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Justizia ezagutu
Zuzenbidezko Estatu batean, estatuaren botere guztiak legeek
ezarritakoaren menpe daude. Hiru dira Estatuaren botereak:
• Botere Legegilea, Kongresuak eta Senatuak osatzen dute eta
legeak egiteaz arduratzen da.
• Botere Betearazlea, Gobernuak osatzen du eta ezarritako
legeak betearazten ditu.
• Botere Judiziala, Epaitegiek eta Auzitegiek osatua, legeak bete
daitezen lan egiten du.

Espainiako Konstituzioaren (art. 117) arabera, herria da justiziaren
jatorria

eta

justizia

Botere

Judizialaren

bidez

gauzatzen

da.

Erregearen izenean epaitzeko agintea eratzen duten epaile eta
magistratuek administratutako Epaitegiek eta Auzitegiek osatzen
dute Botere Judiziala.
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1.1 Zer da Botere Judiziala?
Organo multzo bat da eta legeak betetzen direla zaintzen du. Organo
horiek epaitzeko ahalmena duten bakarrak dira eta udalerrika,
barruti judizialka eta autonomia erkidegoka antolatzen dira.
•
• Nola banatzen da lurraldea ondore judizialerako
• Botere Judiziala arautzen duten legeak
• Judizialaren Lege Organiko berriaren berrikuntzak
• Botere Judizialak bete beharreko printzipioak
• Nork antolatu eta kontrolatzen ditu epaitegiak eta auzitegiak
• Nola banatzen da lurraldea ondore judizialerako

Botere Judiziala arautzen duten legeak
Botere Judiziala 1978ko Espainiako Konstituzioko VI. Tituluak eta hori
garatzen duen 2015eko Botere Judizialaren Lege Organikoak
arautzen dute (1985eko Legea aldatzen duena). Lege horrek arautzen
ditu

konstituzioa,

epaitegi

eta

auzitegien

gobernua

eta

funtzionamendua, eta Botere Judizialaren funtzioak.
Euskal

Autonomia

Autonomia

Erkidegoko

Erkidegoko

Justizia

Autonomia

Estatutuak

berriz,

Administrazioaren

antolaketa

Administrazioaren

eskumena

ezartzen du I. eta III. tituluetan.
Konstituzioaren

arabera,

Justizia

Estatuarena da soilik (149. art.) eta hobeto gara dadin, Euskal
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Autonomia Erkidegoak jasoak ditu Justizia Administrazioaren giza
baliabideen eta baliabide materialen transferentziak.

Judizialaren Lege Organiko berriaren berrikuntzak
7/2015 Lege Organiko berriak, irailaren 21ekoak, 6/1985 Lege
Organikoa,

uztailaren

1ekoa,

aldatzen

duenak,

Justiziaren

antolakuntza hobetzeko neurri-sorta zabala dakar. Arau berriak,
organo judizialen erantzuteko denbora-tarteak laburtu, espezializazio
handiagoa erdietsi eta euren eskubideen defentsan auzitegietara
jotzen duten herritarrei eskainitako zerbitzua hobetzea du helburu.
BJLO berriaren berrikuntza nagusiak hurrengoak dira:
• Antolakuntza Judiziala. BJLOk, une zehatzetan auzi kopuru
handiegia egotea eragin dezaketen berariazko gaiak ebazteko
epaitegien espezializazioari ezarritako murrizketak ezabatu ditu.
• Karrera Judiziala. 72 urtera arte lanean jardutea eskatu ahal
izango dute.
• Idazkari Judizialen Kidegoa. Hemendik aurrera kidegoaren
izena Justizia Administrazioaren Letraduak izango da. Horrez
gain, prozedura-legeek hala ezartzen dutenean, eskumen
berriak izango dituzte, hala nola, bitartekaritza eta izapidetza,
eta dagokionean, prozedura monitorioak ebazteko eskumena.
• Genero

Indarkeriaren

aurkako

borroka.

BJLOk

genero

indarkeria arloan egindako aldaketek espezializazio handiagoa
lortzea eta biktimari erantzun hobea ematea dute helburu.
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• Ezintasuna duten norbanakoak. Enplegu-eskaintza publikoan,
Justizia Administrazioko langileen arloan, %5tik %7ra igo da
ezintasunen bat duten pertsonentzat gordetako ehunekoa.
• Auzitegi-Medikuntzako Institutua. Testu berriaren arabera,
Auzitegi Medikuen Erkidegoan sartzeko Auzitegi Medikuntzako
espezializazioa edukitzea ezinbestekoa izango da.
• Teknologia berriak. BJLOn jasotakoaren arabera, Epaitegi,
Auzitegi eta Fiskalek euren esku dituzten bitarteko tekniko eta
elektronikoak erabili behar dituzte.
• Gardentasuna.
presidenteak,

Gardentasun
kideek

eta

handiagoa

BJKNren

idazkariak

erdiesteko,
ondasunen

aitorpena egin beharko dute.
• Kasazio-interesa.

Auzitegi

Gorenean,

Administrazioarekiko

auzien arloan aurkaratzea jartzeko orain arte ezarritako 600.000
euroko gutxieneko bermea kendu da.

Botere Judizialak bete beharreko printzipioak
Botere Judizialak independente izan behar du Estatuko gainerako
botereekiko

Kanpo presiorik gabe epaitu behar du, arauak inpartzialki aplikatzeko
eta administrazio publikoak legez jokatzen duela kontrolatzeko.
Horrela, herritarrei beren eskubideak baliatzeko babes eraginkorra
eskaini ahal izango die.
Epaileek epaitu eta epaitutakoa betearazi egin behar dute

Epaileek ebazpen judizialak betetzen direla ziurtatzeko betebeharra
dute eta, herritarrek, berriz, ebazpen horiek betetzekoa, baita
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prozesuan eta ebatzitakoa gauzatzean eskatzen zaien laguntza
ematekoa ere.

Epaitegiei bakarrik dagokie epaitzea eta epaitutakoa betearaztea

Batasun jurisdikzionalaren printzipioa esaten zaio horri: Espainiko
lurraldean espainiarren artean, atzerritarren artean eta espainiarren
eta atzerritarren artean egiten diren judizioez arduratzen dira.
Epaileek inpartzialtasunez eta objektibotasunez jokatu behar dute

Beren epaiak frogetan soilik oinarritu behar dituzte eta, inola ere ez,
balorazio subjektiboetan edo pertsonaletan.

Nork antolatu eta kontrolatzen ditu epaitegiak eta
auzitegiak
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak (BJKNk) eta horren
menpekoek gobernatzen dituzte Botere Judiziala osatzen duten
epaitegiak eta auzitegiak.
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BJKNren eginkizun nagusia epaileek eta magistratuek modu
independentean eta inoren esku-sartzerik gabe epai dezaten
zaintzea da.
Hala ere, Botere Judizialaren organoa izan arren, ez da organo
jurisdikzionala, ez du funtzio judizialean parte hartzen. Epaitegiei eta
auzitegiei dagokie funtzio hori. Epaitzeko funtzioari dagokionez,
Auzitegi Gorena da Estatuko organo gorena.
Madrilen du egoitza nagusia, baina Bartzelonan eta Donostian ere
baditu egoitzak.
Osaera:

BJKN

presidenteak

(aldi

berean

Auzitegi

Goreneko

presidente ere bada) eta 20 mahaikidek osatzen dute. Mahaikide
horietatik 10 Diputatuen Kongresuak proposatutakoak dira eta
gainerako 10ak Senatuak proposatuak. Karrera judizialeko kideen
artetik (12) eta jurista entzutetsuen artetik (8) aukeratzen dituzte.
Informazio gehiago nahi izanez gero, sartu BJKNren web-orrian.

Nola banatzen da lurraldea ondore judizialerako
Auzitegi eta Epaitegien Mugape eta Antolaketari buruzko 1988ko
Legeak

Estatuko

lurraldearen

banaketa

egiten

du

ikuspuntu

judizialetik, toki bakoitzak epaitegi jakin batzuk izan ditzan, toki
horretako populazioaren eta beharren arabera.
Lege horren arabera, honakoa da Estatuaren antolaketa judiziala:
-Udalerriak: udalerri bakoitzean Bake Epaitegi bat dago (udalerrian
lehen auzialdiko eta instrukzioko epaitegia baldin badago salbu).
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-Barruti judizialak: barruti judizial bakoitza udalerri batek edo
mugakide diren hainbat udalerrik osatzen dute. Udalerriak probintzia
berekoak izaten dira (probintziako udalerri guztiak izan daitezke).
-Probintzia: probintzia bakoitzean Probintzia Auzitegi bat dago.
-Autonomia Erkidegoa: autonomia erkidego bakoitzean Justizia
Auzitegi Nagusi bat dago.

1.2 Zein dira organo judizialak?

Euskal Autonomia Erkidegoan antolaketa hori nolakoa den jakin nahi
izanez gero, hemen duzu horri buruzko atal bat: Justizia Euskadin.
•
• Epaitegiak (art. 84 eta s.s. LOPJ)
• Auzitegi Gorena (art. 53 eta s.s. LOPJ)
• Auzitegi Nazionala (art. 62 eta s.s. LOPJ)
• Justizia Auzitegi Nagusia (art. 60 eta s.s. LOPJ)
• Probintzia Auzitegiak (art. 80 eta s.s. LOPJ)
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• Epaitegiak (art. 84 eta s.s. LOPJ)

Auzitegi Gorena (art. 53 eta s.s. LOPJ)
Jurisdikzioa: Jurisdikzio-ordena guztien artean (zibilekoa, zigorarlokoa, administrazioarekiko auzietakoa eta lan-arlokoa) organo
gorena

da.

Ez

dago

Auzitegi

Gorenaren

erabakien

aurkako

errekurtsorik aurkezterik, Konstituzio Auzitegiaren aurrean ez bada,
eta

Justizia

Administrazioak

Konstituzioak

jasotako

oinarrizko

eskubide edo askatasunen bat urratu duela alegatuz soilik. Espainia
osoan du jurisdikzioa eta Madrilen du egoitza.
Osaera: Auzitegi Gorena presidenteak, saletako presidenteek eta
Legeak sala bakoitzerako izendatutako magistratuek osatzen dute.
Bost Salak osatzen dute: Lehenengo Salak (zibila), Bigarren Salak
(zigor-arlokoa), Hirugarren Salak (administrazioarekiko auziena);
Laugarren Salak (lan-arlokoa) eta Bosgarren Salak (militarra). Salak,
era berean, Ataletan banatuta egon daitezke.
Auzitegi

Goreneko

Saletako

magistratuak

karrera

judizialean

magistratu kategorian gutxienez hamar urteko esperientzia izanik,
karrera judizialean gutxienez hamabost urteko esperientzia dutenen
artetik eta gaitasun aitortua izanda jardun profesionalean gutxienez
hamabost urte daramatzaten juristen artetik hautatzen dira.

Auzitegi Nazionala (art. 62 eta s.s. LOPJ)
Jurisdikzioa: Auzitegi Nazionalak Espainia osoan du jurisdikzioa.
Madrilen du egoitza. Kasu jakinez arduratzen da, dagozkion gaien
arabera, bai auzialdikoez, bai apelazioez.
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Osaera: Honakoek osatzen dute auzitegia:
• Bi saladun zigor-arloko jurisdikzio-ordena: Zigor-arloko Sala eta
Apelazio Sala (Koroaren edo gobernukideen aurkako delitu
jakinak, krimen antolatuko delituak, esaterako, terrorismoa,
narkotrafikoa, dirua faltsifikatzea, eta lurralde nazionaletik
kanpo eginiko delituak)
• Sala bakarreko administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioordena: Administrazioarekiko Auzien Sala (ministroen eta
estatu-idazkarien egintzen aurkako errekurtsoak).
• Lan-arloko
erkidegoa

jurisdikzio-ordena:
baino

maila

Lan-arloko

goragoko

Sala

(autonomia

hitzarmen

kolektiboen

aurkaratzea). La Audiencia Nacional es un tribunal con
jurisdicción en toda España. Su sede se encuentra en Madrid.
Conoce de determinados casos por razón de su materia, tanto
en instancia como en apelación.

Justizia Auzitegi Nagusia (art. 60 eta s.s. LOPJ)
Jurisdikzioa: Auzitegi hau Autonomia Erkidegoko organo judizial
gorena da eta dagokion lurralde osoan du jurisdikzioa.
Osaera: Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea, sala bakoitzeko
presidentea, sala bakoitzeko atal bakoitzeko presidentea eta hainbat
magistratu, auzitegiaren lan-kargaren arabera gehiago edo gutxiago
izan daitezkeenak.
Hiru

Salak

osatzen

dute:

Zibileko

eta

Zigor-arloko

Salak,

Administrazioarekiko Auzien Salak eta Lan-arloko Salak.Este Tribunal
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es el órgano judicial superior de la Comunidad Autónoma, y tiene
jurisdicción en todo su territorio.

Probintzia Auzitegiak (art. 80 eta s.s. LOPJ)
Jurisdikzioa: Probintzia Auzitegiek probintzietako hiriburuetan dute
beren egoitza eta probintzia osoko lurraldera zabaltzen dute bere
jurisdikzioa.
Osaera: Bi atal edo gehiago izaten dituzte, gai zibilez edo zigorarlokoez eta, batez ere, apelazioez arduratzen direnak (bigarren
auzialdikoak).

Epaitegiak (art. 84 eta s.s. LOPJ)
Hainbat epaitegi-mota daude, epaitu beharreko gaiaren arabera:

Lehen auzialdiko epaitegiak: Kokatuak dauden barruti judizialean
dute jurisdikzioa, eta partikularren arteko erreklamazio zibilez
arduratzen dira. Lehen auzialdiko epailea da erregistro zibileko
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arduraduna.

Bertan

egiten

dira

idatzoharrak

eta

bertan

erregistratzen dira jaiotza, heriotza, bizi-agiri, herritartasun, ezkontza
eta bestelakoen inskripzioak ere. etc.
Instrukzioko epaitegiak: Barruti judizialean dute jurisdikzioa, eta
delituak eta ustezko errudunak ikertzen dituzte. Behin-behinean
kartzelara bidaltzeko aukera dute.
Administrazioarekiko auzien epaitegiak: Probintzia osoan dute
jurisdikzioa

eta

Administrazio

egoitza,

berriz,

publikoaren

probintziako

jardueren

aurka

hiriburuan.
aurkeztutako

errekurtsoak ebazten dituzte.
Lan-arloko epaitegiak: Probintzia osoan dute jurisdikzioa eta
egoitza, berriz, probintziako hiriburuan dute. Enpresaren eta
langileen

arteko

gatazkez

arduratzen

dira,

baita

Gizarte

Segurantzaren edo Estatuaren aurka aurkeztutako erreklamazioez
ere, baldin eta lan-arloko legeriak erantzukizun hori esleitzen badie.
Espetxeratuen Zaintzako Epaitegiak: Probintzia osoan dute
jurisdikzioa eta zigor-arloari dagozkio. Askatasunaz gabetzeko
zigorren

betearazpena

kontrolatzen

dute

eta

espetxeetan

barneratuak dauden pertsonei dagokien guztia ebazten dute.
Adingabeen epaitegiak: Probintzia osoan dute jurisdizkioa eta
egoitza, berriz, probintziako hiriburuan dute. zigor-arloan adingabeek
egindako delituez arduratzen da.
Bake-epaitegiak: Lehen auzialdiko eta instrukzioko epaitegirik ez
dagoen

udalerrietan

daude

bake-epaitegiak.

Udalerrian

dute
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jurisdikzioa. Bake-epailea ez da karrera judizialekoa, baina funtzio
jurisdikzionalak ditu eta garrantzi txikiko auzi zibilak eta zigorarlokoak ebazten ditu. Bake-epaitegiek Erregistro Zibilen funtzioak
ere betetzen dituzte.
• Zein da epaitegi baten eta auzitegi baten arteko aldea?

Epaitegietan, epaile bakar batek du epaitegiaren barruko kargurik
gorena. Epaitegietan abiatzen dira erreklamazio judizialak (bakeepaitegietan ebazten direnak izan ezik). Horregatik esaten da lehen
auzialdian epaitzen dutela.
Kide bakarrekoak esaten zaie organo horiei, eta honakoak dira:
• Lehen auzialdiko epaitegiak
• Instrukzioko epaitegiak
• Zigor-arloko epaitegiak
• Lan-arloko epaitegiak
• Espetxeratuen Zaintzako epaitegiak
• Adingabeen epaitegiak
• Administrazioarekiko auzien epaitegiak
• Erregistro Zibila
Auzitegietan, aldiz, hainbat magistratuk epaitzen dute eta horietako
bat presidentea izaten da. Salak edo Atalak izaten dituzte eta, batez
ere,

lehen

auzialdian

epaitutako,

baina

epaiarekin

ados

ez

egoteagatik errekurtsoa duten auziak ebazten dituzte.
Kide anitzeko organoak, esaten zaie eta honakoak dira:
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• Auzitegi Gorena
• Auzitegi Nazionala
• Justizia Auzitegi Nagusiak
• Probintzia Auzitegiak

1.3
Nola
epaitegiak?

daude

antolatuta

2010eko maiatzeko erreforma indarrean jarri arte, Epaitegien
barruko antolaketak bulego pribatuen egitura izan du; hau da,
langileen burua eta hainbat maila administratibo eta laguntzaile,
bakoitza bere eginkizunarekin eta azken xedea prozesu judizialak
izapidetzea dutelarik.
Prozesu-legeen erreformak Bulego Judizial Berria ezartzea ekarri
du eta, erreforma indarrean jarri zenetik, Epaitegiak eta Auzitegiak ez
daude antolaketa-unitate bakar gisa egituratuta. Bulego Judizialak
hainbat epaileren eta magistraturen zerbitzura daude eta bertako
kideak bi elementuren arabera daude antolatuta: Epaileari Zuzeneko
Laguntza emateko Unitate Prozesalak (ZLUP), batetik, eta Zerbitzu
Erkide Prozesalak, bestetik.
ZLUP unitateek zuzeneko laguntza eskaintzen diete epaileei eta
magistratuei, eta langile gutxiko egiturak izan ohi dira. Zerbitzu
Erkide Prozesalak ez daude organo judizial jakin batean txertatuta
eta lege prozesalak aplikatzetik sortzen diren jarduerak kudeatzeko
eta horiek egiten laguntzeko zeregin zentralizatuak egiten dituzte.
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Horregatik, Justizia Administrazioko langile gehienek Zerbitzu Erkide
Prozesaletan egiten dute lan, alor horrek izaten baitu lan-kargarik
handiena.
Eusko Jaurlaritzak ezartzen du EAEko hamazazpi barruti judizialetako
Zerbitzu Erkide Prozesalak antolatzeko egitura. Hiru dira, oro har,
aurreikusitako Zerbitzu Erkide Prozesalak (ZEP):
• Prozedura Antolatzeko Zerbitzu Erkide Prozesala: ZLUPekin
batera, egoitza judizialeko Epaitegi eta Auzitegiei prozedura
judizialaren behin betiko epaia edo ebazpena eman arte
ardurapekoak

dituen

gai

judizialak

izapidetzeko

laguntza

ematen dien zerbitzua.
• Betearazpeneko

Zerbitzu

Erkide

Prozesala:

espediente

judizialak betearazteko eta ebazteko jasotzen eta izapidetzen
dituen zerbitzua.
• Zerbitzu Erkide Prozesal Orokorra: bere gain ardura hauek
hartzen dituen zerbitzua: Salako laguntza, komunikazio eta
exekuzioko ekintzak, artxibo judiziala, erregistro eta banaketa,
herritar eta profesionalentzako informazioa eta arreta, posta eta
paketeria,

erreprografia,

Guardiarentzako

laguntza,

Epaile

Dekanoarentzako laguntza.
Aipagarria

da

adierazitako

hiru

zerbitzu

handi

horiek

hiru

hiriburuetan eta Barakaldoko barruti judizialean bakarrik egongo
direla. Gainerako barruti judizialetan, berriz, erabilgarri dauden
baliabideak neurriz erabiltzeko irizpideari jarraituz, hiru zerbitzuak
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Zerbitzu Erkide Prozesal batean edo bitan bateratuko dira, barruti
judizial bakoitzaren arabera.
2003an justizia modernizatzeko abiatutako prozesuaren ondorioz,
epaitegiek gaur egun duten antolaketari buruzko informazio gehiago
nahi izanez gero, Bulego Judizial Berria izeneko atal bat duzu.

1.4 Nortzuk esku hartzen
Justiziaren Administrazioan?

dute

• Bulego Judizialak
• Fiskaltza
• Bulego Judizialaren kolaboratzaile diren taldeak

19

Bulego Judiziala
Bulego Judiziala, antolamenduko erakunde bat denez, baliabide
pertsonal eta materialez osatutako multzo bat da, eta ondorengo
helburua betetzeko dago ordenatua, hau da, prozesuak zentzu
zabalean

izapidetzea,

justizia

administratzeko

eginkizunaren

substratua eratuz.
Epaitegi

bakoitzak

bere

bulego

judiziala

du,

osatzen

duten

funtzionario-gorputzen arabera egituratuta, eta horietako bakoitza
bere eskumen-eremu espezifikoekin.
Honako pertsonek hartzen dute esku Bulego Judizialetan:
• Epaileek

Gatazkak ebazteaz eta froga guztiak aztertu ondoren ebazpenak
emateaz arduratzen diren pertsonak dira. Ebazpena eman ondoren,
ebatzitakoa gauza dadin zaindu behar dute
Epaitzerakoan

independentziaz

jokatzen

duten

funtzionario

publikoak dira. Epai dezaketen pertsona bakarrak dira eta Bulego
Judizialean auzien azken ikuskatze-lanak egiten dituzte.
• Justizia Administrazioaren letraduak

Bulego Judizialeko zuzendariak dira; eta, besteak beste, langileen
zuzeneko buruzagitza dute. Horregatik, bertako lana gidatu eta
antolatzen dute, bulegoaren funtzionamendu egokiaz erantzuten,
estatistikak egiten, agintari eskudunei bulegoko baliabide pertsonal
eta material beharren berri ematen, etab.
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Justizia Administrazioaren letraduak Justizia Ministerioaren mendeko
funtzionario publikoak dira. Fede publiko judizialean autonomiaz eta
independentziaz dihardute eta Bulego Judiziala zuzentzeko eta
prozesua antolatzeko funtzioak betetzen dituzte.
• Kudeatzaileak

Justizia Administrazioaren letraduen mende daude zuzen-zuzenean,
eta mota guztietako prozesu, eginbide eta espedienteak izapidetzen
dituzte. Epaileari edo Letraduari beharrezkoak diren probidentziak,
eginbideak, aktak eta oharrak idazten laguntzen diete. Zerbitzuaren
beharrek hala eskatzen dutenean, Justizia Administrazioaren letradua
ordezten dute.
• Izapidetzaileak

Justizia Administrazioaren letraduaren edo Ofizialaren mendeko
funtzionarioak dira eta izapide prozesalak gauzatzen parte hartzen
dute:

testuak

transkribatzen

dituzte,

ebaztekoez

bestelako

eginkizunak egiten dituzte, baita beste funtzionario batzuei esleitu
gabeko

komunikazio-egintzak

eta

legeek

esleitzen

dizkieten

gainerako funtzio guztiak ere.
• Laguntza judizialeko kidegoko langileak

Gainerako funtzionarioei laguntzen diete eginbide judizialak egiten,
bakoitzak bere eginkizunen barnean; sala zaintzen eta zainarazten
dute; enbargoak, botatzeak eta beren izaerak hala eskatzen duen
egintzak exekutatzen dituzte; beste funtzionarioei gomendatuak ez
dauden jakinarazpen-egintzak egiten dituzte; polizia judiziala bezala
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jarduten dira, agintaritzaren agente gisa; salak eta gainerako gelak
ireki eta itxi, eta gomendatzen zaizkien eginkizunekin zerikusirik
duten gainerako antzekoak betetzen dituzte, baldin eta zuzeneko
loturarik badute aurreko horietakoren batekin.

Fiskaltza
• Fiskalak

Fiskaltza justiziarekin elkarlanean diharduen organoa da eta, Botere
Judizialaren parte izan arren, dagozkion funtzioak hierarkikoki
antolatutako bere organo propioen bidez betetzen ditu; kideak ez
dira epaileak, ezta egitura aldetik epaileen mendekoak ere.
Fiskalak legeek ezarritakoa betetzen dela bermatu behar du eta ez du
pertsona jakin baten interesik ordezkatzen, gizartearen, oro har, eta
interes publikoaren interesa baizik. Fiskalak ofizioz esku hartzen du,
inork parte hartzeko eskatu beharrik gabe; izan ere, hainbat kasutan,
interes publiko hori defendatu behar da eta, beraz, fiskalak nahitaez
esku hartu behar du.
Adingabeen interesak tartean direnean, esate baterako, Fiskalak
gertakariei buruzko ikerketa pertsonalki zuzendu eta prozedura
sustatu behar du.
Fiskaltzak

Justizia

Jauregietan

daude.

Probintziako

hiriburu

bakoitzean Fiskaltza bana dago eta, batzuetan, baita barruti judizial
handietan ere. Herritarrek Fiskaltzetara zuzenean joateko aukera
dute eta bertan Justizia Administrazioaren zerbitzuko langileek
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emango diete arreta. Kasu batzuetan, beharrezkoa izaten da aurrez
hitzordua eskatzea, ahalik eta arreta onena jasotzeko.
EAEko

Fiskaltzen

helbideak

eta

telefono-zenbakiak

kontsulta

ditzakezu.
• Estatuko Fiskaltza Nagusia

Estatuko Fiskal Nagusiak buruzagitza gorena du eta estatuko fiskal
guztiei

ematen

dizkie

jarraibideak.

Erregeak

izendatzen

du,

Gobernuak proposatuta, eta organo hauen laguntza du: Kontseilu
Fiskalarena,

Saletako

Fiskalen

batzordearena,

Idazkaritza

Teknikoarena eta Zerga Ikuskaritzarena.
• Auzitegietako Fiskaltza

Bere fiskaltza dauka ondorengo auzitegi bakoitzak:
• Auzitegi Gorenak
• Konstituzio Auzitegiak
• Kontu Auzitegiak
• Auzitegi Nazionalak
• Justiziako Auzitegi Nagusiek
• Probintzia Auzitegiek
• Drogaren legez aurkako trafikoa prebenitzeko eta zigortzeko
Fiskaltza berezia

1988an sortu zen, Fiskaltza espezializatu gisa, eta Espainia osoan
eskumenak ditu, erakunde kriminalen droga-trafikoari eta kapitalak
zuritzeari lotuta Auzitegi Nazionalari dagozkion prozesuetan, hain
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zuzen. Era berean, aipatutako gaietan, lurraldeetako Fiskaltzen
jarduna koordinatzen du.
• Ustelkeriarekin zerikusia duten delitu ekonomikoak zigortzeko
Fiskaltza berezia

Funtzio publikoan gehiegikeriak egitearen ondorioz aberasten
direnen

aurkako

zigor-arloko

prozesuetan

esku

hartzen

du:

kontrabandoa, prebarikazioa, informazio pribilegiatuaren erabilera
bidegabea, ondasun publikoak bidegabe eralgitzea, eragimentrafikoa, funtzionario-eroskeria eta abar.

Bulego Judizialaren kolaboratzaile diren taldeak
• Aditu judizialak

Zer da aditu judizial edo aditu forentse bat?
Jakintza

egiaztatuak

dituen

profesionala

da.

Justizia-auzitegiei

laguntzen die, auzia ebazteko beharrezkoa den gai bati buruzko iritzi
oinarritua eta espezializatua emanez.
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Epaiketetan,

judizialki

ofiziozkoak

izenda

daitezke

edo

alderdietakoren batek ere proposa ditzake.
Adituak epaileak sakon ezagutu beharrik ez duen gaiei buruzko
informazioa ematen du, epaileari ahalik eta erabakirik onena hartzen
laguntzeko.
Judizioan, dagokion gaiari buruz dituen jakintzak azal ditzake adituak,
edota jakintza horiek frogaren bat ebaluatzeko aplikatu.
Plantillako aditu judiziala ere badago, Justizia Administrazioko kide
dena.

Lanpostu

hori

oposizio

bidez

lortzen

da.

Profesional

independentearen figura ere badago, unean uneko esku-hartzeak
egiten dituena edo, zerbitzua hitzartuta egonez gero, erakunde
judizialetarako lan egiten duena. Hainbat arlotako profesionalak izan
ohi dira: auzitegiko medikuak, psikologoak, psikiatrak, kaligrafoak,
ibilgailuen tasatzaileak, arkitektoak, eta abar.
Zer araudik arautzen du aditu judizialen jarduna?
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2000. urteko Prozedura Zibilaren Legean daude araututa aditu
judizialen

izendapena,

funtzioak

eta

haien

irizpenen

balioa,

judizioetan erabil daitezkeen frogabideak azaltzen diren atalean
(Prozedura Zibilaren Legeko 335. art. eta hurrengoak) (pdf, 135 KB)
Zein prozeduratan esku hartzen dute aditu judizialek?
Alderdi demandatzaileak zein demandatuak judizioan aditu bat
izendatzea

eska

dezakete,

beren

interesak

defendatzeko

komenigarria edo beharrezkoa dela iruditzen bazaie. Horrelakoetan,
epaileak aditua izendatzen du, beharrezkotzat joz gero, baina eskatu
duenak egingo die aurre gastuei.
Hala ere, alderdietakoren bat doako justiziaren onuradun bada, aditu
judizial bat izenda dezatela eskatu ahal izango du eta, horrelakoetan,
Justizia Administrazioak hartuko ditu gastuak bere gain, hala
badagokio. Baita zigor-arloko judizioetan epaileak edo Fiskaltzak
ofizioz eskatzen badute ere.
• Auzitegiko medikuak

Lege

eta

Auzitegi

Medikuntzari

buruzko

atalean

Justizia

Administrazioaren mendeko kidego honi buruzko informazio guztia
dago.
• Lantalde teknikoak

Talde Psikosozialari eskainitako atalean aurkituko duzu Epaitegi eta
Auzitegiei laguntza teknikoa eskaintzen dien pertsona-talde honi
buruzko informazioa.
• Itzultzaile eta interprete judizialak
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Zer dira itzultzaile eta interprete judizialak?
Organo judizialentzat lan egiten dute itzultzaile eta interprete
judizialek. Badago, batetik, Justizia Administrazioaren plantillako
itzultzaile eta interprete judiziala. Lanpostu hori lortzeko, oposizioak
gainditu behar dira. Badago, bestetik, interprete edo itzultzaile
judizial autonomoen figura ere. Profesional independenteak izaten
dira horiek eta unean uneko esku-hartzeak edo itzulpenak egiten
dituzte edo, zerbitzua lizitatua badago, enpresa baten bidez lan
egiten dute erakunde judizialentzat.
Hainbat motatako titulazioak izaten dituzte langile horiek eta tartean
badira zinpeko interpreteak ere. Hala ere, indarrean dagoen legeriak
ez du ezartzen titulazio hori izatea ezinbesteko baldintza dela.
Gehienak

Itzulpengintzan

eta

Interpretazioan,

Filologian

eta

Zuzenbidean lizentziatutakoak dira.
Zer araudik arautzen du itzultzaile eta interprete judizialen
jarduna?
Ez dago itzultzaile eta interprete judizialaren figura arautzen duen
inolako legerik. Prozedura Kriminalaren Legeko hainbat artikulutan
bakarrik aipatzen da, baina ez dago berariaz horretarako eginiko
araudirik.
Zer prozeduratan hartzen dute parte itzultzaile eta interprete
judizialek?
Berez, zigor-arloko judizioetan eta pertsona doako justiziaren,
onuraduna denean, Justizia Administrazioak ofizioz eska dezake eta
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administrazio horrek ordaindu beharko dio itzultzaileari edo
interpreteari.
Doako justiziarik gabeko judizio zibiletan zerbitzuaren eskatzaileak
ordaintzen ditu itzultzailearen edo interpretearen gastuak.
Horrez gain, administrazioarekiko auzien hainbat prozeduratan ere
esku hartzen du; hala nola, asilo-eskaeretan.
Zein da zinpeko interpreteen eta interprete judizialen arteko
aldea?
Zinpeko interpreteak Kanpo Arazoetako Ministerioak edo alor
honetan eskumenak dituzten Autonomia Erkidegoek izendatzen
dituzte

eta,

izendapen

horri

esker,

zinpeko

itzulpenak

eta

interpretazioak egiteko gaituta daude. Bi dira izendapen hori lortzeko
bide nagusiak: Ministerioak urtean behin deitzen duen azterketa
eginda,

edo

Itzulpengintza

eta

Interpretazioko

lizentziaturan

itzulpengintza juridiko eta interpretazioko kreditu-kopuru jakin bat
gainditu izana egiaztatuta. Zinpeko itzulpenak alor askotan izaten
dira beharrezkoak; bai alor publikoan (Erregistro Zibileko agiriak, agiri
akademikoak, eta abar), bai pribatuan (notario-agirietan edo
Administrazio publikoari aurkeztekoak izan daitezkeen gainerako
agirietan).
• Zinpekoen Epaimahaia

Zinpekogaiei eskainitako atalean eskura dezakezu herritarrek Justizia
Administrazioan nola parte hartzen duten erakusten duen erakunde
horri buruzko informazio gehiago.
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• Polizia judiziala

Polizia judiziala Justizia Administrazioari laguntza eskaintzen dieten
langileek osatzen dute. Epaitegiei, Auzitegiei eta Fiskaltzari delituak
ikertzen eta delitugileak aurkitzen laguntzen die.
Ez da funtzionarioen kidego berezi bat; aitzitik, Barne Ministerioaren
eta

Fiskaltzaren

mendeko

Estatuko

segurtasuneko

indar

eta

kidegoetako kide guztiek osatzen dute.
Botere Judizialaren Lege Organikoak, honako funtzioak esleitu dizkio:
• Delituak zein egoeratan gertatu diren eta erantzuleak zeintzuk
diren ikertzea, eta haiek atxilotzea. Ondoren, epaileari eta
Fiskaltzari horren berri eman behar diete.
• Epaileari eta fiskalari haien egoitzatik kanpo egin behar dituzten
eta

poliziaren

presentzia

beharrezkoa

duten

jardueretan

laguntzea.
• Epaileak edo fiskalak agindutako indarrezko eta hertsadurazko
ekintzak egitea.
• Epailearen eta fiskalaren aginduak eta ebazpenak betetzen
direla bermatzea.
Polizia judizialeko kideek trebakuntza espezializatua izaten dute eta
epaileek eta fiskalek finkatzen dituzten jarraibideak betetzen dituzte
lanean. Beraz, funtzionalki, agintari judizialen eta fiskaltzaren
mendekoak dira eta organikoki, berriz, Barne Ministerioaren
mendekoak.
• Abokatuak eta prokuradoreak
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Justizia arloko profesionalei eskainitako atalean daude jasota langile
horiek egiten duten lanaren nondik norakoak.

1.5 Zer judizio-mota daude?
• Zibilak
• Zigorrak
• Administrazioarekiko auziak
• Laboralak

Zibilak
Partikularren artekoerreklamazioak direla-eta gertatzen dira: HiriErrentamenduak. Maizter-botatzeak, ez ordaintzeagatik. Atzeratutako
kuoten

erreklamazioa,

Jabekideen

Erkidegoak

bizilagun

bati

egindakoa. Zorrak erreklamatzea. Trafiko-istripu batetik eratorritako
kalte-galeren erreklamazioa. Jabetza edo edukitza erreklamatzea.
Eroen ezgaitasunak, etab. Bananketa edo dibortzio-eskaerak, behinbehineko neurriak, etab. ere hemen sartzen dira.
Nola egiten da judizio zibil bat?
Judizio zibil baten izapidea idatziz egiten da ia osorik eta
demandarekin

hasten

da

(erreklamatzailearen

idatzizko

eskaerarekin), eta horren berri demandatuari ematen zaio. Honek
nahitaez erantzun egin behar du, ematen zaion legezko epean
(desberdina izan ohi da judizio-mota bakoitzerako), demandaren
erantzuna izeneko idatzi baten bidez.
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Epe luzaezin bat ematen da alderdiek (demandatzaileak eta
demandatuak), idatziz, egoki irizten dieten frogak proposa ditzaten
(lekukoak, dokumentuak, adituenak...). Behin proposatutako frogak
burutu ondoren, Epaileak epaia ematen du. Epaiarekin ados ez
dagoenak, Probintzia Auzitegiaren aurrean apela dezateke, eta honek
erabakiko du behin betiko epaiarekin.
Kasu berezietan bakarrik errekurri daiteke Auzitegi Gorenera.

Zigorrak
Delitu edo faltaren bat egin denean gertatzen dira. Ebasketa-kasuak,
lapurretak, hiltzaileak, erailketak, lesio larriak, kalte garrantzitsuak,
faltsifikazioak,

droga-trafikoa,

mozkortuta

gidatzea,

zuhurtzigabetasunagatik gertatutako trafiko-istripuak, etab.

Nola egiten da Zigor-arloko judizio bat?
Zibilekoetan ez bezala, judizio hauen izapidea ahozkoa da batik
bat,

eta

egindako

delituaren

edo

hutsegitearen

arabera
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Instrukzioko Epaitegian egingo da (lesio txikiak, munta txikiko
ebasketak, irainak, trafiko-istripuak, etab.), Zigor-arloko Epaitegian
(delituak oro har), edota Probintzia Auzitegian (delitu larriak);
zinpekoen epaimahaiak parte hartzen dueneko judizioa ere hemen
egiten da.
Salatutako gertakariak lehenengo fase batean ikertu ondoren (horri
instrukzioa esaten zaio) eta behin ustezko errudunaren kontrako
akusazioa formulatu eta gero, ahozko judizioaren bistarako eguna
eta ordua jartzen da, parte-hartzaile guztiei jakitera emango zaiena.
Eta parte-hartzaile horiek epaira agertzeko legezko obligazioa
daukate. Epaiketa salatu edo akusatuaren adierazpenekin hasten da,
eta

ondoren

datoz

salatzaile

edo

kaltetuarenak.

Horietako

bakoitzaren argumentazioak frogatzen saiatuko dira, lekukoen bidez,
baleude, dokumentu, agiri, froga perizial, tekniko, froga mediko
forentse, etab.en bidez, eta behin fase hori amaitu ondoren, fiskalak
eta alderdien abokatuek ahoz frogen laburpen bat egingo dute
(hitzaldi horri txostena esaten zaio), bertan epaitegiari eta auzitegiari
kondena-eskaerak

edota

absoluzio-eskaerak

gogoraraziz,

zer

tokatzen den kontu, eta horrela judizioa epaia emateko prest
geratzen da.

Administrazioarekiko auziak
Partikularren eta Administrazioaren arteko erreklamazioak direla-eta
gertatzen

dira,

Administrazioa

edozein

dela

ere,

zentrala,

autonomikoa, forala edo lokala. Aldez aurretik izapide administratibo
guztiak agortuak egotea eskatzen dute: Trafikoko epai irmoak,
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Udalari

egindako

eskaerak

ukatzea,

edozein

administrazioren

erabakien inpugnazioa, etab.
Nola egiten da Administrazioarekiko Auzietarako judizio bat?
Judizio zibila bezala funtsean, baina berezitasun batekin: alegia,
Administrazioa bere abokatu propioek defendatzen dutela, eta
izapidea, hemen ere judizio zibilean bezala idatziz egiten dena,
Euskal

Autonomia

Erkidegoko

(EAEko)

Administrazioarekiko Auzietarako Salan

Auzitegi

Nagusiko

egiten dela, geure

Autonomia Erkidegoan eskuduna dena eta bere egoitza bakarra
Bilbon duena.
Aurreikusia

dago

Administrazioarekiko

Auzietarako

Epaitegiak

sortzea probintzia edo lurralde bakoitzean.

Laboralak
Lanetik

eta

Gizarte-Segurantzatik

eratorritako

eskubideen

erreklamazioak direla-eta gertatzen dira. Nahitaezkoa da aldez
aurretik

Laneko

Delegazioaren

Bitartekotasun,

Arbitraje

eta

Adiskidetze Zerbitzura joatea: Iraizpenak, soldata-erreklamazioak,
laneko zigorrak, ezgaitasunak, jubilazioak, alarguntasuna, zurztasuna,
etab.
Nola egiten da Lan-arloko judizio bat?
Behin demanda lan-arloko epaitegiaren aurrean aurkeztu ondoren,
honek demandatzailea eta demandatua zitatzen ditu, judizioa egingo
den eguna eta ordua adieraziz. Judizioa ahozkoa eta jendaurrekoa
izanten da. Alderdiek beren uzi edo asmoak justifikatuko dituzten
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froga guztiekin agertu beharko dute (lan-kontratuak, soldata-orriak,
lekukoak, perituak edo adituak, etab.), eta froga horiek Epaileari
aurkeztuko zaizkio, honek denak aztertu ondoren, epaia eman dezan.
Epaiarekin ados ez dagoen alderdiak, salbuespenetan izan ezik
errekurtsoa jar dezake, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAEko)Auzitegi
Nagusiaren aurrean.

1.6 Zer da zinpekoen epaimahaia?
Zinpekoen Epaimahaia herritarrek Justizia Administrazioan parte
hartzeko modu bat da.
Zinpekoen epaimahaikoa izateko espainiarra izan behar da, adinez
nagusia, eskubide politikoen egikaritzapen bete-betean egon behar
da eta zinpekoen epaimahaiaren zeregina betetzeko

nahiko

gaitasuna izan eta irakurtzen eta idazten jakin behar da.
Desgaitasuna duten pertsonak ezingo dira zinpekoen epaimahaitik
baztertuak izan arrazoi horrengatik, eta Justizia Administrazioak
haiek behar dituzten laguntzak eman beharko dizkie, bai eta
arrazoizko egokitzapenak egin ere, zeregin hori normaltasunez bete
ahal izan dezaten.
Zinpekoen

Epaimahaia

bakoitzerako

osatzen

ez

da
baita

Organo

iraunkor

kasuan-kasuan,

bat,

judizio

bederatzi

epaimahaikorekin eta guztien mahaiburu den karrera judizialeko
Majistratu batekin.
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Zinpekoen Epaimahaiaren eskumenak ez ditu hartzen Zigor-arloan
aurreikusitako delitu guztiak, ondorengoetara soilik mugatzen
delarik:
• Giza hilketa
• Mehatxuak
• Sorotsi beharra ez betetzea
• Etxea bortxatzea
• Dokumentu-zaintzako desleialtasuna
• Funtzionario-eroskeria
• Influentzi trafikoa
• Ondasun publikoak bidegabe eralgitu
• Iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak
• Desleialtasuna presoen zaintzan
• Funtzionarioei debekatutako negoziazioak
Epaimahaikoei dagokie Magistratu Lehendakariak judizioa egin
ondoren beren erabakira jartzen dituen gertakariak frogatutzat edo
ez frogatutzat erabakitzea. Eta beraz, beraiei dagokie akusatu
bakoitzaren erruduntasuna edo errugabetasuna aldarrikatzea.
Epaimahaiaren erabakiari berediktua esaten zaio. (Erruduntasuneko
berediktu bat ezartzeko beharrezkoak izango dira epaimahaikoen
bederatzi botoetatik zazpi, eta errugabetasuna erabakitzeko, berriz,
bost beharko dira).
Herritarren partaidetzarako bide honi buruzko agiriak eskuratu nahi
izanez gero, baduzu zinpeko epaimahai gisa jardun behar dutenei
eskainitako atal bat.
35

1.7 Zertan datza Doako Justizia?
Konstituzioak herritar guztiei garantizatzen die Justizia Auzitegietara
jo ahal izateko irispidea, baita inolako baliabide ekonomikorik ez
dutenei ere.
Beraz, eskaera egiteko egunean urteko beren familia sarrerak
lanbidearteko gutxieneko soldata baino bi aldiz handiagoak ez
dituzten pertsonek Doako Justizia jasotzeko eskubidea dute.
Eskatzailearen zirkunstantzia bereziak ere kontuan hartzen dira,
baita bizitza-mailaren kanpoko adierazleak ere.
Abokatuen

elkargo

bakoitzak

badu,

ezinbestean,

Orientazio

Juridikoko Zerbitzu bat, aldez aurretik doako laguntza juridikoa
eskatzen dutenei zerbitzu hori jaso ahal izateko bete beharreko
baldintzen

inguruan

aholkularitza

ematen

diena,

eskaerako

inprimakiak betetzen lagunduz. Laguntza hori nori eman edo ez
eman erabakitzea Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeari dagokio.
Ondoren, zerbitzu hau Abokatuen eta Prokuradoreen Elkargoek
antolatu eta kudeatzen dute; haien elkargokideen artean ofiziozko
txanda antolatzen dute.
Zerbitzu honen gestioa eta antolamendu operatiboa Abokatuen eta
Prokuradoreen elkargoei dagokie, eta hori modurik eraginkorrenean
aurrera eramateko Ofiziozko Txanda bat ezartzen da, bertako
elkargokideen artean.
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1.8 Zein profesionalek har dezake
parte prozedura judizialetan
• Abokatuak
• Prokuradoreak
• Gizarte-graduatuak

Abokatuak
Abokatuak Zuzenbidean lizentziadunak dira. Euren lana, prozedura
judizial eta administratiboetan parte hartzen duten aldeen defentsa
eta zuzendaritza lana egitea da. Judizioz kanpo ere, gatazkak
ekiditeko aholkularitza juridikoa ematen dute.

Justizia Administrazioaren baitan egiten dute lan –Epaitegi eta
Auzitegietan- eta izapide prozesal ezberdinetan parte hartzen duten
aldeentzat aholkularitza lana egiten dute; hortaz, abokatuen lana
prozedura judizialen garapen egokirako ezinbestekoa da; horren
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bidez, Konstituzioaren 24. artikuluan jasota dagoen defentsarako
eskubidea eta abokatu bat izateko eskubidea bermatzen dira. Lan
egiteko, dagokien Elkargo Profesionalean izena eman behar dute.
Lanbide honi buruzko Euskadiko informazio guztia hurrengo
loturetan aurkituko duzu:
- Bizkaiko Abokatuen Elkargoa
- Gipuzkoako Abokatuen Elkargoa
- Arabako Abokatuen Elkargoa
JustiziaSip
Euskadiko Elkargoetako kide diren abokatuek Euskadiko Justizia
Administrazioaren arlora sarbidea dute (JustiziaSip). Atari horren
bidez, auziak eta banaketak ikusi, idazkiak aurkez ditzakete, eta abar.
Informazio

gehiago

nahi

baduzu,

JustiziaSip-eko

gidaliburua

kontsulta zenezake.
Profesionalen arlora sarbidea
Ofiziozko abokatuak
Ofiziozko abokatuak eskatzaileari babesa ematen dio. Profesional
hauek abokatuen elkargoak izendatzen ditu. Abokaturik eskatu ez
bada ere, izendapena nahitaezkoa den kasuetan eta prozesuan
atzerapenik egon ez dadin, ofiziozko abokatua izendatzen da.
Ofiziozko abokatuaren lana ordaindu behar ez duten pertsona
bakarrak Doako Justiziaren onuradunak dira.
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Doako

Laguntza

Juridikoa

eskatzeko,

Euskadiko

hiriburuetako

Jauregietan dauden Laguntza Juridikoko Zerbitzuaren bulegoetara jo
behar da. Zerbitzua abokatuen elkargoek kudeatzen dute.

Prokuradoreak
Prokuradoreak

Zuzenbidean

lizentziadunak

dira.

Epaitegi

eta

Auzitegien aurrean prozedura judizial ezberdinetan parte hartzen
duten aldeen ordezkaritza teknikoaz arduratzen dira. Alegia,
herritarren eta Organo Judizialen arteko bitartekari gaituak dira;
organoen funtzionamendua teknikoa eta konplexutasun maila
handia denez, euren lana ezinbestekoa da. Horregatik, prokuradorea
izatea nahitaezkoa ez den kasuetan ere, interesdunek prokuradorea
izendatu dezakete.
Justizia

Administrazioan

egiten

duten

lana

ezinbestekoa

da

prozedurek behar bezala aurrera egin dezaten; batez ere, ekimen
ezberdinak prozedura-legeetan ezarritako epeen barruan egin
daitezen.
Euskadin lanean aritzeko, dagokien Elkargo Profesionalean izena
eman behar dute:
- Bizkaiko Prokuradoreen Elkargoa
- Gipuzkoako Prokuradoreen Elkargoa
- Arabako Prokuradoreen Elkargoa
JustiziaSip
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Euskadiko Elkargoetako kide diren prokuradoreek Euskadiko Justizia
Administrazioaren arlora sarbidea dute (JustiziaSip). Atari horren
bidez auziak eta banaketak ikusi, idazkiak aurkez ditzakete, eta abar.
Informazio

gehiago

nahi

baduzu,

JustiziaSip-eko

gidaliburua

kontsulta zenezake.
Profesionalen arlora sarbidea

Gizarte-graduatuak
Gizarte-graduatuak

lan

arloko

aholkulari

juridikoak,

lan-

harremanetan eta giza-baliabideetan adituak dira. Abokatuak eta
prokuradoreak

bezala,

organo

judizialen

aurrean

parte

har

dezaketen profesionalak dira; hala ere, gizarte-graduatuek lan arloan
bakarrik parte har dezakete.
Euskadin lan egin ahal izateko, hurrengo elkargoetako kide izan
behar dira:
- Bizkaiko Gizarte-Graduatuen Elkargo Ofiziala
- Gipuzkoako Gizarte-Graduatuen Elkargo Ofiziala
- Arabako Gizarte-Graduatuen Elkargo Ofiziala

1.9 Zer dira tasa judizialak
2013ko

apirilaren

1etik

aurrera

Justizia

Administrazioaren

erabiltzaileek ordaindu egin behar dute zerbitzu publiko hori
erabiltzeagatik. Tasa judizialak pertsona fisikoek eta juridikoek
ordaindu behar dituzte, kasu zehatzetan ordaintzen dira eta Justizia
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Administrazioan

eta

Toxikologia

eta

Auzitegi

Medikuntzako

Institutuan tasak arautzen dituen 3/2013 Lege-Dekretuaren bidez
aldatutako

azaroaren

22ko

10/2012

Legeak

arautzen

ditu.

Zer dira tasa judizialak
Pertsona fisikoek eta juridikoek, kasu zehatzetan, auzitegietara jo eta
Justizia Administrazioaren zerbitzua erabiltzeko ordaindu behar
dituzten zergak dira.

2013ko apirilaren 1etik aurrera Ogasun eta

Herri Administrazio Ministerioaren ardura da tasak kudeatzea.
Estatuak ezarritako zergak dira, hortaz, estatu osoan ordaindu behar
dira. Prozesua Autonomia Erkidego batean bada, eta Erkidego horrek
dagozkion finantza-eskuduntzen arabera beste tasa bat ezarri badu,
biak ala biak ordaindu beharko dira.
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Nork ordaindu behar ditu
Arlo zibilean, administrazioarekiko auzien arloan edo lan-arloan
demanda edo errekurtsoa aurkeztu nahi duten pertsona fisiko eta
juridiko guztiek ordaindu behar dituzte (kasuak azaroaren 20ko
10/2012 Legean aurreikusita daude). Tasa hauek ez dira ordainduko
ez zigor- arloan ez eta arlo militarrean ere.

Nork ez ditu ordaindu behar
Kasu hauetan ez da tasarik ordaindu behar:
• Gaitasun, aitatasun-amatasun, ezkontza edo adingabeen
kasuekin erlazionatutako kasuetan demandak edo errekurtsoak
jartzeko. Hala ere, prozedura alde bien adostasunarekin ala beste
aldearen onespenarekin abian jarriz gero, bai ordaindu beharko
dira, adingabe bat tartean egonda ere.
• Oinarrizko eskubide eta askatasunekin lotutako demandak
edo errekurtsoak jartzeko edo Hauteskunde Administrazioaren
kontrako demandak jartzeko.
• Zordunek, borondatezko konkurtsoa eskatzeko.
• Funtzionarioek,

euren

administrazioarekiko

estatutu-eskubideen

auzien

arloan

errekurtsoa

defentsan
jartzeko.

Aurkaratzea edo kasazio-errekurtsoa bada, %60ko beherapena
ezarriko da.
• 2.000

eurotik

beherako

diru-erreklamazioetan,

prozedura

monitorioa edo ahozko judizioa abian jartzeko.
• Administrazio-isiltasun

negatiboa

edo

administrazioaren

jardute-ezagatik errekurtsoa aurkezteko.
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• Kontsumorako

Tartekaritza

Batzarraren

laudoen

betearazpen-demanda aurkezteko.
• Hartzekodunen

konkurtsoak

administratzen

dituen

norbanakoak, konkurtsoan inplikatutakoen intereseko ekimenak
abian

jartzeko,

baldin

eta

Merkataritza-arloko

epaileak

horretarako baimena eman badio.
• Ondarea

judizialki

zatikatzeko;

beti

ere,

ondasunen

partekatzearen kontrako iritzirik edo eztabaidarik ez badago.
Horrez gain, hurrengo pertsonek eta erakundeek ez dituzte tasa
judizialak ordaindu behar:
• Doako

laguntza

juridikoa

jasotzen

duten

norbanakoak,

horretarako baldintzak betetzen badituzte.
• Fiskaltza.
• Estatuko Administrazio Orokorra, Autonomia Erkidegoak,
erakunde lokalak eta horien ardurapean dauden erakunde
publiko guztiak.
• Gorte

Orokorrak

eta

Autonomia Erkidegoetako

Biltzar

Legegileak.
Lan-arloan, langileak (norbere kontura edo besteen kontura lan
egiten dutenak), erreguzko errekurtsoa edo kasazio-errekurtsoa
jartzen duenean %60ko deskontua izango du.
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Nola ordaintzen dira tasa judizialak eta nola eskatzen da
ordainketa itzultzeko
Azaroaren 20ko 10/2012 Legeak zerga ordaintzea ezinbestekoa dela
ezartzen duen edozein prozeduraren aurretik ordaindu behar dira
(ustezko kasuak 2. artikuluan jasota daude).
• Tasa judiziala ordaintzeko 696 inprimakia erabili behar da (Arlo
zibilean eta administrazioarekiko auzien arloan jurisdikzio-ahala
egikaritzeagatiko tasa); inprimakia Zerga-agentziaren web atarian
eskuragarri dago.
• Ordaindutako

Tasa

judizialaren

itzulketa

eskatzeko

695

inprimakia erabili behar da (Tasa judizialaren itzulketa eskatzeko
inprimakia); inprimakia Zerga-agentziaren web atarian eskuragarri
dago.
Hurrengoek ezinbesteko dute eredu biak (696 eta 695) internet bidez
aurkeztea:
• Zergadun Handien Ordezkaritza Nagusian izena emandako
norbanako edo erakundeek.
• Estatuko zerga-agentziaren Enpresa Handien Kudeaketako
Unitateek.
• Sozietate anonimoek edo erantzukizun mugatuko sozietateek.
Gainontzeko kasuetan inprimakiak internet bidez bete daitezke,
bestela, erakunde laguntzaileen bitartez kudeatu daitezke (Bankuak,
Aurrezki kutxak, Kreditu-Kooperatibak), baita Zerga-agentziaren
delegazioetan zerbitzua ematen duen gordailu-kutxen bitartez ere.
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Nola kalkulatzen dira tasa judizialak
Tasa judizialek kuota finkoa eta kuota aldagarria dute; azken hau,
prozeduraren kostuaren arabera aldatuko da.
Tasa judizialen kuota finkoak hurrengo taulan jasota daude:
Kuota finkoa, arlo zibilean
Mota
Ahozkoa eta kanbiozkoa
Arrunta
Monitorioa, europako monitorioa eta
konkurtso prozeduran ezarritako intzidentedemanda
Judizioz kanpoko betearazpena eta titulu
judizialen betearazpenen aurkakoa
Nahitaezko konkurtsoa
Apelazioa
Kasazioa eta prozesu arau-haustea

Zenbatekoa
(€)
150 €
300 €

100 €
200 €
200 €
800 €
1.200 €

Kuota finkoa, administrazioarekiko auzien arloan
Mota
Laburtua
Arrunta
Apelazioa
Kasazioa

Zenbatekoa (€)
200 €
350 €
800 €
1.200 €
Kuota finkoa lan-arloan
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Mota
Erregutzea
Kasazioa

Zenbatekoa (€)
500 €
750 €

Kuota aldagarriaren kopurua zehazteko prozeduraren kostua eta
prozesua nork hasi duen hartu behar da kontuan.
• Prozedura hasi duena pertsona juridikoa bada eta kostuak
milioi bat euro baino txikiagoa bada, tasa aldagarria kostu
osoaren %0,5 izango da. Gainontzeko kopuruetan %0,25 izango
da (10.000 euro arte).
• Prozedura hasten duena pertsona fisikoa bada, tasaren kuota
aldagarria zerga-oinarriaren %0,10 izango da, prozeduraren
kostua edozein dela ere.

1.10 Auzitara jo nahi dut abokatua
kontratatu gabe
Zenbait kasutan auzitara jotzeko ez duzu abokaturik behar. Hala ere,
ezinbestekoa ez bada ere, beti izango da lagungarria.
Abokaturik behar ez duten prozesuak:
- Hitzezko judizioa, 2.000 eurotik beherako diru-kopurukoa (zibilarloa)
- Prozedura monitorioa, 2.000 eurotik beherakoa (zibil-arloa)
- Lan-arloko edo zibil-arloko prozedura arrunta
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- Tutoretza eta kuradoretza espedienteak
- Ezkontza-deusezteko, banantzeko edo dibortziatzeko demanda
aurreko neurriak

2.000 eurotik beherako hitzezko judizioa (zibil-arloa)
2.000 euro gainditzen ez duten zorrak erreklamatzeko prozesu
judiziala.
Ahozko judizio bitartez diru-kopuruak erreklamatzeari buruzko
informazioa.

Prozedura monitorioa (zibil-arloa)
Erreklamazioak egiteko prozesu arin eta azkarra da, beti ere, legeak
ezarritako baldintzak betetzen badira eta prozesu mota honetarako
behar diren egiaztatzeko dokumentuak edukiz gero.
Prozesu monitorio bidez diru-kopuruak erreklamatzeari buruzko
informazioa.

Lan-arloko prozesu judiziala edo prozesu arrunta
Legeak ezarritakoaren arabera, lan-arloko prozesuak izapidetzeko
ez da ez abokaturik ez prokuradorerik behar, baina prozedura
hauetan dauden interesen konplexutasuna eta garrantzia aintzat
hartuta, alde bien interesak bermatzeko, gomendagarriak dira. Hala
ere, auzi batzuk xumeak izaten dira eta demanda eta adiskidetzeekitaldia ongi idaztea nahikoa izaten da.
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Prozesu monitorio arruntaren fase nagusiak hurrengoak dira:
1. Prozesua hasteko idatzizko demanda aurkeztu behar da,
horretarako bulego judizialean eskuragarri dauden ereduak eta
inprimakiak erabili daitezke.
2. Demanda onartuta dagoenean, judizioaren eta adiskidetzeekintaldiaren datak ezarriko dira (bakoitzeko data bakarra).
Adiskidetze-ekitaldia

Justizia

Administrazioaren

letraduaren

aurrean egingo da eta judizioa, berriz, dagokion magistratuaren
aurrean.
3. Adiskidetze-ekitaldian akordiorik erdietsi ez bada, judizioa
hasiko da eta bertan proposatutako eta onartutako frogak
aurkeztuko dira.
4. Epaia emango da. Akordiorik ez badago, epaia aurkaratzeko
abokatua eta prokuradorea ezinbestekoak dira.
Epaiak ezin izango du demandatzailea enpresaren abokatuen kostua
ordaintzera zigortu, baina adiskidetze-ekitaldira joan ez bada edo
epaileak fede txarrez edo ausarkeriaz jokatu duela uste badu, isuna
jar diezaioke.
Berme handiagoa izateko, demandatzaileak baliabide ekonomikorik
ez badu, doako laguntza juridikoa eta ofiziozko abokatua eskatu
ditzake, edo sindikatuta badago, sindikatuan abokatua eskatu
dezake.
Edozein kasutan demandatzaileak bere diru sarrerak kontutan hartu
gabe doako justizia baliatzeko eskubidea dauka. Eskubide hori
prozesuaren edozein fasetan egikaritu dezake (adiskidetze-ekitaldia,
48

demanda, perituak, judizioa, aurkaratzeak&). Auzia galduz gero ez da
ezer ordaindu behar, baina irabaziz gero, ordainketa judizioan
irabazitakoaren herena izatera iritsi daiteke.
Doako laguntza juridikoa eskatzeko informazioa kontsultatu.

Tutoretza eta kuradoretza espedienteak
Bi erakunde hauek edozein arrazoigatik zenbait esparru edo
jardueratan autonomia mugatua duten norbanakoak babesteko dira,
bai adingabeak direlako, bai gaitasuna judizialki aldatuta duten
pertsonak direlako (ez-gai deklaratu dituztenak, adibidez).
Tutorea edo kuradorea izendatzeko eztabaidarik ez badago eta
auzitara joan behar ez baduzu, epaitegira abokatu eta prokuradore
gabe joan zaitezke.
Horretarako legitimatua bazaude espedientea hasteko eskaera
aurkeztu dezakezu adingabearen edo gaitasuna judizialki aldatuta
duen pertsonari egoitzagatik dagokion lehen auzialdiko epaitegian.
Bulego Judizialean eskaera egiteko inprimaki normalizatua emango
dizute.
Eskaerarekin batera Borondatezko Jurisdikzioaren 15/2015 Legean,
uztailaren 2koan 45. artikuluan jasotako dokumentazio guztia
aurkeztu beharko duzu. Artikulu horrek espedientearen izapidetzea,
ebazpena eta errekurtsoak arautzen ditu. Hurrengo artikuluek
tutoretza eta kuradoretza erakundeak osatzen dituzten gainerako
elementuak arautzen dituzte (fidantza jartzea, kargua onartzea eta
hartzea, inbentarioa, ordainsaria, enkaitzea, desenkusa, kontuarrazoiak ematea).
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Gogoratu: tutore edo kuradore bat bere kargutik kentzeko
abokatua eta prokuradorea nahitaezkoak dira.

Ezkontza-deusezteko, banantzeko edo dibortziatzeko
demanda-aurreko neurriak
Zure ezkontza krisi egoeran badago epaitegira jo dezakezu ezkontza
deuseztu, dibortziatu edo banandu aurreko neurriak ezar daitezen
eskatzeko, eta ez duzu ez abokatu ez prokuradorerik behar izango
presazko neurriak direlako.

Abokatua

eta

prokuradorea

nahitaezkoak

ez

badira

ere

gomendagarriak dira, lagungarriak direlako eta ondorengo idazki
eta jardun guztietarako legezko ordezkaritza eduki behar duzulako;
horrez gain, prozedura judizial nagusian ere beharrezkoak dira
(ezkontza deusezteko, banantzeko edo dibortziatzeko).
Neurri hauek prozedura nagusia izapidetu eta epaia eman
aurrekoak dira, eta horien bitartez arautuko dira familiaren
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etxebizitzaren erabilera, zaintza, bisita erregimena, elikagaiak eta
ezkontzako zamak.
Horretarako, ezkontideen egoitzari dagokion bake epaitegi edo lehen
auzialdiko epaitegian idazkia aurkeztu behar duzu, bertan aldeen
datuak jarri behar dituzu, gertaerak azaldu eta eskaera egiteko eta
eskatutako neurri zehatzei buruzko azalpenak eman behar dituzu.
Eskaerarekin

batera gutxienez ezkontideetako baten

errolda-

ziurtagiria aurkeztu behar duzu, epaitegi horri eskumena dagokiola
egiaztatzeko, eta horrez gain ezkontza-ziurtagiria eta seme-alaben
jaiotza-ziurtagiriak aurkeztu behar dituzu, baita eskatutako neurriak
arrazoitzeko gainerako dokumentuak ere. Ezkontza- eta jaiotzaziurtagiriak JustiziaEus-etik online eskatu ditzakezu.
Epaileak eskaera onartzen badu, alde biak epaitegira deituko ditu.
Alde biak ezinbestean eta pertsonalki agertu beharko dira,
bakoitza bere abokatu eta prokuradorearekin.
Epaileak

ezkontza-deusezteko,

banantzeko

edo

dibortziatzeko

demanda aurreko neurri guztiak balioztatuko ditu eta epaia emango
du. Epaia ezin izango da aurkaratu.
Neurriak ezarri eta 30 eguneko epea iragan aurretik zure
abokatuak ezkontza-deusezteko, banantzeko edo dibortziatzeko
demanda aurkeztu beharko du epaitegi berean; horrela egiten ez
bada neurriak iraungi egingo lirateke, hau da, indarrik gabe geldituko
ziren.
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Ez baduzu aurretiko neurririk eskatu, baliteke zure abokatuak
ezkontza deusezteko, banantzeko edo dibortziatzeko demandarekin
batera aurkeztea. Prozedura amaitzerakoan dibortzioaren epaian
jasotako neurriek aurretiko eta behin-behineko neurriak ordezkatuko
dituzte.
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Justizia Euskadin
2.1 Euskal Autonomia Erkidegoak
justizia-gaietan dituen eskumenak
1988an egin ziren baliabide ekonomikoak kudeatzeko lehenengo
transferentziak Estatutik EAEra. Transferentzien prozesua 1996an
burutu

zen,

langileekin

loturiko

transferentziak

egindakoan.

Lehenengo transferentzia horiek egin zirenetik, EAEko Justizia
Administrazioan administrazioa modernizatzeko ekimen ugari egin
dira.

Lehenengo jarduerak
Eraikuntza Plana gauzatu zen. Hari esker, 10 Justizia Jauregi berri
eraiki eta lehendik zeuden eraikin judizialak goitik behera eraberritu
ziren.
Lehenengo bi plan informatikoak garatu ziren (1990-99). Haiei esker,
bulego judizial guztietan izapideak modu automatizatuan egiten hasi
ziren, eta ondoren, profesionalak, Justizia Administrazioaren
letraduak eta auzitegiko medikuntza ere informatika-planetan
txertatu ziren.
Hala, Bulego Judizialaren lehenengo erreformari esker, antolaketaeredu atomizatua gainditzea lortu zen eta Zerbitzu Erkideak ezarri
ziren, herritarrek kalitatezko arreta eta informazio osatua jaso
zezaten.
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Gaur egun
Gaur egun, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte
Politiketako Sailak, eraikin judizialen kudeaketaz arduratzeaz gain,
Justizia Administrazioaren mendeko baliabide ekonomikoak zein
giza baliabideak kudeatzen ditu. Justizia Sailaren mendekoak dira,
hain

zuzen,

kidegoetako

kudeaketa,

izapidetze

funtzionarioak,

eta

auzitegiko

laguntza

medikuak,

Judizialeko
psikologoak,

itzultzaileak, adituak, hizkuntza-normalizatzaileak eta abar.
Epaileak,

berriz,

Botere

Judizialaren

Kontseilu

Nagusiaren

mendekoak dira, fiskalak Estatuko Fiskaltza Nagusiaren mendekoak
eta Justizia Administrazioaren letraduak Justizia Ministerioaren
mendekoak.

2.2 Autonomia-erkidegoko Justizia
Administrazioaren modernizazioa
1988tik, Euskal Autonomia Erkidegoa Justizian arloan lehenengo
eskumenak

eskuratzen

hasi

zenetik,

Justizia

Administrazioa

eraberritzeko eta herritarrei gerturatzeko plan ezberdinak jarri
dira abian.
Gaur egun, 2022-2028 Justiziako Plan Estrategikoa lantzeko
prozesuan dago, Euskadiko Justizia Administrazioaren operadore
nagusiekin elkarlanean (Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako
Saileko arduradunak, epaileen ordezkariak, fiskaltzako ordezkariak,
letraduen

ordezkariak

eta

gainerako

Justizia

Administrazioko

langileak). Elkarlanaren helburua egungo egoera eta etorkizunekoa
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aztertzea eta Euskadiko Justizia Zerbitzu publikoa bermatzea eta
hobetzea ahalbidetuko duten eskura dauden bitartekoak egituratzea
da.

Plan hau 2019ko irailetik elkarlanean eraikitzeko prozesuan dago, eta
horretarako hainbat batzar eta ekimen jarri dira martxan, Justiziako
arlo ezberdinetako profesionalekin, biktimen taldeekin, administrazio
publikoekin eta herritarrekin orokorrean.
• Euskadiko Justiziaren 2022-2028 Plan Estrategikoa.
• Justizia arloko aurreko planak.

2.3 Euskal Autonomia Erkidegoko
jurisdikzio-organoak
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Euskal Autonomia Erkidegoko epaitegiek eta auzitegiek arlo zibileko,
zigor-arloko, lan arloko eta administrazioarekiko auzien arloko gaiak
epaitzeko eskumena dute.

Justizia Auzitegi Nagusia
Autonomia Estatutuak aurreikusten du Euskal Autonomia Erkidegoko
Justizia Administrazioaren antolaketaren maila gorenean auzitegi hau
egotea. Euskal Autonomia Erkidego osoan du eskumena eta bertan
agortzen dira errekurtso guztiak, gaia dela-eta Auzitegi Gorenean
aurkeztu behar diren errekurtsoak izan ezik.

Probintzia Auzitegiak
Bilbon, Donostian eta Gasteizen daude probintzia auzitegiak, eta
kasuan kasuko probintziako lurralde osoan dute eskumena. Bi sekzio
edo gehiago dituzte eta arlo zibileko eta zigor-arloko kausak hartzen
dituzte, batik bat, apelazioan (bigarren auzialdia).

Epaitegiak
Hainbat epaitegi mota daude, kasuan kasu epaitu beharreko gaiaren
arabera:
• Lehen auzialdiko epaitegia
Kokaturik

dauden

barruti

judizialean

dute

eskumena,

eta

partikularren arteko erreklamazio zibilak epaitzen dituzte. Lehen
auzialdiko epailea da Erregistro Zibileko arduraduna, eta bertan,
oharrak eta inskripzioak egiten dira honako hauen inguruan, besteak
beste: jaiotzak, heriotzak, ezkontzak, nazionalitateak eta bizi-agiriak.
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• Instrukzioko epaitegia
Barruti judizialean dute eskumena, delituak zein ustezko errudunak
ikertzen dituzte, eta behin-behineko espetxealdia agin dezakete.
• Administrazioarekiko auzietako epaitegia
Probintzia osoan dute eskumena eta egoitza kasuan kasuko
hiriburuan. Administrazio Publikoaren jarduketen kontra jarritako
errekurtsoak ebazten dituzte.
• Lan-arloko epaitegia
Probintzia osoan dute eskumena eta egoitza kasuan kasuko
hiriburuan. Enpresen eta langileen artean sortutako gatazkak
epaitzen

dituzte,

bai

eta

Gizarte

Segurantzari

egindako

erreklamazioak edo Estatuaren kontrako auziak ere lan-arloko
legeriak erantzukizuna esleitzen badio.
• Espetxeratuen zaintzako epaitegia
Probintzia osoan dute eskumena eta zigor-arloko izaera dute.
Askatasuna kentzeko zigorrak kontrolatzen dituzte eta espetxeetan
dauden pertsonekin loturiko ebazpen oro ematen dute.
• Adingabekoen auzitegia
Probintzia osoan dute eskumena eta egoitza kasuan kasuko
hiriburuan. Zigor-arloko izaera dute, eta adingabeek egindako falta
eta delituak epaitzen dituzte.
• Bake epaitegiak
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Lehen auzialdiko eta instrukzioko epaitegirik ez duten udalerrietan
daude bake epaitegiak. Kasuan kasuko udalerrian dute eskumena.
Bake epaileak ez dira karrera judizialeko kideak, baina funtzio
jurisdikzionalak dituzte, garrantzi baxuagoko auzi zibil eta penalak
ebazten baitituzte. Bake epaitegiek erregistro zibilen funtzioak
betetzen dituzte.
Los Juzgados y Tribunales del País Vasco tienen competencia para
juzgar en materias de orden civil, penal, social y contenciosoadministrativo.

2.4 Euskal Autonomia Erkidegoko
Fiskaltzaren egitura
Autonomia erkidegoan
Batasun

hierarkikoaren

printzipioa

betez,

Euskal

Autonomia

Erkidegoko Fiskaltza da erkidegoko organo gorena eta erkidego
osoan du eskumena. Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskal Nagusia da
Fiskaltzaren burua. Bere egoitza Justizia Auzitegi Nagusiarenean dago
(Bilbon, kasu honetan).

Probintzietan
EAEko hiru probintzietan Probintziako Fiskaltza dago. Horietako
bakoitzak Fiskalburu bat du, eta egoitzak probintzia-auzitegien
egoitzak dauden tokietan daude (Bilbon, Donostian eta Gasteizen).
Probintzia-fiskaltzak ataletan banatuta daude:
• Adingabeak
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• Emakumearen aurkako indarkeria
• Ingurugiroa
• Bide-segurtasuna
• Laneko ezbehar-tasa
• Lan-zamarengatik, lege-xedapenengatik edo erregelamenduzko
xedapenengatik aurreikusten diren beste batzuk

Probintzien barruan
Noizbehinka, Arloko Fiskaltzak esaten zaienak sortzen dira, barruti
judizial baterako edo gehiagorako. Horietako bakoitzaren buru
Fiskalburu bat izaten da, hierarkikoki probintziako Fiskalaren azpian
dagoena.
Probintziako Fiskaltzetan Probintzietako Fiskaltzen Lurralde-Sekzioak
egoten dira, ondore hierarkiko eta organikoetarako. Dekano bat
izaten dute buru.
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