hartzaileak idazkia onartu duenean soilik agertuko 

da datu hori). 

 Organo judizial hartzailea. 

 Idazkiaren izena. 

 Aurkezpen-data. 

 Egoera (bidalita/onartuta/ukatuta). 

 005 eredua; hala badagokio, esteka bat gaituko da dokumentu hori sortzeko. 
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Ikuspegi horretatik, saioa hasi duen erabiltzailearen profilaren arabera, “Hasteko idazkia”, 

“Atestatua” edo “Ospitaleko partea” botoia gaitzen da, beste idazki bat erregistratzeko. 

4.3.1 Hasteko idazkia 

Botoi hori sakatuta, hasteko idazki berri bat sortu eta aurkezteko inprimakia atzitzen da: 

 

Helburua: Bete behar den lehen elementua idazkiaren organo hartzailea da. 

Konbinazioak goitik behera betetzen dira; horrela, goiko konbinazioak beheko 

konbinazioaren aukerak eta edukia mugatzen ditu. “Erregistro-klasea” konbinazioan 
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dekanotzak konfiguratutako banaketa-sortak agertuko dira, baldin eta idazkia 

erregistratzen duen profesionalak haietan prozedura judizial bat hasteko baimena badu. 

Demanda-idazkiarekin batera neurriak hartzeko eskatzen bada, eskaera hori inprimakian 

adierazi ahalko da, “Neurriak eskatzen dira” laukia markatuta. Datu hori idazkiaren 

organo judizial hartzaileari helduko zaio; 

 

 Eremu guztiak betetzean, zenbatekoa izan ezik (aukerakoa delako), “Hurrengoa” botoia 

gaitzen da; 

 

Botoi horren bidez, erregistro-inprimakiaren gainerako edukia gaitzen da: 

Aurrekariak: Atal honetan, bidaliko den hasteko idazkia lehengo espediente batekin 

lotuta dagoen ala ez adierazi ahalko da.  
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Erregistro hori aukerakoa da; Aurrekariak laukia markatuz gero soilik gaituko da hauek 

zehazteko inprimakia; 

 Organo-mota. Derrigorrezkoa 

 Barruti judiziala. Derrigorrezkoa 

 Organo judiziala. Derrigorrezkoa 

 Prozedura-zenbakia, urtea eta pieza-zenbakia (nagusia bada, 0 zenbakia). 

Derrigorrezkoa 

 IZO. Aukerakoa  

Aurrekarien atala osatzen duten eremuetan Helburua atalean idatzitako datuak (organo-

mota eta barruti judiziala) kargatzen dira modu lehenetsian, baina beste organo eta 

barruti judizialetako aurrekariak ere erregistra daitezke. 

 

Sistemak ez ditu balidatuko Aurrekariak atalean idatzitako gainerako datuak. 

Esku-hartzaileak: Txertatutako esku-hartzaileak Esku-hartzaileen erregistroa atalean 

kontsulta daitezke. 

Defendatzaileen eremua (aukerakoa). Hura betetzeko, bilatzailearen leihoa irekitzen 

duen botoia sakatu behar da. Profesionalaren elkargokide-zenbakia edo izen-abizenak 

idatzi eta “bilatu” sakatzean, bat datozen emaitzak agertzen dira: 
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Zerrendako emaitzen artean hautatutako profesionalaren datuak erregistro-inprimakian 

kargatuko dira, dagokion elkargokide-zenbakiaren esteka sakatuta: 

 

Prokuradoreentzat soilik gaitzen da eremu hori. 

Helburua: Hasteko idazkia abokatu batek bidaltzen badu, zuzenean organo judizialera 

edo prokuradoreari bidaltzea aukera daiteke. 

 

Oharrak izeneko eremua gaitzen da, testu librekoa, idazkia bidaltzen duen profesionalak 

beste zerbait aipatzeko aukera izan dezan. 

Dokumentazioa: Txertatutako dokumentu nagusia kontsultatzeko, joan Dokumentu 

nagusia atalera. 

Dokumentazio digital erantsia: Txertatutako dokumentazio digital erantsia 

kontsultatzeko, joan Dokumentazio digital erantsia atalera. 

Aurkeztu beharreko dokumentazio fisikoa: Aipatutako dokumentazio fisikoa 
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kontsultatzeko, joan Dokumentazio fisikoa atalera. 

Derrigorrezko eremuak bete ondoren, idazkiaren inprimakiaren amaieran dagoen Bidali 

botoia sakatu behar da idazkia bidaltzeko.  

 

Derrigorrezko eremuren bat betetzeke badago, sistemak abisu-mezu bat agerraraziko du 

inprimakiaren goialdean.  

 

Bidalketa egitean, dagokion frogagiria sortuko da: 
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Bidalitako hasteko idazkia bidalitako idazkien laburpen-saretan bistaratuko da:  

 

Haietako batean sartzean, idazkiaren xehetasunak atzituko dira. Bertan, erregistroan bete 

diren atal berdinak agertuko dira, bai eta organo judizialera bidali zen eguna ere. 

Datu horiek kontsultatu bakarrik egin daitezke; ezin dira aldatu. 

“Itzuli” botoiaren bidez, hasteko idazkien menua atzitzen da berriz ere. 

Mezu elektronikoak bidaltzeko aukera aktibatuta badago, hasteko idazkia bidali ondoren 

mezu elektroniko bat bidaliko da, dekanotzatik banatu eta bidalitako auzigaia dagokion 

epaitegian onartu dela jakinarazteko. Sortu den prozedura-mota eta -zenbakia ere 

adieraziko dira. Espedientea ireki ondoren, aurrerago azaltzen den 005 eredua sortu 

ahalko da. 

4.3.2 Atestatua: 

“Atestatua” botoia gaitzen da, atestatu berri bat erregistratu eta bidaltzeko. 

Botoi hori sakatuta, hura sortu eta aurkezteko inprimakia atzitzen da: 
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Helburua: Bete behar den lehen elementua idazkiaren organo hartzailea da. 

Konbinazioak goitik behera betetzen dira; horrela, goiko konbinazioak beheko 

konbinazioaren aukerak eta edukia mugatzen ditu. “Erregistro-klasea” konbinazioan 

dekanotzak konfiguratutako banaketa-sortak agertuko dira, baldin eta idazkia 

erregistratzen duen rolak haietan prozedura judizial bat hasteko baimena badu.  

Idazki horien helburua dagozkien barruti judizialetako Instrukzioko epaitegiak edo 

Adingabeen Fiskaltza izango dira: 

 

Babes-agindu bat eskatuz gero, inprimakian adierazi ahalko da, “Babes-agindua” laukia 

markatuta. Datu hori idazkiaren organo judizial hartzaileari helduko zaio. Eremu guztiak 

betetzean, “Hurrengoa” botoia gaitzen da: 
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Botoi horren bidez, erregistro-inprimakiaren gainerako edukia gaitzen da: 

Atestatuko datuak: atal horretan, atestatuarekin lotutako datu hauek gordeko dira; 

 

 Atestatu-zenbakia: testu libreko eremu bat, atestatu-zenbakia idazteko. 

Derrigorrezko eremua. 

 Herrialdea, Probintzia eta Herria: aukera daitezkeen herrialdeekin aurrez 

kargatutako eremuak. Espainia hautatuz gero, bertako probintziak kargatuko 

dira dagokion eremuan, eta, probintzia hautatzean, bertako herriak agertuko 

dira. Derrigorrezko eremua. 

 Atestatuaren data: dagokion data hautatzeko aukera ematen duen egutegi 

nabigagarria. Derrigorrezko eremua. 

 Egitateen data eta ordua: dagokion data hautatzeko aukera ematen duen 

egutegi nabigagarria. Ordua eskuz editatu beharko da. Derrigorrezko eremua. 

 Presoa: hala badagokio, markatu behar den egiaztapen-laukia. Markatuz gero, 

esku-hartzaileen inprimakiko “Presoa” laukia ere markatu beharko da, esku-
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hartzaile batzuen kasuan. 

 Atxilotua: bai/ez aukerak dituen konbinazioa. “Bai” markatuz gero, esku-

hartzaileen inprimakiko “Atxilotua” laukia ere markatu beharko da, esku-

hartzaile batzuen kasuan. 

 Delituak: delituen taula erakusten duen konbinazioa. Derrigorrezko eremua. 

Dagokion delitua hautatzean, “+” ikurra sakatu behar da hura gehitzeko. Behar 

adina delitu gehitu ahalko dira, eta zaborrontziaren ikonoa erabilita ezabatzeko 

aukera dago. 

 

 

Txertatutako lehenengo delitua delitu nagusitzat joko du organo judizialak. 

 

Epaiketen erreserbak: Atestatua bidaltzen duen rolak edo azpirrolak epaiketak egiteko 

erreserbaren bat egin badu barruti judizialaren agendan, bidali beharreko atestatuarekin 

lotu dezake; horrela, organo judizialak, atestatua jasotzean, aurrez egindako erreserba 

batekin lotuta dagoela ikusiko du. Bidalitako atestatu bakoitzeko erreserba bakarra lotu 

daiteke. 

 

 

Esku-hartzaileak: Txertatutako esku-hartzaileak Esku-hartzaileen erregistroa atalean 

kontsulta daitezke. 

“Atestatuko datuak” atalean atxilotu edo presoren bat dagoela adierazi bada, 
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atxilotuaren edo presoaren erregistroan jakinarazi beharko da, Presoa edo Atxilotua 

laukia markatuta: 

 

Hartzailea: Hautatutako organo judizial mota Helburua atalean kargatuko da. 

Helburua Instrukzioko epaitegia bada, bidaltzeko unean guardian dagoen epaitegira edo 

dagokion erregistro-bulegora bidaliko da zuzenean atestatua, barruti judizial bakoitzaren 

konfigurazioaren arabera. Erreserbaren bat lotuta edukiz gero, erreserba hori duen 

epaitegira bidaliko da atestatua. 

 

Oharrak izeneko eremua gaitzen da, testu librekoa, idazkia bidaltzen duen erabiltzaileak 

beste zerbait aipatzeko aukera izan dezan. 

 

Dokumentazioa: Txertatutako dokumentu nagusia kontsultatzeko, joan Dokumentu 

nagusia atalera. 

Dokumentazio digital erantsia: Txertatutako dokumentazio digital erantsia 

kontsultatzeko, joan Dokumentazio digital erantsia atalera. 
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Aurkeztu beharreko dokumentazio fisikoa: Aipatutako dokumentazio fisikoa 

kontsultatzeko, joan Dokumentazio fisikoa atalera. 

Derrigorrezko eremuak bete ondoren, idazkiaren inprimakiaren amaieran dagoen Bidali 

botoia sakatu behar da idazkia bidaltzeko.  

Derrigorrezko eremuren bat betetzeke badago, abisu-mezu bat agertuko da.  

 

Bidalketa egitean, dagokion frogagiria sortuko da: 

 

Atestatua bidaltzean epaiketen erreserba bati lotu bazaio, erreserba horren kodea ere 

agertuko da frogagirian. 

Bidalitako atestatua bidalitako idazkien laburpen-saretan bistaratuko da. 
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Haietako batean sartzean, atestatuaren xehetasunak atzituko dira. Bertan, erregistroan 

bete diren atal berdinak agertuko dira, bai eta organo judizialera bidali zen eguna ere. 

Datu horiek kontsultatu bakarrik egin daitezke; ezin dira aldatu. 

“Itzuli” botoiaren bidez, berriz ere hasteko idazkien menua atzitzen da. 

Mezu elektronikoak bidaltzeko aukera aktibatuta badago, atestatua bidali ondoren mezu 

elektroniko bat bidaliko da, banatutako atestatua dagokion epaitegian onartu dela 

jakinarazteko. Sortu den prozedura-mota eta -zenbakia ere adieraziko dira.  

4.3.3 Ospitaleko partea  

“Ospitaleko partea” botoia gaitzen da, parte berri bat erregistratu eta bidaltzeko.  

Botoi hori sakatuta, hura sortu eta aurkezteko inprimakia atzitzen da: 

 

Helburua: Bete behar den lehen elementua idazkiaren organo hartzailea da. 

Konbinazioak goitik behera betetzen dira; horrela, goiko konbinazioak beheko 

konbinazioaren aukerak eta edukia mugatzen ditu. “Erregistro-klasea” konbinazioan 

dekanotzak konfiguratutako banaketa-sortak agertuko dira, baldin eta idazkia 

erregistratzen duen rolak haietan prozedura judizial bat hasteko baimena badu.  
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Idazki horien helburua dagozkien barruti judizialetako Instrukzioko epaitegiak izan 

ahalko dira. Barruti judizial bakoitzaren arauen arabera, baliteke ospitaleko partearen 

hartzailea Adingabeen Fiskaltza izatea. 

Demanda-idazkiarekin batera neurriak hartzeko eskatzen bada, eskaera hori inprimakian 

adierazi ahalko da, “Neurriak eskatzen dira” laukia markatuta. Datu hori idazkiaren 

organo judizial hartzaileari helduko zaio; 

Eremu guztiak betetzean, “Hurrengoa” botoia gaitzen da; 

 

Botoi horren bidez, erregistro-inprimakiaren gainerako edukia gaitzen da: 

Ospitaleko partearen datuak: atal horretan, partearekin lotutako datu hauek gorde 

beharko dira; 

 Parte-zenbakia: testu libreko eremu bat, parte-zenbakia idazteko. Derrigorrezko 

eremua. 

 Partearen data: dagokion data hautatzeko aukera ematen duen egutegi 

nabigagarria. Derrigorrezko eremua. 
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Esku-hartzaileak: Txertatutako esku-hartzaileak Esku-hartzaileen erregistroa atalean 

kontsulta daitezke. 

Hartzailea: “Helburua” atalean hautatutako organo-motako organo judiziala kargatuko 

da. 

 

Oharrak izeneko eremua gaitzen da, testu librekoa, idazkia bidaltzen duen erabiltzaileak 

beste zerbait aipatzeko aukera izan dezan. 

Dokumentazioa: Txertatutako dokumentu nagusia kontsultatzeko, joan Dokumentu 

nagusia atalera. 

Dokumentazio digital erantsia: Txertatutako dokumentazio digital erantsia 

kontsultatzeko, joan Dokumentazio digital erantsia atalera. 

Aurkeztu beharreko dokumentazio fisikoa: Aipatutako dokumentazio fisikoa 

kontsultatzeko, joan Dokumentazio fisikoa atalera. 

Derrigorrezko eremuak bete ondoren, idazkiaren inprimakiaren amaieran dagoen Bidali 

botoia sakatu behar da idazkia bidaltzeko.  

Derrigorrezko eremuren bat betetzeke badago, abisu-mezu bat agertuko da.  
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Bidalketa egitean, dagokion frogagiria sortuko da: 

 

Bidalitako ospitaleko partea bidalitako idazkien laburpen-saretan bistaratuko da:  
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Haietako batean sartzean, idazkiaren xehetasunak atzituko dira. Bertan, erregistroan bete 

diren atal berdinak agertuko dira, bai eta organo judizialera bidali zen eguna ere. 

Datu horiek kontsultatu bakarrik egin daitezke; ezin dira aldatu. 

Mezu elektronikoak bidaltzeko aukera aktibatuta badago, ospitaleko partea bidali 

ondoren mezu elektroniko bat bidaliko da, banatu eta bidalitako auzigaia dagokion 

epaitegian onartu dela jakinarazteko. Sortu den prozedura-mota eta -zenbakia ere 

adieraziko dira.  

4.4 Pertsonatzeko/Erantzuteko idazkiak bidaltzea 

Pertsonatu/Erantzun menuaren bidez, pantaila bat atzituko da, eta datu hauek ikusi 

ahalko dira bertan: 

 Aurkezpen-daten barrutia zehazteko iragazkia.  

 Aurkeztutako idazkien bilaketa gauzatzeko botoia. 

 Idazki-mota desberdinen inprimakiak atzitzeko estekak. Saioa hasi duen 

profesional-motaren arabera, inprimaki desberdinak gaituko dira; izan ere, 

erabiltzaile guztiek ez dute idazki-mota berdinak bidaltzeko aukera. 

 Aurkezpen-dataren iragazkiaren bidez zehaztutako epean aurkeztutako 

pertsonatzeko/erantzuteko idazkien (hasitako edo hasi gabeko 

espedienteetakoak), kexa-errekurtsoen eta betearazpen-eskaeren zerrenda 

bat. Zerrenda horren bidez, idazki bakoitzaren xehetasunak atzitu ahalko dira, 
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honako hauei buruzko informazioa erakusteaz gain: 

o Organo judiziala.  

o Prozedura-zenbakia eta -mota. 

o Errekurritutako ebazpena (hala badagokio). 

o Profesionalak bidalitako idazkiaren mota eta izena. 

o Idazkiaren aurkezpen-data. 

o Helburuko organoa. 

o Helburuko prozedura-zenbakia eta -mota. 

o Egoera (bidalita/onartuta/banatuta/ukatuta). 

o 005 eredua sortzeko esteka (hala badagokio). 

 

Ikuspegi honetan bi aukera daude:  

 Batetik, profesionalak jada aurkeztu dituen pertsonatzeko eta erantzuteko 

idazkiak bilatzea (iragazkiekin eta emaitzekin). 

 Bestalde, betearazpen-eskaerak, pertsonatzeko idazkiak, ordezkatzeko idazkiak, 

hasi gabeko pertsonatzeko idazkiak (1. edo 2. auzialdian) eta kexa-errekurtsoak 

bertatik aurkeztea. Pertsonatzeko/Erantzuteko idazkiak izan ezik, gainerako 

idazkiak espedientearen xehetasunetatik ere aurkez daitezke, baina, aukera hori 

erabiliz gero, espedienteko datuak kargatuko dira modu lehenetsian. Idazki 

hauen kasuan, ez zaie kopiarik helarazten prozedurako gainerako alderdiei.  
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Bilaketa-emaitzen taulatik, bakoitzaren xehetasunak atzi daitezke, eta bidalketan 

idatzitako datuak kontsultatu. 

4.4.1 Betearazpen-eskaera  

Inprimaki honen bidez, auzigai nagusia ezagutzen duen organo judizialari aurkeztuko 

zaizkio betearazpen-demandak. 

Betearazpen-eskaerak aurkezteko inprimakia Pertsonatu/Erantzun ikuspegitik nahiz 

espediente barrutik edo espedienteari dagokion jakinarazpen baten xehetasunetatik ireki 

ahalko da. 

Pertsonatu/Erantzun menutik 
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Espedientetik/Jakinarazpenetik 

 

Espedientearen xehetasunetatik edo jakinarazpenetik atzituz gero, jatorrizko 

espedienteko datuak kargatuko dira automatikoki, baita idazkia aurkezten duen 

profesionalak ordezkatzen dituen esku-hartzaileen taula ere, gehiago txertatzeko 

aukerarekin.  

 

Pertsonatu/Erantzun menutik, jatorrizko espedientean pertsonatua ez dagoen 

profesional batek betearazpen-eskaerak aurkeztu ahalko ditu espedienteetan, 

jatorrizkoaren datuak sartuta. Jatorrizko espedientea ezingo da izan “Laguntza judiziala” 

motakoa, ezta pieza banandu bat, intzidente bat edo betearazpen-agindu motako 

auzigai bat ere.  
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Datu guztiak idatzi ondoren, sistemak taula bat erakutsiko du inprimakian idatzitako 

datuekin bat datozen espediente guztiekin, eta bat hautatu beharko da. 

Dagokion prozedura hautatzean, “Hurrengoa” botoia gaituko da, inprimakiaren 

gainerako edukia atzitzeko. 

 

Dagoeneko espediente digitalean pertsonatuta egonez gero, esku-hartzaileen taulan 

kargatuko dira; bestela, ez da espedienteko esku-hartzailerik kargatuko taulan. Hala eta 

guztiz ere, “Berria” botoia gaitzen da beti, behar adina esku-hartzaile gehitu ahal izateko. 

Idazkia bidali ahal izateko, beharrezkoa da gutxienez esku-hartzaile bat 
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ordezkatu/bezero gisa hautatzea.  

 

Defendatzailea/Prokuradorea, hartzailea eta dokumentazioa zehazteko eremuak bete 

behar dira (eranskinak eta dokumentu ez digitalak aukerakoak dira). Eremu horiek 

hasteko idazkiei buruzko atalean azaldutakoaren antzera osatzen dira. 

Eremu guztiak betetzean, egiaztagiri digital bidez bidaltzen da idazkia, eta bilaketa-

bandako laburpen saretan erregistratuta geratuko da. 

 

Helburuko organoak idazkia onartu ondoren, datu hori saretan islatuko da, eta 005 

eredua sortu ahal izango da, baldin eta dokumentazio fisikoa aurkeztu dela adierazi bada. 

 

4.4.2 Pertsonatu/Erantzun 

Esteka honen bidez, organo judizialean espedienteari hasiera eman dion demanda edo 

kereilarekin loturiko pertsonatzeak eta erantzunak aurkeztuko dira. 

Pertsonatzeko idazkiak Pertsonatu/Erantzun menuaren bidez soilik aurkez daitezke. 
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Hasita dagoen espediente batean pertsonatzeko, dagokion espedientea adierazi behar 

da: 

Helburuko espedientea bilatzea 

 

Beharrezko datuak (organo-mota, barruti judiziala, organo judiziala eta prozedura-

zenbakia) idatzi ondoren, taula bat kargatuko da, zehaztutako espediente-zenbakiarekin 

organo judizial horretan izapidetzen diren prozedura-motekin. Bat hautatu beharko da; 

Espedientea zehaztean, "Hurrengoa” botoia gaituko da, inprimakiaren gainerako edukia 

kargatzeko. 
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Dagoeneko espediente digitalean pertsonatuta egonez gero, esku-hartzaileen taulan 

kargatuko dira; bestela, ez da espedienteko esku-hartzailerik kargatuko taulan. Hala eta 

guztiz ere, “Berria” botoia gaitzen da beti, behar adina esku-hartzaile gehitu ahal izateko. 

Idazkia bidali ahal izateko, beharrezkoa da gutxienez esku-hartzaile bat 

ordezkatu/bezero gisa hautatzea.  

 

Defendatzailea, hartzailea eta dokumentazioa zehazteko eremuak bete behar dira 

(eranskinak eta dokumentu ez digitalak aukerakoak dira). Eremu horiek hasteko idazkiei 

buruzko atalean azaldutakoaren antzera osatzen dira. 

Eremu guztiak betetzean, egiaztagiri digital bidez bidaltzen da idazkia, eta bilaketa-

bandako laburpen saretan erregistratuta geratuko da. 
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Helburuko organoak idazkia onartu ondoren, datu hori saretan islatuko da, eta 005 

eredua sortu ahal izango da, baldin eta dokumentazio fisikoa aurkeztu dela adierazi bada. 

 

4.4.3 Ordezkatzeko idazkiak eta Administrazio-espedientean/Hasitako 

espedientean idazkiak 

Aukera honen bidez, hasitako espediente batera idazkiak bidal daitezke beste profesional 

baten ordez; dena den, kontuan hartu behar da ez dela aurkeztutako idazkiaren kopiarik 

helaraziko. 

Inprimaki horren bidez, halaber, administrazio-espedienteak aurkez daitezke, helburuko 

prozedura judizialean organo judizialak administrazio-organoa esku-hartzaile gisa 

erregistratu ez badu ere. 

Hasitako espedienteei buruzko ordezkatzeko idazkiak aurkezteko inprimakia 

Pertsonatu/Erantzun ikuspegitik nahiz espedientearen edo jakinarazpenaren 

xehetasunetatik ireki ahalko da. 
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Espedientearen edo jakinarazpenaren xehetasunetatik atzituz gero, jatorrizko 

espedienteko datuak kargatuko dira automatikoki. Pertsonatu/Erantzun menuko 

inprimakitik aurkezten bada, idazkiaren helburuko espedientea adierazi beharko da: 

 

Beharrezko datuak (organo-mota, barruti judiziala, organo judiziala eta prozedura-

zenbakia) idatzi ondoren, taula bat kargatuko da, zehaztutako espediente-zenbakiarekin 

organo judizial horretan izapidetzen diren prozedura-motekin. Bat hautatu beharko da. 

Espedientea zehaztean, "Hurrengoa” botoia gaituko da, inprimakiaren gainerako edukia 

kargatzeko; 
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Dokumentazioaren atala bete behar da (eranskinak eta dokumentu ez digitalak 

aukerakoak dira), gainerako idazkietan bezala. 

Eremu guztiak betetzean, egiaztagiri digital bidez bidaltzen da idazkia, eta bilaketa-

bandako laburpen saretan erregistratuta geratuko da. 

 

Helburuko organoak idazkia onartu ondoren, datu hori saretan islatuko da, eta 005 

eredua sortu ahal izango da, baldin eta dokumentazio fisikoa aurkeztu dela adierazi bada. 

4.4.4 Lehen auzialdian hasi gabeko espedienteetan pertsonatzeko idazkiak 

Aukera honen bidez, espedientea organo judizialean hasi aurretik pertsonatu ahalko da 

profesionala, lehen auzialdian kudeatuko den eta lehen auzialdiko organo judizialak 

bidali duen espediente batean; adibidez, inhibizioaren ondorioz barruti judizial batetik 

bestera bidali den espediente batean. Espedientea irekitzen den unean, aurkeztutako 

pertsonatzeko idazkiarekin lotuko da prozedura judiziala. 
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Hasi gabeko espedienteei buruzko pertsonatzeko idazkiak aurkezteko inprimakia 

Pertsonatu/Erantzun ikuspegitik nahiz espediente barrutik edo espedienteari dagokion 

jakinarazpenetik ireki ahalko da. 

Pertsonatu/Erantzun menutik 

 

Espedientetik/Jakinarazpenetik 

 

Bi kasuetan, erregistro-inprimakia irekitzen da (bigarren kasu honetan, espedienteko 

eremuak aurrez kargatuta): 
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Idazkia Pertsonatu/Erantzun menutik aurkezten bada, espedientearen jatorrizko 

probintzia adierazi behar da. Beste probintzia bat bada, prozedura-mota zehaztu 

beharko da, eta aplikazioak ez du espedientea balidatuko, ez dagoelako sisteman; 

 

Jatorria probintzia bera bada, gainerako bidalketen kasuan bezala beteko da inprimakia, 

dagokion prozedura markatuta. 

Jatorrizko datuak bete ondoren, “Hurrengoa” botoia gaitzen da, erregistro-inprimakiaren 
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gainerako edukia atzitzeko: 

 

Funtzioa pertsonatzeko idazkien erregistroan duen berdina da.  

Idazkia bidali ahal izateko, beharrezkoa da gutxienez esku-hartzaile bat 

ordezkatu/bezero gisa erregistratzea.  

 

Defendatzailea eta dokumentazioa zehazteko eremuak bete behar dira (eranskinak eta 

dokumentu ez digitalak aukerakoak dira). Eremu horiek hasteko idazkiei buruzko atalean 

azaldutakoaren antzera osatzen dira. 

Idazkiaren organo hartzailea adierazi behar da, baita dagokion barruti judiziala ere. Modu 

lehenetsian, prozeduraren jatorrian zehaztu den organo-mota bera kargatuko da; alegia, 

jatorria Bartzelonako 1. auzialdiko epaitegiko prozedura bat bada, 1. auzialdiko epaitegia 
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ezarriko da hartzaile gisa, eta pertsonatzeko idazkia zer barruti judizialetik bidali nahi den 

adierazi behar zaio lehen auzialdiko dekanotzari. Hala eta guztiz ere, datu hori aldatu 

daiteke, beste organo-mota bat hautatzeko. 

 

Eremu guztiak betetzean, egiaztagiri digital bidez bidaltzen da idazkia, eta bilaketa-

bandako laburpen saretan erregistratuta geratuko da. 

 

Helburuko organoak idazkia onartu ondoren, datu hori saretan islatuko da, eta, idazkia 

espediente bati lotzean, 005 eredua sortu ahal izango da, baldin eta dokumentazio 

fisikoa aurkeztu dela adierazi bada. 

 

4.4.5 Bigarren auzialdian hasi gabeko espedienteetan pertsonatzeko idazkiak 

Aukera honen bidez, espedienteari aretoan hasiera eman aurretik pertsonatu ahalko da 

profesionala, bigarren auzialdian kudeatuko den errekurtso batean. Espedientea irekitzen 

den unean, aurkeztutako pertsonatzeko idazkiarekin lotuko da errekurtsoa. 

Hasi gabeko espedienteei buruzko pertsonatzeko idazkiak aurkezteko inprimakia 

Pertsonatu/Erantzun ikuspegitik nahiz espediente barrutik edo espedientearen 

jakinarazpenaren xehetasunetatik ireki ahalko da. 
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Pertsonatu/Erantzun menutik 

 

Espedientearen/Jakinarazpenaren xehetasunak 

 

Bi kasuetan, erregistro-inprimakia irekitzen da (bigarren kasu honetan, espedienteko 

eremuak aurrez kargatuta): 
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Prozedura eta errekurtsoa jarri behar zaion dokumentua hautatu ondoren, “Hurrengoa” 

botoia gaitzen da: 
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Botoi horren bidez, erregistro-inprimakiaren gainerako edukia gaitzen da. 

Funtzioa 1. auzialdian pertsonatzeko idazkien erregistroan duen berdina da. 

Idazkia bidali ahal izateko, beharrezkoa da gutxienez esku-hartzaile bat 

ordezkatu/bezero gisa erregistratzea.  

 

Defendatzailea eta dokumentazioa zehazteko eremuak bete behar dira (eranskinak eta 

dokumentu ez digitalak aukerakoak dira). Eremu horiek hasteko idazkiei buruzko atalean 

azaldutakoaren antzera osatzen dira. 

Idazkia jasoko duen bigarren auzialdiko organo-mota adierazi behar da. Jatorrizko 

organoaren arabera, dagokion jurisdikzio-ordenako bigarren auzialdiko organoak 

kargatuko dira (Auzitegi Nagusia eta, hala badagokio, Probintzia Auzitegia). 

 

Eremu guztiak betetzean, egiaztagiri digital bidez bidaltzen da idazkia, eta bilaketa-

bandako laburpen saretan erregistratuta geratuko da. 
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Helburuko organoak idazkia onartu ondoren, datu hori saretan islatuko da, eta, idazkia 

espediente bati lotzean, 005 eredua sortu ahal izango da, baldin eta dokumentazio 

fisikoa aurkeztu dela adierazi bada. 

 

4.4.6 Kexa-errekurtsoen idazkiak 

Inprimaki honen bidez, kexa-errekurtsoak aurkeztuko dira bigarren auzialdian, “Kexa-

errekurtsoa” motako prozedura bati hasiera emateko. 

Hasi gabeko espedienteei buruzko pertsonatzeko idazkien kasuan bezala, kexa-

errekurtsoak aurkezteko inprimakia Pertsonatu/Erantzun ikuspegitik nahiz espediente 

barrutik edo espedienteari dagokion jakinarazpenetik ireki ahalko da. 

Pertsonatu/Erantzun menutik 

 

Espedientetik/Jakinarazpenetik 
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Bi kasuetan, erregistro-inprimakia irekitzen da (bigarren kasu honetan, espedienteko 

eremuak aurrez kargatuta): 

 

 

Kexa-errekurtso bat aurkeztu ahal izateko, beharrezkoa da errekurtsoa jarri behar zaion 
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ebazpena jakinaraztea, datu hori zehaztea aldez aurretik egin beharreko urrats bat baita. 

Prozedura eta errekurtsoa jarri behar zaion dokumentua hautatu ondoren, “Hurrengoa” 

botoia gaitzen da: 

 

 

Botoi horren bidez, erregistro-inprimakiaren gainerako edukia gaitzen da. 

Funtzioa 2. auzialdian pertsonatzeko idazkien erregistroan duen berdina da. 

Idazkia bidali ahal izateko, beharrezkoa da gutxienez esku-hartzaile bat 

ordezkatu/bezero gisa erregistratzea.  
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Defendatzailea eta dokumentazioa zehazteko eremuak bete behar dira (eranskinak eta 

dokumentu ez digitalak aukerakoak dira). Eremu horiek hasteko idazkiei buruzko atalean 

azaldutakoaren antzera osatzen dira. 

Kexa-errekurtsoa jasoko duen bigarren auzialdiko organo-mota adierazi behar da. 

Jatorrizko organoaren arabera, dagokion jurisdikzio-ordenako bigarren auzialdiko 

organoak kargatuko dira (Auzitegi Nagusia eta, hala badagokio, Probintzia Auzitegia). 

 

Eremu guztiak betetzean, egiaztagiri digital bidez bidaltzen da idazkia, eta bilaketa-

bandako laburpen saretan erregistratuta geratuko da. 

 

Helburuko organoak idazkia onartu (edo ukatu) ondoren, datu hori saretan islatuko da, 

eta, idazkia espediente bati lotzean, 005 eredua sortu ahal izango da, baldin eta 

dokumentazio fisikoa aurkeztu dela adierazi bada. 

 

4.5 Zirriborro egoeran dauden idazkiak 

Idazkiak bidaltzeko inprimaki bat erabiliz gero, zirriborro gisa gordeko da, inolako 
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ekintzarik egin behar izan gabe; hau da, automatikoki gordeko da informazioa. 

4.5.1 Zirriborro egoeran dauden idazkiak gordetzea 

Idazki-motaren arabera, une desberdinetan gordetzen dira lehen aldiz idazkiak: 

 Izapidetzekoak: inprimakia irekitzean 

 Hastekoak (hasteko idazkiak, atestatuak, ospitaleko parteak): helburuko datuak 

idatzi eta “Hurrengoa” botoia sakatu ondoren, inprimakia irekitzean. 

 

 

 Pertsonatzekoak/Erantzutekoak:  

o Betearazpen-eskaerak, Ordezkatzekoak, “Hasitako espedientean” 

idazkiak: helburuko datuak idatzi eta “Hurrengoa” botoia sakatu ondoren, 

inprimakia irekitzean.  
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o 1. auzialdian pertsonatzea, 2. auzialdian pertsonatzea, Kexa-errekurtsoak: 

jatorrizko datuak idatzi, taulako dokumentu bat hautatu (hala badagokio) 

eta “Hurrengoa” botoia sakatu ondoren, inprimakia irekitzean. 

Erabiltzailea idazkiaren eremuak betetzen joan ahala, zirriborroa eguneratu egingo da, 

inprimakian honako aldaketa hauek egin direla hautematen duenean: 

 Esku-hartzaileak gehitzean/ezabatzean. 

 Dokumentu nagusia gehitzean/ezabatzean. 

 Dokumentazio digital erantsia gehitzean/ezabatzean. 

 Dokumentazio fisikoa gehitzean/ezabatzean. 
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4.5.2 Zirriborro egoeran dauden bidalketak editatzea eta bidaltzea 

Erabiltzaileak abisu bat ikusiko du hasierako menuan, zirriborro egoeran dauden idazkiak 

dituela jakinarazteko. Zirriborro egoeran dauden idazkiak atzitzeko, abisu horretan 

gaitutako esteka saka daiteke, edo “Zirriborro egoeran dauden bidalketak” menuan klik 

egin: 

 

Orri horretan, zirriborro egoeran dauden bidalketak zer ekintzen ondorioz eguneratzen 

diren jakinarazten zaio erabiltzaileari (esku-hartzaileak, dokumentu nagusia edo 

dokumentazio erantsia nahiz fisikoa gehitzea edo ezabatzea), baita zirriborroak zenbat 

egunez gordetzen diren ere (gordetze-data azkenekoz eguneratu zenetik 10 egun).  

Epe horretan idazkia ez bada eguneratu edo bidali, automatikoki ezabatuko da. 

Menua atzitzean, erabiltzaileak zirriborro egoeran dituen idazkiak bilatzen dira 

automatikoki. 
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Zerrendako elementu bakoitzaren datu hauek erakusten dira: 

 Jatorrizko/Helburuko organoa;  

o Izapidetzeko idazkietan, betearazpen-eskaeretan, 

pertsonatzeko/erantzuteko idazkietan, ordezkatzeko idazkietan eta 

“Hasitako espedientean” idazkietan, helburuko organo judiziala agertzen 

da. 

o Hasteko idazkietan, 1. eta 2. auzialdiko pertsonatzeko idazkietan eta kexa-

errekurtsoetan, jatorrizko organo judiziala agertzen da (helburukoa 

inprimakiaren xehetasunetan hautatuko da). 

 Erregistro-klasea/Prozedura-mota; 

o Hasiera emateko idazkietan (hasteko idazkiak, atestatuak, ospitaleko 

parteak), erabiltzaileak hautatutako erregistro-klasea agertuko da. 

o Izapidetzeko idazkietan, betearazpen-eskaeretan, 

pertsonatzeko/erantzuteko idazkietan, ordezkatzeko idazkietan eta 

“Hasitako espedientean” idazkietan, idazkia jasoko duen prozeduraren 
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mota, zenbakia eta urtea agertuko da. 

 Idazki-mota; 

o Izapidetzeko idazkietan, ordezkatzeko idazkietan eta “Hasitako 

espedientean” idazkietan, erabiltzaileak hautatutako idazki-mota edo 

modu lehenetsian kargatzen dena agertuko da. 

o Gainerako idazkietan, bidalketa-mota agertuko da (hasteko idazkiak, 

atestatuak, betearazpen-eskaerak...). 

 Azkenekoz noiz gorde den: data hori eguneratu egingo da erabiltzaileak 

zirriborroa aldatu ahala (dokumentu nagusia, eranskinak edo esku-hartzaileak 

gehitzean edo kentzean). 

 Zaborrontziaren ikonoa. Zirriborroa eskuz ezabatzeko. 

Lehen zutabeko datua, Helburua/Jatorria, esteka bat da. Hura sakatzean, idazkiaren 

zirriborroa irekitzen da, erabiltzaileak hura aldatu eta, behar izanez gero, bidali ahal 

izateko. 

 

Idazkia editatzeko leihoa bidalketa-inprimakiaren berdina da, izapidetzeko idazkien nahiz 

hasteko edo pertsonatzeko idazkien kasuan: 
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Idazki baten zirriborroa editatzean, erabiltzaileak aldatu ahal izango du, zirriborroa 

eguneratuz, eta/edo hura bidali. 

Zirriborro gisa gordetako atestatuen kasuan, hasierako erreserbaren datua berriro bete 

beharko da, datu hori ez baita gordetzen, blokeoak ekiditeko. 

4.5.3 Zirriborro egoeran dauden bidalketak ezabatzea 

Kasu hauetan ezabatzen dira idazkiak: 

1. Idazkia bidaltzean. Idazkiaren egoera “Bidalita” denean, zirriborro hori ez da 

agertuko zirriborro egoeran dauden idazkien bilaketa-emaitzetan. 

2. Erabiltzailea eskuz ezabatzea. Zirriborro egoeran dauden bidalketen taulatik, 

zaborrontziaren ikonoa gaitzen da, hautatutako idazkia eskuz ezabatu ahal 

izateko.  
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Berrespena eskatuko zaio erabiltzaileari: 

 

Erabiltzaileak ekintza berresten duenean, zirriborro egoeran dagoen bidalketa ezabatu 

egingo da. 

 

3. Automatikoki ezabatzea: sisteman aurrez konfiguratutako epea amaitzean (10 

egun zirriborroa azkenekoz eguneratu zenetik), automatikoki desagertuko da 

idazkia.  

4.6 Idazkiak sarrera-ontzitik bidaltzea (prokuradoreak) 

Abokatuak ere PZA erabiltzen badu idazki telematikoak aurkezteko, prokuradorearen 
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sarrera-ontzira iritsiko dira. 

“Sarrera-ontzia” menutik, prokuradorearen sinadura lortzeko eta dagokien organo 

judizialean aurkezteko abokatuek bidali dituzten idazkien (hasteko, pertsonatzeko eta 

izapidetzekoen) zerrenda bat lor daiteke. Aurrez, aurkezpen horren berri emateko mezu 

elektroniko bat jasoko da. Gainera, aplikazioan sartzean, abisu bat agertuko da, sarrera-

ontzian idazki horiek daudela ohartarazteko. Bertara joateko, abisuan klik egin edo 

Sarrera-ontzia menua erabili behar da: 

 

Idazkiari buruzko informazio xehatua lortzeko, “Bidalketa-data” zutabeko esteka sakatu 

behar da.  

 

4.6.1 Abokatuak bidalitako izapidetzeko idazkiak 

Izapidetzeko idazkien kasuan, “Prokuradorearen idazkiak bidaltzea” leihoa irekiko da; 

bertatik, idazkia ikusi, deskargatu, berrikusi, sinatu eta organo judizialera bidali edo ukatu 
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ahalko da; azken kasu horretan, abokatuari itzuliko litzaioke. 

Jatorriari, helburuari eta espedienteari buruzko datuen helburu bakarra informazioa 

ematea da. Idazkia nork bidaltzen duen eta nork jasoko duen zehazten dute, baita 

idazkiari dagokion espedienteko datu batzuk eman ere. 

 

Dokumentuari dagokionez, hauek dira aukerak: 

 Dokumentu nagusia ikustea. Aukera hori sakatzean, abokatuak aurkeztutako 

dokumentua irekiko da. 

 Deskargatzea. Dokumentua deskargatuta, erabiltzaileak lokalean sinatzeko eta 

berriro kargatzeko aukera du. 

 Hautatzea. Abokatuarekin batera erabakitzen bada aurkeztutako dokumentua 

ez dela zuzena eta beste bat bidaliko badu beste bide batetik, aukera honen 

bidez egin daiteke. 

 Abokatuaren oharrak. Prokuradoreak soilik ikusiko dituen argibideak eman 
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ditzake abokatuak. 

 Oharrak. Idazkia ukatuz gero (abokatuari itzuliz gero), abokatuak ikusi ahalko 

duen arrazoia izango da. 

Idazkia berrikusi ondoren, honako hauek egin ahalko ditu prokuradoreak: 

 Idazkia ukatu. Idazkia abokatuari itzuliko zaio, Oharrak atalean idatzi diren 

argibideekin batera. Aplikazioak mezu elektroniko bat bidaliko dio automatikoki 

abokatuari, egoera horren berri emateko. 

 Idazkia bidali. Bidalketa sinatzeko prozesua hasten da, organo judizialean 

aurkeztu ahal izateko. Amaitu ondoren, inprima daitekeen frogagiri bat sortuko 

da. 

 

 

Aplikazioak sortzen duen frogagirian, bidalketa egin dela eta arazorik egon ez dela 

adierazten da.  

Aurkezpen-data frogagiria entregatu den egunetik hasita lehen ordu baliodunean 

ezarriko da. 

Idazkiak bidaltzen diren unetik aurrera, dagokien espedientearen xehetasunetan ikusi 

ahalko dira, Idazki Telematikoak atalean. Bertatik, profesionalak aurkeztu dituen idazki 

telematikoen frogagiriak ikusi eta berriro inprimatu ahalko dira. Profesional bakoitzak 

bere idazkien frogagiriak soilik atzi ditzake. 
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Esteka sakatzean, orriari dagokion frogagiria irekiko da, idazki telematiko bat aurkeztean 

agertzen diren datu berdinekin.  

 

4.6.2 Abokatuak bidalitako hasteko idazkiak 

Hasteko idazkien kasuan, “Hasteko idazkiak bidaltzea” leihoa irekiko da; bertatik, 

helburua, esku-hartzaileak eta abokatu defendatzailea ikusi ahalko dira, baita idazki 

nagusia kontsultatu, deskargatu, berrikusi, sinatu eta organo judizialera bidali ere. 

Idazkiaren datuen helburu bakarra informazioa ematea da. Helburuari, esku-hartzaileei, 

defendatzaileari eta abokatuaren bidalketa-datari buruzko informazioa ematen dute. 
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Dokumentuari dagokionez, hauek dira aukerak: 

 Dokumentu nagusia ikustea. Aukera hori sakatzean, abokatuak bidalitako 

dokumentua irekiko da. 

 Deskargatzea. Dokumentua deskargatuta, erabiltzaileak lokalean sinatzeko eta 

berriro kargatzeko aukera du. 

 Hautatzea. Abokatuarekin batera erabakitzen bada aurkeztutako dokumentua 

ez dela zuzena eta beste bat bidaliko badu beste bide batetik, aukera honen 

bidez egin daiteke. 

 Oharrak.  

Idazkia berrikusi ondoren, bidaltzeko prest egongo da. Bidalketa sinatzeko prozesua 

hasten da, organo judizialean aurkeztu ahal izateko. Amaitu ondoren, frogagiri bat 

sortuko da. 
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Aplikazioak ematen duen frogagirian, bidalketa egin dela eta arazorik egon ez dela 

adierazten da. Aurkezpen-data frogagirian agertzen denaren berdina izango da. 

4.7 Datuen bidalketa sinatzeko prozesua 

PZAtik egindako transakzio guztietarako ezinbestekoa da egiaztagiri digital batekin 

sinatzeko prozesua osatzea; 

 Idazkiak bidaltzea. 

 Datu pertsonalak aldatzea. 

 Jakinarazpen-datarik gabeko jakinarazpenak jasotzea. 

 Dokumentuak deskargatzea. 

Aplikazioak zerbitzariko egiaztagiri batekin sinatzen ditu bidalketak, baina derrigorrezkoa 

da erabiltzaileak transakzio elektronikoa egiteko berariazko baimena ematea.  

Laukia markatzen ez den bitartean, ez da gaituko sinatu eta bidaltzeko botoia. 
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Egiaztapen-laukia markatu ondoren, sinadura eta bidalketa gauzatzeko aukera ematen 

duen botoia gaitzen da. 

 

Prozesua amaitzean, eragiketaren frogagiri bat sortzen da, haren erregistro elektronikoko 

zenbakiarekin (inprima daiteke);  

 

5.0 bertsioarekin, idazkien kasuan, erregistro elektronikoko zenbaki hori zenbaki 

korrelatibo bat da, bidalketaren unean kalkulatzen dena. 
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4.8 Kopiak helaraztea 

Sistema arduratzen da kopiak automatikoki helarazteaz. Prokuradore edo legezko 

ordezkari batek izapidetzeko idazki bat telematikoki aurkezten duenean espediente 

batean, aurkeztutako idazkian agertzen diren pertsonatutako alderdien gainerako 

legezko ordezkariek jakinarazpen automatiko bat jasotzen dute PZAren bidez.  

Aurkeztutako idazkira sartuz gero (espedientetik, adibidez), helarazitako kopien hartzaile 

bakoitza noiz sartu den ikusi ahalko da. 

 

Kopiak helarazteko ez dira aintzat hartuko PZArako sarbidea duten pertsona fisiko edo 

juridikoak. 

4.9 003 eredua automatikoki sortzea 

Gutxienez eranskin bat gehitzen denean, “Sortu eranskinen aurkibidea automatikoki” 

izeneko lauki bat gaitzen da bidalketa-inprimakian. Lauki hori modu lehenetsian 

markatzen da, baina kendu daiteke marka; 

 

Idazkia bidaltzean laukia markatuta badago, 003 eredua sortzen da automatikoki, eta 

bidalketaren laburpenean eta frogagirian agertzen da; 
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Dokumentu hori Dokumentu judizialak kategorian sailkatzen da; 

 

Bidalitako idazkiaren xehetasunetatik atzi daiteke sortutako eranskinen aurkibidea; 

 

Bidalitako idazkian gehitutako eranskinen taula bat dauka; 
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4.10 004 eredua automatikoki sortzea 

“Alderdientzako kopien kudeaketa” menutik, aktibatuta egonez gero, erabiltzaileak 

prozedura baten gainerako alderdientzako kopien kudeaketa kontrola dezake, eta 004 

eredu bat sortu. 

Kopiaren bat zain izanez gero, erabiltzaileak abisu bat ikusiko du hasierako menuan. 

Abisuaren esteka sakatuta edo “Alderdientzako kopien kudeaketa” azpimenutik, 

dagokion menua atzitzen da: 

 

 Aurkeztu diren eta organo judizial batek jada onartu dituen hasteko idazkiak bila 

daitezke. 
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Horretarako, bilaketa-iragazki hauek gaitzen dira: 

 Onartze-data, data honetatik/data honetara. 

 Jurisdikzio-ordena. 

 Organo judiziala. 

 Aurkeztutako kopiak; Bai/Ez/Guztiak. 

Bilaketa egitean, espediente judizial bat sortu duten hasteko idazkien eta kexa-idazkien 

zerrenda bat agertuko da; hasteko idazkiek “Aurkeztu” dioen esteka bat izango dute. 

 

Esteka sakatzean, sistemak berrespena eskatuko du idazkiaren kopiak aurkeztutako gisa 

markatzeko. Horrek ez du ekintzarik eragingo eta ez zaio jakinarazpenik bidaliko organo 

judizialari, ezta prozeduraren gainerako alderdiei ere. 
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Mezua onartu ondoren, informazioa sisteman gordetzen da, eta kopiak aurkeztutzat 

jotzen dira. Aurkeztutako kopiak bilatzean, inprimagailuaren ikonoa gaitzen da, alderdiei 

aurkeztutako kopiei dagokien idazkiaren karpeta-azala sortzeko (004 eredua).  

 



Avantius PZA. Erabiltzailearen eskuliburua 

131 

 

Datu hori hasteko idazkien bilaketan ere agertuko da: 
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4.11 005 eredua automatikoki sortzea 

Aurkeztutako hasteko idazki batek espediente-zenbakia duenean edo izapidetzeko 

idazki telematiko bat aurkeztu denean, inprimatzeko dokumentu (PDF) bat sortu ahalko 

da, 005 ereduari jarraikiz.  

Izapidetzeko idazkia onartzen denean edo hasteko idazkia onartzearen ondorioz 

espediente bat irekitzen denean, dokumentazio fisikorik badago, “005 eredua” PDF 

formatuan automatikoki sortzeko esteka bat gaitzen zaio aurkezleari. 

 

Hemen dago erabilgarri esteka hori: 

 Izapidetzeko idazkiaren xehetasunetan 

 

 

 Aurkeztutako hasteko/pertsonatzeko idazkien zerrendan 
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 Hasteko/pertsonatzeko idazkiaren xehetasunetan 

 

005 eredua ez da gordetzen, eta nahi adina aldiz sor daiteke. 

Ereduaren datu guztiak betetzen dira, aurkezpen-data izan ezik. 

 

4.12 Idazki telematikoak ukatzea 

Organo judizial hartzaileak (erregistro- eta banaketa-bulegoak edo espediente judiziala 

izapidetzen duen organo judizialak) idazki telematikoa ukatzen duenean, idazkiaren 

aurkezleak mezu elektroniko bat jasoko du, horren berri izateko. 
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PZAn, honela agertuko da idazkia: 

 Hasiera emateko idazki bat bada (demanda, kereila, kexa-errekurtsoa), onartu 

gabeko gisa. 

 Bestelako idazki telematiko bat bada (izapidetzeko idazkia, betearazpen-

eskaera...), ukatutako gisa. 

 

Bidalitako idazkiaren xehetasunetan sartuz gero, organo judizialak hura ez onartzeko edo 

ukatzeko eman duen arrazoia agertuko da behealdean, baita ez onartzearen data edo 

ukatze-data eta, hala badagokio, idazki telematikoa onartu ez duen edo ukatu duen 

organo judizialak erantsitako fitxategia ere. Hura kontsultatzeko, sakatu Ikusi. 

 

Onartu ez diren edo ukatu diren idazkiak ezin dira berriro bidali. 
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5 ADMINISTRATZAILE-ROLA 

Aplikazioan administratzaile gisa alta emanda dauden erabiltzaileek “Rolen eta 

erabiltzaileen kudeaketa” menua erabili ahalko dute, rol horretako gainerako 

erabiltzaileen (ez administratzaileen) baimenak kudeatzeko. 

5.1 Ikuspegi orokorra 

Baimen kolektiboak dituzten roletan (udaletxeak, polizia...), gutxienez erabiltzaileetako 

batek administratzaile-profila eduki behar du. 

Administratzaile-funtzioa script bidez soilik eslei daiteke; ezin dute roleko beste 

erabiltzaileek PZAtik kudeatu. 

Erabiltzaile bati administratzaile gisa alta eman ondoren, honako aukera hauek izango 

ditu: 

 Rolak eta erabiltzaileak kudeatzeko menua 

 

Menua sakatzean, beste leiho bat irekitzen da, rolen eta erabiltzaileen kudeaketarako. 

Informazio hau agertuko da bertan: 
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Goialdean, sortzen diren rol eta azpirrolen inguruko informazioa duen sareta bat.  

Administratzailea lehen aldiz sareta horretan sartzen denean, eta beste azpirrolik eta 

erabiltzailerik konfiguratu aurretik, lerro bakarra izango du saretak. Lerro hori rol 

nagusiari, administratzaileari, dagokio. 

 

Rol nagusia ezin da ezabatu; beraz, ez da agertzen zaborrontziaren ikonoa.  

Hala eta guztiz ere, azpirrol gehiago sortu ahalko dira, botoi egokiak sakatuta (aurrerago 

xehatuko da funtzio hori). 

Rolaren izenaren zutabeko datua esteka bat da. Hura sakatzean, hautatutako rolaren 

izena eta rol hori osatzen duten erabiltzaileen zerrenda agertuko da behealdean (roleko 

erabiltzaileei dagokien atalean). 
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Modu lehenetsian, hasieran rol nagusiko erabiltzaileak kargatzen eta agertzen dira. 

 

Erabiltzaile bakoitzaren identifikazio-zenbakia, izen-abizenak eta helbide elektronikoa 

ikus daitezke. Erabiltzaile bakoitzaren alboan zaborrontziaren ikonoa dago, roleko edo 

azpirroleko erabiltzaileak ezabatzeko (baldin eta ez badira administratzaileak). 

Halaber, pantailaren behealdean, eskuinean, “Gorde aldaketak” eta “Ezereztu aldaketak” 

botoiak agertuko dira, pantailan aldaketak egiten badira ere.  
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5.2 Administratzaileak rolak kudeatzea 

Rolen saretarekin lotuta, botoi bat gaitzen da, PZArako sarbidea duten azpirrolei alta 

emateko (eta haiek ezabatzeko) aukera ematen diona administratzaileari. 

 

Orduan, testu libreko eremu bat duen leiho bat irekitzen da, administratzaileak sortu nahi 

duen azpirrolaren izena idatz dezan: 
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Onartu ondoren, rolen taulan kargatzen da talde berria. Behar adina talde (azpirrol) sor 

daitezke. 

 

Azpirrola sortu ondoren, lerro bakoitzaren alboan dagoen zaborrontziaren bidez ezaba 

daiteke. Rol nagusia ezin da inoiz ezabatu. 

Oraindik elementurik esleitu ez zaion azpirrol bat ezabatzen bada, berrespen-mezu labur 

bat agertuko da, eta ekintzak ez du ondorio funtzionalik izango. 

 

Espedienteren bat esleituta daukan azpirrol bat ezabatzen bada, esleitutako 

jakinarazpenetan horren berri emango da, baina aurrera egin ahalko da. 
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Azpirrola ezabatu ondoren, bertako erabiltzaileek ezingo dituzte kontsultatu lehen atzi 

zitzaketen elementuak. 

Azpirrolaren datuak editatu nahi izanez gero, ezabatu eta berriro sortu behar da. 

5.3 Administratzaileak erabiltzaileak kudeatzea 

Azpirrola sortu ondoren, esteka hautatu eta haren izena kargatzen da, baina 

erabiltzailerik gabe (oraindik ez baitira gehitu): 

 

Rol eta azpirroletan erabiltzaileak gehitzeko, rolaren izena eta “Gehitu erabiltzaileak” 

botoia sakatu behar du administratzaileak: 
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Ekintza horren bidez leiho bat irekitzen da, aplikazioan alta ematen ari zaion 

erabiltzailearen datuak osatzeko: 

 Identifikazio-zenbakia (zenbakiak eta letra). Derrigorrezkoa. 

 Izena. Derrigorrezkoa 

 Lehen abizena. Derrigorrezkoa 

 Bigarren abizena. Aukerakoa 

 Helbide elektronikoa. Aukerakoa. 

 Telefono mugikorra. Aukerakoa 

Leihoan “Onartu” eta “Utzi bertan behera” botoiak agertzen dira: 

 

Bertan behera uzten bada, leihoa itxiko da, baina ez da beste lerro bat sortuko 

erabiltzaileen saretan. 

Onartuz gero, hautatutako roleko edo azpirroleko erabiltzaileen taulan kargatuko da 

erabiltzailea: 
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Roleko edo azpirroleko erabiltzaile bakoitzaren IFZ eremua esteka bat izango da, eta 

roleko edo azpirroleko erabiltzaileei alta emateko erabili den leiho bera irekiko du, 

betetako eremuak editatu ahal izateko. 

 

Zerrendako erabiltzaile guztiak ezaba daitezke, administratzaileak izan ezik. Ezabatzen 

badira (zaborrontziaren bidez), berrespen-leihoa irekiko da: 

 

Onartzen bada, erabiltzailea ezabatuko da, aldaketak gordez gero (mezuak dioen 

moduan). Beraz, baliteke ezabapena onartzea, baina orrian egindako aldaketak ez 
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gordetzea eta, beraz, erabiltzailea ez ezabatzea. 

Azpirrolak eta erabiltzaileak kudeatzeko, zenbait arau hartu behar dira kontuan: 

 Erabiltzaile bat ezin da egon rol nagusian eta azpirrol batean aldi berean. 

 Erabiltzaile bera bi azpirrol edo gehiagotan egon daiteke: PZAn sartzean, 

azpirroletako bat hautatuko du (baliteke bakoitzak baimen desberdinak 

edukitzea), informazio hori hasieran zehazten baita. 

 

5.4 Rolen eta erabiltzaileen kudeaketan egindako aldaketak 

sinatzea 

Administratzaileak rolen kudeaketaren ikuspegian egindako aldaketa guztiek sinadura 

behar dute; izan ere, ez badira gordetzen, egindako aldaketek ez baitute eraginik datu-

basean. 

 

Gordetzean, frogagiri bat sortuko da, datu pertsonalak gordetzean sortzen denaren 

antzekoa. Bertan, erabiltzailea, frogagiri-zenbakia eta bidalketa-data agertuko dira. 

Frogagiri hori ezin da aurkitu frogagirien zerrendan. 
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5.5 Baimenak 

Esku-hartzaile berezi baten administratzaileek soilik kudeatu eta muga ditzakete 

azpirroletako erabiltzaileen funtzioak, honako hauek egiteko aukera baitute: 

 Rolak jasotako jakinarazpenak/komunikazioak atzitzeko baimena eman (eta 

kendu) 

 Espediente judiziala bi mailatan atzitzeko baimena eman (eta kendu) 

5.5.1 Jakinarazpenak atzitzeko baimena 

Administratzaileek soilik kontrolatu ahalko dituzte espediente baten jakinarazpenak 

atzitzeko azpirrolek dituzten baimenak. 

Jakinarazpen bakoitzaren xehetasunetan rolen sareta bat kargatzen da, baimen horiek 

kudeatzeko (esku-hartzaile berezi bakoitzak soilik ikus dezake). 

Modu lehenetsian, administratzaileak bere rola soilik ikusiko du, nagusia. 

 

Azpirrolei jakinarazpen bakoitza atzitzeko baimenak gehitzeko botoia gaituko da. Jada 

sortuta dauden azpirrolei soilik eman ahal zaie baimena (rolen kudeaketarako menuan). 
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Leiho bat irekiko da, azpirrola hautatzeko. 

 

Azpirrol bati edo bati baino gehiagori eman ahal zaizkie jakinarazpen bakoitza atzitzeko 

baimenak. Azpirrol bat hautatzen den unetik aurrera, azpirrol horretako erabiltzaileek 

jakinarazpenaren xehetasunak atzitu ahalko dituzte, baimena kudeatzen duen 

administratzaile-rolak eragiketa sinatzeko prozesua egin behar izan gabe. 

Atzitzeko baimen horiek ezabatu ahalko dira. 

Azpirrol bati baimen bat ezabatzen zaionean, berrespen-mezu bat agertzen da: 

 

Eta jakinarazpena ez da ikusgai egongo azpirroleko erabiltzaileentzat. 

Baimenak eman ondoren, azpirrolak jakinarazpena atzitzeko aukera izango du.  
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Honela kudeatzen da baimenen konkurrentzia: 

 Administratzaile-rolak jakinarazpen bat atzitzeko baimena eman nahi badio jada 

espedienteari dagokionez baimen osoak dituen azpirrol bati, alta onartzean 

abisu-mezu hau agertuko da: “Hautatutako azpirrolak jada badauzka baimen 

osoak espedienteari dagokionez”. Horrenbestez, ez zaio alta egingo azpirrolari 

jakinarazpen horretan. 

 Azpirrol batek jakinarazpen bat atzitzeko baimena badu eta administratzaile-

rolak baimen osoak ematen badizkio, jakinarazpenari dagokionez duen baimen 

partziala kenduko zaio. 

 Jakinarazpena egun batean baino gehiagotan atzitu bada, lehenengoa gordeko 

da atzitze-data gisa. 

5.5.2 Espedienteak atzitzeko baimena  

Administratzaileek soilik kontrolatu ahalko dituzte espedienteak atzitzeko rolek dituzten 

baimenak. 

Espedientearen xehetasunetan rolen sareta bat gaituko da, baimen horiek kudeatzeko: 

 

Modu lehenetsian, administratzaileak bere rola soilik ikusiko du, nagusia. Rol horrek 

baimen osoak ditu, eta ezin da ezabatu.  

Administratzaileentzat, azpirrolei espedientea atzitzeko baimenak gehitzeko botoia 

gaituko da.  
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Leiho bat irekiko da, bi elementu hautatzeko: 

 Azpirrola (sortutako azpirroletako bat).  

 Baimena:  baimen-mota zehazteko (osoa edo espediente-mailakoa). 

 

 

 

Atzitzeko baimen horiek zaborrontziaren ikonoaren bidez ezabatu ahalko dira: 
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Baimena eman ondoren, azpirroleko erabiltzaile gisa sartuz gero, espedientea atzitu 

ahalko da: 

 

5.6 Baimenak dituzten espedienteen iragazkia 

Administratzaile-rolak errazago aurki dezan zer espediente atzitzeko baimena eman dion 

azpirrolen bati, espedienteen araberako bilaketan iragazki bat erabil dezake hautatutako 

gainerako iragazkien batera, baimenak (osoak edo espediente-mailakoak) dituzten 

espedienteak iragazteko. 

 

5.7 Posta bidezko abisuak 

Zedarri jakin batzuetara heltzean, abisu batzuk bidaltzen dira automatikoki posta 
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elektroniko bidez. Ekintza hauek egitean jasotzen dituzte erabiltzaileak abisu horiek 

(abisuetan zehazten da zer roli edo azpirroli dagokion abisua): 

 Avantiuseko espedientean esku-hartzaile bereziaren rolari alta egiten zaionean, 

abisu bat bidaliko zaie rol nagusiko erabiltzaileei (administratzaileak izan ala ez) 

 Avantiusetik komunikazio bat egiten zaionean rolari, hauei bidaltzen zaie abisua: 

o Rol nagusiko erabiltzaileei (administratzaileak izan ala ez). 

o Espedienteari dagokionez baimen osoak dituen azpirroleko erabiltzaileei. 

Komunikazioen bidalketei buruzko abisuen kasuan, aintzat hartu behar da 

komunikazioa gauzatzen denean sortuko direla (normalean, hurrengo egun 

baliodunean). 

 Administratzaile-rolak azpirrol bati alta ematen dionean espediente edo 

komunikazio batean, azpirroleko erabiltzaileek jasoko dute abisua. 

Abisuak dagozkien erabiltzaileek jaso ditzaten, beharrezkoa izango da datu pertsonalak 

erregistratzean helbide elektroniko bat esleitzea eta abisuak posta elektroniko bidez 

jasotzeko laukia markatuta edukitzea. 
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6 ARETO BIRTUALEKO SINADURAREN KONFIGURAZIOA  

Salbuespenezko kasuetan berehalako jakinarazpenak ezarri ahal izateko, kasu horietan 

aretoek nola funtzionatuko duten definitu behar da, berehalakotasuna oinarrizkotzat 

duten zenbait prozesutan gertatzen den moduan. 

Horrenbestez, aretoa bi modutara konfiguratu ahalko dela erabaki da: 

 Eskuzkoa: aretoko kide batek berariaz sinatu behar du zerrenda, 

jakinarazpenaren hartzaile diren prokuradoreentzat aske gera dadin. 

 Automatikoa: areto birtualeko kideek ez dute berariaz sinatu beharko zerrenda 

prokuradoreak atzitu ahal izan dezan; ondorioz, jakinarazpena berehala 

geratuko da aske hartzaileentzat. 

Aukera hori aretoko kideek kudeatuko dute, haien premien arabera modu bat edo bestea 

aukera dezaten. 

Horretarako, beste menu bat sortu da aretoan, “Sinaduraren konfigurazioa” izena duena.  

 

Aretoko erabiltzaileek atzitu ahalko dute menu hori eta, bertatik, berehalako 

jakinarazpenen zerrenden sinadura konfiguratu ahalko dute. Eskuzko konfigurazioa edo 

konfigurazio automatikoa dira aukera bakarrak. 
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Aukeretako bat hautatu eta Gorde botoia sakatzean, presazko jakinarazpenen zerrenden 

sinadura konfiguratuta geldituko da. 

 

Funtzio hori areto gisa jarduten duten rol guztietarako dago gaituta; hau da, 

Prokuradoreen Aretoaz gain, autonomia erkidegoko letraduen zuzendaritza juridikoa eta 

estatuaren abokatuak, rol horrek areto gisa jarduten duen erkidegoetan. 
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7 DBLO-EDB LEGEARI ERREFERENTZIAK 

Indarrean dauden legeei jarraikiz, datuen babesari buruzko lege-oharra gehitu da PZAn, 

aplikazioaren hainbat ataletan: 

 Beti, PZAren edozein ikuspegitan, goialdeko eskuineko izkinan, esteka bat. 

 

 

 

 Esku-hartzaileen karpeta-azalean. 

 005 ereduan. 
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 004 ereduan. 
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